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مرتكزات نظام احلكم السوري )1970-2011م(
وأثرها يف بناء الثورة 

ملخص الدراسة
 تتناول هذه الدراس���ة حتليل أهم مرتكزات النظام الس���وري إبان الفترة: 1970-2000م؛ حيث مّثل حزب 
البعث الواجهة السياس���ية- املدنية للحكم، بينما تولت املؤسس���ات العسكرية واألمنية مهمة احملافظة على 
توازن احلكم، وتكررت هذه االزدواجية في الش���أن االقتصادي؛ حيث اعتمد النظام على فرض السياس���ة 
االشتراكية على املجتمع السوري، وتبني النهج الرأسمالي في تعامل الدولة مع السوق العاملية، ونتج عن ذلك 

تدهور األوضاع االقتصادية للمجتمع، ونشوء طبقة متمولة من أقطاب السلطة. 

وقد جتلت احلنكة السياس���ية لدى الرئيس السابق حافظ أس���د في إدارته للسياسة اخلارجية، وتناوله 
للملفات اإلقليمية بدهاء عاد على اخلزانة السورية بإيرادات عّوضت أخطاء السياسة االقتصادية.

أما القس���م الثاني من الدراسة فيس���تعرض األخطاء التي وقعت في عهد بشار )2000-2011م(، والتي 
نشأت من فشل الرئيس اجلديد في مواكبة املتغيرات احمللية واإلقليمية، وتضييع فرص اإلصالح التي كانت 
متوفرة له، وبدالً من ذلك فقد عمد النظام إلى تبني مجموعة من اإلصالحات الوهمية التي أدت إلى تنامي 

السخط الشعبي، وحتوله إلى حراك وطني شامل، 

وعلى الرغم من أن حافظ أس���د قد واجه في فترة حكمه حركات معارضة وس���خًطا شعبّيًا كبيًرا، إال أن 
األوضاع اإلقليمية والدولية أتاحت له وأد هذه احلركات، واالس���تمرار في تشديد القبضة األمنية، وهو أمر 

لم يعد متاًحا في فترة حكم وريثه بشار.

وتعّرج الدراس���ة في القس���م الثالث على أهم املؤثرات املتوقعة في مرحلة ما بعد الثورة، من خالل تناول 
إشكاليات ضعف البناء السياسي للمجتمع السوري، ومشكلة التجانس اإلقليمي، فضاًل عن معضلة تصحيح 

عالقة اجليش باملجتمع ومبؤسسات احلكم.

وقد رّكزت الدراس���ة على املؤثرات احمللية بصورة رئيسة، ولم تتناول األوضاع اإلقليمية واملؤثرات املتوقعة 
النهيار النظام على القضية الفلسطينية، والوضع في لبنان، والعالقات مع إيران، والسالم مع إسرائيل؛ حيث 

ميكن تناول هذا املوضع في دراسة أخرى مستقلة.

د. بشري زين العابدين

باحث وأكادميي سوري

مرتكزات نظام احلكم السوري )1970-2011م( 
وأثرها يف بناء الثورة
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مرتكزات نظام احلكم السوري )1970-2011م(
وأثرها يف بناء الثورة 

متيز نظريات االجتماع السياسي بني مظاهر السخط الشعبي املتمثلة في املظاهرات وحركات االحتجاج التي 
تخمد مبجرد حتقق مطالب القائمني عليها، وبني الثورات الش���عبية التي تستهدف بنية نظام احلكم، وتعمل من 
خالل تشكيل بنية سياسية متثل بدياًل عن نظام احلكم الذي تنخر في جسده عوامل التعرية ومظاهر الفساد.

ففي مراجعته لفلس���فة املدرسة املاركس���ية في الثورة؛ رأى تيد غور أن الثورة متر بثالث مراحل رئيسة؛ حيث 
تنطلق في البداية من خالل اندالع سخط شعبي عارم، ثم تتحول في املرحلة الثانية إلى حركة سياسية منظمة، 
وتتط���ور في املرحلة الثالثة لتش���كل قوة تواجه نظ���ام احلكم القائم بندية، ثم تعمل عل���ى هدم أركانه وتفكيك 

مؤسساته متهيًدا لتقدمي البديل)1(. 

أما مكونات البنية الثورية فقد خلصتها ثيدا سكوكبول يف أربعة عناصر رئيسة تتمثل يف:

1- تراكم أخطاء نظام احلكم، وعجزه عن تبني املشاريع اإلصالحية الالزمة للمحافظة على بنيته.

2- جناح الفئات املثقفة في ترشيد حالة السخط الشعبي، وتشكيل خطاب وطني يحقق املصلحة العامة.

)- حتوالت املشهد اإلقليمي بطريقة جتعل استمرار نظام احلكم القائم مستحياًل. 

4- العوامل اجليوسياس���ية التي جتعل من كل جتربة ثورية حالة مس���تقلة بنفسها، ومتثل عنصر احلسم في 
الكثير من التجارب الثورية املعاصرة)2(. 

وبناء على ذلك؛ فإن هذه الدراسة تنظر إلى تطور البنية الشمولية لنظام احلكم الذي أسسه الرئيس السوري 
الس���ابق حافظ أس���د )1970-2000م(، ومن ثم تآكل مؤسساته احلزبية والعسكرية واالقتصادية في عهد بشار 
)2000-2011م(، وفي الوقت ذاته يتتبع البحث حتول بنية الثورة الس���ورية من مرحلة الس���خط الش���عبي، إلى 
مرحلة تش���كيل البنية السياس���ية، والتنبيه على بعض التحديات التي تواجه الثورة في تطورها البنيوي في هذه 

املرحلة املهمة في مقارعتها للنظام احلاكم في سوريا.

(1) Ted Gurr (1970) Why Men Reberl, Princeton, p. 15.
 (2) ThedaSkocpol (1979) States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China, Cambridge
University Press (New York), p. 110.

مرتكزات نظام احلكم السوري )1970-2011م( 
وأثرها يف بناء الثورة

باحث وأكادميي سوري

د. بشري زين العابدين



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الثالث : العامل اإلسالمي

156

أواًل: مرتكـــزات النظام الســـوري يف الفرتة 1970-
2011م:

في ش���هر نوفمبر 1970م أعلن حافظ أس���د عن 
حركة تصحيحية تهدف إلى جتاوز 
))196-1970م(  الفت���رة:  أخطاء 
م���ن حكم حزب البع���ث، وقد بدأ 
أس���د عهده مببادرة سياسية القت 
احمللية  األوساط  في  استحس���اًنا 
واإلقليمية؛ حيث دعا إلى التخفيف 
م���ن ح���دة التحويل االش���تراكي 

للمجتمع، وحتقيق مصاحلة وطنية بني مختلف القوى 
السياسية.

وفي شهر مارس 1971م انتُخب أسد رئيًسا للبالد، 
وس���ط أجواء تبّش���ر بتحقيق انفتاح سياسي؛ حيث 
أعلن في ش���هر مارس من العام التالي عن تش���كيل 
»اجلبهة الوطنية التقدمية«، وتبع ذلك تطورات أخرى 
تهدف إلى حتقيق إصالحات سياس���ية شاملة، وفي 
ش���هر مارس )197م مت التصويت على دستور جديد، 
رّكزت بنوده على احلريات العامة، وتش���جيع املشاركة 

الشعبية.)1(

وفي ش���هر مايو من العام نفس���ه ُدع���ي املواطنون 
الس���وريون النتخابات املجلس النيابي، وبدأت تتشكل 
مالمح بنية النظام اجلدي���د، والذي ارتكزت أعمدته 
على: ترس���يخ حزب البعث العربي االش���تراكي قائًدا 

ورد في البند الرابع من الدستور: »احلرية حق مقدس، والدميقراطية   )1(
الش���عبية هي الصيغة املثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي 
جتعل منه إنس���اًنا كرمًيا قادًرا على العط���اء والبناء«، كما نص البند 
الثامن والثالثون من الدس���تور على أنه: »ل���كل مواطن احلق في أن 
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية، بالقول والكتابة وكافة وس���ائل التعبير 
األخرى، وأن يس���هم في الرقابة والنقد والبن���اء، وتكفل الدولة حرية 
الصحافة والطباعة والنش���ر وفًقا للقانون«. يوسف خوري )1979م( 
الدس���اتير في العالم العربي، بيروت، ص )1)-22)، وقد وردت بنود 
أخرى في الدستور تنص على حرمة املساكن، ومنع التعذيب اجلسدي 
واملعن���وي، واحملافظة على حريات املواطن���ني وكرامتهم وأمنهم. وقد 
ُدعي املواطنون للتصويت على الدس���تور ف���ي 12/)/)197م، وكانت 

النسبة املعلنة للموافقني الدستور: %97,6.

للدولة واملجتمع، ومثلت املؤسستان: العسكرية واألمنية 
أعمدة توازن النظام.

أما عل���ى الصعيد االقتصادي؛ فق���د عمد النظام 
إلى تبني مفهوم م���زدوج للتطبيق 
مبدأ:  عل���ى  يق���وم  االش���تراكي 
ورأس���مالية  املجتمع  »اش���تراكية 
السلطة«؛ حيث أدرك حافظ أسد 
أن سيطرة السلطة على املجتمع ال 
ميكن أن تتم إال من خالل سياسات 
التأميم االشتراكي، في حني ميكن 
للدولة أن تتعامل مع السوق الدولي من خالل قوانينه 

وأسسه الرأسمالية.

وقامت مبادئ السياس���ة اخلارجية الس���ورية على 
أس���اس االس���تفادة من تناقضات املش���هد اإلقليمي 
لتحقيق األمن الداخلي، وتس���خير املواقف السياسية 

والقوة العسكرية لتحقيق مصلحة الوطن.

وبحلول عام 1979م أصبح من الواضح أن سياس���ة 
حافظ أس���د كانت ترتكز على تطبي���ق هذه احملاور 
األربعة؛ بهدف تش���ييد أركان حكم ش���مولي يهيمن 

الرئيس على أَِزّمته.

لكن اخلطأ الذي وقع فيه أس���د هو أنه عمل على 
توريث الس���لطة لشابٍّ ال ميلك احلنكة السياسية، وال 
يستطيع اإلمس���اك بزمام الصالحيات الواسعة التي 
منحها الدس���تور لوالده، فتآكلت مرتك���زات النظام، 
ونتج عن ذلك انهيار مؤسس���ات احلكم أمام السخط 

الشعبي.

وميكن تفصيـــل املرتكزات اليت قـــام عليها حكم 
حافظ أسد فيما يأتي: 

1- املرتكزات احلزبية- األيديولوجية:

رّسخ الدستور الس���وري لعام )197م مكانة البعث 
كحزب شمولي يسيطر على جميع السلطات التشريعية 

رّسخ الدستور السوري لعام 1973م 
مكانة حزب البعث كحزب ش��مولي 
الس��لطات  جمي��ع  عل��ى  يس��يطر 
التشريعية والتنفيذية والقضائية 

في الدولة والمجتمع
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والتنفيذي���ة والقضائية في الدولة واملجتمع؛ إذ نصت 
امل���ادة الثامنة منه عل���ى أن: »حزب البع���ث العربي 
االش���تراكي هو احلزب القائد ف���ي املجتمع والدولة، 
ويق���ود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 

جماهير الشعب، ووضعها في أهداف األمة«. 

وبناء على نص الدس���تور فقد تول���ى حزب البعث 
أغلبية مقاعد مجلس الش���عب، واستحوذ على مجلس 
الوزراء، وأصبحت جميع الصحف الرسمية تابعة له، 
كم���ا أعطى ميثاق اجلبهة الوطني���ة التقدمية حلزب 
البع���ث وحده حصًرا حق التنظيم والنش���اط احلزبي 
أو التكتلي داخل اجليش والقوات املس���لحة، وأصبح 
من حق القيادة الُقطرية حلزب البعث وحدها ترشيح 

رئيس اجلمهورية.

لكن التطبي���ق العملي ملفهوم قيادة احلزب للمجتمع 
كان مغايًرا للس���لطات التي نص عليها الدستور، فقد 
الحظت القيادة القطرية في مرحلة مبكرة وجود فراغ 
أيديولوجي ل���دى كوادر احل���زب، وحتدثت في أحد 
تقاريرها التنظيمية عن غياب التأصيل األيديولوجي 
عند أعضاء احل���زب، والتي خّلصها في: »الالمباالة، 
وضعف الشعور باملسؤولية، وضعف احلماس للحزب 
والتعص���ب له، واالنتهازية، والفهم اخلاطئ ملمارس���ة 
الدميقراطي���ة، ومنو بعض أم���راض املجتمع املوروثة 

)أي الطائفية، واإلقليمية، والعشائرية(«.)1(

واحلقيقة هي أن الرئيس الس���وري السابق، لم يكن 
معنّيًا بترسيخ البنية األيديولوجية والتنظيمية للحزب، 
بل انصبت جهوده على تشييد أركان احلكم الشمولي، 
الذي ال يقبل الثنائية أو التعددية؛ إذ مت اختزال قيادة 
احل���زب في جلن���ة مركزية تتكون من 75 ش���خًصا، 
وانتخبت هذه اللجنة من أعضائها قيادة قطرية تتكون 
م���ن 21 عضًوا، ولم تعد تُعق���د مؤمترات احلزب إال 

نادًرا.)2(

التقرير التنظيمي حلزب البعث العربي االشتراكي )1980م(، املناضل،   )1(
العدد 129، يناير 1980م، ص 96-95.

عق���د املؤمتر القطري الس���ادس حلزب البعث ف���ي يناير 1975م،=   )2(

أما على صعي���د عضوية احلزب؛ فقد عمد النظام 
السوري في الفترة: )1980-1984م(؛ إلى تصفية عدد 
كبي���ر من كوادره؛ حيث تقرر فص���ل 580))1 عضًوا 
»نصير«، و242) من األعضاء العاملني، وتزامنت حركة 
التصفيات الواسعة في جهاز احلزب مع حملة موازية 
لتنس���يب أبناء األقليات الطائفية، فقد تتبع فان دام 
حركة تنسيب األقليات في جهاز حزب البعث، والحظ 
أن احت���كار البعث للحك���م كان صورّيًا، ولم يُقصد به 
غير تسخير جهاز احلزب كآلية لتوفير قاعدة سلطوية 

ألبناء الطائفة.))(

ونتيجة لهذه السياس���ة فقد غاب حزب البعث عن 
املمارسة الفعلية للحكم في الفترة: )1985-2000م(، 
وتفوق عنص���ر الفرد على جمي���ع العناصر احلزبية 
واأليديولوجي���ة والتنظيمية األخ���رى؛ حيث هيمنت 
ش���خصية حافظ أس���د على احلياة العامة، وش���بت 
أجي���ال كاملة تهتف »لألب القائ���د«، وال تعرف غيره 

حاكًما للبالد.)4(

ونظ���ًرا لضعف البني���ة التنظيمي���ة واأليديولوجية 
حلزب البعث؛ فإن رهاناته احلقيقية لم تكن تس���تند 
إل���ى قاعدة ش���عبية، أو أغلبية متثي���ل نيابي، وإمنا 
كانت تعتمد بالدرجة األولى على املؤسس���ة العسكرية 
والزج بها في أتون املعترك السياس���ي، ونتج عن ذلك 
ظاهرتان رئيستان كان لهما أكبر األثر في اندالع ثورة 

عام 2011م، وهما:

=واملؤمتر القطري الس���ابع في يناير 1980م، واملؤمتر القطري الثامن 
في يناير 1985م، ثم توقفت املؤمترات ملدة خمس عش���رة سنة؛ حيث 

ُعقد املؤمتر القطري التاسع للحزب في يونيو 2000م.
نيقوالوس فان دام )1995م( الصراع على السلطة في سوريا، القاهرة،   )((

ص 185.

وفًقا لدس���تور عام )197م، فإن رئيس اجلمهورية يتولى: تعيني رئيس   )4(
الوزراء وأعضاء احلكومة وإقالته���م، دون احلاجة للحصول على ثقة 
مجلس الش���عب، ودون إلزامهم بتقدمي بيان���ات وزارية للمجلس، كما 
أن رئيس اجلمهورية يعلن احلرب والس���لم، ويعلن حالة الطوارئ، وهو 
قائد اجليش والقوات املسلحة، وقد حصر الدستور حق الترشيح لهذا 
املنصب بيد القيادة القطرية حلزب البعث، وفعلّيًا فإن املرشح الوحيد 

ملدة 0) عاًما كان حافظ أسد.
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أ- الفراغ التنظيمي: 

الذي أدى إلى تكييف املؤسسات الدستورية وقوانني 
الدولة فيما يتناس���ب مع مواصف���ات الرئيس، فقد 
اس���تمتع حافظ أس���د خالل ثالثة عقود بصالحيات 
واسعة منحها احلزب له، وعندما أزفت ساعة توريث 
بشار عام 2000م؛ مت تعديل الدستور فيما يتوافق مع 
س���نه )4) عاًما( آنذاك، أي مبا يتناسب مع متطلبات 
املرشح اجلديد، وليس فيما يتوافق مع مصلحة البالد، 
وكان لسوء اس���تخدام الصالحيات التشريعية الدور 
األساس في هدم أركان حكم آل أسد؛ إذ إن الدستور 
قد منح بشار صالحيات احلكم الشمولي، ولكّن بشاًرا 
لم يثبت الكفاءة في إدارة هذه املؤسسات، ولم تتح بنية 

النظام له فرصة توسيع دائرة املشاركة في احلكم.

ب- الفراغ األيديولوجي:

أدت هشاش���ة البني���ة األيديولوجي���ة للحزب، إلى 
غياب التطبيق الفعلي للش���عارات التي رفعها متمثلة 
في: »الوحدة«، و»احلرية«، و»االشتراكية«، إضافة إلى 
انحسار املكون القومي إثر انحياز النظام إلى مشروع 
التوسع اإليراني في املنطقة، مما أدى إلى شّل املنطلقات 
الفكرية للحزب، وفشل القيادتني: القومية والقطرية، 
في الذّب عن حياض النظام األمني- العسكري الذي 

طالب الشعب بإسقاطه عام 2011م.

2- املرتكزات األمنية-العسكرية:

ورثت اجلمهورية الس���ورية عن االنتداب الفرنسي 
)1920-1946م( نظام حكم مدني ضعيًفا، ومؤسس���ة 

عسكرية شغوفة بتولي مقاليد السلطة في البالد. 

ومبجرد توليه احلكم؛ لم يكلّف حافظ أس���د نفسه 
عناء البحث عن بدائل بنيوية لترس���يخ سلطته؛ فقد 
وجد ف���ي منط االنتداب الفرنس���ي بنية حتتية قوية 
لفلس���فة القمع من جهة، وكسب الشرعية الدستورية 

من جهة أخرى.

  وكان النموذج الفرنسي قد قام في مرحلة االنتداب 

على املزج بني إثارة النعرات الطائفية، واستخدام القوة 
العسكرية لقمع املعارضة؛ حيث عمد ديغول إلى إخماد 
الثورة السورية التي اندلعت عام 1920م عن طريق تبني 
سياسة التقس���يم الطائفي للبالد،)1( وجلأ إلى جتنيد 
بعض أبناء األقليات لتشكيل ِفَرق: »القوات اخلاصة«، 
التي قامت مبهام: قتل املدنيني، وتعذيبهم في الشوارع، 

وإهانتهم، وإذاللهم، نيابة عن الفرنسيني.

وقد سارت السياسة السورية في عهد حافظ أسد 
)1970-2000م( على النسق نفسه؛ إذ عمد النظام إلى 
ترس���يخ اإلرث الفرنسي املتمثل في: نظام حكم مدني 
ضعيف، وأحزاب ال متلك نظرية سياس���ية ناضجة، 
في مواجهة مؤسسة عس���كرية تشكل عنصر التوازن 
الفعل���ي في اإلدارة احمللية واألم���ن؛ وذلك باالعتماد 
على العنصر العشائري الذي استند عليه الفرنسيون 

في مرحلة االنتداب. 

لقد أدرك حافظ أس���د في الثلث األخير من القرن 
العش���رين؛ أن الش���ق احلزبي-املدن���ي ه���و احللقة 
األضعف بني الفئات املتصارعة على السلطة، فأعطى 
ملؤسساته منًطا شكلّيًا يقتصر على قطاع محدود في 
أجهزة اإلدارة واحلكم، وجعل توازن النظام يقوم على 
فرق عسكرية، ومؤسس���ات أمنية تهيمن على احلياة 
العام���ة، واعتمد في ذلك على العنصر العش���ائري-
العائل���ي؛ باعتباره العامل األكث���ر ضماًنا في حتقيق 

معادلة التوازن الصعبة داخل النظام.

العســـكرية  املرتكـــزات  أهـــم  وميكـــن تلخيـــص 
واألمنية للنظام يف شقني رئيسني هما:

أ- فرق محاية النظام:

 وهي مجموعة فرق عسكرية تتبع للجيش النظامي 

)1(  أعلن ديغول قيام دولة حلب في الثامن من سبتمبر سنة 1920م، ودولة 
العلويني في الثالث والعشرين من سبتمبر 1920م، ودولة جبل الدروز 
في 20 أبريل س���نة 1921م، ودولة دمشق: التي اتخذت من العاصمة 
اسًما لها، كما مارست سلطة االنتداب الفرنسية حكًما مستقاًل إلقليم 

اجلزيرة، وسنجق اإلسكندرون.
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من الناحية التنظيمية، ولكنه���ا تَُدار من ِقَبل القصر 
اجلمهوري بصورة مباش���رة، وميكن مالحظة التركيز 
املفرط على الهاج���س األمني لدى النظام الذي عمد 
إلى تكديس عدد كبير من القوات العسكرية حلمايته؛ 
إذ إنه قام بتجنيد نحو مائة ألف مقاتل في خمس فرق 
رئيسة هي: س���رايا الدفاع)1(، واحلرس اجلمهوري)2(، 
والق���وات اخلاص���ة))(، والفرقة املدرع���ة الثالثة)4(، 
والفرقة املدرعة الرابعة)5(، وس���رايا الصراع)6(. جدير 
بالذكر أن هذه القوات هي التي تخوض معركة البقاء 

مع الشعب األعزل في الوقت احلالي.

ب- املؤسسة األمنية:

ومن أبرز أجهزتها: إدارة األمن السياس���ي، وإدارة 

تأسس���ت عام 1971م، ومت حلها عقب عام 1984م، وبلغ تعدادها 55   )1(
ألف مقاتل.

تأسست عام 1976م، ويبلغ تعدادها 0) ألف مقاتل.  )2(

تأسست عام 1968م، ويبلغ تعدادها 15 ألف مقاتل.  )((
تأسست عام 1978م، ويبلغ تعدادها 8 آالف مقاتل.  )4(

تأسس���ت بعد حل س���رايا الدفاع عام 1984م، ويبلغ تعدادها 8 آالف   )5(
مقاتل.

تأسست عام )197م، ويبلغ تعدادها حوالي 5 آالف مقاتل.  )6(

األمن العام، )وتتضمن قس���م األمن الداخلي، وقسم 
االس���تخبارات اخلارجية، وفرع فلس���طني(، وشعبة 
املخاب���رات العس���كرية، وإدارة املخاب���رات اجلوية، 
ومكتب األم���ن القوم���ي، ويبلغ قوام ه���ذه األجهزة 
أكثر م���ن ثالثمائة ألف عنصر، يتغلغلون في س���ائر 
مؤسس���ات الدولة واملجتمع، وال يقتصر دور املؤسسة 
األمنية على اجلانب األمني فحس���ب، بل يتعدى ذلك 
ليشمل ممارس���ة العمل السياسي واإلداري في جهاز 
الدولة؛ حيث متتلك أجهزة األمن وجوًدا كاس���ًحا في 
سائر املناش���ط العامة، وتنبع قوتها من انتشارها في 
املجتمع والدولة، ومن إمساكها باملفاصل االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، وتستمد شرعيتها من رئيس 
اجلمهورية الذي يشرف على أعمالها من خالل مجلس 

األمن الوطني بالقصر اجلمهوري.

إال أن سياسة التكديس األمني والعسكري، وابتالع 
مؤسسات القمع ملؤسسات اإلدارة واحلكم، قد فشلت 
ف���ي حتقيق أم���ن النظام، فعلى الرغم من اس���تنفاد 
املقدرات االقتصادية، وولوغ كبار ضباط املؤسستني: 
األمنية والعس���كرية في الفساد؛ إال أن هاجس انعدام 
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األمن قد ازدادت وتيرته عندما انتشرت 55 سرية من 
سرايا الدفاع في دمشق بقيادة رفعت أسد الذي حاول 

اإلطاحة بشقيقه عام 1984م.

أم���ا في عهد بش���ار، فق���د انصب جه���د القصر 
اجلمهوري على اتخ���اذ اإلجراءات الكفيلة بكبح جماح 
هذه املؤسس���ات: ففي عام 2002م أحيل عدد من قادة 
األجهزة األمنية إلى التقاعد، وفي 2004م أُجريت حركة 
تصفيات واس���عة داخل نطاق القوات املس���لحة طالت 
حوالي 40% من ضباط القيادة في دمشق، وفي الفترة 
)2005-2009م( وقعت سلس���لة اغتياالت أودت بحياة 
عدد من الضباط أبرزهم: وزير الداخلية غازي كنعان، 

وش���قيقه عل���ي كنع���ان، مما دفع 
بالرئيس إلعادة هيكلة املؤسس���ات 
األمنية، وتأس���يس »مجلس األمن 
الصراعات  الوطني«؛ الحتواء هذه 
دون طائل، وقد استنزفت محاوالت 
الفرق جهود  الس���يطرة على هذه 
القصر اجلمه���وري، ومنعت البالد 
السياس���ي  اإلصالح  ف���رص  من 

واالقتص���ادي، وكان لدورها الس���لبي األثر األكبر في 
التسبب باندالع الثورة الشعبية األخيرة.

3- املرتكزات االقتصادية

ارتكزت السياس���ة االقتصادية للنظام السوري في 
الفترة: )1970-2000م( على بناء مؤسس���ات احلكم 
الش���مولي، وترس���يخ هيمنة الس���لطة املركزية على 
االقتصاد الوطن���ي؛ فبدعوى القض���اء على البطالة 
قام النظام بفتح باب التنسيب إلى املؤسسات األمنية 
والعسكرية أمام الفائض البشري الدافق من األرياف، 
مم���ا أدى إلى توس���يع أجهزة القم���ع، وتغيير البنية 
الدميغرافية للمدن السورية، إضافة إلى ضرب القطاع 
الزراعي الذي تكبد خسائر هائلة؛ بسبب نقص األيدي 
العاملة، ففي بداية حكم حافظ أسد عام 1970م كان 

ع���دد القوى العاملة يقدر بنحو 1.97 مليون عامل)1(، 
وبحل���ول عام 1979م جنحت الس���لطة في امتصاص 
أكثر م���ن 1.2 مليون منهم في ك���وادر حزب البعث، 
ومؤسسات األمن، والفرق الطائفية املتمثلة في: سرايا 
الدفاع، واحلرس اجلمهوري، والقوات اخلاصة)2(. ولم 
تكن هذه الطبقة معنّي���ة بأّي منط من أمناط اإلنتاج 
االقتصادي، بل شّكلت طبقة استهالكية ضخمة تعتمد 

على القطاع العام.

أما املرتكز الثاني للسياسة االقتصادية السورية، فقد 
متثل في ازدواجية تطبيق املفهوم االشتراكي؛ حيث مت 
فرض السياسة االش���تراكية على االقتصاد الداخلي 
اإلنتاج  بأزم���ة  اإلمس���اك  بهدف 
الصناعي والزراعي للمجتمع، بينما 
احلواجز  جميع  السلطة  استبعدت 
والقوان���ني التي ميك���ن أن تعرقل 
مصاحلها على الصعيد اخلارجي، 
ونتج عن ذلك نش���وء طبقة متمولة 

من أقارب الرئيس وأصدقائه.

وكان أول م���ن أش���ار إلى هذه 
االزدواجي���ة في التطبيق االش���تراكي بني الس���لطة 
واملجتمع؛ الباحثة الفرنسية إليزابيث لونغونيس التي 
الحظت أنه: »في الوقت الذي يس���تند فيه التخطيط 
االقتصادي الس���وري في إطاره الع���ام على النموذج 
االش���تراكي؛ من خ���الل إعطاء القط���اع العام الدور 
الرئيس في العملية االقتصادية، إال أن الفئة احلاكمة 
تس���تند من طرفها إلى مفهوم »األرباح اجلانبية«؛ إذ 
تقوم من خالل حتكمها مبقادير األمور مبنح االمتيازات 
إلى أعوانها عن طري���ق جتيير قطاع الدولة للقائمني 

عليه من أقارب الرئيس«.))(

)1(  العربي بن س���ليمان )1988م( مصاعب قطاع الزراعة ومسألة األمن 
الغذائي، مجلة اليوم السابع، 20 يونيو 1988م.

)2( إيال زيس���ر )2005م( باسم األب: بشار األس���د، السنوات األولى في 
احلكم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 124.

لونغونيس )1988( سوريا: القطاع الصناعي- حيثيات األزمة وأبعادها،   )((
مجلة مشرق ومغرب الفرنسية، عدد )109(.

ف��ي  »الش��بيحة«  عصاب��ة  نش��أت 
ثمانيني��ات القرن المنص��رم، وأخذت 
تعمل في مج��ال العمات، والمتاجرة 
بالبضائع المدعومة، وفرض الضرائب 
غير المشروعة، ومن َثم انخرطت في 
عمليات تهريب األسلحة اإليرانية إلى 

لبنان
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وكانت النتيجة احلتمية لهذه السياس���ة هي تدهور 
القطاع العام، ونش���وء قطاع »ش���به خاص«، يرتبط 
ارتباًطا وثيًقا باملجموعة املقربة من رئيس اجلمهورية، 
مما أّدى إلى نش���وء طبقة طفيلية من كبار املسئولني 
اغتنت غًنى فاحًشا من التهريب، وعموالت السمسرة، 
واالحتكار، وغيرها من وس���ائل الكسب غير املشروع 
الذي فتحه الرئيس الس���وري السابق على مصراعيه 

ألقاربه ومقربيه.

كما مثلت عملية التهريب وسيلة أخرى للكسب غير 
املشروع؛ حيث نشأت عصابة »الشبيحة« في ثمانينيات 
الق���رن املنصرم، وأخذت تعمل ف���ي مجال العمالت، 
واملتاجرة بالبضائ���ع املدعومة، وفرض الضرائب غير 
املش���روعة، ومن ثَ���م انخرطت في عملي���ات تهريب 

األسلحة اإليرانية إلى لبنان.)1(

وملا تولى بش���ار احلكم أحاطت ب���ه هذه املجموعة 
املتمولة، وعلى رأس���ها أبن���اء أخواله من آل مخلوف، 
فضاًل عن زعماء عصابة الشبيحة الذين شكلوا العمود 

الفقري ملشروع التوسع اإليراني في املنطقة. 

وكان الدور السلبي لهذه الفئة من أبرز عوامل اندالع 
الثورة، التي اس���تهدفت أقطاب هذه الطبقة املتمولة 

في هتافاتها. 

4- مرتكزات السياسة اخلارجية:
ُمني���ت اجلمهوري���ة العربية الس���ورية بهزمية عام 
1967م، إث���ر إعالن وزير الدفاع الس���وري )آنذاك( 
حافظ أسد س���قوط القنيطرة، في ظروف مشبوهة 

تناولها العديد من الكتاب وشهود العيان.

وعلى الرغم من النكس���ة الكبيرة التي سّببها فقد 
اجلوالن؛ إال أن الرئيس الس���وري جنح في بناء أحد 
أهم مرتكزات سياس���ته اإلقليمية على هذه الكارثة، 
وهي مبدأ: »الصمود والتصدي« )أو ما أصبح النظام 

(1) Sadowsky Y. M. (1987), <Patronage and the Ba>th: Cor-
ruption and Control in Contemporary Syria>Arab Studies 
Quarterly, vol. 9, no. 4, fall 1987. p. 454.

يطلق عليه في عهد بشار مصطلح: »املقاومة«(.

فقد منح���ت واجهة: »الصم���ود والتصدي« للنظام 
السوري الش���رعية الالزمة الستمرار قانون الطوارئ 
عل���ى الصعيد الداخلي، وأتاح���ت له فرص احلصول 
عل���ى الدعم املالي من دول اجلوار، ففي مؤمتر القمة 
العربية عام 1978م التزمت دول اخلليج مبنح س���وريا 
ملياري دوالر س���نوّيًا ملدة عش���ر أعوام كدعم مالي؛ 

لصمودها أمام إسرائيل.

ومن���ذ ذلك احل���ني أظهر حافظ أس���د براعة في 
التالع���ب عل���ى التناقض���ات اإلقليمي���ة، وتوظيفها 
لصاحله؛ فعندما كانت السياس���ة األمريكية في عهد 
كارتر تركز على احتواء س���وريا، واس���تدراجها بعيًدا 
عن املعسكر الشيوعي، تبنى الرئيس السوري سياسة 
حتجي���م الفصائل الفلس���طينية، واحلّد م���ن النفوذ 
العراقي ف���ي لبنان، وحظيت سياس���ته بدعم غربي 
ملحوظ؛ إذ حصل عام 1976م على قروض بقيمة 540 
مليون دوالر لتمويل حملته العس���كرية في لبنان، وفي 
الوقت ذاته كانت املساعدات األمريكية تتدفق مبعدل 
60 إل���ى 100 مليون دوالر س���نوّيًا، كما قدمت الدول 
العربي���ة مبالغ تقدر بنحو 500 مليون دوالر لدعم دور 

قوات الردع السورية في لبنان.

وعلى الرغم م���ن التقارب مع اإلدارة األمريكية؛ إال 
أن الرئيس الس���وري حافظ على تعاونه العسكري مع 
االحتاد الس���وفيتي؛ إذ بلغت الديون املستحقة ملوسكو 
في منتصف الثمانينيات نحو 12 مليار دوالر من قيمة 

املعدات العسكرية التي قدمت له بسخاء. 

وكانت سياسة حافظ أسد جتاه إيران أكثر براعة من 
غيرها؛ إذ إنه متكن من احملافظة على عالقاته القوية 
مع دول اخللي���ج العربي، في الوقت الذي وقف طوال 
احلرب العراقية- اإليرانية مع حلفائه العقائديني في 
طهران، وعادت هذه السياس���ة على امليزانية السورية 
بكثير من املكاسب؛ فبموجب اتفاقية أُبرمت بني طهران 
ودمش���ق عام 1982م التزمت إيران مبنح هبة سنوية 



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الثالث : العامل اإلسالمي

162

من النفط اخلام بقيمة 200 مليون دوالر، إضافة إلى 
تقدمي كميات أخرى بقيمة مخفضة، كما بلغت قروض 
إيران لس���وريا نحو 5 مليارات دوالر؛ قدمتها طهران 
لدمشق كقروض، وبضائع، وخدمات ومواد أولية طوال 

فترة حربها مع العراق.

وفي مطلع التس���عينيات من القرن املنصرم، أرس���ل 
حافظ أسد فرقة من اجليش السوري للمشاركة في حرب 
حتري���ر الكويت عام 1991م، وتؤك���د مصادر اخلارجية 
األمريكية أن هذه املناورة جلبت للخزانة الس���ورية مبلغ 
500 مليون دوالر سنوّيًا طوال فترة التسعينيات، وتعهدت 
دول اخلليج العربي مبنح سوريا مبلغ ملياري دوالر وفق 

إعالن دمشق في شهر مارس 1991م.

ونتيجة لبراعة الرئيس الس���ابق في إدارة األزمات 
اإلقليمية، فقد بلغت نس���بة املس���اعدات اخلارجية 
60 باملائ���ة من مجم���وع إيرادات س���وريا طوال فترة 

الثمانينيات والتسعينيات.

إال أن بش���اًرا -الذي ورث الس���لطة عن والده- لم 
يرث هذه احلنكة السياسية: فسرعان ما خسر امللف 
اللبناني بُرمته، واضطر إلى س���حب قواته من لبنان، 
وأدت س���وء إدارته لألحداث إلى انش���قاق نائبه عبد 
احللي���م خدام، ومقت���ل وزير داخليته غ���ازي كنعان، 
وتصفية عدد من ضباطه األمنيني في ظروف غامضة 

خالل الفترة 2005-2007م.

كما فقد النظام السوري زمام املبادرة على القضية 
الفلس���طينية؛ إثر انخراطه في حتالفات عقائدية مع 
نظام املاللي بطهران و»حزب الله« في لبنان، مما عّمق 
عزلته اإلقليمي���ة والدولية، وأدى إلى إفالس خزانته، 
بعد توقف املساعدات العربية، وخسرت سوريا نتيجة 

لتلك السياسة أصدقاءها العرب.

ثانًيـــا: ضعـــف مرتكـــزات النظـــام وتأثريها على 
بنية الثورة السورية )2011م(:

عندما تولى بش���ار احلكم عام 2000م، اتخذ قراًرا 

مبك���ًرا بالركون إلى املرتكزات الت���ي قام عليها حكم 
وال���ده، فحافظ عل���ى الواجهة املدني���ة التي ميثلها 
حزب البعث في احلكومة ومجلس الش���عب، واعتمد 
عل���ى العنص���ر األمني-العس���كري؛ للمحافظة على 
توازن احلكم، واعتمد العامل االقتصادي على عنصر 
التوريث؛ إذ ورث اجليل اجلديد من أقارب بشار وأبناء 
خاله ثروات البالد، مما أت���اح لهم مجال التحكم في 

املفاصل االقتصادية للمجتمع.

إال أن املتغي���رات اإلقليمي���ة مّثلت أول نكس���ة في 
سياس���ة النظام الس���وري الذي فقد السيطرة على 
امللفات الرئيس���ة في املنطقة، وأخذت عوامل التعرية 
تنخر في بني���ة النظام؛ حيث عصفت وفرة وس���ائل 
االتصال، وزيادة الوعي الشعبي بحالة اجلمود، ووجد 
بش���ار نفسه في مواجهة ثورة ش���عبية عارمة، تعامل 
معها بالوس���ائل القمعية التي اتبعها والده في مطلع 

الثمانينيات.

ونتيجة لعج���ز النظام عن التطوي���ر؛ ظهرت حالة 
السخط الش���عبي في البداية، كرد فعل لسوء تعامل 
النظام م���ع امللفات احمللية واإلقليمية، إال أنها أخذت 
تتطور بسرعة كبيرة لتشكل حراًكا شعبّيًا منظًما يتغذى 

من ضعف بنية النظام الذي قامت الثورة ضده.

وميكـــن تلخيـــص أهـــم عناصـــر بنيـــة الثـــورة 
السورية يف النقاط التالية:

1- تآكل البنية احلزبية-األيديولوجية:

أدى انحس���ار دور حزب البعث إل���ى فقدان النظام 
لقاعدته األيديولوجية، وذلك في الوقت الذي لم تبذل 
فيه السلطة جهًدا للبحث عن بدائل تنظيرية تتناسب 
مع متغيرات املرحلة؛ فاس���تمر أداء النظام على نفس 
وتيرة مرحلة السبعينيات من القرن املنصرم، وفي هذه 
األثناء وقف القصر اجلمهوري واملؤسس���ات األمنية 
احمليطة موقف الراف���ض ألي منظومة فكرية بديلة، 
ميك���ن أن تُنعش حالة اجلمود التي انتابته؛ وفي نهاية 
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سنة 2000م ش���هدت املدن السورية تأسيس منتديات 
للحوار تنتق���د األداء احلكومي، وتدع���و إلى تطبيق 
الدميقراطية، وإطالق احلري���ات العامة، لكن النظام 
س���ارع بإخمادها، واعتقال أبرز شخصياتها، وإصدار 

أحكام قاسية ضدهم. 

وكبديل ألطروحات منتديات احلوار عّبر النظام 
عن رغبته في االنفتاح، وحتقيق مزيد من احلريات 
السياسية؛ من خالل ترسيخ دور اجلبهة الوطنية 
التقدمي���ة التي مت توس���يعها، وُس���مح لبعضها 

بإصدار الصحف)1(. 

وتأتي هذه السياسة من قناعة النظام بأن االنفتاح 
يج���ب أن يكون منظًما، وأن يبدأ من الداخل؛ ألنه إذا 

جاء من خارج النظام فإنه يحمل السمة االنقالبية! 

إال أن نية االنفتاح لم تظهر خالل انتخابات مجلس 
الشعب في مارس )200م؛ حيث كانت الفرصة متاحة 
أح���زاب اجلبهة التقدمية بعد توس���يعها هي: ح���زب البعث العربي   )1(
االشتراكي، جناح احلزب الش���يوعي السوري برئاسة وصال بكداش، 
جناح احلزب الشيوعي السوري برئاسة يوسف فيصل، حزب االحتاد 
االش���تراكي، احلزب الوحدوي االش���تراكي برئاس���ة فايز إسماعيل، 
احلزب االشتراكي برئاسة أحمد األحمد، احلزب الوحدوي االشتراكي 
الدميقراطي املنش���ق عن الوحدويني االش���تراكيني برئاسة فضل الله 
ناصر الدين، حزب الوحدة العربية الدميقراطي برئاسة غسان أحمد 

عثمان، وحزب العهد الوطني.

لبشار كي يثبت رغبته في حتقيق اإلصالح السياسي، 
فبقي عدد أعضاء املجل���س على حاله؛ حيث انتخب 
167 عضًوا من اجلبهة التقدمية منهم 2)1 من حزب 
البعث، ولم يكن هناك أي تغيير يُذكر، وفي انتخابات 
سنة 2007م ترسخ كيان السلطة الشمولية عن طريق 
زيادة عدد املقاعد املخصصة حلزب البعث على حساب 

اجلبهة الوطنية واملستقلني، وسط فتور شعبي.

أما في القصر اجلمهوري؛ فقد أخذت دائرة بش���ار 
العس���كرية واألمنية تضيق بص���ورة تدريجية؛ حيث 
تضمنت دائرة مستش���اريه مجموعة مغلقة من أقاربه 
وأبناء عش���يرته، وعلى رأس���هم: اب���ن خالته عاطف 
جنيب، وصهره آصف ش���وكت، ومستش���اريه للشؤون 
األمنية الل���واءان إبراهيم حويج���ة ومحمد ناصيف، 
ومستش���اره للشؤون العس���كرية العماد علي أصالن، 
ورئيس أركانه ث���م وزير دفاعه العم���اد علي حبيب، 
وهؤالء جميًعا يرتبطون ببش���ار من حيث القرابة، أو 
املصاهرة، أو العشيرة، بل إن دائرتهم أضيق من دائرة 
الرئيس الس���ابق الذي كان يقرب إليه بعض العشائر 
العلوية احلليفة، بينما اقتصر اعتماد بشار على دائرة 
القرابة املباش���رة؛ حيث أسند بشار إلى شقيقه ماهر 
قيادة الفرقة املدرع���ة الرابعة، ورّقاه إلى رتبة عميد، 
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أما عائلة أنيس���ة مخلوف )والدة بش���ار(، فقد اتسع 
نفوذه���ا بصورة الفتة لالنتباه؛ حيث ظهر اس���م خال 
بش���ار محمد مخلوف، وكذلك رامي وإيهاب مخلوف، 
وقد بلغت ثروة أسرتهم مليارات الدوالرات، واستغلوا 
روابطهم السياسية لتحقيق املكاسب االقتصادية، ومن 
ذلك هيمنتهم على املص���رف العقاري، وعلى التجارة 
احلرة املعفاة من الضرائب في املطارات، وكذلك على 

قطاع االتصاالت.)1(

2- السخط اجملتمعي:

الناجت عن عدم اس���تيعاب النظام للتحوالت التي مر بها 
القطر السوري في الفترة: )1970—2011م(؛ فعندما وقع 
انقالب حافظ أس���د عام 1970م، كان عدد سكان سوريا: 
05.000).6 نس���مة، وبحلول عام 2010م تضاعف هذا 
الرقم نحو أربعة أضعاف؛ حيث بلغ: 22.505.000 نسمة، 
وعلى الرغم من ذلك فإن البنية االقتصادية للقطر السوري 
لم تتواكب مع متطلبات التغيير، وانعكس ذلك على املجتمع 
الس���وري الذي عانى في عهد بش���ار م���ن افتقار العدالة 
االجتماعي���ة؛ فارتفع معدل الفقر م���ن: 11,5 باملائة عام 
2000م إلى ),4) باملائة عام 2011م؛ حيث ُصنفت سوريا 
في ه���ذا العام باملركز 97 عاملّيًا م���ن حيث جودة احلياة، 

واملركز 111 لتقدير الناجت احمللي اإلجمالي للفرد.

وب���دالً من االهتم���ام بتطوير البني���ة االقتصادية، 
والعمل على حتقيق إصالحاٍت تُخِرج البالد من أزمتها 
اخلانقة، ارتكزت سياسة النظام السوري على تشديد 
القبضة األمنية ملنع انتش���ار مظاهر السخط الشعبي 
بني فئة الشباب، فانحدرت سوريا إلى املركز 154 من 

حيث احترام حقوق اإلنسان. 

وفي هذه األثناء استمرت فلسفة أجهزة االستخبارات 
على بنيتها »الس���بعينية«؛ حيث قام نش���اطها في عهد 
بش���ار على بذل املزي���د من اجله���ود لتفكيك أحزاب 

فالينت ليفريت )2005م( وراثة س���ورية، اختبار بش���ار بالنار، الدار   )1(
العربية للعلوم، بيروت، ص 169-168.

املعارضة، وعزلها عن املجتمع، بل وتتبع هذه اجلماعات 
في املنفى؛ ملنع أي تأثير لها على املجتمع الس���وري، إال 
أن األحداث األخيرة قد أدخلت على املعادلة السياسية 
عنصًرا جديًدا لم يحس���ب له النظام أي حس���اب؛ إذ 
اقتحم الشباب السوري احملايد ساحة العمل السياسي 
بدافع الرغبة في التغيير السلمي، وليس بدافع االنتماء 
احلزبي أو األيديولوجي، وهو منط من احلراك املجتمعي 
الذي يصعب السيطرة عليه من الناحية األمنية؛ إذ إن 
77% من املجتمع الس���وري هم دون سنة 5)، في حني 
تُقدر بعض املصادر أن نسبة الشباب السوري بني سن 

15 و5) عاًما تقدر بحوالي 66% من أبناء املجتمع.

وعلى الرغم من التطور الذي شهده املجتمع؛ إال أن 
أجهزة األمن ال تزال مصّرة على التعامل معه بأساليب 
القم���ع املتمثلة في: حم���الت االعتقال العش���وائي، 
والعقاب اجلماعي، واقتحام امل���دن وقطع اخلدمات 
عنها، وقتل املتظاهري���ن، وتعذيبهم والتنكيل بهم في 
الشوارع، وش���ّن احلمالت اإلعالمية التي تتبع منوذج 
»غوبل���ز« في العهد النازي، وما إلى ذلك من وس���ائل 
ال جُتدي نفًعا في السيطرة على االنفجار االجتماعي 
الذي تس���ببت به سلس���لة من األخطاء املتراكمة عبر 

أربعة عقود من حكم آل أسد.

3- التحوالت اإلقليمية:

تتمثل أبرز التحوالت اإلقليمية في تراجع ش���عبية 
إيران في العالم العربي؛ حيث بدأت الشعوب العربية 
تُظه���ر املزيد من الوعي واحلذر جتاه توس���ع النفوذ 
اإليران���ي، وما يحمله في طيات���ه من عناصر طائفية 

وشعوبية حتت أستار املقاومة.

وتزامن التراجع اإليراني م���ع ظهور الدور التركي، 
ورغب���ة حكومة العدال���ة والتنمية في ممارس���ة دور 
إقليمي أكثر فاعلية م���ن ذي قبل، وهو أمر لم يفطن 
لتبعاته نظام بش���ار، الذي فش���ل في قراءة متغيرات 

الوضع اإلقليمي.
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فقد فتح النظام الس���وري في العقد املاضي الباب 
على مصراعيه أمام النفوذ اإليراني، وقام بتش���جيع 
نشاطه السياسي، ووّفر الدعم للخاليا الطائفية التي 
اتخذت من دمشق قاعدة لها، وفي هذه األثناء أخذت 
سوريا تبتعد عن شعارات القومية العربية التي رفعتها 
في الثلث األخير من القرن العش���رين، ومثلت سياسة 
االنفتاح السوري على طهران دعًما للتوجهات الشعوبية 
التي ضاقت الدول العربية بها ذرًعا، خاصة وأن خاليا 

»حزب الله« -املدعومة من ِقبل 
س���وريا- قد اس���تهدفت هذه 

الدول في أمنها واستقرارها.

اس���تعداء  إلى  وباإلضاف���ة 
الدول العربية ضد سوريا، أخذ 
التوازنات  جميع  يفقد  بش���ار 
الت���ي ورثها ع���ن والده؛ حيث 
السياس���ة اخلارجية  تعرضت 

الس���ورية في الفترة: )2000-2011م(، لعدة نكسات 
من أبرزها: فقدان السيطرة على القضية الفلسطينية 
عقب اتفاق أوس���لو، ونش���اط املعارضة الكردية بعد 
تسليم أوجالن، والتوتر مع احلدود العراقية إثر الغزو 
األمريكي، وإرغام القوات الس���ورية على مغادرة لبنان 
بعد مقتل احلريري، وتعميق عزلة سوريا عن محيطها 
العرب���ي؛ نتيجة اإلمعان في دعم مش���روع التوس���ع 

الفارسي.

وانعكس سوء إدارة بش���ار للملفات اخلارجية على 
بني���ة نظامه؛ الذي أصبح يتعامل بحساس���ية مفرطة 
جت���اه الش���ؤون اخلارجي���ة، إلى درج���ة جعلت من 
مصطلح »اخلارج« تهمة كبيرة يوجهها النظام السوري 
ض���د معارضيه، وقد أدى ه���ذا التوجس األمني من 
»اخلارج«؛ إلى انفجار قنبلة املغتربني السوريني؛ حيث 
قدرت بثينة ش���عبان عام 2007م -وكانت وزيرة شؤون 
املغتربني آنذاك- عدد املغتربني السوريني بأكثر من 15 
مليون نسمة، في حني رفعت بعض املصادر تقديراتهم 
إلى أكثر من 18 ملي���ون مغترب، تعيش الغالبية منهم 

في ظروف إنس���انية صعبة؛ حيث تستخدم السفارات 
الس���ورية خدماتها القنصلية كوسيلة للضغط عليهم، 
ومتتنع ع���ن إجراء معامالته���م دون موافقات أمنية، 

وترفض منح املعارضني منهم جوازات السفر. 

ونتيجة لهذا التعامل العدائي غير املبرر، فقد أصبح 
تغيير النظام أولوية عند ماليني املغتربني الس���وريني 
الذي���ن ُحرموا من أوطانهم عقوًدا؛ بس���بب التضييق 
األمني واالقتص���ادي، وال ميكن جتاه���ل اإلمكانات 
املتوفرة للمغتربني الس���وريني في دعم 
جهود تغيير النظام بالوس���ائل السلمية 

غير املتاحة ملواطنيهم في الداخل.

ثالًثا: تأثري مرتكزات النظام الســـوري 
على مرحلة ما بعد الثورة:

1- غياب البدائل السياسية الناضجة:

أخطر ما تواجه���ه الثورات بعد حتقي���ق أهدافها 
هو االختالف في تفسير الش���عارات التي ُرفعت في 
مرحلة احل���راك الوطني، وعدم الق���درة على تقدمي 
بدائل سياسية ناضجة للنظام الذي جنحت الثورة في 

اإلطاحة به.

  لقد جنح النظام الش���مولي ف���ي تغييب املجتمع 
السوري عن احلراك السياسي الناضج، ومنعت أجهزة 
األمن فرص التفاعل السياس���ي ملدة خمس���ة عقود، 
مما أوجد حالة من الفراغ في مجال البناء السياسي 

للمجتمع. 

  وقد نّبه إيلي خضوري إلى خطورة إقحام منظومات 
فكرية ال تتناس���ب مع املجتمع، مؤكًدا على أن املبادئ 
العلمانية-القومي���ة الت���ي تبنتها الس���لطة احلاكمة 
ف���ي العهد الفيصلي هي الت���ي أدت إلى ظهور نظام 
الكانتونات الطائفية في مرحلة االنتداب الفرنس���ي، 
ففي مقال له عن سياسة األقليات في الشرق األوسط 
أش���ار خضوري إلى أن كلمات: »األقلية«، و»األكثرية«، 
و»القومية«، و»سيادة الشعب«، هي مصطلحات غربية 

أخط��ر م��ا تواجه��ه الث��ورات بع��د 
تحقي��ق أهدافها ه��و االختاف في 
تفسير الش��عارات التي ُرفعت في 
الوطن��ي، وع��دم  الح��راك  مرحل��ة 
القدرة على تقديم بدائل سياسية 
ناضج��ة للنظام الذي نجحت الثورة 

في اإلطاحة به.
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أقحمها املنّظرون القوميون في أنظمة احلكم الناشئة 
في الدول العربية لتحقيق االستقرار والتوازن السياسي، 
ولكنها لم حتقق جناًحا في البيئة الشرقية؛ التي كّونت 
جتربة أخرى تعتمد عل���ى منظومة إدارية مغايرة من 
املصطلحات تقوم على: »الشورى«، و»اإلجماع«، ونظام 
»امللة«، وغيرها من املفاهيم التي ش���ّكلت في مجملها 

نظاًما تعددّيًا يختلف متاًما عن النمط الغربي.)1(

وقد أدت عملية إقحام هذه املفاهيم بصورة سطحية 
على نظام احلكم في س���وريا إلى إحداث اختالل في 
سياسة األقليات الطائفية؛ فحديث املنظرين القوميني 
عن: »القواسم املشتركة« لدى غالبية أبناء املجتمع كان 
يعن���ي باملقابل وجود »خصوصيات« ال بد من حمايتها 

عند أبناء الطوائف، مما دعم مطالبهم باالستقالل. 

وكان افتراض وجود »أكثرية« عرقية تطالب باحلكم 
يؤدي باملقابل إلى افت���راض وجود »أقلية« مضطهدة 
تطالب بتدخ���ل القوى الكبرى حلمايتها، كما أن فكرة 
»االحتكام إلى الش���عب« في تل���ك املرحلة كانت تعني 
بالضرورة تس���ليم الس���لطة التش���ريعية إلى غالبية 
املجتمع السوري الذي كان يعاني من التجهيل واالنقياد 
لعوائل إقطاعية محددة، مما ينعكس بصورة س���لبية 
على األقليات التي لم يكن النظام العلماني يعترف لها 

بأية ميزة عن سائر املواطنني. 

2- إشكالية التجانس اإلقليمي واجملتمعي:

يتكون املجتمع الس���وري من أقلي���ات عرقية كاألكراد، 
والشركس، واألرمن، والتركمان، والسريان، وأقليات دينية 
كالنصارى، واليهود، واليزيديني، وأقليات طائفية كالعلويني 
والدروز واإلس���ماعيليني. علًما بأن املذاهب املس���يحية 
املعترف بها في سورية هي 11 مذهًبا، وهي: البروتستانت، 
النساطرة، الروم األرثوذكس، األرمن األرثوذكس، السريان 
األرثوذكس، الروم الكاثوليك، األرمن الكاثوليك، السريان 

(1) Kedourie(1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the 
Middle East», in MiltonE.and RabinovichI., editors (1988); 
Ethnicity, Pluralism and the State, London, pp.25-31.

ل املسلمون  الكاثوليك، الكلدان، املوارنة، والالتني. ويش���كّ
ّنة أكثر من ثلثي النسيج االجتماعي في سوريا. السُّ

وقد مثلت املطالب الفئوية عبر التاريخ بوابة للتدخل 
األجنبي في املجتمع؛ حيث وجدت لدى بعض األقليات 
العرقي���ة أو الطائفية نزعة االجتاه نحو اخلارج؛ بحًثا 
عن مصادر القوة واالمت���داد، ولتفادي تذويبها ضمن 

األغلبية في إطار املجتمع.

وعلى الصعيد نفس���ه؛ ش���ّكلت البنية الدميغرافية 
للقطر الس���وري مش���كلة تتعلق بارتب���اط الطوائف 
باألقاليم؛ حيث إن انتماء األقليات الطائفية ال يعكس 
اعتناق معتقد فحس���ب؛ بل إنه ميث���ل انتماء إقليمّيًا 
وعشائرّيًا ألبناء الطوائف في الوقت نفسه؛ حيث تقيم 
غالبية عش���ائر العلويني في جبال األنصارية، وغالبية 
الدروز في جبل العرب؛ حيث الحظ فان دام بأن نسبة 
62.1% من العلويني يعيش���ون ف���ي جبال األنصارية، 
بينما كانت تتركز الغالبية العظمى من الدروز في جبل 
العرب بنسبة 87.7%، ويقيم اإلسماعيليون في منطقتي 
مصياف والسلمية. وبناء على ذلك، فإن االنتساب إلى 
الطائفة ميثل انتماء اعتقادّيًا - عشائرّيًا- إقليمّيًا في 
آٍن واح���د، وهو األمر الذي لم يكن متاًحا للمس���لمني 

السنة أو حتى للمسيحيني.)2(

وعل���ى الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا يش���ّكلون 
أقليات صغيرة في سورية، إال أنهم متتعوا في العقود 
املاضي���ة مبميزات لم تكن متاح���ة لألغلبية من أبناء 
���ّنة، وهي سياس���ة تبناها الفرنسيون في مرحلة  السُّ
االنتداب، ورّس���خها نظام احلكم في الفترة: )196-
2011م، وقد ميثل سحب هذه االمتيازات من الطوائف 

مشكلة يجب التعامل معها بحذر.

3- تصحيح عالقة اجليش بالسلطة واجملتمع:

ارتبط تاريخ اجليش الس���وري ف���ي مرحلة ما بعد 

(2) Van Dam, N. (1987) <Sectarian and Regional Factionalism 
in the Syrian Political Elite>, The Middle East Journal, vol. 
32, no 2, (spring 1987). pp. 201-210. 
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انقالبات عصفت  االنتداب )1946-1970م( بسلسلة 
باستقرار النظام اجلمهوري؛ حيث قام ضباطه بإضعاف 
احلكم املدني، وتولي أعلى مناصب احلكم، ومن أبرز 
هؤالء: حسني الزعيم، وسامي احلناوي، وفوزي سلو، 

وأديب الشيشكلي، وأمني احلافظ، وحافظ أسد.

وف���ي هذه األثن���اء أنفقت س���ورية أكثر من نصف 
إيراداتها على اجليش، ولكن املردود لم يكن متناس���ًبا 
مع حجم اإلنفاق، فقد أخذت اجلبهة اجلنوبية الشرقية 
للكيان اجلمهوري تتقلص بصورة تدريجية منذ حرب 
1948م، حتى فقدت اجلوالن بالكامل، بينما انش���غلت 
فرق اجليش في دمشق باحتالل رئاسة األركان ومبنى 

اإلذاعة، وصياغة البيان رقم )1(. 

وعندما توقفت االنقالبات سنة 1970م أخذت القوات 
املسلحة تتحول إلى مؤسسة قمع محلي؛ حيث شرعت 
الفرق العسكرية في شن حرب داخلية واسعة النطاق؛ 
لتمش���يط املدن الس���ورية من جميع أنواع املعارضة، 
ولم تك���ن قذائف الدبابات واملدفعية الثقيلة ومنصات 
الصواري���خ قادرة على التمييز ب���ني املؤيد واملعارض، 
فحصدت اآللة العس���كرية أرواح عشرات اآلالف من 

املواطنني في مطلع ثمانينيات القرن العش���رين، وهو 
ذاته ما حدث في غضون ثورة عام 2011م، وال ش���ك 
بأنه س���تطرأ حاجة ملحة إلجراء حتقيقات مستقلة 
تتبعها مشاريع مصاحلة وطنية؛ الستعادة الثقة، ورأب 
الصدع، ومعاجلة الش���رخ االجتماعي اخلطير الذي 
تس���ببت به القوات املسلحة الس���ورية عندما وجهت 

سالحها نحو أبناء الوطن.

  تؤكد الدراسات الغربية أن النظام السوري قد فقد 
جميع مرتكزاته: الفكرية واألمنية، واالقتصادية على 
حد س���واء، وهو يقف على مفترق طرق تؤدي جميعها 
إلى مآل واحد وهو السقوط؛ إذ إن االستمرار في تبني 
النهج األمني ملواجهة الس���خط الشعبي سيؤدي حتًما 
إلى االنهيار، أما إذا اختار النظام طريق اإلصالح فإنه 
س���يواجه املصير نفسه؛ ألن بنيته الصلبة ال تسمح له 
بإعادة تكييفها وفق مشروع إصالحي جديد، فعندما 
تولى بش���ار احلكم ع���ام 2000م، توجهت إليه إحدى 
الصحف األجنبية بس���ؤال ح���ول أولوياته في العهد 
اجلديد، فأجاب قائاًل: »كل ما أتطلع إليه هو أن أرفع 

أركان البنيان الذي شّيده والدي«!
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معلومات إضافية

قوى املعارضة يف سوريا

من أبرز األحزاب السياسية املعارضة يف سوريا:

احلزب الشيوعي:

تأس���س عام 1924م وُعرف تاريخّيًا بنشاطه ونفوذه بس���وريا، وخاصة عام 1958م، وكان معارًضا للوحدة مع 
مصر؛ لذلك تعرض أعضاؤه للسجن واملالحقة إبان عهد الوحدة.

شهد احلزب توتًرا داخلّيًا من عام 1969 إلى 1972م، وانقسم إلى جناحني: جناح خالد بكداش، وجناح رياض 
الترك املعروف باس���م احلزب »الشيوعي/ املكتب السياس���ي«، وانضم  إلى حتالف املعارضة اليسارية »التجمع 

الوطني الدميقراطي« منذ تأسيسه عام 1980م.

ويعتبر قائد احلزب الشيوعي احملامي رياض الترك أحد أبرز الوجوه املنادية بالدميقراطية في سوريا. وتعّرض 
للس���جن مراًرا، وكان آخر ذلك اعتقاله أول س���بتمبر/ أيلول 2001م حتى ش���اعت بدمشق تسميته ب�»مانديال« 

سوريا، وقد أُفرج عنه يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002م.

مجاعة اإلخوان املسلمني:

تأسس���ت احلركة عام 1942م على يد الدكتور مصطفي السباعي، ويشغل منصب مراقبها العام حالًيا رياض 
الشقفة، وتعد امتداًدا جلماعة اإلخوان في مصر التي أسسها حسن البنا عام 1928م.

شارك إخوان س���وريا بفاعلية في كافة مجاالت العمل السياسي، ودخلوا البرملان، وشاركوا في احلكومة حتى 
عام 1962م؛ حيث دخلت اجلماعة في خالفات ومواجهات مع الدولة.

وبعد مجزرة النظام الس���وري في حماة في فبراير 1982م غابت اجلماعة عن احلياة السياس���ية؛ ألن القانون 
رقم 49 لعام 1980م الذي أصدره الرئيس الراحل حافظ األس���د اعتبر احلركة محظورة، ويعاقب كل من يثبت 

انتماؤه لها باإلعدام.

وفي عام 2006م  س���اهمت اجلماعة بتشكيل جبهة اخلالص الوطني املعارضة في املنفى مع عبد احلليم خدام 
النائب السابق للرئيس، الذي كان قد انشق عن النظام، وانسحبت منها بعد ثالث سنوات، وخالل احلرب اإلسرائيلية 

األخيرة على قطاع غزة أوائل عام 2009م علقت جماعة اإلخوان معارضتها لنظام الرئيس بشار األسد.

وعقب جناح الثورة الش���عبية في مصر وتونس بإسقاط رئيس���ي البلدين، هّدد إخوان سوريا بالعصيان املدني 
والنزول إلي الشارع »إذا واصل النظام سياسة التضييق على الشعب«.
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جبهة اخلالص الوطين:

أعلن عن تشكيلها في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2006م بحضور خدام، ومراقب اإلخوان حينذاك صدر 
الدين البيانوني وممثلني لتيارات ليبرالية وقومية سورية معارضة في املنفى.

وتبنت جبهة اخلالص الوطني السورية املعارضة تغيير نظام الرئيس بشار األسد بالطرق السلمية.

وفي أبريل/ نيس���ان 2009م أعلنت جماعة اإلخوان انسحابها من جبهة اخلالص، معتبرة أن »عقدها انفرط 
عملّيً���ا، وأنها أصبحت عاجزة عن النهوض مبتطلبات املش���روع الوطني، ونتيجة للتباينات الداخلية التي ظهرت 

داخل اجلبهة بشأن التعاطي مع القضية الفلسطينية«.

حركة العدالة والبناء:  

تأسس���ت في لندن عام 2006م، وتعتبر إعالن دمش���ق املوقع عليه من قوى سياسية عديدة في سوريا، املظلة 
األكثر قبوال لدى الس���وريني. ورفضت احلركة االنضمام إلى جبهة اخلالص املشكلة من خدام واإلخوان، قبل أن 

تنسحب األخيرة من تلك اجلبهة.

وتطالب في ميثاقها التأسيس���ي بنظام حكم يعطي أولوية للحريات والتداول الس���لمي للسلطة، وإلغاء قانون 
الطوارئ، وهو ما يتالقى مع إعالن دمش���ق. كما تدعو احلركة إلطالق حرية العمل السياسي وتشكيل األحزاب 

وعودة جميع املنفيني والسجناء السياسيني.

حزب اإلصالح

تأسس في الواليات املتحدة  بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م على يد فريد الغادري، وهو سوري يحمل اجلنسية 
األمريكية، ويطلق عليه جلبي سوريا تشبيًها له بالسياسي العراقي أحمد اجللبي، الذي تعاون مع الواليات املتحدة 

لغزو بالده عام )200م.

ويرى اإلصالح نفسه بدياًل خليارين هما: حزب البعث احلاكم في سوريا وجماعة اإلخوان املسلمني املعارضة، 
ويختصر احلزب برنامجه في تأييد إس���قاط النظام السوري مبساعدة أميركية، على غرار ما حدث في العراق، 

وإقامة تعاون مع إسرائيل.

التجمع الوطين الدميقراطي:

يعتبر مبثابة الطرف املوازي للجبهة الوطنية التقدمية، فما جتده هنالك في احلكومة من أشكال حزبية جتده 
هنا في املعارضة، وباألسماء نفسها غالًبا. 

ويتشكل التجمع من خمس���ة أحزاب سياسية يسارية هي: حزب االحتاد االشتراكي العربي الدميقراطي، واحلزب 
الشيوعي، وحزب البعث العربي االشتراكي الدميقراطي، وحزب العمال الثوري العربي، وحركة االشتراكيني العرب.

حركة االشرتاكيني العرب: 

انقس���مت هذه احلركة على نفس���ها، مثل أغلب التيارات السياسية الس���ورية، فصار فصيل منها مع النظام، 
ويحمل االسم نفسه، واختار الفصيل الثاني صف املعارضة، ويرأسه عبد الغني عياش.
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مرتكزات نظام احلكم السوري )1970-2011م(
وأثرها يف بناء الثورة 

وملع جنم هذه احلركة في اخلمس���ينيات حني ظهر السياس���ي احلموي الكارزمي أكرم احلوراني الذي اشتهر 
بضلوعه في جميع االنقالبات التي عرفتها سوريا في اخلمسينيات.

تعرضت احلركة لهزات قوية في النصف الثاني من القرن العشرين، من أبرزها: توقيع زعيمها احلوراني على 
وثيق���ة االنفصال، ومخاصمته جمال عبد الناصر علًنا. وهو م���ا أفقدها كثيًرا من بريقها، وقلّص أنصارها في 

الشارع السوري.

االحتاد االشرتاكي العربي:

تأس���س عام 1964م بتجمع عدد من التش���كيالت السياسية الس���ورية ذات التوجه الناصري في حزب واحد 
)حركة القوميني العرب، حركة الوحدويني االشتراكيني، اجلبهة العربية املتحدة، االحتاد االشتراكي السوري(.

حزب العمال الثوري:

هو تشكيلة سياسية ذات توجه ماركسي، يتزعمها طارق أبو احلسن، وأصبح احلزب عضًوا في التجمع الوطني 
الدميقراطي منذ تأسيسه عام 1980م.

حزب العمل الشيوعي: 

ا  تأسس منتصف السبعينيات حتت اسم رابطة العمل الشيوعي، ثم حتول إلى حزب العمل الشيوعي، نشط سّرً
في عقد الثمانينيات، وقمعه نظام الرئيس الراحل حافظ األس���د بشدة، واستمر هذا القمع مثلما يشير احلزب 

طوال عهد األسد االبن.

حزب احلداثة والدميقراطية: 

ه���و حزب كردي علماني ليبرالي غير معترف به، يعود تاريخ تأسيس���ه إلى ع���ام 1996م، ويهدف -كما يقول 
برنامجه- إلى مقاومة االستبداد وكشف جذوره الثقافية، ودمقرطة احلياة السياسية في سوريا.

حزب الوحدة الدميقراطي الكردي: 

تأس���س في س���وريا عام 1970م، وهو غير معترف به، ويعد امتداًدا للحزب الدميقراطي الكردي، ويهدف إلى 
حتقيق ما يس���ميه رفع االضطهاد القومي عن األكراد في س���وريا، وإدارة املناطق الكردية ذاتّيًا في إطار وحدة 

البالد.

ويسعى كما يؤكد لبناء الدولة احلديثة على أسس من الدميقراطية، والشراكة، واحترام حقوق اإلنسان في ظل 
سيادة القانون، وإصدار وسائل إعالمية بالكردية.

املصدر:

اجلزيرة نت، انظر الرابط:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/605F9657-EC6C-4754-A38B-989C563CB129.htm
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ملخص الدراسة
إن السياق احلاضن للثورات العربية حتى وإن اتفق في متطلبات التخلص من األحادية والتوريث ورواسبهما، 
ومّكن من اس���تعادة الكرامة املفقودة، وأّمن متلك املواطن لثورته التغييرية، فما كانت كل ثورة لتنس���لخ من 
خصوصياتها التي تطبعها مبيس���مها، وتيسر أو تعس���ر انبثاقها، ووصولها لغاياتها؛ وفًقا للمعطيات الذاتية 

واملوضوعية، وحلكم الفاعلني، وآليات السياقات املتفاعلة.
وقد متيزت الثورة الليبية بخصوصيتها، س���واء من حيث طبيعة التس���ارع الكبير على املس���توى الدولي 
لدعمها، والتدخل العس���كري، وحجم اخلسائر البشرية واملادية املترتبة عليها، وكذا التحديات التي انبثقت 

عن قيامها.
تناقش الدراسة مسألة أبعاد الثورة الليبية، وأسبابها ومآالتها، وتستقرئ خصوصيات هذه الثورة، ووجاهة 

عات التحول في وطن كان يُختزل في رجل، فتعدد الرجال. ومبررات القيام بها، ومسرِّ
كما تس���تقرئ الدراس���ة طبيعة الثورة الليبية، وهل كانت مجرد نتاج لتراكمات ثأرية س���ابقة؟ أم تراكًما 

لتصرفات ذاتية ملستبد؟ أم هي استلهام واقتناص لفرصة الربيع العربي في التحرر من الدكتاتوريات؟ 
ترى الدراس���ة أن التحدي املطروح اآلن بحدة يؤش���ر إلى كيفية تس���يير مرحلة ما بعد القذافي، وضمان 
احليلولة دون عودة حكم الفرد، وتأمني بناء مؤسسات الدولة في ظل انقسام مشهود إلى مجموعات داخلية، 

وسباق محموم على عقود النفط بني الدول احملّررة.
إن إزالة نظام القذافي مثلت بداية حترير للطاقات الكامنة للش���عب الليبي، وملقدرات األمة االقتصادية، 
ولكنها ليست إال البداية التي تتهددها العديد من املخاطر التي تنذر بالعودة إلى األسوأ أو حتقيق االرتكاس، 
والتي تتعني إحاطتها بكافة ضمان���ات النجاح الذاتية واملوضوعية الكفيلة مبواجهة جملة التحديات األمنية 

السياسية واالستراتيجية التي تنتظر ليبيا ما بعد الثورة.
إن الرهانات الفعلية في مس���تقبل ليبيا ما بعد الثورة مرهونة في األساس بأبناء الثورة وسط التناقضات 
الكبي���رة بني املرجعيات الفكرية املتعددة للثوار؛ ما بني ليبرالية وإس���المية في ظل مس���تقبل ليبيا ما بعد 

الثورة.
وهو ما يتطلب إدارة فاعلة متوازنة وحاس���مة ال تس���كت على اجلرائم، بل ال تنكأ اجلراح، تشرف عليها 
ش���خصيات مدنية قادرة على إدارة املرحلة، بعيًدا عن منطق احملاصصة، واالس���تقطاب السياسي ما بعد 
الثورة، ومؤهلة لتس���يير مفهوم غنيمة النصر بروح وطنية تفهم إزاحة القذافي كتحدٍّ أو مكسب جزئي تنفتح 

بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى، ومرحلة إعادة تأسيس الدولة الوطنية. 
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أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة نواكشوط. 
ورئيس املركز املوريتاني للبحوث والدراسات اإلنسانية.

د. حممد سيد أمحد فال
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 مقدمة:

تس���تهدف هذه الورقة البحثية مس���ألة أبعاد الثورة الليبية، وأسبابها ومآالتها، كما أنها تستقرئ خصوصيات 
الثورة، ووجاهة ومبررات القيام بها، ومسرعات التحول في وطن كان يُختزل في رجل، فتعدد الرجال.

إن الس���ياق احلاضن للثورات العربية حتى وإن اتفق في متطلبات التخلص من األحادية والتوريث ورواسبهما، 
ومكن من استعادة الكرامة املفقودة، وأّمن متلك املواطن لثورته التغييرية، فما كانت كل ثورة لتنسلخ من خصوصياتها 
التي تطبعها مبيس���مها، وتيسر أو تعسر انبثاقها ووصولها لغاياتها؛ وفًقا للمعطيات الذاتية واملوضوعية، وحلكم 

الفاعلني، وآليات السياقات املتفاعلة.

إن للثورة الليبية خصوصيتها، س���واء من حيث طبيعة التس���ارع الكبير على املستوى الدولي لدعمها، والتدخل 
العسكري، وحجم اخلسائر البشرية واملادية املترتبة عليها، وكذا التحديات التي انبثقت عن قيامها.

ومن هذا املنطلق تكتسي تساؤالتنا وجاهتها ومشروعيتها:

فهل قامت الثورة الليبية ملجرد االرتداد إلى املقومات الس���ابقة كامللكية، فحملت الَعلم السابق ذاته في خطوة 
أشبه ما تكون باحلنني إلى املاضي أو حلكم بائد، وانبثقت من مدينة ُسلبت احلكم منذ الستينيات؟

 أليس من املفارقة أن التدخل الغربي الذي جتاوز كل النصوص املؤسسة حلماية املدنيني في قراءات توسعية 
لم يواجه على مستوى الشارع العربي املسلم بالتنديد املطلوب كما كنا نشهده سابًقا؟

هل كانت الثورة الليبية نتاًجا لتراكمات ثأرية س���ابقة؟ أم تراكًما لتصرفات ذاتية ملس���تبد؟ أم هي اس���تلهام 
واقتناص لفرصة الربيع العربي في التحرر من الدكتاتوريات؟ 

إن التحدي املطروح اآلن بحدة يؤش���ر إلى كيفية تس���يير مرحلة ما بعد القذافي، وضمان احليلولة دون عودة 
حكم الفرد، وتأمني بناء مؤسسات الدولة بعد زوال نظاٍم مارس التدمير املنّظم للنخب، وعمل على تقويض بذور 

انبثاق املؤسسات األهلية التي لم يرّخص منها نظام القذافي إال اثنتني: إحداهما البنه، واألخرى البنته!!

كيف يبدو مش���هد ليبيا ما بعد الثورة في ظل انقس���ام مش���هود إلى مجموعات داخلية، وسباق محموم على 
عق���ود النفط بني الدول احملررة، مع تش���ققات في ج���دران الوحدة الوطنية بني التش���كيالت القبلية وبالد لم 

الثورة الليبية.. قراءة يف آليات إسقاط 
نظام احلكم الفردي

أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة نواكشوط
ورئيس املركز املوريتاني للبحوث والدراسات اإلنسانية

د. حممد سيد أمحد فال
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تعرف التعددية إال على املس���توى العرقي، ولم تنصهر 
ف���ي التيارات احلديثة، وتثور بها مخاطر اس���تفحال 

اخلالف بني الثوار حول هوية الدولة ومرجعيتها؟! 

أي مستقبل للثورة الليبية في ظل التحديات الداخلية 
واخلارجية التي يشّكل سوء توزيع 
الثروة، والهاجس األمني الداخلي 
واإلقليمي، وصراع القوى العظمى 

مجرد جزء منها؟!

التس���اؤالت وغيرها هي  هذه 
وتوصيف  لرصد  سنعاجلها  التي 
الظاهرة الليبية، وحتليل معطياتها 

وصوالً إلى استشراف مآالتها.

تأصيل:

على الرغ���م من تعدد القوى اخلارجية التي تبادلت 
السيطرة على ليبيا)1( )اليونان والفينيقيون، والرومان، 
والوندال، والعرب، والعثمانيون، واإليطاليون، واإلجنليز، 
والفرنس���يون( إال أن البلد لم يحصل أبًدا على إدارة 
 ،Tripolitaine موحدة ألقاليمه الثالثة )املدن الثالث
وقورين���ا )اجلبل األخض���ر( Cyrénaïque، وفزان 
Fezzan( إال ف���ي س���نة 4)19م في ظ���ل االحتالل 
اإليطالي قبل أن يحصل على استقالله سنة 1951م.

 وعلى الرغم من اس���تمرار هذا التقسيم اجلغرافي 
منذ فجر التاريخ إلى اليوم، إال أن البلد ظل محتفًظا 
إلى حد ما بوحدة طبيعية وبشرية، جعلته متميًزا في 
نفسه عن املش���رق واملغرب. أما من الناحية البشرية 
فتس���تمد البالد وحدتها من جتانس نس���بي لسكانها 
الذين كان���وا وال يزالون ينتظم���ون ضمن إطار قبلي 

 )Lebou( »ليبيا« كلمة مش���تقة من اسم قبيلة بربرية تسمى »الليبو«  )1(
عرفها قدماء املصريني، إال أن اليونان هم أول من أطلق هذه التسمية 
عل���ى البلد، ثم جرى تعميمها في العه���د الروماني لتطلق على عموم 
إفريقيا الشمالية. ومع احتالل إيطاليا لليبيا سنة 1911م أعيد إحياء 
التسمية لتش���مل مجمل األراضي الواقعة بني نهر النيل شرًقا، وجبل 

نفوسة )اجلبل الغربي( غرًبا : انظر في هذا اخلصوص:
Jean-Marie Blas de Roblès , Lybie grecque, romaine et byzan-

tine, Edisud , Paris , 1999 , p.12.

صارم، وميارس���ون أسلوب احلياة البدوية القائم على 
الزراعة وتنمية املواشي)2(. 

ويقوم ذلك التجانس بني العناصر البشرية في ليبيا 
عل���ى نوع م���ن التفاعل بني 
في  )العرب  البدو  الس���كان 
يش���كلون  والذين  عمومهم(، 
الغالبية العظمى من السكان، 
وس���كان احلضر )البربر في 
ميارس���ون  الذين  معظمهم( 
الزراعة ف���ي املدن واألرياف 
في  نظرائهم  غ���رار  عل���ى 
للبحر  اجلنوب���ي  الش���اطئ 
األبيض املتوسط. وضمن مسار هذا التفاعل استطاع 
الس���كان البدو أن يفرضوا على املجتمع منط العيش 
اخلاص بهم، فظلت حياة البلد في عمومها يغلب عليها 
طابع البداوة. هذا الطابع البدوي القبلي هو الذي يفّسر 
بحسب البعض))( ضعف تغلغل املؤثرات اخلارجية في 
النس���يج االجتماعي والثقافي الليبي، على الرغم من 
متت���ع البلد بحدود بحرية طويلة، واختراقه من طرف 

املسالك الصحراوية وطرق القوافل العديدة.

جذور وجتليات احلكم الفردي: 

في مس���اء 1) أغسطس س���نة 1969م جنح عدد 
صغير من الضباط)4( بقيادة النقيب معمر القذافي)5( 

(2) François Burgat et André Laronde , La Lybie , Que sais-
je?, Paris, 2003, Introduction , p.3.

))(  املرجع السابق.
كان عددهم غداة اإلعالن عن االنقالب 12 وهم: معمر القذافي، عبد   )4(
الس���الم جلود، مختار عبد الله القروي، بشير الصغّير الهاودي، عبد 
املنعم الطاهر الهوني، مصطفى اخلروبي، عمر احمليش���ي، اخلويلدي 
احلميدي، محمد جنم، عواد علي حمزة، أبو بكر يونس جابر، أبو بكر 
املقريف. ومن اجلدير بالذكر أن أس���ماء هؤالء الضباط لم تعرف إال 

بعد مضي 4 أشهر على االنقالب، كما الالئحة كانت دائًما متغيرة.
ُولد معمر القذافي االبن الوحيد )من الذكور( ألبوين بدويني عاشا في   )5(
صحراء س���رت في الوسط الليبي، هما أبو منيار وعائشة في التاسع 
عشر من يونيو سنة 1942م. حظي بتعليم متوسط في املدرسة القرآنية 
قبل دخوله إلى املدرسة النظامية والثانوية بسرت ثم سبها. أظهر منذ 
ا باملثل الناصرية، =    صباه ميله إلى العمل السياس���ي، وكان متأثرا جّدً

على  الرغم من استمرار التقسيم الجغرافي 
لليبيا منذ فجر التاريخ إلى اليوم، إال أن البلد 
ظ��ل محتفًظ��ا إل��ى ح��د م��ا بوح��دة طبيعية 
وبش��رية، جعلت��ه متمي��ًزا ف��ي نفس��ه ع��ن 
المش��رق والمغرب، وتس��تمد الباد وحدتها 
م��ن تجانس نس��بي لس��كانها الذي��ن كانوا 
وال يزال��ون ينتظمون ضم��ن إطار قبلي صارم، 

ويمارسون أسلوب الحياة البدوية.
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في وضع حد لنظام امللك العجوز إدريس السنوس���ي 
الذي كان حينها في رحلة عالجية سنوية إلى تركيا.

وفور اس���تيالئه على السلطة اعتمد الزعيم الشاب 
في بداية األمر أسلوًبا في احلكم يقوم على اشتراكية 
الدول���ة املمزوجة بالقومي���ة العربية. فق���ام بتأميم 
بعض املؤسس���ات وخاصة تلك التي كان ميلكها رعايا 
إيطاليون. وفي س���نة 1977م أعلن »سلطة الشعب«، 
وقام بتغيير اسم البلد من »اجلمهورية العربية الليبية« 
إلى »اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية«، 
وأطل���ق »اللجان الثورية«، وحظ���ر التعددية احلزبية. 
س »احملاكم الشعبية«  وبعد إعالن »سلطة الشعب« أسَّ

لتصفية خصومه السياسيني.

ومن اجلدير بالذكر أن املادة 17 من »إعالن سلطة 
الشعب« )الدستور( حتظر كل نشاط سياسي مستقل. 
وقد س���جن القذافي مبوجب هذه امل���ادة املئات من 
األشخاص ُحكم على البعض منهم باإلعدام »ومبا أن 
القذاف���ي يعتبر أنه يجب احلك���م باملوت على كل من 
ينشئ حزًبا سياسّيًا )من حتزب خان(، فإن العشرات 
م���ن املعارضني قد ُعوقبوا باإلعدام ش���نًقا، أو بقطع 
األطراف، إعدامات كانت غالًبا ما تنقل مباشرة على 

التلفزيون.

وقد مهَّدت تلك املمارس���ات ل�»دكتاتورية من أعتى 
الدكتاتوريات في العالم« وضعت البلد داخلّيًا في شكل 

ل أول خلية  = وبشخصية الرئيس جمال عبد الناصر. لهذا السبب شكَّ
س���رية للعمل السياسي سنة 1961م، لكنه ُطرد من املدرسة النظامية 
في سرت بس���بب نشاطه السياسي، مما اضطره ملواصلة دراسته في 
سبها. واصل القذافي دراسته في اجلامعة الليبية )القانون(، ثم دخل 
بعد ذلك األكادميية العس���كرية ببنغازي س���نة )196م؛ حيث ش���ّكل 
برفقة عدد من أصدقائه حركة س���رية ته���دف إلى اإلطاحة بالنظام 
امللكي املوالي للغرب. أرس���ل إلى بريطانيا بعد تخرجه من األكادميية 
العس���كرية للتدريب وعاد إلى البلد س���نة 1966م، وُعني ضابًطا في 
س���لك االتصاالت. وفي األول من سبتمبر سنة 1969م حينما كان في 
السابعة والعش���رين من عمره قاد انقالًبا عسكرّيًا ضد امللك إدريس 
املهدي السنوس���ي، بعد أن كان من املقرر أن يتنازل هذا األخير البن 

أخيه عن العرش بسبب املرض. انظر في هذا اخلصوص:  
François Burgat et André Laronde , op.cit.,p.59.

من أشكال الفوضى، وخارجّيًا في سلسلة من املعارك 
العسكرية والسياسية اخلاسرة.

لعل مما يثير االنتباه أن هذا البلد ظل إلى حني قيام 
ث���ورة )2 فبراير أكثر بلدان املغرب العربي اخلمس���ة 
ندرة في املعلوم���ات القابلة للتوثي���ق. وقد أدى هذا 
الوضع بالباحثني واملتتبعني للشأن الليبي إلى تضخيم 
اخلطاب الرس���مي للدولة ورئيس���ها على حس���اب 
الديناميكي���ات االجتماعية الت���ي تصعب مالحظتها. 
ا من أكثر بلدان  فقد ظلت ليبيا إلى وق���ت قريب جّدً
املنطقة التي تبدو فيها إرادة احلاكم حاسمة في شتى 
امليادين، وذلك نتيجة »للتركز الهائل للسلطة على قمة 
جهاز الدولة، وغياب حكم القانون«)1( في ليبيا كما في 

غيرها من البلدان العربية.

فقد عمل نظ���ام القذافي -مثله مثل باقي األنظمة 
الفردية- على طمس العالقة بني النظام السياس���ي 
والدولة وشخص الزعيم)2(. وهذا ما تُظهره خطابات 
القذاف���ي األخيرة التي حاول فيه���ا أن يثبت أنه هو 
والدولة وجهان لعملة واح���دة، وأن كل محاولة لعزله 

مماثلة لتهديد الكيان الليبي مبجمله.

القذايف والسياسة اخلارجية: 

 وعلى املس���توى اخلارجي باش���ر النظام سياس���ة 
خارجية مضطرب���ة، تراوح بني التوجه االش���تراكي، 
والقوم���ي واإلفريقي، وكذا الصدام مع الغرب قبل أن 
يؤس���س لعالقة جديدة مع الغرب في نهايات حكمه، 
وقد بدأت مواجهة معم���ر القذافي مع الغرب مبكًرا 
في الس���نوات األولى من عمر النظ���ام، عندما أجبر 
الواليات املتحدة على إخالء قواعدها العس���كرية في 
ليبيا، تزامن ذلك مع مساعيه برفقة زميله عبد السالم 
جلود س���نة 1970م لزيادة أسعار النفط ألول مرة في 

مصطفى كامل الس���يد، العوامل واآلثار السياس���ية للفس���اد، ضمن   )1(
الفس���اد واحلكم الصالح في البالد العربية، مركز دراس���ات الوحدة 

العربية، بيروت، 2004م، ص 288.
(2) Source:http:// www.sis.gov.eg
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تاريخه، وهذا األمر هو من األفعال التي صّنفت أيًضا 
في خانة »االعت���داء« على الواليات املتحدة األمريكية 

وغيرها من الدول املصّنعة. 

لك���ن تلك األفع���ال »العدائية« لم تك���ن كافية لدى 
الغرب التخاذ موقف حازم من الشاب الطموح. إال أن 
نظام القذافي تبنى سياس���ة دعم ما ُسمي ب�»حركات 
التحرر«، ومن ضمنها بعض احلركات اليس���ارية في 
أوروب���ا وأمريكا الالتينية؛ متهمة إياه بالقيام بعمليات 
إرهابية)1(، إلى أن وقعت القناعة لدى الواليات املتحدة 
بأن نظ���ام القذافي ال ميّول اإلره���اب الدولي باملال 

والسالح فحسب، بل ميارسه بشكل مباشر. 

عنده���ا تعرض نظام القذاف���ي للعزلة الدولية بعد 
اتهام���ه بالضلوع في بعض العملي���ات اإلرهابية مثل 
هجوم لوكربي في اس���كتلندا سنة 1988م ضد طائرة 
مدني���ة أمريكي���ة جنم عنه وفاة 270 ش���خًصا، على 
الرغم من أن تورط ليبيا في ذلك الهجوم ال يزال يثير 
شكوًكا متزايدة؛ والهجوم على طائرة UTA الفرنسية 
سنة 1989م ذلك الهجوم الذي بلغ عدد ضحاياه 170 
ش���خًصا؛ والهجوم على ملهى ليلي للجنود األمريكيني 

في برلني.

هذه االتهامات لنظام القذافي بدعم اإلرهاب الدولي 
أدت بالواليات املتحدة إلى تغيير سياستها جتاهه، من 
التهديد بالقوة إلى استخدامها الفعلي. فقامت في 15 
أبريل س���نة 1986م بالهجوم على طرابلس وبنغازي. 
ويبدو أن استعمال القوة لم يكن كافًيا، فعمدت الواليات 
املتح���دة وحلفاؤها إلى فرض عقوبات اقتصادية على 

ليبيا سنة 1992م. 

ويبدو أن س���الح العقوبات والعزلة الدولية كان أكثر 

اته���م القذافي بدع���م العديد م���ن التنظيمات املس���لحة التي تقوم   )1(
بعمليات إرهابية، مثل اجليش اجلمهوري األيرلندي )IRA(، ومنظمة 
إيت���ا الباس���كية )ETA( واأللوي���ة احلمراء... ومتويلها باألس���لحة 

واملتفجرات.

جناعة مع نظام القذافي ال���ذي اضطر إلى مراجعة 
سياس���اته اخلارجية، والبحث عن اس���تعادة مكانته 
على الس���احة الدولي���ة. من أجل ذلك قام بتس���ليم 
رجلي املخابرات الليبي���ة املتهمني في هجوم لوكربي؛ 
حملاكمتهما أمام القضاء االسكتلندي. وهو ما أدى إلى 
إلغاء العقوبات األممية على ليبيا، وإعادة العالقات مع 
اململكة املتحدة. وأعقب ذلك في سنة )200م اعتراف 
ليبيا رسمّيًا ب�»مسئولية عمالئها« عن هجوم لوكربي، 
وقبوله���ا دفع تعويضات بلغ���ت 2,16 مليار دوالر إلى 
أسر الضحايا، ونتيجة لذلك مت رفع العقوبات األممية 

بشكل كلي واألمريكية بشكل جزئي)2(. 

وقام نظ���ام القذافي بتدعيم تلك اخلطوة مبوافقته 
على التخلي الطوعي ع���ن برنامجه النووي، وتوقيعه 
سنة 2004م على اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.

تزامنت هذه املساعي اخلارجية مع محاوالت داخلية 
لإلصالح االقتصادي؛ حيث عملت ليبيا »االشتراكية« 
على تخفيف تش���ريعاتها؛ لتتالءم مع اقتصاد السوق، 
وجنم عن ذلك تدفق لالس���تثمارات، وولوج للشركات 
الدولية لألس���واق الليبية، وبدا أن النظام الليبي قد 

أصبح عضًوا فاعاًل في األسرة الدولية.

األسباب االجتماعية والتارخيية للثورة الليبية: 

ملعرفة أثر اجلوان���ب االجتماعية في الثورة الليبية، 
يتعني حتديد السياق الذي تش���ّكل فيه الثورة الليبية 

جزًءا مما أطلق عليه عموًما الثورات العربية.

ولعل من السهل ملتتبع الثورات العربية التي جنحت 
حتى اآلن )تونس، ومصر( أو اجلارية )اليمن، وسوريا( 
أن يالحظ أنها تتميز بعدد من السمات جندها تتكرر 
مع الثورة الليبية مع بعض االستثناءات، وهذه السمات 

هي:

املرجع السابق.  )2(
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الثورة الليبية.. قراءة يف آليات إسقاط 
نظام احلكم الفردي

- السمة األوىل الطابع الشعيب:

فهذه الث���ورات تتميز بلعبة اس���تراتيجية مزدوجة: 
التعبئة الش���عبية، وتخلي النخبة )سياس���ية كانت، أو 
عس���كرية أو مثقفة( عن دورها؛ ذلك أن »قوة التعبئة 
الش���عبية فيها تعود إلى تخلي النخبة عن االضطالع 
بدورها، والعك���س أيًضا صحيح«)1(. وعليه فإن الثورة 
ف���ي مختلف هذه البل���دان لم تكن ممكن���ة لو ظلت 
محصورة في مخططات النخبة ومناوراتها. لكن هذا 
ال يعني أن النخب ظلت في موقف املتفرج مما يجري 

في تل���ك الدول، بل حاولت وال 
تزال حت���اول - بقدر معني من 
التوفيق- أن تركب حصان تلك 

الثورات.

ف���ي احلالة  ويب���دو األمر   
الليبي���ة أقل خط���ورة لتضاؤل 
دور النخب في البلد؛ ألن األمر 

يتعلق بنظام جاثم على املجتمع، س���عى بكل قواه إلى 
القضاء على كل ما ميكنه أن يعترض طريقه)2(.

أما السمة الثانية فهي »أزمة الدولة«: فإذا ما استثنينا 
الس���نوات العشر األولى من حكم القذافي، التي اهتم 
فيها بالتنمية، واحلرص على قاعدته الش���عبية، فإن 
البلد قد غ���رق في أزمة الش���رعية التي فقدها في 
عيون ش���عبه، بعد أن أصبحت الساحة الدولية ودعم 

»حركات التحرر« شغله الشاغل. 

يضاف إلى ذلك غرق مختلف الدول العربية، وخاصة 
ذات األنظمة الشمولية، في أزمات اقتصادية اقترنت 

بأزمة التشغيل، وشرعية النظام السياسي.

أما السمة الثالثة فتكمن يف »عدم توقع موجة الغضب 
الش��عيب«، فق���د كان من الصعب معرف���ة ما إن كانت 
الثورة س���تتوقف عند حدود إقليم معني، أم أنها ستعم 

(1) Source: www.agoravox.fr/actualités internationales/arti-
cle/les raisons du conflit libien 93800.

املرجع السابق.   )2(

البالد بأس���رها. ونف���س الكالم أيًض���ا ينطبق على 
سقف مطالبها: هل كانت مطالب جزئية كحل مشكلة 
البطالة، والفساد املالي واإلداري، واحلريات العامة.. 
أم أنها تتع���دى ذلك إلى العمل عل���ى اقتالع النظام 
من ج���ذوره. فلم يكن أحد يتوقع عندما أحرق محمد 
البوعزيزي نفس���ه أن األمر س���يتعدى حدود مدينته 
الفقيرة )س���يدي بو زيد( املصنفة محلّيًا في »مناطق 
الظل«، وعندما حترك الش���باب في بنغازي لم يتوقع 
شة سياسّيًا  أحد أن األمر س���يتعدى حدود مدينة مهمَّ
واقتصادّيًا بع���د أن كانت في 
الليبي  التاريخ  فت���رات  معظم 
ا  قطًبا اقتصادّيًا وسياسّيًا مهّمً

إن لم تكن األهم.

وإذا كانت الث���ورات العربية 
تندرج في سياق املطالبة بتغيير 
النظ���ام، والبحث ع���ن حرية 
اجتماعية معينة، فإن هذه الثورات س���تجد ال محالة 
مخزوًنا هائاًل من الدعم الش���عبي لدى شعوب عانت 
الكبت واحلرمان حتى من احلريات األساسية، وهو ما 
يظهره برنامج املسح السنوي للحرية وتصنيف احلقوق 

السياسية واملدنية))(.

وهذا هو ما يفّس���ر الدفعة القوية التي حظيت بها 
الثورات العربية عموًما )ف���ي تونس ومصر واليمن(، 
والثورة الليبية خاصة. »فلم يؤِد استبداد تلك األنظمة 
إال إلى زيادة احلاجة إلى عدم تفويت الفرصة، عالوة 
على عنصر املفاجأة الذي هو عنصر مرتبط بالثورات 

نفسها«)4(.

 لق���د كان العنف والطاب���ع املباغت هما العنصرين 

احتلت ليبيا املرتب���ة األخيرة عربّيًا، وحصلت عل���ى الدرجة )7( مع   )((
مالحظة »غير حرة« في »املس���ح الس���نوي للحري���ة تصنيفات الدول 
ذك���ره   :  ).freedomhouse.org( دار احلري���ة  1998-1999م«، 
حسن كرمي، احلكم الصالح، ضمن الفساد واحلكم الصالح في البالد 

العربية، مرجع سبق ذكره، ص 112.
(4) Source: www.agoravox.fr/actualités internationales/arti-

cle/les raisons du conflit libien 93800

إذا ما اس��تثنينا الس��نوات العشر األولى من 
حكم القذاف��ي، التي اهتم فيه��ا بالتنمية، 
والح��رص على قاعدته الش��عبية، ف��إن البلد 
قد غرق في أزمة الش��رعية الت��ي فقدها في 
عيون شعبه، بعد أن أصبحت الساحة الدولية 

ودعم »حركات التحرر« شغله الشاغل. 
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املميزين للثورة باملعنى الدقي���ق للكلمة، وهما اللذان 
يجعالنها مختلفة عن »التمرد« أو االنقالب العسكري. 
فليبيا التي كانت تبدو في الظاهر مس���تقرة استقراًرا 
خدع املجتمع الدولي قبل أن يخدع الليبيني أنفس���هم، 
كانت تنخر بنيتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
مش���كالت هيكلية خطيرة ومزمنة. »وإذا كان النظام 
ا نسبّيًا، فهو استقرار مصطنع يكذبه  الليبي يبدو مستقّرً

العدد املرتفع من املس���جونني 
السياس���يني في ليبيا، وغياب 
التام  السياسية شبه  احلريات 

فيها«)1(.

بي���د أن الفئات الهّش���ة من 
املجتمع هي الت���ي تأثرت في 

الواقع بتلك املشكالت.

 فلقد طالب الش���باب منذ 
أمد بعدد م���ن املطالب منها: 
احل���د من الفس���اد؛ إذ حتتل 

ليبي���ا املرتبة 146 عاملّيًا )م���ن أصل 180 دولة( على 
سلم الشفافية ! وبالتالي فهي من أكثر البلدان فساًدا 
في العالم، بحس���ب مؤشر مدركات الفساد )2010م( 
الذي تنشره منظمة الش���فافية الدولية)2(. كما طالب 
الش���باب أيًضا بزيادة فرص العمل؛ )إذ تصل نس���بة 
العاطل���ني عن العم���ل إلى 0) %(، وبزيادة متوس���ط 
األجور، وحرية اإلع���الم؛ ألن هذا النوع من احلريات 
مفق���ود متاًما في هذا البلد، وه���و ما أظهره مقياس 
حرية الصحافة في برنامج املس���ح الس���نوي للحرية، 
وتصنيف احلقوق السياسية واملدنية؛ إذ حصلت ليبيا 

ا«))(. على مالحظة »وضع خطير جّدً

مصطفى كامل السيد، العوامل واآلثار السياسية للفساد، ضمن الفساد   )1(
واحلكم الصالح في البالد العربية، مرجع سبق ذكره، ص 287.

Source: www.transparency.org  )2(
جاد الله عزوز الطلحي، اإلصالح السياس���ي والتحول الدميقراطي،   )((
ندوة الدميقراطية واإلصالح السياس���ي في الوط���ن العربي، جامعة 
القاه���رة 2005م، املركز العاملي لدراس���ات وأبحاث الكتاب األخضر، 

طرابلس، 2006م، ص )4.

صحيح أن هذه املطالب االجتماعية ما كانت لتشكل 
خطورة على استقرار النظام لوال مفعول العدوى الذي 
هو ميزة أخرى من ميزات الثورات العربية التي تتمتع 
مبفع���ول توجيهي، على اعتب���ار أن جناح إحداها هو 

مثال في ذاته.

األسباب االقتصادية )األزمة االقتصادية(:

لكي نفهم أي ص���راع، مهما 
كان، ال بد من معرفة أس���بابه. 
وفي احلالة الليبية هناك أسباب 
دفعت الشباب إلى الشارع قبل 
أن تتح���ول الث���ورة إلى صراع 
مس���لح، وم���ن بني أكث���ر هذه 
األس���باب وجاهًة تلك األسباب 

االقتصادية بحسب اخلبراء)4(.

رغم املوارد االقتصادية الليبية 
الكثيرة، ورغم قلة س���كانها إال 
أنها مع ذلك لم تس���تطع بع���د مضي أربعني عاًما من 
التنمية جتاوز اختالل خطير، فإذا كانت نسبة القطاع 
النفطي في الناجت الوطني اإلجمالي هي 50%، إال أن 

نسبة الصادرات غير النفطية لم تتجاوز أبًدا %6 . 

 لقد ظل االقتصاد الليبي معتمًدا بش���كل كبير على 
القطاع النفطي، ولم تس���تطع الدولة تطوير اقتصاد 
بديل للنفط الذي تدهور إنتاجه بشكل مضطرد؛ بسبب 
احلصار املفروض على البلد من سنة 1992م إلى سنة 
1999م، وهو ما انعكس بش���كل س���لبي على نصيب 
الفرد من الناجت الوطني اإلجمالي ليسجل أدنى نسبة 
له في س���نتي 1996 و1997م التي كانت على الصعيد 
السياسي س���نوات من االضطراب والتصفية البدنية 

للخصوم السياسيني )مذبحة أبو سليم(.

بيد أن التاريخ الليبي املعاصر على األقل كان حافاًل 

(4) Source: http:// www.agoravox.fr/actualités/article/raisons 
économiques de la révolte lybienne.

كان��ت ليبيا تبدو ف��ي الظاهر مس��تقرة 
اس��تقراًرا خ��دع المجتم��ع الدول��ي قب��ل 
كان��ت  أنفس��هم،  الليبيي��ن  يخ��دع  أن 
تنخ��ر بنيته��ا السياس��ية واالقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة مش��كات هيكلي��ة خطيرة 
ومزمن��ة. »وإذا كان النظ��ام الليبي يبدو 
ا، فهو اس��تقرار مصطنع  ا نس��بّيً مس��تقّرً
يكذب��ه الع��دد المرتفع من المس��جونين 
السياس��يين ف��ي ليبيا، وغي��اب الحريات 

السياسية شبه التام فيها«
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بالعديد من األحداث التي س���اهمت بفعل انعكاساتها 
االقتصادية في خلق هوة س���حيقة داخ���ل املجتمع. 
فهناك أوالً احلصار الذي فرضته األمم املتحدة على 
ليبيا من س���نة 1992م إل���ى 1999م على إثر اتهامها 
بالضل���وع في هج���وم لوكربي. وكان م���ن نتائج ذلك 
احلص���ار حصول تضخم كبير أدى إلى زيادة أس���عار 
املواد االس���تهالكية األساسية بنس���بة 200%، وهو ما 
أدى إلى تباط���ؤ االقتصاد الليبي، وبالتالي إلى انهيار 

العملة احمللية )الدينار()1(. 

وقد كان لهذه األزم���ة التي عرفها االقتصاد الليبي 
تأثير بالغ في س���وق العمل؛ إذ أدت إلى فقدان نسبة 
تتراوح بني 20 و0)% من املوظفني والعمال لوظائفهم، 
وتوق���ف العم���ل بالعديد من الش���ركات والقطاعات 
اإلنتاجية التي كانت تس���تفيد منها الكثير من الفئات 
الضعيفة في املجتمع، ناهيك عما كانت تساهم به من 
فس���اد األثرياء اجلدد، أو من يسميهم سيف اإلسالم 

القذافي باسم »القطط السمينة«.

وفي حني كانت نس���بة البطالة قبل احلصار تصل 
إلى 8%، تراوحت هذه النسبة بعد احلصار ما بني 20 

و0)%)2(.

داخلّيًا انعكس هذا الوضع الكارثي على منو القطاع 
غير املصنف، وما راف���ق ذلك من تدفق ملئات اآلالف 
من العرب واألفارقة واآلس���يويني إلى ليبيا، مما أدى 
إلى تفاقم املش���كلة االقتصادية، وشعور الفئات ذات 
الدخل احملدود في املجتمع بالغنب، وهو شعور انعكس 
في غضب ش���عبي عارم، أخذ في بعض األحيان شكل 
صدامات ومواجهات بني الليبيني واألجانب ألس���باب 
واهي���ة، فيما ظل ف���ي أحيان أخرى ش���عوًرا داخلّيًا 
بالنقم���ة زاد من عزلة النظ���ام، والقطيعة بينه وبني 

قواعده الشعبية التقليدية.

(1) Source: http:// www.agoravox.fr/actualités/article/raisons 
économiques de la révolte lybienne

املرجع السابق.  )2(

بيد أن هذا الت���الزم بني البطال���ة والفقر وغياب 
العدالة في توزيع الثروة، ومن���و القطاع املصّنف كان 
مالئًما لنش���أة جماعات تطالب بالتغيير، كاجلماعة 
اإلس���المية اجلهادية الليبية التي قامت بالعديد من 

العمليات اخلطيرة داخل ليبيا.

 وعلى الرغم من أن حص���ار األمم املتحدة لم يكن 
يس���تهدف وقف الصادرات النفطية الليبية؛ ملا لذلك 
من تأثير س���لبي على االقتص���اد العاملي، إال أنه أدى 
مع ذلك إلى انخفاض اإلنتاج في معظم حقول النفط 
الليبية ألس���باب لوجس���تية؛ نتيجة لتق���ادم املعدات 
املس���تخدمة في االس���تخراج، فانخفض نتيجة لذلك 
اإلنتاج الليبي من النفط على املدى املتوسط))(. فليبيا 
الت���ي كانت تنتج س���نة 1970م ).) مليون برميل من 
النفط يومّيًا، لم يعد يتجاوز إنتاجها سنة 2007م 1.7 

مليون برميل.

وعليه ميكن القول بأن األس���باب االقتصادية للثورة 
الليبية تكمن باإلضافة إلى األس���باب الس���ابقة في 
ما أسماه فرانس���وا برغات F.Burgat ب� »القاعدة 
االقتصادي���ة للنظام« التي مبقتضاه���ا »احتكر حكام 
طرابلس إع���ادة توزيع العائ���دات النفطية التي هي 
أهم بكثير مم���ا كانت عليه في نهاية اخلمس���ينيات 
عندما أخرجت البالد م���ن دائرة الزهد الذي فرضه 
عليها االقتصاد الزراعي الرعوي«)4(. بيد أن املش���كلة 
احلقيقية األهم التي س���رعت ح���دوث الثورة الليبية 
كانت تتعلق أيًضا باألزمة السياسية التي عرفتها ليبيا 

بعيد وصول القذافي إلى السلطة.

األسباب السياسية )األزمة السياسية(:

من���ع القذافي أي تعددية حزبي���ة، واعتبر »التمثيل 
تدجياًل، واألحكام النيابية أحكاًما غيابية«، ومن حتزب 
خان بحس���ب عبارات الكتاب األخضر. وعلى عكس 

(3) Source: http://www.agoravox.fr/actualités/article/raisons 
économiques de la révolte lybienne.

(4) François Burgat et André Laronde , op.cit.,p.4.
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األنظمة األحادية العقدية التي أنش���أت حزًبا للدولة، 
لم تكن اللجان الثورية س���وى واجهات للنسق األمني 
املخابراتي الذي يس���تند إليه النظام االستثنائي، ولم 
تكن تلك اللجان سوى آلية بها يتم التحكم في املجتمع 
الليبي لتفكيكه، وإعادة صياغته مبا يخدم تأله احلاكم 
الليبي الذي أراد أن يحتفظ لنفسه بأخص خصائص 

التأله في األرض، وهو التشريع.

 لقد مهد القذافي بفلس���فته في احلكم إلى إقامة 
دولة بال دستور وال برملان، وال نائب رئيس، وال تقاليد 
ف���ي احلكم، أي أنه خل���ف للثوار ترك���ة من الضياع 
س���تكلفهم البحث املضني بغية التأسيس ملشروع دولة 
م���ن جديد، وقد كان ردهم على ه���ده العبثية طريًفا 
عندم���ا رجعوا إلى الَعلم الق���دمي لليبيا؛ إذ يفهم من 
ذلك أن مرحلة القذافي في تاريخ ليبيا س���تكون قابلة 
للحذف، وكأنها بني عارضتني؛ ألنها لم تخلف تراكًما 
من اخلبرات والتقاليد التي ميك���ن البناء عليها، ولم 

تكن ماضًيا مشرًقا ميكن من إضاءة املستقبل.

كما اس���تند القذافي في حكم���ه على آليات ثالث، 
هي: شراء الوالءات العشائرية باستثمار الريع النفطي 
)التحالف الثالثي القوي بني قبائل القذاذفة واملقارحة 
وورفلة(، وعمل على اس���تبدال املؤسس���ة العسكرية 
باملليش���يات العائلية احلامية للنظام، وأغلق كل منافذ 
احل���راك السياس���ي واملدني، التي ميكن أن تش���ّكل 
دوائر وسيطة للمواطنة )انحسرت املؤسسات األهلية 
في جمعيتني؛ يرأس إحداهم���ا ابن القذافي، وترأس 

األخرى ابنته(.

 وكان بذلك يجّس���د بامتياز مفاهيم الكليانية التي 
تتجلى في النظام السياسي الذي تسلكه األنظمة ذات 
احل���زب الواحد، أو األنظمة الفردية التي ال تقبل أية 
معارضة. ومعلوم أن الكليانية هي »النظام الذي يسعى 
إلى الشمولية، وإلى التوحيد«، وجتميع سائر السلطات 

في يده.

 وبالتالي فهي ال تعني الس���يطرة على أفعال البشر 

فحسب، كما هو الش���أن في الدكتاتوريات التقليدية، 
بل تس���عى أيًضا للس���يطرة عل���ى عقولهم من خالل 
أيديولوجيا معينة تفرضها عليهم، فال ميكن للحقيقة 

أن توجد مبعزل عنها.

���ده  أما مي���زات النظام الكلياني الفردي الذي جسَّ
حكم القذافي فهي)1(:

- فرض أيديولوجيا موحدة على اجلميع.
- النظ���ام الواحد الذي يتحك���م في الدولة 

يقوده زعيم خالد.
- جهاز أمني يبث الرعب. 
- توجيه مركزي لالقتصاد.

- حتكم في وس���ائل اإلعالم، واحتكار القوة 
العسكرية. 

وميكن حصر األسباب السياس��ية الداخلية املسببة للثورة 
الليبية فيما يلي:

- االنس��داد السياس��ي املزم��ن؛ إذ ال وج���ود ألحزاب 
سياسية أو مجتمع مدني أو صحافة حرة على نحو ما 
رأينا سابًقا، وال حلرية أكادميية في أوساط اجلامعات 
أو خارجها؛ ألن »عس���كرة املؤسسات التربوية«)2( في 
بداي���ة عق���د الثمانيني���ات حولتها إل���ى أدوات بيد 
الس���لطة. فقد كان هذا النظام يصّنف ضمن »أعداء 
الث���ورة« اجلامعيني، والطالب، واإلخوان املس���لمني، 

والصحافة.

هذا االنسداد السياس���ي وتلك السياسة جتلت في 
اعتقال املعارضني، والتنكيل بهم، وقد تنوعت أساليب 
التعذي���ب، والقتل والتش���ويه، واإلبع���اد لكل من يرى 
النظام أنه يشكل أو ميكن أن يشكل خطًرا عليه، وقد 
طفق سدنة النظام يخصفون عليه من األوصاف بحًثا 
عن شرعية ومشروعية زائفة، فلما عجزوا عن حتقيق 
مبتغاهم وطنّيًا ولوا وجوههم شطر إفريقيا، مستغلني 
في ذلك كل صنوف وأس���اليب اإلغراء تارة، وخلق بؤر 

املرجع السابق.  )1(
(2) François Burgat et André Laronde , op.cit.,p.6.
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التوتر داخلّيًا لتلك الدول تارة أخرى.

- ع��دم جتذر الوعي السياس��ي واملش��اركة االجتماعية 
يف صن��ع الق��رار؛ نظًرا لهيمنة فرد واحد على مفاصل 
القرار في ليبيا مبا في ذلك املؤسسات الدميقراطية 

الصورية املعروفة محلّيًا ب�»املؤمترات الشعبية«.

- حماوالت التوري��ث: وقد جتلت في تصفية القذافي 
سياس���ّيًا ملا ُس���مي ب�»مجلس قيادة الثورة«، وإحالله 
ألبنائ���ه محلهم مما أدى بأق���رب املقربني إليه )عبد 
السالم جلود( إلى اعتزال العمل السياسي نهائّيًا قبل 
أن ينش���ق عليه، وينضم لث���ورة )2 فبراير، وهي حال 
عبد الفتاح يونس وغيرهما من أعضاء ما كان يسمى 

ب�»مجلس قيادة الثورة«.

- الفوض��ى املصطنع��ة: املتمثلة في إضعاف س���لطة 
الدولة، وتفتيت هياكله���ا بالتحالفات القبلية، وضرب 
اجلهات بعضها ببعض، واإلضعاف املتعمد للمؤسسة 
العس���كرية؛ خوًفا من أن تصب���ح أداة لتغيير النظام، 
وذلك بفرض قوى قبلية ومدنية في أوساط اجليش. 

واحلال أنه ال ميكن في النظام الليبي فصل السياسة 
الداخلية عن االقتصاد والسياس���ة اخلارجية، فالثورة 
في أس���واق النفط مع بداية عقد الثمانينيات، والغارة 
األمريكية على طرابلس س���نة 1986م، والهزمية في 

حرب تشاد س���نة 1987م، وعبء السياسة اخلارجية 
والظرفي���ة االقتصادية هي مقاييس ضرورية لتفكيك 
رموز السياسة الداخلية، خاصة عندما تسمح لنفسها 

بتحدي القوى الغربية)1(.

بيد أن جزًءا من األس���باب السياسية للثورة الليبية 
يعود إلى العامل اخلارجي، وإلى السياس���ة اخلارجية 
ملعم���ر القذافي، وخصوًصا ف���ي عالقته بالغرب من 
جه���ة، والتي ال تنفص���ل عن عالقته ب���دول اجلوار 

اإلفريقي والعربي.

لق���د كان الدافع األول لتدخ���ل معمر القذافي في 
الساحة العربية اإلفريقية والعاملية هو رغبته اجلامحة 
في احلد م���ن تأثير الغرب، وإفس���اح املجال لفرض 
أهدافه الوحدوي���ة بالقوة إذا لزم األمر)2(. واحلال أن 
هذه الدبلوماس���ية اجلريئ���ة واالرجتالية كانت تتميز 
بتناقض صارخ: »بني الوفرة الكبيرة والعجيبة للمصادر 
املالية، وكذلك األراضي الليبية، وضعف السكان: ففي 
الكثير من املرات يبدو معمر القذافي باحًثا بعيًدا في 
صحاريه عن تلك الكتل���ة اجلماهيرية التي تكون في 

حجم طموحاته الثورية«))(.

(1) François Burgat et André Laronde , op.cit.,p.6.
(2) Ibid.,p.96.
(3) Ibid.,p.96.
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وقد متثلت وسائل العمل الليبي اخلارجي أوالً وقبل 
ن���ت العائدات  كل ش���يء في اجلانب املالي. فقد مكَّ
النفطية القذافي من متويل »دبلوماسية االستثمارات«، 
والسياس���ات الثقافية فقط، بل تصدير السالح لقلب 

األنظمة أيًضا.

وفي ش���مال إفريقيا املصّدر األول لليد العاملة إلى 
أوروبا استعملت طرابلس، بفضل قدرتها على استيعاب 
مئات اآلالف م���ن العمال الع���رب واألفارقة، أولئك 

العمال سالًحا اقتصادّيًا وسياسّيًا في وجه أوروبا. 

الثورة الليبية والتدخالت األجنبية:

لق���د حتولت الث���ورة الليبية على خ���الف الثورتني 
التونس���ية واملصرية إلى حرب أهلي���ة دفعت القوى 
العظمى )حلف شمال األطلس���ي والواليات املتحدة( 
إلى التدخل حتت ذريعة حماية املدنيني، وشنَّت غارات 
عل���ى قوات القذافي بفضل ق���رار مجلس األمن رقم 

)197م.

 إن التدخ���الت األجنبية في الش���أن الليبي، والتي 
عة  كانت تتسارع بشكل ملحوظ، شّكلت العوامل املسرِّ
للثورة، لكنها لم تكن تستمد وجاهتها فقط من جرائم 
النظام الليبي الذي كان يعيش فترة تصالح نس���بي مع 
القوى الغربية بعد تفكيك البرنامج النووي، وتس���وية 
العدي���د من امللفات العالقة بفض���ل املال الليبي، إمنا 
يبررها احل���رص على اقتناص الفرصة، وكان الراحل 
ا حينما قال: إن ليبيا لو كانت  عب���د الفتاح يونس محّقً
بل���ًدا صحراوّيًا قاح���اًل ما كان التداف���ع إليها بتلك 

القوة. 

صحي���ح أن مغري���ات البعد االقتصادي، وتقاس���م 
النفط الذي لم يك���ن يخفى في تصريحات مصطفى 
عبد اجلليل الذي كان يؤكد بأن ليبيا ستأخذ باالعتبار 
في العقود القادم���ة حلفاءها في تهديد مبطن للدول 

املمانعة كالصني وروسيا.

 كما كشفته مناورات القذافي بخصوص االجتماع مع 

سفراء الصني وروسيا الهادفة إلى مراجعة االتفاقات 
م���ع الدول الغربية لصالح تلي���ني موقفهم أو احلظوة 

بدعم احللفاء الشرقيني. 

 وهو ما يؤكد حقيقة أن البعد االقتصادي كان مغرًيا 
بالتدخ���ل، وأن املخاوف السياس���ية التي أعرب عنها 
العدي���د من الدول، مبا فيها الغربي���ة، كانت تتأرجح 

لصالح هذا املعطى املغري. 

 ولقد ش���هد مس���ار التدخل تطورات كبيرة، بدًءا 
من الضغوط الدبلوماس���ية، وإقامة سفارات ببنغازي، 
ووصوالً الس���تصدار القرار )197، وانتهاء بتطبيقاته 
والتخريجات اخلاصة ب���ه، وكانت الغاية الكبرى لدى 
الدول الغربية اس���تصدار املجموع���ة الدولية للقرار 

متكًئا على مبادرة تركية عربية. 

ولم تكف احتجاجات الروس���يني والصينيني بلفت 
االنتب���اه إلى االنتهاكات املتعددة للقرار في كبح جماح 

املجموعة الدولية. 

كما ظل���ت كل التدخالت املش���بوهة التي جتاوزت 
مرحلة حماية املدنيني تسعى للوفاء مبتطلبات األجندة 

الداخلية للبلدان. 

ففرنس���ا ظلت األكثر حتمًس���ا لتعويض التأخر في 
اجلارة التونس���ية، وحتقي���ق مزيد م���ن التراكم في 
جناحات الدبلوماس���ية اخلارجية بعد كس���ب معركة 
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ساحل العاج عشية انتخاباتها الرئاسية احلاسمة في 
ظل وضع داخلي صعب. 

ولعل املش���هد الليبي كانت له انعكاساته أيًضا على 
مستوى التعاطي العربي، فاجلامعة العربية بعد ثورتني 
متتاليتني في تونس ومصر، وحتّمس مشبوه من أمينها 
العام مرشح مصر الثورة، كانت مرغمة على اتخاذ قرار 
فاصل بشأن تعليق عضوية ليبيا، وهو ما يشي بإزالة 
القدسية عن الش���أن احمللي، الذي ما كانت اجلامعة 
لتملك تلك الشجاعة اجلديدة وألول مرة لتتخذ قراًرا 
داخلّيًا بهذا الش���أن في فصل عضو بهذه الس���رعة، 

لوال توفر بعض الش���روط التي 
كان���ت موج���ودة ف���ي احلالة 
الليبي���ة؛ مما يرم���ز إلى إزالة 
القدس���ية عن الشأن الداخلي 
الذي طاملا انتُهكت حتت غطائه 
حقوق كثيرين، ومتكنت اجلامعة 
العربية من اخلروج من مرحلة 
التكلس إلى اتخ���اذ قرار على 

وقع الثورة املصرية والتونسية.

ولق���د كان الره���ان حقيقّيًا 
على تخويف الدول العربية بواجب املشاركة في إقامة 
الثورات اجلديدة كتعويذة ضمان ليتم مبشاركة عربية 
م���ن الدول األقل حتررية، مقاب���ل رهانات محلية في 

بلدان اخلليج، وإقليمية في البحرين. 

 ولم تعد حماية املدنيني وفًقا للقرار األممي املوسع 
قاصرة عل���ى املعنى احلرفي، ب���ل جتاوزته لتجييش 
وجتنيد املدني���ني، وإقامة املطارات، وإلقاء الس���الح 
ا لدعم املجموع���ات املهاجمة ملدن أخرى إلى حد  جّوً
قصف املدن، ومطاردة س���كانها، وبقيت مدن س���رت 
وسبها وبني وليد تواجه قصًفا في ظل صمت مطبق، 
وحتولت حماية املدنيني إلى قتل لهم ومطاردة، وحتولت 
احملميات إلى جيوش تُِغير إلسقاط املدن األخرى في 

ظل جتمعات قبلية خالصة. 

 واحلقيقة أنه تالقت مصالح املظلومني واملغبونني من 
حركات إسالمية وليبرالية مع العوامل الذاتية للنظام 
الليبي من استبداد وفساد، وتوريث للسلطة، ومركزية 
مطلقة وس���ادية، تنضح بها أيادي القائد املغرور، وما 
كان ذل���ك كله ليؤدي لنجاح الثورة لوال التدخل الفعلي 
والفّعال للناتو طيلة س���تة أشهر من القصف املتواصل 

واملمنهج.

خامتة:

تطرح الثورة الليبية حتديات جسيمة على املستويني 
الوطني والدول���ي، فوطنّيًا يبدو مس���ار إعادة البناء 
جت���اوز  بواج���ب  مرتبًط���ا 
عملية  تركتها  التي  التشققات 
في  القذافي  م���ن  التخل���ص 
مجتمع قبلي صرف، كثيًرا ما 
تنظر أط���راف منه إلى الثورة 
في نظرتها التجزيئية كانتصار 

فصيل قبلي على آخر. 

وهو م���ا يتطلب إدارة فاعلة 
متوازنة وحاسمة ال تسكت على 
اجلرائم، بل ال تنكأ اجلراح، تشرف عليها شخصيات 
مدني���ة قادرة عل���ى إدارة املرحلة، بعي���ًدا عن منطق 
احملاصصة واالس���تقطاب السياس���ي ما بعد الثورة، 
ومؤهلة لتس���يير مفهوم غنيمة النص���ر بروح وطنية 
تفه���م إزاحة القذافي كتحدٍّ أو مكس���ب جزئي تنفتح 
بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى، ومرحلة إعادة 

تأسيس الدولة الوطنية. 

 وبدون شك، فإن املشكل الكبير الذي يواجه الثوار 
الليبيني هو حالة الفراغ السياسي الذي جنم عن عقود 
أربع���ة متواصلة من التدمير املنظ���م للنخب الليبية. 
فباملقارنة مع الس���احات العربية األخرى التي شهدت 
موجة التغيير الراهنة، تفتقد الس���احة الليبية ملجتمع 
مدني نش���ط وفاعل، كما تفتق���د إلدارة بيروقراطية 

ناجعة، وملؤسسة عسكرية متماسكة ومنسجمة.

تاقت مصال��ح المظلومي��ن والمغبونين 
من حركات إسامية وليبرالية مع العوامل 
الذاتي��ة للنظ��ام الليب��ي م��ن اس��تبداد 
ومركزي��ة  للس��لطة،  وتوري��ث  وفس��اد، 
مطلقة وس��ادية، تنضح بها أيادي القائد 
المغرور، وم��ا كان ذلك كله ليؤدي لنجاح 
الث��ورة ل��وال التدخ��ل الفعل��ي والفّع��ال 
للنات��و طيل��ة س��تة أش��هر م��ن القصف 

المتواصل والممنهج.
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وهو ما يعّقد مسألة إعادة التأسيس مبا تفرضه من 
صحوة سياسية، ومتلك ملفاهيم املواطنة، وتوزيع عادل 
للث���روة بني املواطنني، ومتكني املواطن من تلمس ثمار 
التنمية في حياته بعد عقود من الفساد اإلداري واملالي، 
واكتساب االنتصار لباس���ه الوطني أكثر من مفاهيم 
املجموع���ات القبلية املنتصرة؛ عبر بناء املؤسس���ات 
الوطنية، وجت���اوز رؤى مجموعات الفصائل الداخلية 
التي لم يكن ليجمعها سوى سوابق املظالم، والثأر من 
النظام املس���تبد، أو االتفاق املرحلي على العمل على 

إزالة القذافي، والتطلع إلقامة نظام بديل.

وس���تتطلب إعادة البناء حرًصا أكي���ًدا على حماية 
الثروات احمللية، س���واء في توزيع العوائد داخلّيًا، أو 
تقاس���م الفوائد خارجّيًا؛ في ظل تكالب محموم على 
عقود النفط، وكبح جماح الش���ركات الدولية الشريكة 
ف���ي النصر ببلدانه���ا احلليفة في حلف األطلس���ي، 
والتي كثيًرا ما تس���تغل هشاش���ة املراحل االنتقالية 
لفرض االش���تراطات املجحفة، وحتقيق املكاسب غير 

املشروعة. 

واحلقيقة أن التخ���وف الكبير الذي أث���اره انهيار 
النظام لم يكن داخلّيًا فحس���ب، ب���ل تطال املخاوف 
البع���د اإلقليمي في الس���احل والصح���راء، وهو ما 
أش���ار إليه العديد من الرسميني، وكذا الباحثني، فقد 
حّذر رؤس���اء بلدان الس���احل اإلفريقي من التأثيرات 
السلبية احملتملة للحرب الدائرة في ليبيا على أوضاع 
منطقته���م، التي عانت خالل الس���نوات األخيرة من 
موجة عاتية م���ن عمليات اإلرهاب حّولتها إلى إحدى 

بؤر العنف الرئيسة في العالم. 

وقد تواترت األخبار أن الكثير من األسلحة املتطورة 
م���ن بينها صواريخ مضادة للطائ���رات قد نفذت إلى 
املنطق���ة، إما عمًدا عن طريق فل���ول كتائب القذافي 
ومرتزقته من الطوارق واألفارقة السود، أو عن طريق 
مس���الك التهريب النش���طة التي ازدادت حيويتها في 

اآلونة األخيرة. 

وهو ما سيكون له كبير األثر في حتول املنطقة إلى 
مسرح رئيس لش���بكات التهريب واملخدرات، وانتقال 
العمالة غي���ر الش���رعية ألوروبا، وتس���ارع عمليات 
اإلرهاب التي اس���تهدفت على اخلصوص السائحني 
واملقيمني الغربيني في املنطق���ة، بعد أن انتقل مركز 
اجلماعات املقاتلة من اجلزائر إلى الصحراء الساحلية 

بعد إعالنها االنضمام إلى تنظيم »القاعدة«. 

وكما يبني الباحث اجلزائري »علي بن س���عد« فقد 
سلكت شبكات اجلرمية املنظمة وما يسمى باإلرهاب 
نفس املس���الك الصحراوية الوسيطة، واعتمدت على 
نف���س القن���وات القبلية التقليدية، ف���ي الوقت الذي 
تق���ف دول املنطقة الضعيفة عاج���زة عن التحكم في 
مس���ارب عصية ال تعترف باحلدود الرسمية؛ تستأثر 
مبفاتيحها املجموعات القبلي���ة التي تتوارث ضبطها 

والهيمنة عليها. 

واحلقيقة أن إزالة نظام القذافي مثلت بداية حترير 
للطاق���ات الكامنة للش���عب الليبي، وملق���درات األمة 
االقتصادية، ولكنها ليس���ت إال البداية التي تتهددها 
العديد م���ن املخاطر التي تنذر بالعودة إلى األس���وأ 
أو حتقي���ق االرت���كاس، والتي تتع���ني إحاطتها بكافة 
ضمانات النجاح الذاتية واملوضوعية الكفيلة مبواجهة 
جملة التحديات األمنية السياسية واالستراتيجية التي 

تنتظر ليبيا ما بعد الثورة.

واملعروف أن القذافي حرص منذ وصوله للسلطة عام 
1969م على االهتمام باملجال الساحلي - الصحراوي، 
وطرح عدًدا من املبادرات السياس���ية لتوحيده حتت 
زعامته، آخرها كان إنشاء منظمة إقليمية أطلق عليها 
»جتمع سني صاد« يشرف عليها شخصّيًا، ويدفع كامل 

متويلها. 

وما نعني مبنطقة الساحل هذا الفضاء الواسع املمتد 
من جنوب اجلزائر )بامتداداته في جنوب املغرب( إلى 
الس���ودان، ويضم بلداًنا أربعة مركزية، هي: موريتانيا 
ل هذا املجال املتصل  ومالي والنيجر وتش���اد. وقد شكَّ
وح���دة تاريخية وأنثربولوجية، عل���ى الرغم من تعدد 
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مكوناته العرقي���ة والثقافية، وتنوع تركيبته اجلغرافية 
واأليكولوجية. 

إن الرهانات الفعلية في مستقبل ليبيا ما بعد الثورة 
مرهونة في األس���اس بأبناء الثورة وسط التناقضات 
الكبيرة ب���ني املرجعيات الفكرية املتع���ددة للثوار؛ ما 
بني ليبرالية وإس���المية في ظل مستقبل ليبيا ما بعد 

الثورة.

د مسار الثورة بحق   ولقد جسَّ
غي���اب التناغم ب���ني الطرحني، 
���د إع���الن التحري���ر من  وجسَّ
ومضامينه،  مكان���ه  في  بنغازي 
ونوعية حضوره، واملتغيبني عنه، 
التناقض احلاصل بني اخلطابني: 
رئيس يؤكد على استعادة الشريعة 
اإلسالمية، وإلغاء القانون املتعلق 
بحظر تع���دد الزوجات، وحترمي 
الربا، ونائب يؤكد على التعددية 
املدنية؛  الدولة  وقيم  السياسية، 

خطابان لصيقان بالعملية يؤش���ران لالتفاق عند بدء 
العملية واالختالف حال التجسيد. 

لق���د فوَّت الث���وار فرصة ذهبية ف���ي التعاطي مع 
القذاف���ي عبر عملي���ة اغتيال���ه؛ إذ كان بإمكانهم أن 
يظهروا من خالل عملي���ة اعتقاله إرادة دولة القانون 
التي ينش���دون، وأن يوفروا له محاكمة لم يوفرها هو 
نفسه ملساجينه، وأن يُظهروا للعالم كيف بإمكانهم أن 
يكبحوا جماح عواطفهم اجلياش���ة، وترك لغة القانون 
تتحدث بقس���اوتها وعدالتها، وحتى الرئيس القاضي 

كان أمام درس كبير كان عليه جتاوزه.

إن الرهان الفعلي القادم بالنس���بة للث���ورة الليبية 
يتمثل في إقامة املصاحلة، وس���الم القلوب الذي لن 
يتحقق إال بكبح جماح املنتصرين املشدوهني في إشباع 
رغباتهم االنتقامي���ة، وإقامة دولة العدل واملس���اواة 
القائمة على مب���ادئ معيارية خالصة، وصهر مختلف 

الفاعلني األساس���يني في مناخ احلرية، وقيم املواطنة 
احلقة والعدالة املؤسسة، ومتكني املواطنني من العدالة 
التي ُحِرُموا منها لعقود، ومن حقهم في متلك ثورتهم 

وثروتهم. 

لقد جن���ح القذاف���ي طيلة الس���نوات املاضية في 
اكتساح ميادين فعلية إفريقية ذات هوية أنثربولوجية 
متجانس���ة، ووّجه إليها العديد من التمويل واملشاريع، 
ا بهذا الفضاء؛  وارتبط في لباسه وسلوكه وتصرفه حّقً
يش���عرون  الذين  أكبر  فإن  لذا 
باإلقص���اء الي���وم ل���م يعودوا 
كذلك أبناء س���رت، سبها، بني 
وليد، بل مجموعات غفيرة من 
املواطنني املنتمني لهذا الفضاء 
الذي يشعر باملزيد من التعاطف 
ويحتاج  احلك���م،  ماض���ي  مع 
بالفع���ل إلى املزيد من الطمأنة 
اجلديدة،  للس���لطات  بالنسبة 
وإل���ى بعث اإلحس���اس لديهم 
اجلديدة؛  لليبي���ا  باالنتس���اب 
التي لن يش���عروا فيها بأنهم مواطنو الدرجة الثانية، 
وإلى ذلك يبقى هاجس الصراع بني القوى اإلسالمية 
واألخ���رى العلمانية قائًما في ظ���ل ميزان قوي مييل 
لصالح األولى، لقد دقت ساعة احلسم هذه املرة، لكن 

للتصالح وليس للتناحر. 

ت الث��وار فرص��ة ذهبية في  لق��د ف��وَّ
التعاط��ي م��ع القذاف��ي عب��ر عملية 
اغتياله؛ إذ كان بإمكانهم أن يظهروا 
من خ��ال عملي��ة اعتقال��ه إرادة دولة 
القان��ون الت��ي ينش��دون، وأن يوفروا 
ل��ه محاكم��ة ل��م يوفره��ا هو نفس��ه 
لمساجينه، وأن ُيظهروا للعالم كيف 
بإمكانهم أن يكبحوا جماح عواطفهم 
الجياش��ة، وترك لغة القان��ون تتحدث 

بقساوتها وعدالتها
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معلومات إضافية

تسلسل ألهم األحداث يف ليبيا منذ بدء الثورة ضد معمر القذايف حتى مقتله:

15 فبراير 2011:  اندالع تظاهرات في مدينة بنغازي إثر اعتقال »فتحي تربل«  محامي ضحايا سجن بوسليم. 

16 فبراير2011: خروج تظاهرات للمطالبة بإس����قاط النظام مبدينة البيضاء، وقوات األمن تطلق الرصاص احلي، 
وتقتل بعض املتظاهرين، وخروج تظاهرات أخرى في مدينة الزنتان، واملتظاهرون يحرقون مقر اللجان الثورية، ومركز 

الشرطة احمللي، ومبنى املصرف العقاري باملدينة.

17 فبراير 2011: اتس����اع االنتفاضة الشعبية لتش����مل بعض املدن الليبية في املنطقة الشرقية، وخاصة بعد سقوط 
أكثر من 400 ما بني قتيل وجريح برصاص قوات األمن ومرتزقة مت جلبهم من قبل النظام.

24 فبراير 2011: الثوار يسيطرون على وسط مدينة مصراتة الساحلية بعد طرد القوات املوالية للقذافي.

26 فبراير 2011: مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة يفرض عقوبات على القذافي وأس����رته، ويحيل احلملة 
األمنية ضد املعارضني إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

28 فبراير 2011:  حكومات االحتاد األوروبي تتفق على فرض عقوبات على القذافي ومستشاريه املقربني.

1 مارس 2011: اجلمعية العامة لألمم املتحدة تتبنى قراًرا بطرد ليبيا من مجلس حقوق اإلنسان.

5 مارس2011:  املجلس الوطني االنتقالي املعارض يعلن في بنغازي أنه املمثل الوحيد لليبيا.

10 مارس 2011: فرنس���ا تعترف باملجلس الوطني ممثاًل ش���رعّيًا وحيًدا للشعب الليبي، والنظام الليبي يقطع 
عالقاته معها.

17 مارس 2011: مجلس األمن الدولي يصّوت لصالح السماح بفرض حظر جوي فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.

19 م���ارس 2011: الضربات اجلوي���ة األولى تُوقف تقدم قوات القذافي نحو بنغازي، وتس���تهدف الدفاعات 
اجلوية الليبية.

20 مارس 2011: القذافي يقول على التلفزيون الليبي: إنه س���يتم فتح مس���تودعات األسلحة لتسليح الشعب 
الليبي كاماًل.

28 مارس 2011: قطر تعلن اعترافها باملجلس الوطني؛ لتكون ثاني دولة بعد فرنسا وأول دولة عربية تعترف باملجلس.

0) مارس 2011: انشقاق وزير اخلارجية في نظام القذافي »موسى كوسا«، وإعالن استقالته من بريطانيا.

6 أبريل 2011: القذافي يدعو في رس���الة إلى أوباما إلى وضع حد للحملة العس���كرية ضد ليبيا ويقول: إن 
الثوار من القاعدة.

10 و11 أبريل 2011: القذافي يعلن قبول خطة الوساطة اإلفريقية والثوار يرفضونها.
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0) أبري����ل 2011: النظام الليبي يعلن مقتل س����يف الع����رب االبن األصغر للقذافي، وثالثة م����ن أحفاده في هجوم 
صاروخي للناتو.

22 ماي����و 2011: االحت����اد األوروبي يعلن فتح مكتب له ف����ي مدينة بنغازي الواقعة حتت س����يطرة املجلس الوطني 
االنتقالي.

1 يونيو 2011: الناتو يعلن متديد عملياته في ليبيا ملدة تسعني يوًما جديدة، واستقالة وزير النفط في حكومة القذافي. 

27 يوني����و 2011: احملكمة اجلنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق القذافي وولده س����يف اإلس����الم، ورئيس 
مخابراته عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

14 يوليو 2011: القذافي يدعو أنصاره في خطاب تليفزيوني إلى الزحف نحو مدينة بنغازي )لتحريرها(.

15 و 27 يوليو 2011: الواليات املتحدة وبريطانيا تعترفان باملجلس الوطني االنتقالي سلطة شرعية في ليبيا.

28 يوليو 2011: املجلس االنتقالي الليبي يعلن مقتل قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.

21 أغسطس 2011: قوات املعارضة تدخل طرابلس دون مقاومة حقيقية، والقذافي يصدر خطابات صوتية مسجلة 
على التليفزيون احلكومي يدعو فيها الليبيني إلى قتال »جرذان« املعارضة.

)2 أغسطس 2011: قوات املعارضة تقتحم مجمع باب العزيزية احلصني في طرابلس مقر إقامة القذافي، وحتطم 
رموز حكمه.

29 أغسطس 2011: زوجة القذافي وابنته عائشة واثنان من أوالده يدخلون اجلزائر.

1 سبتمبر 2011: حكام ليبيا املؤقتون يجتمعون بقادة العالم في مؤمتر بباريس؛ ملناقشة رسم مستقبل ليبيا اجلديدة. 
والقذافي في الذكرى السنوية الثانية واألربعني لتوليه احلكم يحث أنصاره على القتال.

8 س����بتمبر 2011: محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي املؤقت يصل إلى طرابلس في أول زيارة منذ س����يطرة قوات 
املجلس االنتقالي عليها.

11 سبتمبر 2011: ليبيا تعاود إنتاج النفط، والنيجر تقول: إن الساعدي جنل القذافي وصل إلى البالد.

)1 س����بتمبر 2011: رئيس املجلس االنتقالي مصطفى عبد اجلليل يلقي خطابه األول في طرابلس أمام حش����د من 
نحو 10 آالف شخص.

15 سبتمبر 2011: الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقومان بزيارة إلى ليبيا.

16 س����بتمبر 2011: مجلس األمن الدولي يخفف العقوبات على ليبيا مبا يتضمن تخفيف العقوبات على املؤسس����ة 
الوطنية للنفط والبنك املركزي الليبي.

واجلمعية العامة لألمم املتحدة توافق على طلب باعتماد سفراء احلكومة االنتقالية كممثلني شرعيني لليبيا في األمم 
املتحدة، وهو ما يعني عملّيًا االعتراف باملجلس الوطني االنتقالي.
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20 سبتمبر 2011: الرئيس األمريكي باراك أوباما يدعو فلول القوات املوالية للقذافي إلى االستسالم، ويعلن عودة 
السفير األمريكي إلى طرابلس. والقذافي يتهكم على حلف شمال األطلسي في خطاب بثته قناة الرأي التي تتخذ من 

ا لها. سوريا مقّرً

21 س����بتمبر 2011: احلكام املؤقتون يقولون: إنهم سيطروا على معظم أنحاء سبها إحدى ثالث مدن يسيطر عليها 
أنصار القذافي منذ سقوط طرابلس. وتواصل سرت مسقط رأس القذافي وبني وليد املقاومة.

25 سبتمبر 2011: أول شحنة من النفط اخلام الليبي منذ أشهر تبحر من ميناء مرسى احلريقة الشرقي إلى إيطاليا.

27 س����بتمبر2011: الناتو يقول: إن احلكام املؤقتني لليبيا س����يطروا بش����كل كامل على مخزون ليبيا من األس����لحة 
الكيماوية واملواد النووية.

)1 أكتوبر 2011: املجلس الوطني االنتقالي يقول: إنه سيطر على مدينة سرت باستثناء احلي الثاني؛ حيث يحاصر 
قوات القذافي.

14 أكتوبر 2011: اندالع اش����تباكات مسلحة في طرابلس بني مؤيدين للقذافي وقوات املجلس الوطني االنتقالي في 
أول عالمة على املقاومة املسلحة للحكومة اجلديدة في العاصمة.

17 أكتوبر 2011: قوات املجلس الوطني االنتقالي حتتفل بالس���يطرة عل���ى بني وليد أحد آخر معاقل أنصار القذافي، 
ومحطة تلفزيونية سورية تؤكد مقتل خميس جنل القذافي في قتال في جنوب شرقي طرابلس في 29 أغسطس 2011.

18 أكتوبر 2011: وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون تصل إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مس����بًقا، وحتث 
فصائل الثوار على الوحدة.

20 أكتوبر 2011: القبض على القذافي وقتله مع سيطرة قوات املجلس الوطني على سرت بعد شهرين من احلصار، 
واإلعالن عن مقتل املعتصم جنل القذافي.

املصدر:

• وكالة رويترز، تسلسل زمني لألحداث منذ بداية الثورة في ليبيا وحتى مقتل القذافي، انظر الرابط:	
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE79L0P020111022?sp=true

• جالل سعد الشايب، أبرز محطات الثورة الليبية التي اندلعت أواسط فبراير 2011م، مجلة البيان، العدد 291، 	
ذو القعدة 2)14ه�.
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ملخص الدراسة
لن يكون مستقبل العالم العربي حتًما كماضيه بعد انطالق ربيع الثورات. هذا ما يعتقده احملللون، ومراكز 

البحث الغربية، خصوًصا بعد جناحها حتى اآلن في خلع رأس النظام الديكتاتوري في تونس ومصر.
ومع انتقال الثورات تباًعا بني الدول العربية يثور موضوع حساس ومهم، وهو تأثير ظاهرة الثورات العربية 

على واقع التغيير في اجلزائر، في ظل تداعيات أزمة التسعينيات »العشرية السوداء«. 
تعرض الدراسة أهم السيناريوهات التي ميكن أو يحتمل وقوعها في اجلزائر؛ بالنظر إلى العوامل التاريخية، 
والظروف الداخلية احمليطة بها. ومن هنا كان لزاًما عرض بعض جتارب الثورات العربية، وأس���باب قيامها؛ 

ملقارنتها بالواقع اجلزائري الذي متيز عن غيره من البالد العربية. 
ومتحورت مضامني مباحث الدراسة حول عرض مسيرة االحتجاجات في فترة التسعينيات، وأهم ما حققته 

من إجنازات، وتواصلها دفًعا لعجلة التغيير املنشود. 
كما أحاطت الدراسة بجملة من األسباب التي حتول دون قيام ثورة شعبية في اجلزائر مماثلة لثورتي تونس 
ومصر. وكان لعرض أهم السيناريوهات حصة األسد من البحث والتحليل للخوض في املمكن واحملتمل حدوثه 

في اجلزائر في القريب، وهذا بتقييم فرضيات ميكن أن تكون وقائع، كما ميكن أن حتدث في الواقع. 
وتسعى الدراس���ة لإلجابة عن كّم هائل من التساؤالت والتوقعات واالحتماالت، بجانب وضع سيناريوهات 
تغني املهتمني بالشأن اجلزائري عن اخلوض فيما سيحدث خالل األيام املقبلة في اجلزائر، وكيف ستستقبل 
اجلزائر س���نة 2012م؟ وكيف سوف يكون الوضع العام وقتئذ؟ وهل ستكون اجلزائر على ما هي عليه اليوم؟ 

أم أسوأ؟ أم تكون قد أسست زمنها اجلديد، زمن الدميقراطية والسلم والعدالة؟
ولع���ل الغموض الذي يحيط باألزم���ة اجلزائرية من كل جوانبها هو الذي فرض كل هذه الس���يناريوهات 
املختلفة، فبعد مرور أكثر من عشرين عاًما على أحداث أكتوبر 1988م، لم تنجح النخبة اجلزائرية في تنظيم 
جهودها؛ للمس���اهمة في بناء حياة سياس���ية دميقراطية. وبعد مرور اثنتي عشرة سنة من حكم عبد العزيز 
بوتفليقة، صاحب مشروع الوئام واملصاحلة، ازداد الوضع احتقاًنا وفساًدا، وقمًعا وفقًرا، فإلى متى سيستمر 
الوضع على هذا احلال؟ كل املعطيات تؤش���ر على أن اجلزائر س���تعرف تغييًرا لن يكون س���هاًل، وقد ال يقل 

مأساوية عما يحدث ببعض البلدان العربية!

يوسف شلي

صحفي جزائري، وباحث في قضايا احلركات اإلسالمية
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مقدمة: 
مس���تقبل العالم العربي حتًما لن يكون كماضيه بعد انطالق ربيع الثورات)1(. هذا ما يعتقده احملللون، ومراكز 

البحث الغربية، خصوًصا بعد جناحها حتى اآلن في خلع رأس النظام الديكتاتوري في تونس ومصر.
أما بالنسبة للجزائر التي هي موضع دراستنا، فثّمة الكثير ميكن قوله عّما حدث من قبل ويحدث اآلن. فنحن 
نحاول تقدمي حتليل مس���تقبلي للحركة االحتجاجية )2( التي عاش���تها اجلزائر في 5 كانون الثاني/ يناير 2011م، 

والتي متيزت ببعض اخلصوصيات وعالقتها بآفاق التحول الثوري الذي شهدته دول اجلوار. 
ويجدر بنا أن نبحث لهذا الغرض عن أوجه التش���ابه والتقارب مع الش���أن اجلزائري، ثم عن خصوصيات هذا 
البلد، ثم عن ديناميكية العناصر املش���ّكلة للوضع؛ حملاولة فهم طبيعة التطور الذي هو في الشكل العام يشبه كل 
التحركات االحتجاجّية التي يش���هدها العالم العربي، لكّن ميزة هذا البلد تنطلق من أمور وحسابات تعود إلى ما 

سبق هذه االحتجاجات األخيرة، وخاصة منذ بداية تسعينيات القرن املاضي.
في ظل كل املستجدات التي عاشتها اجلزائر، وعلى ضوء هذا احلراك السياسي املتصاعد، يتساءل البعض: هل 
س���تصيب هذه التحوالت اجلذرية اجلزائر أم ال؟ وهل التغيير إلزامي ال مفر منه، أم هو واجب وطني تس���تدعيه 
الظ���روف الصعبة التي تعيش���ها اجلزائر؟ ثم هل التغيي���ر يكون ثورّيًا على منط ثورت���ي تونس ومصر، أم على 
منط ثورات ليبيا وس���وريا واليمن؟ أم يجب أن يؤطر بطرق س���لمية الجتناب دوامة العنف، كما حدث في املغرب 

واألردن؟ 
»مبعنى آخر، هل يكون التغيير من اخلارج، أي برحيل النظام السياس���ي كلية من س���دة احلكم، أم ينبعث من 
الداخل بالش���روع الفوري بالقيام بإصالحات جذرية في قطاعات العدالة، واالقتصاد، وملفات الفس���اد، وأزمة 

املفقودين إلى غير ذلك من امللفات احلساسة؟«))(

اتفق املشاركون في امللتقى الدولي حول »العالم العربي... انتفاضات أم ثورات؟«، الذي انعقد في اجلزائر باملكتبة الوطنية اجلزائرية باحلامة، واملنظم   )1(
ضمن فعاليات الصالون الدولي للكتاب، بالتعاون مع املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية من 21 أيلول/ سبتمبر إلى غاية 1 تشرين األول/أكتوبر 
2011م، على اعتبار أن ما يش���هده العالم العربي ال يُعد مبثابة ثورات، بل مجرد انتفاضات ش���عبية تس���عى لتغيير الواقع املعيشي، محملني األنظمة 

العربية مسئولية إمكانية حدوث أي تدخل أجبني، على غرار ما جرى في ليبيا، في حالة التعنت واالستمرار في غلق أبواب اإلصالح السياسي.
االحتجاج منط من أمناط التعبير عن الش���عور بالظلم، أو للتنديد واإلدانة واالس���تنكار.. ويكون االحتجاج عادة، عبر وقفة أو مسيرة، أو اعتصام، أو   )2(
إضراب، وفي احلاالت القصوى يتحول إلى مصادمات، أو عصيان مدني. وعندما يحتج الشارع فلكي يلفت انتباه السلطة إلى أحواله املزرية، فيدفعها 

ألن تبادر، ومن ثّم إلى معاجلة ما ميكن معاجلته.
مقال: اجلزائر وثقافة التغيير، كمال قروة، 12 أبريل/ نيسان 2011م، املنبر احلر، الرابط:   )((

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2693:2011-04-17-12-38-33&catid=619:guerroua-
kamal&Itemid=36
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صحفي جزائري، وباحث في قضايا احلركات اإلسالمية

يوسف شلي
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احملور األول: اجلزائر ما بعد مرحلة 
»العشرية السوداء«،

عهد املصاحلة ونشاط اجملتمع املدني يف جمال التغيري

املبحـــث األول: االحتجاجـــات ودورهـــا يف دفـــع 
عجلة التغيري: 

باش���رت اجلزائر ع���دة إصالحات بع���د موجة من 
االحتجاجات والغليان الشعبي، وكانت حركة املظاهرات 
في اجلزائ���ر جد محدودة، مقارن���ة بتلك التي جرت 
ببلدان املنطقة العربية؛ حيث تنوعت املطالب من طابع 

اقتصادي واجتماعي إلى ما هو سياسي.
1- مسرية االحتجاجات الشعبية:

تعتب���ر أحداث 5 تش���رين األول / أكتوبر 1988م )1( 
احل���دث البارز في جزائر ما بعد االس���تقالل، وكانت 
املنعرج احلاس���م الذي ساهم في تغيير تاريخ اجلزائر 
املعاص���ر، وقد ال نكون مبالغ���ني إذا قلنا: إن اجلزائر 
كانت السّباقة قبل غيرها من البالد العربية إلى القيام 
بالثورة الش���عبية بأكثر من 20 سنة للمطالبة باحلقوق 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية والثقافية، بعيًدا 

عن األطر الرسمية واملؤسساتية.)2( 
وتعتق���د أوس���اط متابعة ل�»احلال���ة اجلزائرية« أن 
»الثورة« في اجلزائر مس���تمّرة ومتواصلة، ولم تتوقف 
يوًما حتى تبدأ من جديد، »فال هي )ثورة ياسمني(، وال 

كانت حركة احتجاجية عنيفة نس���بّيًا تس���ببت في س���قوط عدد من   )1(
الضحايا )ب���ني 500 إلى 600 قتيل(، وجت���اوزات خطيرة في حقوق 

اإلنسان )التعذيب، االختطاف والتهديد املباشر(.
ملا توس���عت دائرة الثورات العربية، وس���قطت أنظمة ورحل رؤس���اء،   )2(
اضطرت الس���لطة إلى إع���ادة االعتبار ألحداث 5 تش���رين األول/ 
أكتوبر 1988م، بعد )2 س���نة من وقوعها؛ بحيث قالت ملن يطالبونها 
باإلصالح���ات والتغيي���ر، وخصوًصا ف���ي اخل���ارج: إن اجلزائريني 
انتفضوا في 88، ول���م ينتظروا الثورات العربي���ة للمطالبة باحلقوق 
واحلريات. لكن، مادام اجلزائريون كانوا السباقني إلى الثورة من أجل 
الدميقراطي���ة، مقارنة بنظرائهم الع���رب، فلماذا تصّنف اجلزائر في 
مج���ال الدميقراطية واحلريات وراء الذي���ن انتفضوا باألمس فقط؟ 
)جريدة اخلبر:  بعد مرور )2 س���نة على انتفاضة الش���ارع عام 88.. 
السلطة تعترف ب�5 أكتوبر فقط لوقف مد »الثورات العربية«، 10-4-

2011م، الرابط:
 http://www.elkhabar.com/ar/politique/266987.html) 

بحاجة إلى )جمعة الغضب(، وال )جمعة الرحيل(، و)ال 
جمعة التحّدي(، فقد اندلعت ثورة في تشرين األول / 
أكتوبر 1988م للتغيير والتنديد بغالء املعيش���ة، وثورة 
في التس���عينيات )1991م(؛ حملاربة اإلرهاب، وحتّدي 
الترهيب والرع���ب، والتصّدي للتحريض األجنبي على 
مقاطعة كّل ما هو جزائري، وثورة نهاية التس���عينيات 
)1999م( الستعادة األمن، وثورة إلجناح مسعى الرحمة 
وبعده الوئ���ام املدني )2000م( وبعدهم���ا »ثورة« من 
أجل الس���لم واملصاحلة الوطني���ة )2005م(، وبني كّل 
ذلك، ثورات ش���به يومية في شكل احتجاجات شعبية 
عبر اجلزائر العميقة، ضد ارتفاع األسعار واللوبيات، 
وللمطالبة بحلول للس���كن، والشغل والبطالة، ومحاربة 

الفساد والبيروقراطية، والتوزيع العادل للثروات.))( 
ورغ���م إق���رار التعددية السياس���ية واإلعالمية في 
اجلزائ���ر لم تتوق���ف احلركات االحتجاجي���ة، ولكنها 
أصبحت ُعرضة الحتواء التيارات السياسية من جميع 
االجتاهات واأليديولوجيات، خاصة من التيار اإلسالمي 
لها أبعاًدا لم تكن لها في الس���ابق؛ حيث بدت  الذي حمَّ
احلركة االحتجاجية في بدايتها األولى حركة ش���عبية 

عفوية من دون شعارات وال أهداف سياسية. 
وعل���ى الرغم من تأثر هذه احل���ركات االحتجاجية 
مبناخ األزمة األمنية والسياسية التي عاشتها اجلزائر 
ألكث���ر من عقد من الزم���ن )1991-2001م(، إال أنها 
استمرت في احلضور كممارسة جماعية، حتى ولو قل 
عددها في فترات معينة )4(، مقابل توس���ع جغرافيتها 
لتشمل كل البالد، ومتس مناطق كانت توصف بالهادئة 
تقليدّيًا، كمنطقة أدرار في أيار/ مايو 2004م، وغرداية 
في ربيع 2008 و2010م، والت���ي اتخذ فيه االحتجاج 

جريدة الشروق اجلزائرية: من »التغيير« في 88، ودفع فاتورة اإلرهاب   )((
إلى احتجاجات مس���تمّرة.. »الثورة الش���عبية« في اجلزائر لم تتوقف 

حتى تبدأ! 12-2- 2011م، الرابط: 
 http://www.echoroukonline.com/ara/national/emeutes/68310
html)

يذهب الكثير من املتتبعني للش���أن اجلزائري إلى أن الفترة التي تولى   )4(
خاللها عبد العزيز بوتفليقة رئاس���ة اجلمهوري���ة اجلزائرية متيزت 
بالصرامة في مواجهة االحتجاجات، وكذا إصدار عدة قوانني تش���ّل 

من حركة اجلمعيات، وحرية التجمع على عكس ما كان ينتظر منه.
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نة  طابًعا مذهبّيًا في بعض مظاهره بني الس���كان السُّ
من املذه���ب املالكي، وجيرانه���م األمازيغ من املذهب 
اإلباضي، ودلت على انقسام جديد على مستوى البنية 

الثقافية للمجتمع اجلزائري.
واتخ���ذت أح���داث 5 كانون الثان���ي/ يناير 2011م 
النمط نفسه حلركات احتجاجية سابقة )1(، فانتفاضة 
ش���باب األحياء الفقيرة )2( تزامن���ت مع ما يجري في 
تونس على األقل في ما يتعلق ببعض النقاط املفصلية 

هذه  الضحايا  فع���دد  املهمة، 
امل���رة كان أق���ل بكثي���ر مما 
والثورات  االحتجاجات  أوقعته 
يدفعنا  وه���ذا   ،)(( الس���ابقة 
التالي:  املهم  التس���اؤل  لطرح 
ملاذا جنحت الثورة الشعبية في 
تونس)4(، وتعثرت في اجلزائر، 
ولم تنجح في حتقيق األهداف 
التي من ش���أنها احتج شباب 
األحي���اء الفقيرة، خاصة على 
السياسية  املطالب  املس���توى 

واالجتماعية؟ )5(

���تها هذه احلركة االحتجاجية  حتدث وزير الداخلية عن 20 والية مسَّ  )1(
من مجموع 48 والية.

وصف وزي���ر الداخلية احلركة االحتجاجية بأنه���ا عمل إجرامي من   )2(
تدبي���ر مجموعات إجرامية، حتى لو كان في صفوفها ش���ّبان يعانون 

مشاكل اجتماعية كالبطالة وغالء املعيشة.
حوالي س���تة قتلى ومئ���ات اجلرحى في صف���وف احملتجني وقوات   )((

األمن.
قدمت أكثر من مائة ضحية ومئات اجلرحى.  )4(

إن ما شهدته تونس ومن ثَم مصر وسوريا واليمن من استخدام النظام   )5(
السياسي وس���يلة القتل لقمع املتظاهرين، مّت جتريبه في اجلزائر في 
أحداث تش���رين األول/ أكتوبر س���نة 1988م، وكان���ت نتيجته دخول 
البلد ف���ي دوامة العنف والعنف املضاد الذي لم يؤّد إلى تغيير للنظام 
السياس���ي، بل إلى تدّخل للمؤسسة العسكرية في العملية السياسية، 
وإلغ���اء االنتخابات، وإعالن حالة الطوارئ ف���ي البالد، واندالع أزمة 
سياسية معّقدة بدأت بفراغ دستوري، وانتهت إلى دميقراطية الواجهة 
الشكلية. )مش���روع اإلصالح في اجلزائر: مبادرة للتغيير أم استمرار 
احت���كار الس���لطة للصواب؟ دراس���ة من تقدمي: عصام بن الش���يخ، 
2011/7/27م، املص���در: معه���د الدوحة )املرك���ز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات(، الرابط: 
http://www.dohainstitute.org/Home

فه���ل يعقل أن تون���س األقل ضرًرا م���ن الناحيتني 
االجتماعية واالقتصادية تث���ور وتطيح بالنظام، بينما 
الشعب اجلزائري األكثر تضرًرا من جميع اجلوانب لم 
يقدر على حتريك شعرة من النظام، وهذه مفارقة على 

احملللني فك طالسمها.
2- دور األحـــزاب واجملتمـــع املدنـــي يف تنظيم ومســـايرة 

االحتجاجات:
رفضت السلطات الرسمية سياس���ّيًا وإعالمّيًا، أي 
مقارنة بني األحداث االحتجاجية 
التي ش���هدتها اجلزائ���ر والثورة 
في تون���س، أو مع باقي الثورات 
العربي���ة األخ���رى، كما رفضت 
احلركة  تس���ييس  قطعي  بشكل 

االحتجاجية نفسها.
ويبقى الشيء البارز خالل هذه 
الواضح  الغي���اب  االحتجاجات، 
واملري���ب لألحزاب السياس���ية، 
املدن���ي  املجتم���ع  ومنظم���ات 
رغم  لكن  والنقابات،  واجلمعيات 
هذا الغياب الواضح، والعجز في جتنيد الشارع وتعبئته، 
تفاعلت بعض األحزاب السياس���ية واملجتمع املدني مع 
ما ش���هدته البالد مطلع كانون الثان���ي/ يناير 2011م 
من احتجاجات ش���عبية واسعة، أو ما ُعرف في وسائل 
اإلعالم ب� »ثورة الزيت والسكر«، وجتلى ذلك في »والدة« 
ع���دد من املبادرات السياس���ية التي تتحد في الهدف، 
وإن اختلفت مسمياتها، فهي تسعى لالعتراف بشرعية 
مطالب الشباب الثائر، وضرورة التغيير السلمي، ودفع 
الس���لطة اجلزائري���ة نحو حتقيق االنفتاح السياس���ي 
واإلعالمي، واكتساب املزيد من احلريات الدميقراطية، 

وتغليب منطق احلوار على منطق القوة والعنف.
ولق���د اختلف���ت آراء األحزاب املوالية للس���لطة، أو 
املعارض���ة في نظرته���ا إلى االحتجاج���ات، ومطالب 
التغيي���ر الت���ي توافق عليه���ا اجلميع بأنه���ا محقة؛ 
حيث هناك من س���اند هذه االحتجاج���ات ومطالبها 
املش���روعة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، مثل 

ا  سياس��ّيً الرس��مية  الس��لطات  رفض��ت 
ا، أي مقارنة بين األحداث االحتجاجية  وإعامّيً
التي شهدتها الجزائر والثورة في تونس، 
أو م��ع باقي الثورات العربي��ة األخرى، كما 
رفض��ت بش��كل قطعي تس��ييس الحركة 
االحتجاجية نفسها ، ويبقى الشيء البارز 
خ��ال هذه االحتجاج��ات، الغّي��اب الواضح 
والمريب لألح��زاب السياس��ية، ومنظمات 

المجتمع المدني والجمعيات والنقابات
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 حركة النهض���ة)1( (El Nahda)، وحركة اإلصالح الوطني 
(El Islah) ، وحركة مجتمع الس���لم )HMS( )2(، وحزب 

اجلبهة الوطني���ة اجلزائري���ة )FNA())(، وكذا التجمع 
من أجل الثقاف���ة والدميقراطية 
األح���زاب  وهن���اك   ،)4(  (RCD)

اعترضت  التي  األخرى  الصغيرة 
على طريقة االحتجاج في الشارع؛ 
ألنها لن تؤدي إلى حتقيق املطالب، 
ب���ل قد تكون مطي���ة لوقوع فتنة 
داخلية، أما حزب جبهة التحرير 
الوطني (FLN)، وهو لس���ان حال 

النظام، فقد انتقدها ورأى فيها »تآمًرا خارجّيًا« سافًرا؛ 
خدمة ملصالح قوى أجنبية معادية للجزائر ومس���تفيدة 
م���ن األزمة، في حني رأى التجمع الوطني الدميقراطي 
(RND)، احلزب احلاكم الفعلي في الس���لطة، في هذه 

االحتجاجات صراًعا بني اللوبيات النافذة املتحكمة في 
االقتصاد الوطني واملال العام.)5( 

وعبَّرت كل من اللجنة الوطنية االستش���ارية حلماية 
حقوق اإلنس���ان، واألمانة العام���ة للمركزية النقابية، 
والنقابة الوطنية ملمارسي الصحة العمومية، واالحتاد 
الوطن���ي لعمال التربي���ة والتكوي���ن، والنقابة الوطنية 
املس���تقلة ملس���تخدمي اإلدارة العمومية، عن انشغالها 

جريدة الشروق اجلزائرية: »األحزاب السياسية تنتقد تأخر الدولة في   )1(
التعاطي مع االحتجاجات« 6-1-2011م، الرابط:

 http://www.echoroukonline.com/ara/national/emeutes
/65629.html

املصدر السابق.  )2(
جريدة الش���روق اجلزائري���ة: »أحزاب تتنصل من املس���ئولية، وتضع   )((
االنفالت في خان���ة االنزالق اإلعالمي والسياس���ي«، 7-1-2011م، 

الرابط:
 http://www.echoroukonline.com/ara/national/emeutes/65676
html

نفس املصدر.  )4(
ندد احلزب مبحاوالت حزب التجمع الوطني الدميقراطي الذي يرأسه   )5(
رئيس احلكومة احلالي أحمد أويحيى التشويش على املسيرة، وكذلك 
ر تنصيب ما  االحتاد الع���ام للعمال اجلزائريني )UGTA( ال���ذي قرَّ
سماه خاليا يقظة في املؤسسات. انظر موقع التجمع من أجل الثقافة 

والدميقراطية: 
http://www.rcd-algerie.net/

لألحداث التي مت���ر بها البالد، وعّبرت عن أس���فها 
من جلوء الش���باب احملتج على ظروف املعيش���ة إلى 
العنف، وإتالف األم���الك العمومية واخلاصة، وأكدت 
وراءه���ا  االحتجاج���ات  أن 
مس���تنِكَرة  اجتماعية؛  حال���ة 
التعبير عنه���ا بهمجية، داعية 
الس���لطات للتدخ���ل من أجل 
املواطنني  بانش���غاالت  التكفل 
والفئات الش���بابية، على غرار 
التكوين،  الترفيه،  السكن،  حق 
والعمل بص���ورة دائمة، وليس 

بعقود مؤقتة ال تتجدد.)6( 
أما بخصوص التيار اإلسالمي فيرى بعض املتابعني 
للشأن اجلزائري أن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وغيرها 
من احلركات اإلس���المية رمبا ق���د أصابها حالة من 
الضعف والتشرذم والتراجع بعد دخولها في مواجهات 

مسلحة ضد الدولة ملدة طويلة.)7(

)6(  يب���رز حتلي���ل املواقف السياس���ية أن جبهة املوالة تس���عى لتحريك 
جماهيره���ا ووعاءها االنتخابّي في خندق التيار القائل بجدّية مبادرة 
رئي���س اجلمهورية لإلصالح، واملراهن على البقاء في الس���لطة؛ في 
حني ترفض أحزاب املعارضة مشروع اإلصالح الرئاسي، ويصر حزب 
جبهة القوى االش���تراكية، حتى بعد إطالق هذا املشروع، على املطالبة 
بتغيير النظام عن طريق تش���كيل مجلس تأسيسي، ويوافقه في ذلك 
حزب العمال بقي���ادة لويزة حنون، الذي انتقد دور هيئة املش���اورات 
السياس���ية، وطالب بعقد مؤمتر للحوار والوفاق الوطني بعد اإلعالن 
عن ح���ّل البرملان احلال���ّي، إضافة إلى موقف زعي���م حزب التجمع 
من أجل الثقافة والدميقراطية س���عيد سعدي ضّد خطاب اإلصالح 
ومطالبت���ه بالتغيير الكلّي للنظام، انتهاًء مبوقف التنس���يقية الوطنية 
م���ن أجل التغيير بجناحيها، والتي لم تنجح في حش���د اجلماهير في 
تظاهرة وطنية واحدة؛ بس���بب قدرتها التنظيمية الضعيفة وخطابها 
التش���كيكّي املستمّر في نية الس���لطة. وزاد من ضعف مطالب جبهة 
املعارضة إجماالً: ع���زوف الناخبني عن االنتخابات وازدراؤهم للحياة 
السياسية وتقلباتها، التي تؤول في كّل مرة في صالح النظام السياسّي 
احلال���ّي، إضافة إلى خش���ية املواطن اجلزائري م���ن تدهور الوضع 
األمني، والتأثير على الس���لم األهلي. )مشروع اإلصالح في اجلزائر: 
مبادرة للتغيير أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟ عصام بن الشيخ، 
27-7- 2011م، املص���در: معه���د الدوحة )املرك���ز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات(، الرابط: 
http://www.dohainstitute.org/Home
جريدة الش���روق اجلزائرية: »اس���تنكروا أعمال الش���غب واعتبروها   )7(
 مس���يئة لدولة القانون.. األحزاب حتّمل احلكومة املسؤولية وتدعو=

ي��رى بع��ض المتابعي��ن للش��أن الجزائري 
الجبه��ة اإلس��امية لإلنق��اذ وغيره��ا  أن 
م��ن الحركات اإلس��امية ربما ق��د أصابها 
حال��ة م��ن الضع��ف والتش��رذم والتراجع 
بعد دخولها في مواجهات مس��لحة ضد 

الدولة لمدة طويلة.
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الظاهـــرة  )أو  اجلزائـــر  يف  الـــذات  إحـــراق  ظاهـــرة   -3
البوعزيزية(: 

قام عدد من الش���باب اجلزائري بإش���عال النار في 
أنفسهم؛ احتجاًجا على األوضاع املعيشية واالقتصادية 
والسياس���ية الس���يئة، وذلك تقليًدا للمواطن التونسي 
محمد البوعزيزي الذي أش���عل االنتفاضة التونس���ية 
بإحراق نفسه، وكانت الش���رارة التي انتقلت إلى أكثر 
م���ن بلد عربي، ومنها اجلزائ���ر. غير أن املالحظ في 
ه���ذه الظاهرة الغريب���ة واملس���تهجنة وطنّيًا ألبعادها 
الدينية الصرفة، جتاهل األحزاب وإعالم السلطة لهذه 
الظاهرة، وعدم التطرق لها وكأنها لم حتدث، بل وصل 
األمر إلى الطلب من أئمة املساجد احلديث عن حترمي 
هذا الفعل الذي ال يقره الشرع في خطبة اجلمعة، في 
ح���ني يتم التغاضي عن احلديث عن حترمي الفس���اد، 
ونهب األموال، والقمع والتضييق الذي يعاني منه أغلب 

الشعب اجلزائري املغلوب على أمره.
4– اإلضرابات العمالية:

بع���د تفكيك القطاع العام االقتص���ادي والصناعي، 
وسياسات إعادة الهيكلة لكامل القطاعات املنتجة التي 
مت تبنيها في فترة العشرية السوداء، والتدهور األمني، 
واالنحطاط السياس���ي خاصة في ع���ام )1994م( )1( 
التي س���اهمت بقدر كبير في سحق الطبقة الوسطى 
وإفقارها، عاش���ت اجلزائر وما تزال تعيش »فوضى« 
اإلضراب���ات العدي���دة واملكثفة، التي ش���ملت جميع 

القطاعات احلساسة املختلفة.)2( 

=احملتجني لتفادي العنف«، 8-1-2011م، الرابط: 
 http://www.echoroukonline.com/ara/national/emeutes /65754html)

إن انفص���ام عالقة املواطن اجلزائري بهذا التي���ار رمبا يكون عاماًل   )1(
حاس���ًما بدوره في تفسير هذا الهدوء الذي يعني أن التحالف املتوقع 
بني احلركة االحتجاجية والتيار اإلس���المي، كما حصل في تش���رين 
األول/ أكتوبر 1988م، لم يعرف طريقه إلى التجسيد هذه املرة )انظر: 

احلركات االحتجاجية في اجلزائر: د. عبد الناصر جابي(. 
برنام���ج االس���تقرار 1994-1995م: هو برنام���ج إصالحي بدأ في   )2(
نيس���ان/ أبريل 1994م؛ بسبب تدهور آخر للنفط سنة )199م؛ حيث 
انخفض س���عر البرميل من 20 دوالًرا في س���نة )199م إلى 14,19 
دوالر س���نة 1994م، وتراكم خدمة الدين اخلارجي، ومع مرور الزمن 
بدأت مالم���ح األزمة تظهر وبرزت معها عدة ضغوطات مالية وأخرى 
 خارجية، ومن بني هذه الضغوطات جند: العجز املالي للمؤسس���ات=

5– االحتجاجات الطالبية:
أنذرت احلركة االحتجاجية التي ش���ّنها الطلبة بعد 
احتجاجات 5 كان���ون الثاني/ يناير 2011م )بداية من 
شهر آذار/ مارس( بأزمة حقيقية مير بها قطاع التعليم 
في كل مراحله )االبتدائي، اإلكمالي، الثانوي والعالي(، 
ومن الصعب نزع فتيل انفجارها، وامتدادها لقطاعات 
أخ���رى، في ظ���ل أوض���اع صعبة جتتازه���ا اجلزائر 

ومحيطها املضطرب.
6– انتفاضة 2001م يف منطقة القبائل:

 ش���هدت منطقة القبائل))( سلس���لة م���ن احلركات 
االحتجاجية، مثلت بعض محطاتها نقلة نوعية مهمة في 
قوة جتنيدها، ومستوى تأطيرها السياسي واجلمعوي، 
فش���هدت املنطقة أحداث نيس���ان/ أبريل 1980م، أو 
ما يس���مى بالربيع األمازيغي)4(، وإضراب احملفظة في 

املوسم الدراسي 1994/ 1995م.)5( 
واتس���مت »أحداث تيزي وزو« ف���ي 2002/2001م 
بدرجة عنف لم تكن معهودة لدى احلركة االحتجاجية 

= املالية، وارتفاع التضخم بنس���بة 0)%، وكذا ارتفاع خدمات الديون 
ولرف���ع هذه الضغوطات قامت الس���لطات باالتفاق مع صندوق النقد 
الدول���ي FMI إلبرام برنامج االس���تقرار االقتصادي 1994-1995م 

)املصدر: أرشيف وزارة العمل والشؤون االجتماعية(.
أف���ادت وكالة األنب���اء العاملية »داو جونز«، وهي إحدى أكبر وأش���هر   )((
وكاالت األنب���اء االقتصادية عبر العال���م، والتي تعد مصدر املعلومات 
ألغلب املتعاملني االقتصاديني، أن االحتجاجات األخيرة التي شهدتها 

اجلزائر لن تؤثر على استقرار البالد األمني واالقتصادي.
وذكرت الوكالة، وفًقا ملا أوردته ش���ركة »ي���ورا جروب«، أن ما عرفته 
اجلزائر يعكس فقط مش���اكل بنيوية اجتماعية واقتصادية، فاجلزائر 
-بحس���ب ذات املصدر- »تتمتع مبكانة مالية قوي���ة، تخولها التطرق 
لالضطرابات العفوية نسبّيًا التي حّفزها ارتفاع أسعار املواد الغذائية«. 
وأشار التقرير إلى اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة للحد من الغضب 
اجلماهيري على غرار تسقيف األسعار، وخفض نسب الضرائب على 
بعض املواد ذات االستهالك الواسع- الشروق أونالين، )1-1-2011م، 

الرابط: 
http://www.echoroukonline.com/ara/national/
emeutes/66021.html).

يترك���ز فيها املواطنون اجلزائريون الذي���ن يتحدثون »القبائلية«، وهي   )4(
إحدى اللهجات املعروفة لدى األمازيغ.

انطلقت األحداث بعد منع السلطات الروائي والكاتب األمازيغي مولود   )5(
معمري من إلقاء محاضرة عن الش���عر األمازيغي بجامعة تيزي وزو، 
 Arezki Aït-Larbi, Insurges et officiels du pouvoir :انظ���ر

racontent le printemps berbère, (éditions koukou, 2010
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األمازيغية في السابق، غير أنها اشتهرت بدرجة عالية 
م���ن التأطير اجلمعوي، وبطابعها الس���لمي من خالل 
حركة العروش أو )حرك���ة املواطنة()1(، بعد أن فقدت 
تأطيرها احلزبي التقليدي)2(، وفشلت في حل املسألة 
األمازيغية باجلزائر منذ ظهورها في سنة 1949م.))( 

املبحث الثاني: اإلصالحات االجتماعية 
واالقتصادية اليت رافقت الثورات العربية

 يف ظل لعبة فزاعة اإلسالميني
جنحت احتجاج���ات كانون الثان���ي/ يناير 2011م 
بجعل ُصّناع القرار ف���ي اجلزائر يقومون بإصالحات 
باشرتها رئاس���ة اجلمهورية في إطار روزنامة »التغيير 
املتدّرج«؛ إلرضاء الش���ارع اجلزائري الس���اخط على 

وضعه املعيشي.
وقد أُعلنت املبادرة الرئاس���ية لإلصالح السياس���ي في 
اجلزائر في شهر نيسان/ أبريل 2011م كاستجابة للتحوالت 
احمللية واإلقليمية على إثر تزايد االحتجاجات الشعبية في 

تونس ومصر، وليبيا واليمن، والبحرين وسوريا.)4(
وكان أول إجراء »إصالحي« قامت به السلطة تعليق 
الرس���وم الضريبي���ة املفروضة على الس���كر والزيت 
الغذائي لثمانية أشهر)5(، ورفع حالة الطوارئ املفروضة 

س���مي بإضراب احملفظة كان بس���بب املقاطعة الواسعة للمدرسة من   )1(
أبناء منطقة القبائل بدعوة من احلركة الثقافية البربرية.

)2( تأسست في 14 حزيران/ يونيو 2001م من السنة ذاتها، بعد انتفاضة 
2001م التي راح ضحيتها 127 قتياًل.

من أشهر األحزاب في منطقة القبائل: حزب جبهة القوى االشتراكية   )((
-FFS- والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية -RCD-، واجلمعية 

.-MCB– احمللية الثقافية احلركة الثقافية البربرية
انظر: دعاة البربرية في مواجهة السلطة، رابح لونيسي – دار املعرفة   )4(

اجلزائر 2002م.
إع���الن مبادرة اإلصالح يأتي اس���تجابة ملطالب الطبقة السياس���ية   )5(
اجلزائري���ة التي زاد إحلاحها على إحداث التغيير الداخلي قبل فوات 
األوان. وكانت أحزاب سياس���ية، وتنظيمات نقابية وشبابية، والرابطة 
الوطنية حلقوق اإلنس���ان قد أنش���أوا »التنس���يقية الوطنية من أجل 
التغيير« التي تطالب بإس���قاط النظام وتغييره، ثم ما لبثت التنظيمات 
املؤسس���ة أن انقس���مت على بعضها جناحني: واح���ًدا ضم األحزاب 
السياسية، والثاني رابطة حقوق اإلنسان والتنظيمات الشبابية. وظلّت 
»التنس���يقية الوطنية من أجل التغيير« بجناحيها مستمرة في التظاهر 
طوال الشهور املاضية كّل يوم سبت؛ لتأكيد مطالبها السياسية بتغيير 
 النظ���ام.                                                                  = 

في البالد منذ 19 عاًما)6(، وإلغاء املرس���وم الرئاس���ي 
املتعلق باإلصالحات في وزارة التعليم العالي)7(، وتراجع 
الس���لطة عن قرار حتويل احلرس البلدي إلى موظفي 
نظافة وحراس في املؤسس���ات العامة؛ بعد تهديدهم 
بالتم���رد)8(، وإص���دار الوعود والضمانات بتحس���ني 
األج���ور، وإدم���اج املفصولني، وتق���دمي حوافز مغرية 
وخيالية ألرباب العمل لتوظيف أكبر قدر من البطالني 
مبنحهم قروًضا طويلة امل���دى بقيمة مائة مليار دينار 

)نحو 7.)1 مليار دوالر(. 
باإلضافة إلى إنش���اء آالف املس���تثمرات الفالحية؛ 
خللق مناصب ش���غل، وتخصيص مائت���ي مليار دينار 
لبناء أس���واق جوارية لتّجار األرصفة، وقروض موّجهة 
مباشرة للش���بان لبناء مشاريع سكنية لهم بدون فوائد 

بنكية، ألول مرة في اجلزائر. )9(
وفي خطاب تاريخي للش���عب، طال���ب الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة من البرملان القيام بإصالحات سياسية 
تضمن مراجعة قانون االنتخابات، مبا يعزز املمارس���ة 
الدميقراطية. وأضاف أنه س���يعمل على تعديل دستور 

=ولم تس���مح وزارة الداخلي���ة، على الرغم من رف���ع حالة الطوارئ، 
بتظاه���ر املعارضني من التنس���يقية في اجلزائ���ر العاصمة، بحّجة 
الدواعي األمنية. ولم تستطع »التنس���يقية الوطنية من أجل التغيير« 
جمع جهود املعارضة للمطالبة بإس���قاط النظام، وهو ما سمح للنظام 
باحتكار املشهد السياسي، واالدعاء بأّن مطالب اجلزائريني ذات بُْعد 
اجتماع���ي بالدرجة األولى، وأّن مبادرة الرئي���س هي اإلطار الوحيد 

لإلصالح السياسّي في البالد.
إجراءات لوقف احتجاجات اجلزائر.. اجلزيرة نت، 2011/1/9م.  )6(

)7( وافق اجتماع مجلس الوزراء برئاس���ة الرئيس عب���د العزيز بوتفليقة 
على مش���روع قرار يلغي املرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير/
ش���باط )199م الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ، وتعويضه بقانون 
ملكافحة اإلرهاب؛ إلتاحة فرصة التظاهر السلمي للمواطنني، وإلغاء= 
= كل مظاهر التضييق الس���لطوّي على األحزاب السياسية واملجتمع 
املدن���ي. )وكانت حالة الطوارئ قد ُفرضت مبوجب مرس���وم أصدره 
الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/ش���باط 1992م إثر إلغاء 
انتخابات 1991م التشريعية التي فازت بها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
الت���ي ُحلت الحًق���ا، وهو ما جر البالد إلى ح���رب أهلية دامت عقًدا 
كاماًل، وأس���فرت عن نحو 150 ألف قتيل، )راجع: اجلزائر تلغي حالة 

الطوارئ.. اجلزيرة نت، 2011/2/22م(. 
)8( إصالح���ات اجلزائ���ر تعك���س تخب���ط الس���لطة.. اجلزي���رة نت، 

2011/2/24م.
املصدر السابق.  )9(
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البالد »من أجل تعزيز الدميقراطية النيابية«.)1( 
وعلى غرار األنظم���ة العربية رفع النظام اجلزائري 
ورق���ة »اإلس���الميني« ك�»فزاع���ة«؛ إلخافة الش���عب 
اجلزائري من إمكاني���ة وصولهم إلى موقع متقدم في 
الساحة السياس���ية، وبالتالي احلكم في اجلزائر في 

حال رحل النظام أو ضعف. 
ويعتق���د أط���راف في النظ���ام احلاك���م أن التخويف 
باإلس���الميني واملتطرفني، مازال ورقة قابلة لالستغالل 
والتوظيف السياسي، وعاماًل ميكن االستناد عليه في دفع 
الشعب واستمالته لتجديد والئه للنظام، ودعمه ليستمر 
في مواجهة ما تبقى من فلول اإلس���الميني املسلحني في 
اجلبال، والتضييق على التيار اإلسالمي الذي خاض معه 

مواجهات مازالت تداعياتها تعاني منها البالد. 
احملور الثاني 

اإلشكاالت واملعوقات اليت تواجه رياح التغيري 
يف اجلزائر: نظرة على التطورات يف دول 
اجلوار خاصة تونس وليبيا، وهل تصلنا 

نريان التغيري ولو متأخرة؟ 
هن���اك مطالب حقوقية تبدأ من توفير لقمة العيش، 

املصدر السابق.  )1(

مروًرا بحرية التعبير، وانتهاًء بالرغبة في احلياة اآلمنة 
قادت إلى الثورة في تونس، في ظل اس���تماتة الشباب 
في مواجهة النظام. فالفس���اد املنظم كان مستش���رًيا 
في جميع أجهزة الدولة. أما في ليبيا، فإن األس���باب 
االقتصادي���ة واالجتماعية، وفي مقدمتها عدم التوازن 
بني مشاريع اإلصالح االقتصادي القائمة على االنفتاح 
على الغرب، والهياكل السياس���ية املستمدة من الكتاب 
األخض���ر، والنظرية العاملية الثالث���ة للعقيد القذافي، 
وكذا الصراع بني دعاة اإلصالح من ناحية واملستفيدين 
من النظام القدمي من ناحي���ة أخرى، األمر الذي قاد 
إلى فقدان الش���باب أي أمل في اإلصالح، وخروجهم 
للمطالبة بتغيير النظ���ام، متأثرين في ذلك بتطورات 
األحداث في كل من تون���س ومصر. واملالحظ أن كل 
الظروف واألس���باب متش���ابهة مع احلالة اجلزائرية، 
فلماذا إًذا تأخر اللحاق بالثورات العربية؟ وما املعوقات 
األساس���ية التي تق���ف حاجًزا في وج���ه التغيير في 

اجلزائر؟

املبحث األول: املعوقات التارخيية:
اخلوف من تكرار العشرية الدامية -اهلاجس األمين-:

 فقد دخلت اجلزائر بعد إلغاء املسار االنتخابي في 
26 كانون األول/ديس���مبر 1992م في صراع مليشيات 
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نظامي���ة وحزبية مس���لحة ُقتل فيها نح���و 150 ألف 
شخص، وما زال ش���بحها يخيم على اجلزائريني إلى 

يومنا هذا.
واس���تغل النظام آنذاك الوضع، بعدما سادت حالة 
م���ن عدم األمن في اجلزائر؛ ليف���رض حالة الطوارئ 
عام 1992م، ويكبت احلريات، ويغتصب احلقوق، ويعلق 

األحالم بالغد األفضل إلى أجل غير مسمى! 
ولقد رأى البعض أن الش���عب اجلزائري ُعوقب على 
اختياره بالتصويت الكثيف ملرتني في االنتخابات البلدية 
عام 1990م واالنتخابات التشريعية عام 1991م لصالح 
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، التي حصلت على األغلبية 
الساحقة من األصوات )80%(، وإهانته احلزب احلاكم 
آنذاك جبهة التحرير الوطني، الذي لم يتعَد نصيبه %5 

من األصوات، وكانت مفاجأة كبرى آنذاك! 
اخليار الدميقراطي للش���عب اجلزائ���ري فتح عليه 
أبواب جهن���م؛ حيث دخلت اجلزائر من���ذ تلك الفترة 
اجلهنمية في عشرية دموية من القرن املاضي، شّكلت 
حجر عثرة ف���ي طريق إعادة النه���وض باجلزائر من 
جدي���د، ومعافاتها من أزماتها املتع���ددة، ومن أبرزها 
قضية املفقودين التي تأتي في املرتبة الثانية بعد الرقم 

املهول لضحايا املأساة الوطنية الكبرى)1(.
ومن���ذ اإلعالن ع���ن حالة الط���وارئ، وحتت غطاء 
مكافحة اإلرهاب استمر القمع،  وفي هذا اإلطار نقلت 
الصحاف���ة اجلزائرية عن رئيس اللجنة االستش���ارية 
لترقي���ة وحماية حقوق اإلنس���ان فاروق قس���نطيني 
اس���تنكاره »الوضع املزري« الذي تعرفه الس���جون في 
اجلزائر؛ بسبب التكدس احلاصل، وتأكيده أن إجمالي 
عدد املس���اجني ف���ي اجلزائر يصل -حس���ب األرقام 
الرسمية- إلى ما يقرب من 55 ألف سجني.           

كما تش���ير التقديرات إلى أن عدة آالف من النساء 
اغتُصنب من قبل أعضاء جماعات مسلحة. وكان الكثير 
من النس���اء والفتيات يُختطفن م���ن بيوتهن وبلداتهن 
وقراهن، ويُحتجزن في أوضاع اس���تعباد جنس���ي، أو 

بوتفليق���ة يعل���ن ع���ن إصالح���ات سياس���ية .. اجلزي���رة ن���ت،   )1(
2011/4/16م.

يُقتلن في بعض احلاالت، والسيما عندما يحملن. )2( 

املبحث الثاني: املعوقات السياسية: عجز األحزاب 
يف اســـتحواذ القاعدة الشـــعبية -فقدان الثقة يف 

قادة األحزاب-:
أثبتت األحداث الوطنية أن األحزاب السياس���ية في 
اجلزائ���ر »هياكل بال روح، عاجزة عن جتنيد الش���ارع 
س���لمّيًا، وتعبئة املواطنني بط���رق حضارية؛ للمطالبة 
بحقوق مش���روعة، وحت���ى وإن كانت ه���ذه الهيئات 
املعتم���دة، تبّرر الفش���ل والعجز، املتهمة ب���ه، بالغلق 
السياس���ي والنقابي واجلمعوي، الذي مارسته السلطة 
على أنشطتها وحتّركاتها، وجلوئها إلى »تطويع وتدجني« 

الفاعلني في الساحة  الوطنية!« ))(
فاألحزاب اجلزائرية )املوالي���ة واملعارضة( عاجزة، 
بوضعها احلالي، عن إحداث التغيير املنش���ود، عجًزا 

اشتركت في إحالله عدة عوامل: 

)2( حت���ى اآلن تتضارب األرقام احلقيقية لع���دد املفقودين بني املنظمات 
املختلفة والهيئات املهتمة بذلك، فحس���ب منظمة العفو الدولية يقدر 
عددهم بأربعة آالف مفقود، وبعض املصادر الرس���مية تش���ير إلى أن 
العدد اإلجمالي يقارب السبعة آالف حالة اختفاء، وأن أغلب احلاالت 
كانت ضحية للجماعات املسلحة، إال أن بعض املنظمات املستقلة، ومنها 
رابطة حقوق اإلنسان التي كان يرأسها احملامي علي يحيى عبد النور، 
تؤكد أن العدد يفوق ذلك بكثير، ويقارب ال�18000 مفقود، وبحس���ب 
اللجنة االستش���ارية لترقية حقوق اإلنسان التي أسسها الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، فإن العدد يقارب نحو خمسة آالف مفقود )املصدر: 
 http://www.bet- :ووقع بيتنا: »املفقودون ف���ي اجلزائر«، الرابط
أيًض���ا:   انظ���ر   tna.com/articals/a05/jzaaer2004.htm,
جري���دة »القدس العرب���ي« عدد 25 فبراير/ ش���باط )200م(. وكان 
األس���تاذ فاروق قس���نطيني قد أدلى بتصريح لوكالة رويتر أشار فيه 
أنه من احملتمل أن يكون رجال األمن مس���ئولني بشكل فردي عن موت 
5200 مدن���ي من املفقودين »لكن الدول���ة لم ترتكب جرمية« وأضاف 
»أن رج���ال األمن قاموا فردّيًا بتصرف���ات غير قانونية )...( يجب أن 
تفهموا أن التجاوزات التي ارتكبها مس���ئولون باألجهزة األمنية لم تتم 
بأوامر من الدولة، بل من أنفسهم، وأنه يتفهم معاناة أهالي املفقودين 
وآالمهم، وأن من حقهم أن يعرفوا احلقيقة عن أفراد أسرهم. »ووعد 
بتقدمي ملفاته لألس���ر إذا أرادت إحال���ة القضايا للمحكمة. املصدر: 
املعركة املثالية ألهالي املفقودين في اجلزائر.... أحمد س���ي مزراق، 

 FIDH-DISPARUS. ملفات
املصدر: مجلس حقوق اإلنسان، الرابط:   )((

http://www.universalhumanrightsindex.org/
 documents/848/1258/document/ar/text.html)
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	معوقات التغيري يف اجلزائر 
حتت ظالل أزمة التسعينيات

- انقطاعها ع���ن محيطها الش���عبي كعمق طبيعي 
واستراتيجي مهم.)1( 

- انقسامها وتش���تتها وعجزها عن تقدمي بديل، أو 
حتى خطاب موحد مقنع.

- غلق الساحة السياس���ية، وحالة الطوارئ وحظر 
املسيرات. )2( 

لذلك حتتفظ السلطة بها كما هي لتقول للناس: إن 
في اجلزائر حياة سياس���ية، وجمعوية ونقابية نشطة 
وتعددية، بينما أغلبية اجلزائريني ال يجدون أنفس���هم 

وال أصواتهم في تلك الكيانات العاجزة والفاشلة.))( 

عب���د الناصر جابي، »احل���ركات االجتماعية ف���ي اجلزائر بني أزمة   )1(
الدولة الوطنية وشروخ املجتمع«، في: »احلركات االجتماعية في العالم 
العربي«، القاه���رة: مركز البحوث العربية واإلفريقية، مكتبة مدبولي، 

2006م.
غياب التعبئة والتنظيم في االحتجاجات األخيرة، كان واضًحا، فبعض   )2(
احملتجني جلئوا إلى إفراغ غضبهم بالش���غب والنهب، وإشعال النيران 
والعجالت، لكنهم لم يرفعوا شعارات تشمل »املطالب« التي خرجوا إلى 
الش���ارع لتحقيقها، وإسماع صوتهم بصددها، وهو ما يعطي االنطباع  

أن األحداث كانت  فوضوية وبال »قيادة« تتولى تنظيمها!
رد وزي���ر الداخلية اجلزائ���ري على اتهام األح���زاب واملجتمع املدني   )((
بالقول: »لم نطل���ب من األحزاب التخلي ع���ن أدوارها، بل األحزاب 
لت هجر الساحة الهتمامات أخرى، كما أقولها صراحة: لم نتلق=  فضَّ

كما كان لنجاح الفريق العسكري الذي يسيطر عملّيًا 
على مقالي���د األمور دور في منع أي حتول سياس���ي 
حقيقي في اجتاه املشاركة السياسية، والتكريس املباشر 
والدائ���م ألزمة التحول الدميقراطي، في اجلزائر التي 
ت باالنتقال نح���و التعددية منذ 1988م إثر األزمة  همَّ

التي عرفها نظام احلزب الواحد.
وكان لتأثير شخصية بوتفليقة الرمزية عند الشعب 
اجلزائري دور ساهم في تأجيل الثورة، نظًرا لشعبيته 
ومكانته في قل���وب املواطنني؛ عرفاًن���ا مبجهوده في 
توقي���ف حمام الدم، فقد كان ل���ه دور بارز في إجناح 
مشروع املصاحلة الوطنية الشاملة في اجلزائر، وكان 
ذلك مبثابة ميالد جزائر جديدة تسع لكل اجلزائريني 
مبختلف مش���اربهم الفكرية واأليديولوجية والنظرية، 

=كدائرة رسمية أية طلب للترخيص بالسير في مسيرات سلمية، رغم 
أن قرار احلظر يخص العاصمة، وال يش���مل ال�47 والية املتبقية، كما 
اس���تغرب إحصاء 80 ألف جمعية، تق���ف مكتوفة األيدي، عاجزة عن 
تنظيم االحتجاج���ات أو منع االحتجاج« املصدر: الش���روق أونالين، 

الرابط: 
http://www.echoroukonline.com/ara/national/
emeutes/65708html)

 

 
عن إحداث التغيري املنشود( املوالية واملعارضة)األحزاب اجلزائرية عوامل عجز   

غلق الساحة 
السياسية، وحالة 
الطوارئ وحظر 

 .المسيرات

انقسامها وتشتتها 
وعجزها عن تقديم 

بديل، أو حتى 
 .خطاب موحد مقنع

انقطاعها عن 
محيطها الشعبي 
كعمق طبيعي 
 . واستراتيجي مهم
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ا لكل الدول العربية  كما يعتبر منهج املصاحلة درًسا مهّمً
التي ما زالت تنهج نهج االستئصال مع معارضيها.

املبحث الثالـــث: املعوقات اإلعالميـــة: مركزية 
اإلعالم

إّن االنفتاح اإلعالمّي أصبح أكثر من ضروري إلعادة 
الروح املفقودة للحياة السياسية، من أجل منح الطبقة 
السياس���ية القدرة على طرح مش���اريعها عبر إعالم 
حّر. من جهة أخرى يظهر أن هناك تخوًفا رس���مّيًا من 
االنفتاح اإلعالمّي، وميكن تفسيره بخشية احلكومة من 
فقدان السيطرة على وسائل اإلعالم املعارضة، إضافة 
إلى اخلشية من فقدان الرقابة السلطوية على اخلطاب 

الدينّي للتيار اإلسالمي.)1(
كم���ا أن تعثر الثورات، أوجد حال���ة من االطمئنان، 
وازدي���اد الفكر القمعي، وتقييد احلريات في مس���ألة 
اإلعالم؛ بحيث أجريت تعديالت ستقلّم أظافر أي رأي 
حر مناهض للدولة، هذه التعديالت أتت لتوجيه رسالة 
للناش���طني من املدونني والُكتاب والصحفيني، مفادها 
أن يتنبهوا جيًدا إلى أن آلة القمع واالحتجاز ومصادرة 

الرأي ستكون قوية وفّعالة ضدهم.
وقد س���اهم كل من )الفيس بوك، والتويتر( بش���كل 
كبير في حتفيز ش���عب مص���ر وتونس عل���ى الثورة، 
والس���بب يرجع إلى أن معظم قوى املعارضة التقليدية 
ق���د مت احتواؤها من قبل أمن الدولة، وتركوا لها حيًزا 
تعمل في إطاره ال تس���تطيع اخل���روج عنه، أما مواقع 
اإلنترنت فحجم مس���تخدميها كبير، خاصة في دولة 
كمصر وتونس، وهذا العدد من املستخدمني لم يستطع 
أمن الدولة الس���يطرة عليه، كما ملسنا منذ ثورة تونس 
جدية وس���ائل اإلعالم في تغيير الواقع املعاش. فلقد 

كان الفيس بوك والتوتير اجلندي املجهول.)2(

جريدة الوطن اجلزائرية باللغة الفرنسية، الرابط:  )1(
 http://www.watan.com/2008-10-01-00-38-32/12938-2009-06-
23-21-41-35.html)

»مش���روع اإلصالح في اجلزائر: مبادرة للتغيير أم اس���تمرار احتكار   )2(
الس���لطة للصواب؟« عصام بن الشيخ، 27-7-2011م، املصدر: معهد 

الدوحة )املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(، الرابط:
http://www.dohainstitute.org/Home/) 

ومقارن���ة باملجتمع التونس���ي واملص���ري، فاملجتمع 
اجلزائري عالقته باإلنترنت ليست على مستوى تؤهله 
لتحقيق التواصل االجتماعي الذي يحدث ثورة، أو حتى 
ينّظم احتجاجات، فغالبية اجلزائريني لم يس���تجيبوا 
للدعوات على مواقع التواصل االجتماعي الفيس���بوك 
والتويت���ر للتظاهر ي���وم 12 فبراير/ ش���باط 2011م 
املاضي التي دع���ت لها »التنس���يقية الوطنية للتغيير 
والدميقراطي���ة«؛ وذلك في ظل وجود أمني مكثف في 

شتى أنحاء البالد. 

املبحث الرابع: املعوقات االجتماعية
يتخبط اجلزائري في الكثير من األزمات التي أثقلت 
كاهله، منها أزمة البطالة، تسريح العمال، ضعف وتدني 
القدرة الشرائية وغيرها، فالبيانات اإلحصائية للديوان 
الوطن���ي لإلحصاء تبرز أن عدد البطالني في اجلزائر 
لس���نة 1997م قد جتاوز ).2 مليون بطال ليصل سنة 
2001م إلى 2.5 مليون بطال مقابل 2.4 مليون لس���نة 

2000م، وهذا العدد قابل لالرتفاع سنوّيًا.))( 
وف���ي نفس الس���ياق، حتول أكثر من مليون ش���اب 
من ضحايا املأس���اة الوطنية إلى قنابل موقوتة، بدأت 
تتفجر على ش���كل عنف وتخريب وقتل؛ جراء اإلهمال 
والتهميش الذي تعرضوا له في السنوات املاضية. وقد 
لعبوا األدوار الرئيسة في احتجاجات 5 كانون الثاني/ 
يناي���ر 2011م األخيرة، كما ج���اء ذكره في العديد من 

التقارير الصحفية الوطنية واألجنبية.  
وتش���هد اجلزائر طفرة نوعية في مجال اإلس���كان 
من خالل تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الرامي إلى إجناز مليون وحدة س���كنية. ميتد البرنامج 
على مدى السنوات اخلمس القادمة مبعدل 200 ألف 
مسكن في الس���نة. وقد مت بناء 475 ألف وحدة حتى 
اآلن، ليتبقى نحو 525 ألف وحدة في طور اإلجناز.)4( 

املصدر: موقع مأرب برس، الرابط:  )((
http://marebpress.taiz-press.net/news_details.
php?sid=34602&lng=arabic

ع���دد الباحثني ع���ن العمل يقدر س���نوّيًا ما ب���ني 250 و00) ألف؛   )4(
 حي���ث تؤكد بعض الدراس���ات املتخصصة أنه يج���ب توفير ما بني=
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وقد ساهمت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بنسبة 
كبي���رة في امتصاص البطالة في الدول املتقدمة، وفي 
الكثير م���ن الدول النامية، وفي اجلزائر أصبحت هذه 

ا في توفير مناصب العمل. املؤسسات تلعب دوًرا مهّمً
وقد برزت ف���ي اجلزائر مالم���ح االهتمام اجلدي 
باملؤسس���ة الصغيرة واملتوس���طة مع تطبي���ق برنامج 
اإلصالح االقتصادي للفت���رة 1994- 1998م؛ ملا لهذا 
البرنامج من آثار س���لبية على مستوى التشغيل، ولكون 
لة لغالبية  هذه اآلثار متس باخلصوص الفئة الشابة املشكِّ
الطالبني للعمل والداخلني اجلدد لس���وق العمل؛ األمر 
الذي دفع إلى استحداث برامج خاصة لتشغيل الشباب 

خالل الفترة املمتدة من 1990 
– 1995م، ث���م برنامج خاص 
في إطار »املؤسسات املصغرة« 
أو »امليكرو- مؤسس���ة«، بدًءا 
من الع���ام 1995م عن طريق 
تقدمي العديد من التحفيزات. 
الدعم  أش���كال  مختلف  إن 
واالمتيازات التي حتصل عليها 
تهدف  املصغرة،  املؤسس���ات 

أساًس���ا إلى تشجيع وترقية إنشاء هذه املؤسسات، في 
محاول���ة لفتح مجاالت جديدة إلنتاج الس���لع، وتقدمي 
اخلدمات، والتي بدورها تساهم في التخفيف من حدة 

البطالة. 

احملور الثالث: مستقبل النظام السياسي 
يف اجلزائر يف ظل زخم التحول الثوري

دأبت مراكز الدراس���ات اجليوسياس���ية في الغرب 
)خاصة في فرنس���ا والواليات املتحدة األمريكية( على 
القول: إن ش���روط التغيير في اجلزائر قائمة، ينقصها 
فقط إرادة متجددة ف���ي االنطالق واالنبعاث، وتوقيت 
محكم يراعي التطورات الداخلية والظروف اخلارجية.

= 700 و 750 أل���ف منصب عمل س���نوّيًا ملدة ثالث س���نوات متتالية 
للقضاء على البطالة، في حني يتطلب خلق أكثر من 250 ألف منصب 

عمل للحفاظ على املستوى احلالي.

فبعد جن���اح الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا 
يتبادر إلى األذهان هذا التس���اؤل املنطقي: هل هناك 
في الوسط اجلزائري العام إجماع حقيقي بني مختلف 
التيارات السياس���ية، والنخب الفكري���ة، والتنظيمات 

النقابية والطالبية على الرغبة في تغيير النظام؟
الســـيناريو األول: هل ميكن حدوث ثورة شعبية وماذا 
لو حدثت؟ وما هي اخلط���ة املقترحة ملواجهة األزمة؟ 
وكيف ميكن أن تنطلق ش���رارة األزمة؟ انطالًقا من أن 
التغيير في اجلزائر لم يع���د خياًرا، بل أصبح ضرورة 

ملحة! 
إن الشعوب العربية اليوم تطالب بأن تضع بني يديها 
زمام أموره���ا، وهي مصممة 
كلمتها، وأن  تف���رض  أن  على 
بإرادتها،  اإلص���الح  تباش���ر 
التي  والس���رعة  وبالطريق���ة 
ترضيها. ول���ن يفلح طبًعا أي 
نظام في الوقوف في وجه هذا 
التيار الشعبي العارم، فالشعب 
اجلزائري لن يكون استثناًء كي 
تنطلي عليه »نظرية املؤامرة«، 
فال اململكة املغربية، وال فرنسا وال ثوار ليبيا، يشّكلون 
بالنس���بة إليه أعداء، وما على النظام إال أن يختار بني 
تسليم الس���لطة للشعب، أو أن تُنتَزع منه السلطة على 
الطريقة التونسية واملصرية غير املسلحة، أو حتى على 

الطريقة الليبية.
غير أن النظام يدعي بأن اجلزائر ليس���ت فيها من 
املس���ببات ما ميكن أن يدفع إلى احلراك الذي عرفته 
تونس ومصر، وال إلى الذي تعرفه ليبيا وسوريا واليمن 
وغيرها، وال ندري ماهية تلك املسببات التي تنتفي في 
اجلزائر، هل هي القمع أم التسلط؟ هل هي احملسوبية 
أم الرش���وة؟ هل هي الس���رقة أم االستغالل؟ هل هي  
تزوي���ر االنتخابات أم قرصنة اإلرادات احلية؟ هل هي 

قمع احلريات أم اغتصاب احلقوق؟
وي���رى الكثيرون أن الثورة الس���لمية هي املخرج في 
اجلزائ���ر، فهناك وس���ائل كثيرة ميكن أن يس���تعملها 

إن الش��عوب العربية الي��وم تطالب بأن تضع 
بي��ن يديه��ا زم��ام أموره��ا، وه��ي مصمم��ة 
على أن تف��رض كلمتها، وأن تباش��ر اإلصاح 
بإرادتها، وبالطريقة والسرعة التي ترضيها. 
ول��ن يفلح أي نظام في الوقوف في وجه هذا 
التيار الش��عبي العارم، فالش��عب الجزائري 
لن يكون اس��تثناًء كي تنطلي عليه »نظرية 

المؤامرة«، 
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الش���عب في إطار التغيير الس���لمي، منها على سبيل 
املثال ال احلصر: اإلض���راب عن العمل، وعن الطعام، 
االحتجاج، االعتص���ام، العصيان املدني، إلى غير ذلك 
من الوس���ائل التي ال يستعمل فيها، أي نوع من السالح 
أو العنف اجلسدي، ولكنها تفرض نفسها بقوة العزمية، 

وبقوة الصبر على أذى النظام. 
ويكون القصد من اس���تعمال هذه الوسائل زعزعة، 
وتفكيك أركان النظام، ولي���س تخريب البالد. وينبغي 
أن يكون هناك أناس في مستوى من التعقل واملسئولية 

إلحداث هذا التغيير.)1(
مب���ادرة  إع���الن  ويعتب���ر 
اإلص���الح اس���تجابة ملطالب 
الطبقة السياس���ية اجلزائرية 
عل���ى  إحلاحه���ا  زاد  الت���ي 
إح���داث التغيير الداخلي قبل 
ف���وات األوان. وكانت أحزاب 
سياس���ية وتنظيم���ات نقابية 
وش���بابية والرابط���ة الوطنية 
أنشأوا  قد  اإلنس���ان  حلقوق 
»التنس���يقية الوطنية من أجل 

التغيير والدميقراطية«، التي تطالب بإس���قاط النظام 
وتغييره، ثم ما لبثت التنظيمات املؤسس���ة أن انقسمت 
على بعضها جناحني: واحًدا ضم األحزاب السياسية، 
والثاني رابطة حقوق اإلنس���ان والتنظيمات الشبابية. 
وظلّت »التنسيقية الوطنية من أجل التغيير« بجناحيها 
مس���تمرة في التظاهر طوال الش���هور املاضية كّل يوم 

)سبت(؛ لتأكيد مطالبها السياسية بتغيير النظام. 
ولم تسمح وزارة الداخلية، على الرغم من رفع حالة 
الطوارئ، بتظاهر املعارضني ف���ي اجلزائر العاصمة، 

صرح الرئي���س اجلزائري عبد العزيز بوتفليق���ة أنه مت إجناز مليون   )1(
ونصف مسكن جديد منذ توليه السلطة في 1999م، لكن رغم ذلك ال 
تزال األزمة مس���تعصية والطلبات كثيرة. لكن غياب استراتيجية بناء 
محكمة، وارتفاع أس���عار مواد البناء، فضاًل عن عوامل أخرى متعلقة 
باإلدارة والبيروقراطية، لم متكنه م���ن حتقيق أهدافه. املصدر: قناة 

فرانس24، الرابط: 
http://www.france24.com/ar/20090406-algeria-presiden-
tial-election-housing-crisi

بحّجة الدواعي األمنية. ولم تستطع »التنسيقية الوطنية 
من أج���ل التغيير والدميقراطية« جمع جهود املعارضة 
للمطالبة بإسقاط النظام، وهو ما سمح للنظام باحتكار 
املشهد السياسي، واالدعاء بأّن مطالب اجلزائريني ذات 
بعد اجتماعي بالدرجة األولى، وأّن مبادرة الرئيس هي 

اإلطار الوحيد لإلصالح السياسّي في البالد.
وال بد من استيعاب الدروس والعبر من جتارب دول 
اجلوار، وأن ندرك أن املشترك بيننا وبني هذه األقطار 
ال ينحصر فقط في عدوى اللجوء املأس���اوي لالنتحار 
بالنار، ولكن فيما هو أعمق وأخطر، وهو طبيعة نظام 
احلكم نفس���ه. فنظام احلكم 
ف���ي مصر وتون���س واجلزائر 
بواجه���ة  يتزي���ن  جميعه���ا 
دميقراطي���ة براق���ة، ويقصي 
الوس���ائل،  ومبختلف  عملّيً���ا 
فئات واسعة من املواطنني من 
االش���تراك الفعلي في تسيير 
ش���ؤونهم، وهو ما يرّش���حهم 
نتيج���ة التهمي���ش واإلقصاء، 
واعتبار  والغض���ب،  للنقم���ة 
كل م���ا مُيت لنظام احلكم أو يص���در عنه معادًيا لهم، 
وعندما تُضاف لهذه األرضية الغاضبة وطأة الصعوبات 

االقتصادية تكتمل شروط االنفجار. 
ومن هنا نس���تنتج أن الث���ورة في اجلزائر ما هي إال 
قنبلة موقوت���ة قابلة لالنفجار في أية حلظة، وما على 
السلطات س���وى تالفي هذا االنفجار بشتى الوسائل، 
والتعامل بحكمة وروية ف���ي حال حدوث احتجاجات، 
واضطراب���ات للحيلولة دون تكرار املآس���ي التي مرت 

على اجلزائر منذ عقود. 
التحرك الشبابي الذي تش���هده اجلزائر اآلن سببه 
اإلهمال؛ ألن هذا الش���باب غير قادر على توفير لقمة 
العيش، ومستوى الئق من املعيشة؛ جراء تفشي البطالة، 
وارتفاع األس���عار، ومن الطبيعي أن يثور ويتمرد على 

الوضع الشاذ الذي يعيشه.
أما النظام، فمن الغباء أنه ما زال يعتقد أن استعمال 

الثورة ف��ي الجزائر ما هي إال قنبلة موقوتة 
قابل��ة لانفج��ار ف��ي أي��ة لحظة، وم��ا على 
السلطات س��وى تافي هذا االنفجار بشتى 
الوس��ائل، والتعامل بحكمة وروية في حال 
ح��دوث احتجاج��ات، واضطراب��ات للحيلولة 
دون تكرار المآس��ي التي مرت على الجزائر 
من��ذ عقود، وم��ن الغباء أن النظ��ام ما زال 
يعتقد أن اس��تعمال القوة ه��و الحل لقمع 

هذه التحركات
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القوة هو احلل لقمع هذه التحركات، وقد جتاهل حكامه 
مصير الذين س���بقوهم باتباع هذا األسلوب للبقاء في 

السلطة، مثل ما حصل لنب علي ومبارك والقذافي.
السيناريو الثاني: هل ميكن أن يحدث انقالب عسكري 
لقهر االحتجاجات الشعبية؛ خوًفا من تطور الوضع إلى 
أعمال دامية، وتكرار جتربة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

–احملظورة-. 
هن���اك أطروحات فكرية وسياس���ية كثيرة وعديدة، 
ويأتي االنقالب العس���كري على رأس���ها؛ ألنه تقوم به 
أقلية مس���تحوذة على السالح، وهي ال تقر أبًدا مببدأ 
السلطة للش���عب، وهنا ينطلق رأينا إلى فرضية وجود 
ناس خيرين في اجليش يسعون إلى التغيير، ولكن يبقى 
هذا املنهج مرفوًضا، فاملش���كلة ليست في األفراد، بل 

في فرض احلكم العسكري أصاًل. 
ويحذر املعارض اجلزائري -املتخصص في الفيزياء 
الطبية- دكتور مراد دهينة من »أنه من غير املس���تعبد 
أن يت���م تثبي���ت أويحيى ف���ي منصب الوزي���ر األول، 
وإعطاؤه صالحيات واس���عة لفترة كعادته، ومن ثم يتم 
إقصاء بوتفليقة عن طريق انقالب عسكري، أو ألسباب 
صحي���ة وتنصيب أويحيى أو آخر من ش���اكلته؛ ليبقى 
جاثًما على صدر الشعب لثالثني عاًما، وهكذا تتواصل 

إدارة البالد بالقمع وكبت احلريات«.)1(
أما التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والدميقراطية 
)CNCD()2( التي ظهرت مباشرة بعد احتجاجات كانون 
الثاني/يناي���ر 2011م، فقد طالب���ت برحيل الرئيس 
اجلزائ���ري عبد العزيز بوتفليق���ة طبًقا للمادة 88 من 
الدس���تور الذي تشير إلى إقالة رئيس الدولة في حالة 
عدم متكنه من ممارس���ة مهامه )بسبب املرض(. وقال 
احملام���ي علي يحيى عب���د النور، الرئيس الش���رفي 
للرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان: »رحيل الرئيس هو 
حتمية مطلقة.. إذا مت التأكد من أن رئيس اجلمهورية 

)1( ندوة: آفاق التغيير السياس���ي في اجلزائر، من إعداد: مركز دراسات 
السلم ملؤسسة قرطبة بجنيف سويسرا، الرابط:

 www.Cordoue.ch

)2( املصدر السابق.

غير قادر على حتمل مهام���ه، فعلى اجليش أن يتولى 
مهامه«.))( 

ويعتب���ر س���يناريو االنقالب العس���كري من األمور 
املتوقع حدوثها؛ وذلك لطبيعة النظام اجلزائري الذي 
هو من صلب املؤسسة العس���كرية. هذه األخيرة التي 
مرت بتجربة قاس���ية مع اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ 
ا من عودة رموز وطالئع  –احملظورة-، والتي تتوجس شّرً
ورجال احلزب إل���ى الواجهة، إما بالعمل السياس���ي 
أو العس���كري، ولذا اتخ���ذت كل احتياطاتها )األمنية 
والقانونية والدستورية(، وحتى اللجوء إلى االستحواذ 
العس���كري على البالد ملنع أي حترك يعيد البالد إلى 

دوامة العنف.         
ويشير األس���تاذ املهندس بوخليفة املختص في علم 
االجتماع، إلى أّن األنظمة املس���تبدة حتاول من خالل 
تخويفها من خطر احلركة اإلس���المية، مترير خطاب 
صري���ح مفاده أّن صعود َحَملَة املش���روع اإلس���المي 
سيكون عنواًنا للفوضى والعنف، مبا قد يؤدي بشعوبها 
للتراجع عن املطالبة بالتغيير؛ خش���ية منها من صعود 
بدائل تدفع إلى العنف، وسيالن الدماء بغزارة، وتنتهي 

بالوقوع في مستنقع نظم متشددة.
 وفي إط���ار اخلوف من العودة إلى بعبع العش���رية 
الس���وداء الدامية، أعرب اجلزائريون الذين أغضبتهم 
أس���وأ تفجيرات ش���هدتها اجلزائر مؤخًرا في مدينة 
شرشال الس���احلية، عن تخوفهم من احتمال أن ينزلق 
البلد مجدًدا إلى الصراع السياسي الدامي الذي دارت 

رحاه في تسعينيات القرن املاضي.
وقال���ت صحيفة »ليبرتي���ه« اليومي���ة الصادرة في 
اجلزائر باللغة الفرنس���ية: »هجمات اجلزائر أيقظت 

شياطني العنف الذي اعتقدنا أنه قد مت احتواؤه«.
وكانت الشرطة قد أقامت مزيًدا من نقاط التفتيش 

))( تض���م ثالثة أحزاب سياس���ية، وهي: حزب التجم���ع من أجل الثقافة 
والدميقراطي���ة، وح���زب احلركة الدميقراطي���ة االجتماعية، وحزب 
احلرية والعدالة، باإلضافة إلى أربع نقابات مس���تقلة وهيئات وطنية 
وجمعيات من املجتمع املدني مع الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
ر االنسحاب  اإلنس���ان، مع العلم أن حزب جبهة القوى االشتراكية قرَّ

من املبادرة.
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واحلواجز، ونش���رت املزيد من دوري���ات املراقبة في 
أنح���اء املدينة الت���ي تطل على البحر املتوس���ط بعد 
الهج���وم االنتحاري امل���زدوج على مطع���م األكادميية 
املتعددة األس���لحة بشرشال بأحزمة ناسفة وقتل فيها 
)) ش���خًصا، وأصيب أكثر م���ن 200 آخرين بجروح 

متفاوتة اخلطورة. 
وهنا نتس���اءل أيًضا، عما إذا كانت البلدان العربية 
ال تتوفر على قوى دميقراطية،  لتبقى حبيس���ة سلطة 
اس���تبدادية، وهذا أمر جتاوزه الزمن، وشّيعت جنازته 

الثورات العربية املنتصرة. 
الســـيناريو الثالـــث: هل تُس���كت اإلصالحات اجلارية 
املعارضة اجلزائرية احلالية؟ وهل اجلزائر بحاجة فعاًل 
للتغيير؟ وما طبيعة التغيير املطلوب؟ واملقصود التطرق 

إلى فرضيات التغيير املنشود في اجلزائر وأولوياته.
املتتبع للشأن اجلزائري، يالحظ أن الشعب اجلزائري 
كأف���راد رضي بالفتات املقدم له من قبل الس���لطات، 
الذي متثل في زيادات األجور، والوعود بتوفير السكن 
ومناصب الش���غل ...، فماذا عن األح���زاب والهيئات 

السياسية املعارضة؟                      
تنوعت املطالب التي رافقت االحتجاجات، ومس���ت 
العديد من امللفات على رأس���ها امللف السياسي الذي 
تعلق بحالة الطوارئ، وقان���ون األحزاب واالنتخابات، 
ولكن الس���لطة عاجلت الدعوة إلى التغيير من خالل 
القراءة اخلاطئة بتخفيض أس���عار الزيت والسكر، من 

أجل إطفاء نيران ثورة مرتقبة. 
وقام���ت برفع حالة الطوارئ بش���كل أع���رج؛ ألنها 
ب���ررت إبقاء القوان���ني املعوضة للط���وارئ بالضرورة 
األمنية، ولكنها اآلن عاج���زة عن اإلجابة عن مبررات 
حال���ة احلص���ار املضروبة على احلريات السياس���ية 

واإلعالمية. 
إن مثل هذه القراءة اخلاطئة ملا يجري في أوس���اط 
اجلماهير امللتهبة هي التي حالت، مع األسف الشديد، 
دون استخالص الدروس الصحيحة من حوادث أكتوبر 
1988م، ومّكن���ت أعداء التغيي���ر؛ إذ ذاك، من العمل 
املخطط لس���د الس���بل املؤدية للح���ل الصحيح، وهو 

االنتقال لنظام حكم دميقراطي حقيقي. وهو ما أضاع 
على البالد، في رأيي، فرصة ثمينة لتجديد مسيرتها.  
قال رئيس الوزراء اجلزائري أحمد أويحيى: إن بالده ال 
تواجه أزمة سياسية ناجتة عن االضطرابات في العالم 
العربي، لكنه اعترف بوجود غضب عام بسبب البطالة، 
ونقص املساكن. يأتي ذلك رغم االحتجاجات املتقطعة 
التي عمت البالد؛ احتجاًجا على الفس���اد وللمطالبة 

برحيل النظام..
وقال أويحيى على شاش���ات التلفزي���ون اجلزائري 
احلكومي: »ال يوجد أزمة سياس���ية في اجلزائر، وإمنا 
توجد أزمات اجتماعية ال تس���تدعي ح���ل البرملان أو 

تغيير النظام«.
وتق���ول املعارض���ة اجلزائرية -يس���اندها في ذلك 
ش���خصيات بارزة م���ن داخل النخب���ة احلاكمة-: إن 
قي���ادة البالد تتخ���ذ موقًفا متردًدا أم���ام اإلضرابات 
واالحتجاجات، وحتتاج إلى الش���روع في تنفيذ جدول 
أولويات واضح لإلصالح السياس���ي؛ الس���تعادة زمام 

األمور.
نائ���ب رئيس جبه���ة التغيير الوطن���ي، عبد املجيد 
مناصرة، تساءل عن نوع التغيير املنشود، فقال: »نريد 
التغيير الذي يهزم الفس���اد، حتى ال يبقى في اجلزائر 
فقي���ر وال مظلوم، وال عاطل عن العم���ل؛ ألن التغيير 

أصبح مطلًبا شعبّيًا عاًما«. 
وفي رده على س���ؤال للجزيرة ن���ت عمن بيده زمام 
التغيير ووسائله، أجاب مناصرة بأن  »الشعب هو الذي 
يغّير، وعلى السلطة أن تس���تجيب ملطالب جميع قوى 
الشعب بالتغيير، وال تعاند، فرئيس اجلمهورية منتخب، 

وهو من بيده زمام التغيير«.
ر مناصرة ف���ي حديثه من مغبة جتاهل مطالب  وحذَّ
الش���عب بالتغيير، قائاًل: »إن التغيير اليوم أفضل من 
الغ���د؛ ألنه اليوم مع���روف البداية وامل���آل، أما تغيير 
الغد فس���يكون بيد الش���ارع وغير مع���روف البدايات 
والنهايات، وحتى ال نفاج���أ بالبطاقة احلمراء ارحل، 

علينا التغيير«.
وطرح عب���د املجيد مناصرة مب���ادرة جبهة التغيير 
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الوطني باس���م »مبادرة التغيير اآلم���ن«، وترتكز على 
احملاور التالية: االستجابة للتغيير، وفتح حوار سياسي 

جاد ال يُقصي أحًدا، مع إصالح دستوري حقيقي. 
يضاف إلى ذلك تش���كيل حكومة وفاق وطني تنتقل 
باجلزائر نح���و التغيير اآلمن، وتعديل قانون األحزاب، 
وتعديل قانون االنتخابات، وإشراك اإلعالم في التغيير 
بإصدار قانون إعالم يتناس���ب والتطور في الس���احة 

الوطنية والدولية.
إن م���ن جملة أولويات التغيي���ر التي أدركها الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة أّن اس���تبعاد اإلسالميني يعّد من 
أهم االنتقادات املوّجهة للنظام؛ حيث يستحيل أن يظّل 
جزًءا كبيًرا من املواطنني ممنوًعا من العمل السياس���ي 
إلى األبد، ولن يكون هنالك تنافس نزيه في االنتخابات 
التش���ريعية املقبلة -بع���د إقرار قانون���ي االنتخابات 
واألحزاب اجلديدين- إال بالس���ماح مبش���اركة جميع 
اجلزائريني دون استثناء، من أجل تشكيل هيئة رقابية 
تش���ريعية قوية بإمكانها أن حتاسب الهيئة التنفيذية، 
وتراقب أداءها السياسّي، وتس���اعد في عملية البناء 
الدميقراط���ي، وتغيير اخلريطة احلزبي���ة باجلزائر، 
وإضافة قوى سياسية جديدة قادرة على متثيل املواطنني، 
والتعبير عن إرادتهم السياسية، واملساهمة في حتقيق 
حراك سياسّي ينهي حالة اإلضراب السياسّي الشعبّي، 

والعزوف واملقاطعة الشعبية للحياة السياسية.)1(
اخلامتة : 

نتائج ما وصلت إليه الثورات حالًيا، ومكانة اجلزائر 
في خضمها. )أين موق���ع وموقف ووجهة اجلزائر من 
الثورات العربي���ة؟ وأي تكتيك تنتهجه اجلزائر لتالفي 

الثورة؟(
نس���تنتج من خالل مراحل البح���ث أنه من احملتمل 

منعت الس���لطات »التنس���يقية من أجل التغيي���ر والدميقراطية« من   )1(
التظاهر واالحتجاج في العاصمة منذ أول إعالن لها في )12 فبراير/ 
قتها  ش���باط 2011م(، وفي باق���ي املدن اجلزائري���ة، وحاصرتها وفرَّ
بالقنابل املسيلة للدموع، رغم إقرارها بأن املسيرة في العاصمة كانت 
ناجحة، ال لش���يء سوى ألنها قد متكنت من كس���ر »جدار اخلوف«؛ 
وألنها جاءت في ظرف هبَّة الشعوب العربية للمطالبة بتغيير األنظمة 

واالنفتاح الدميقراطي.

وقوع ثالث س���يناريوهات مختلف���ة، وهذا ال مينع من 
حدوث س���يناريوهات أخرى، كإمكانية حدوث فوضى 
مصاحب���ة لالحتجاج���ات؛ قد تفرض عل���ى اجلزائر 
التدخل األجنبي »خاصة من فرنس���ا«، أو التغيير عن 

طريق البرملان. 
وتبقى نظرة »الالعنف« االستراتيجي اخليار األقرب 

إلى العملية في مواجهة النظام.
وبالرجوع إلى أحداث 5 تشرين األول/ أكتوبر 1988م، 
وما رافقها من انفتاح سياس���ي، نستطيع أن نقول: إن 
الربيع اجلزائري كان سّباًقا، وإن جتربة الثورات ليست 
باملوضة عند اجلزائري، فتاريخه يبرهن على أسبقيته 
في التمرد والثوران واالحتجاج، ولعل عشرية من الدماء 
جتع���ل اجلزائري يكتفي مبا وصل إليه اليوم بعد زوال 

نظام احلزب الواحد. 
واملتابع ملا يحدث في اجلزائر من هدوء قد يس���بق 
العاصف���ة، يالحظ وج���ود تخّوف كبير م���ن إحجام 
احمللل���ني عن النظر في كيفية احلل الس���لمي لألزمة 
اجلزائرية؛ حيث ال تتوفر مراكز البحوث والدراس���ات 
على رؤية استش���رافية لنخبنا السياسية املنغلقة على 
ذاتها، ونظًرا ملعرفتنا للواقع نظن أّن اجلزائر ستخسر 
أكثر مما تس���تفيد منه إذا دخلت في ثورة على شاكلة 
ما حدث في تون���س ومصر؛ كون اجلزائر متتلك ثروًة 
بترولي���ة ومنجمية وق���وة قمعية تذّكرنا مبا عاش���ته 
اجلزائر في التس���عينيات من دم���ار معنوي، وخراب 
مؤسساتي حلرب العصابات التي شنَّها »اإلرهاب« على 
كل األصع���دة، واحلرب املضادة الت���ي خاضها األمن، 
فاملواط���ن اجلزائري اليوم يخاف من بطش الس���لطة 
أو من التغيير، فهو يس���عى جاهًدا إلى جتّنب العنف، 
وهنا نطرح حتمية أن يكون التغيير استباقّيًا من داخل 
النظام يح���ول دون انفالت األوضاع، أو انفتاحها على 

املجهول.
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معلومات إضافية

أبرز القوى اإلسالمية السياسية يف اجلزائر

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ )احملظورة(:
أُعلن رس���مّيًا عن تأسيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ في آذار 1989م، بقيادة الشيخني عباسي مدني وعلي بن 
حاج، وشاركت في االنتخابات البلدية 1990م، وحققت فيها نتائج باهرة، مما دفع بالسلطات إلى إدخال تعديالت 
عل���ى قانون االنتخابات للحيلولة دون تكرار فوز اجلبهة الكاس���ح في االنتخاب���ات النيابية املقررة في 26 كانون 
األول 1991م، مما أدى إلى إعالن اجلبهة حلملة تظاهرات شعبية وسلمية في نيسان 1991م، وقيام قوات األمن 

مبهاجمة أنصار اجلبهة في الساحات التي اعتصموا بها، مما أسفر عن مقتل وجرح املئات.
وفي حزيران مت اعتقال عباسي مدني وعلي بن حاج اللذان ُحكم عليهما بالسجن 12 عاًما، إال أن هذا لم مينع 

اجلبهة من اكتساح الدورة األولى في أول انتخابات برملانية تتم بعد إقرار التعددية السياسية. 
وقد أدى هذا الفوز إلى استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وإلغاء نتائج االنتخابات، وشن حملة اعتقاالت ضد 
أعضاء اجلبهة، والزج بهم في السجون املعتقالت. وفي آذار 1992م أصدر القضاء اجلزائري قراًرا بحل اجلبهة. 
وأم���ام عنف الدولة، ما كان على أنصار احلزب املنحل س���وى اللج���وء للعنف املضاد، بعد أن غيبت كل الطرق 
من أجل اس���ترجاع ما أس���موه باحلق املغتصب من قبل النظام. وجلأ أعضاء اجلبهة للقوة الس���ترداد حقهم في 
املش���اركة السياسية، بعد أن وجدوا أنفس���هم محاصرين من قبل النظام، ومن القوى السياسية املعارضة، والتي 

هددت مبحاربة »األصولية«.
أدت هذه األحداث إلى فرار عدد كبير من أعضائها إلى اجلبال، وتوزعهم على عدد من اجلماعات املس���لحة؛ 

لتغرق اجلزائر في حمام من الدم طوال عقد التسعينيات، راح ضحيته 200 ألف قتيل.

حركة جمتمع السلم )محس( 
هي حركة سياس���ية شعبية إصالحية شاملة، ثوابتها: اإلس���الم، واللغة العربية، والنظام اجلمهوري، والتداول 

السلمي على السلطة.
وتنتمي حركة مجتمع الس���لم إلى التنظيم العاملي لإلخوان املس���لمني، وتعود جذورها إلى »جماعة املوحدين«، 
وأدت نشاطاتها إلى اعتقال الشيخ محفوظ نحناح مع عدد من أعضائها. وبعد خروجه من السجن واصل نشاطه 
املعارض، وعند تأس���يس الش���يخ مصطفى بويعلي احلركة اإلس���المية املسلحة س���نة 1985م رفض نحناح نهج 
املواجهة املسلحة واالنضمام إليها. فأسس جمعية اإلرشاد واإلصالح سنة 1989م، والتي حتولت إلى حزب رسمي 
باس���م حركة املجتمع اإلسالمي )حماس( في 1991م بعد إقرار دستور 1989م. وفي 1997م أزالت احلركة صفة 

اإلسالمي من اسمها لتصبح حركة مجتمع السلم )حمس( للتكيف مع قانون األحزاب لعام 1997م. 
انتهجت احلركة خيار املشاركة في العملية السياسية؛ حيث حصل زعيمها على املركز الثاني بعد الرئيس اليامني 
زروال في رئاسيات 1995م، في حني أقصي من رئاسيات 1999م بحجة عدم مشاركته في الثورة التحريرية. وفي 
19 حزيران )200م، توفي نحناح، وخلفه أبو جرة س���لطاني في 8 أغسطس )200م، ودعمت حمس بوتفليقة في 

رئاسيات 2004م و2009م.
ويلقى نهج »حمس« في املش���اركة السياس���ية، واالندماج في مؤسسات السلطة، انتقاًدا واسًعا من بعض القوى 
ى إلى تقلص ش���عبيتها، وإحداث انش���قاقات  اإلس���المية، وعدم ارتياح عدد كبير من أنصارها، األمر الذي أدَّ

وصراعات داخلية بني اجليل املؤسس، واجليل الثاني من أبناء احلركة.  
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حركة النهضة 
حركة سياس���ية ذات توجهات إس���المية تتبنى موقًفا وس���ًطا ترفض العنف كأس���لوب في التعامل السياسي، 
وهي محس���وبة على جماعة اإلخوان املسلمني، لكن مع احترام خصوصيات القطر اجلزائري. ولهذا السبب كان 
منافس���وها من اإلس���الميني في عهد الس���رية يصفونها باحلركة اإلقليمية، في مقابل احلركة العاملية لإلخوان 

املسلمني )املمثلة في حمس(.
أنش���أ الش���يخ عبد الله جاب الله جمعية النهضة لإلصالح الثقافي واالجتماعي في كانون األول 1988م التي 

حتولت إلى حزب سياسي عام 1990م باسم حركة النهضة اإلسالمية.
وف���ي عام 1999م، ع���رف احلزب صراعات كبيرة بني جاب الله وحلبيب آدم���ي كان طرفها الرئيس بوتفليقة 
أفضت إلى انقسام احلزب إلى حركتني: حركة النهضة التي حافظت على إطار الهيكل التنظيمي القدمي، وحركة 

اإلصالح بقيادة جاب الله.
استقال آدمي من رئاس���ة احلزب على خلفية النتائج الهزيلة في االنتخابات البرملانية عام 2002م. ويعود هذا 

التراجع إلى مغادرة مؤسس احلركة الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
وتعاني احلركة من تدني كبير في مس���توى ش���عبيتها؛ حيث ما تزال متأثرة إلى يومنا هذا من الوهن السياسي 
الذي أصابها، رغم بعض احملاوالت احملتش���مة إلعادة التوازن إلى احلركة من جديد، غير أن التداعيات السلبية 

لالنقسام األول تركت آثارها العميقة في جسم احلركة.

حركة اإلصالح الوطين 
حركة اإلصالح حزب ذو توجهات إسالمية. يتبنى مبدأ الشورى واستقالل اجلزائر. أسسه عبد الله جاب الله 

في 29 كانون الثاني 1999م مع أنصاره الذين انسحبوا معه من النهضة. 
وقد ش���هدت احلركة صراعات داخلية كبيرة بلغت ذروتها قبيل االنتخابات البرملانية في 2007م؛ مما أدى إلى 
انقس���امها إلى جبهتني: إحداهما بقيادة جاب الله الذي كان مرش���ًحا الستقطاب الوعاء االنتخابي الكبير الذي 
خلفته اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ دون تأطير أو توجي���ه انتخابي، واألخرى بقيادة محمد بوحلية، وفصلت وزارة 
الداخلي���ة اجلزائرية في هذا النزاع في آذار 2007م باعتمادها نتائ���ج مؤمتر عقده جناح بوحلية، وقضى بعزل 
جاب الله وانتخاب بوحلية بدالً منه. وانعكس���ت تنحية جاب الله سلباً على احلزب الذي ُمني بهزمية »نكراء« في 

االنتخابات التشريعية 2007م. 

املصدر:
أ. يوس���ف شلي، انحسار العمل السياس���ي اإلسالمي في اجلزائر.. األس���باب والتطلعات، التقرير االرتيادي 

)االستراتيجي( الثامن ملجلة البيان، 2)14ه�.
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ملخص الدراسة

إن الوضع االقتصادي اليمني الس���يئ، واالستئثار بالبنية السياسية خلدمة الفئة احلاكمة، والسيطرة على 
مجريات احلياة السياس���ية والتالعب فيها، واتباع سياس���ات دنيئة في التعامل مع أزمات البالد ونسيجها 
االجتماعي، كان هو الش���رارة النطالق الثورة الشبابية الس���لمية في اليمن؛ لتعلن سقوط عصب الشرعية 
السياس���ية للنظام السياس���ي القائم، ولتتكاتف حولها كل فئات املجتمع، ولتتوحد مطالب اجلميع بإسقاط 

النظام.

إن ما مييز ثورة اليمن هو سلميتها، السيما في مجتمع متسلح، ويعتز بتسلحه، ويناوئ به الدولة ويتحداها. 
ومن سماتها غياب التوافق على الرؤى املستقبلية، وتأجيل اخلالفات والتباينات إلى ما بعد إسقاط النظام، 

وافتقارها إلى اخلبرة السياسية التي اضطرتهم إلى الرجوع خلف أحزاب املعارضة.

لقد بدأت الثورة وشقت مسارها في أربع مراحل: ابتداء بالتأييد والدعم، وانتهاء بالتصعيد الثوري لتحقيق 
أهدافها.

ل التعامل مع  وملا كان اخلارج مس���تفيًدا من النظام احلاكم في اليمن في احلفاظ على مصاحله، فقد فضَّ
األزمة التي يعيش���ها البلد بسياسة املد واجلزر، فإذا استطاع النظام إيجاد تسويات ومعاجلة األوضاع، فلن 
يتخلى عنه اخلارج أبًدا، وإذا انهزم أمام قوى التغيير فإن اخلارج لن يتردد في االستغناء عنه، وسيتجه إلى 
بناء عالقات مع القوى اجلديدة في حلظة فاصلة يس���تطيع من خالله���ا الضغط عليها، وإمالء رغبته في 

احلفاظ على مصاحله.

وميكن القول: إن الغموض ال يزال يكتنف نتائج الثورة التي أرجأت حلول كل تعقيدات احلياة السياس���ية 
اليمنية إلى ما بعد الثورة، ال سيما مع عدم وجود رؤية منفصلة حلل القضية اجلنوبية بشكل يرضي شطري 
البالد؛ فاحلراك اجلنوبي -الذي ال ميثل كل اجلنوبيني، بل هو الصوت الصارخ واملتحمس- يس���عى لتحقيق 
طموحه النهائي املتمثل باالنفصال، والش���مال يحاول حتجيمه بإقناعه بالفيدرالية كحل س���ابق للثورة، رمبا 
تتبناه قوى الثورة مس���تقباًل، أو أن تقف عاجزة أو مناوئة للحراك بحس���ب التركيبة السياس���ية التي سوف 
تتك���ون، وكذا موقف باقي القوى والتيارات اجلنوبية م���ن موقف احلراك، وموقف قوى الثورة الصاعدة من 

القضية اجلنوبية.

هاني اجلبلي

باحث سياسي
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تس���عى هذه الدراس���ة إلى حتليل الثورة اليمنية ومآالتها، وبيان تأثير اخلارج في مسارها، وتعامله معها، وما 
يعنينا هنا هو السياس���ة األمريكية وحلفاؤها جتاه الثورة اليمنية، إضافة إلى أن الدراس���ة تسعى إلى بيان وضع 

قوى اجلنوب اليمني، واستشراف مستقبل اليمن، مما يعني القارئ على فهم الواقع اليمني ومستقبله.

وألجل ذلك س���يتم استخدام املنهج االستقرائي كمنهج رئيس لفهم مجريات األحداث، وسلوكيات املؤثرين فيه، 
كما س���يتم استخدام املنهج السوسيولوجي واملنهج التفسيري كمنهجني مساعدين لفهم مكونات الثورة، ولوصف 

موضع الدراسة وتفسيرها.

سوسيولوجيا)1( الثورة .. الدوافع وطبيعة املكون:

أصبحت البنية االجتماعية اليمنية معبأة بكل عوامل االنفجار بفعل سياسات النظام الفاشلة؛ لتولَد الثورة نتيجة 
أسباب اجتماعية متراكمة؛ ليصل املجتمع إلى قناعة بضرورة املطالبة برحيل النظام الذي لم يعد قادًرا حتى على 

اإلصالح، بل اجته إلى سياسات العنف املفرطة، واستخدام القوة، ومحاولة جر البالد إلى أتون احلرب األهلية.

إن ثورة اليمن التي جاءت ضمن سلسلة الثورات العربية -متأثرة بها ومؤثرة فيها- كانت مبثابة املتنفس الذي 
وجد فيها اليمنيون فرصة ليعبروا عن غضبهم بجرأة وشجاعة، وليخرجوا عن مجرد اللعبة السياسية واملطالبة 

باإلصالحات السياسية إلى املطالبة بتغيير النظام.

أواًل: أحوال البنية االجتماعية اليمنية قبل 11 فرباير)2(:

)1( األحوال االقتصادية:

ال يخف���ى الوضع االقتصادي اليمني على أحد؛ فاليمن ال يزال أفقر بلد في العالم العربي، وهو ميلك أس���وأ 

)1( السوس���يولوجيا علم يدرس املجتمعات اإلنسانية واملجموعات البش���رية، وظواهرها االجتماعية، واملقصود هنا دراسة القضايا السياسية من منظور 
اجتماعي انطالًقا من الواقع االجتماعي امللموس.

)2( هذا التقس���يم والهيكلة مأخوذة كإطار عام من دراس���ة بعنوان »نحو سوس���يولوجيا جديدة لفهم ثورة املصريني«، د. خالد كاظم أبو دوح، مدرس علم 
االجتماع السياسي جامعة سوهاج، منتدى كلية احلقوق جامعة املنصورة، مصر، )/2011/7م. 

http://www.f-law.net/law/showthread.php/54466-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%
8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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باحث سياسي

هاني اجلبلي
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السجالت في املنطقة في مجال التنمية البشرية، مبا 
ف���ي ذلك معدل يبلغ 54% في معرفة القراءة والكتابة، 
ومتوس���ط حياة يصل إلى 62 سنة، ومستويات عالية 
من وفيات األمهات وسوء التغذية لدى األطفال. ويعاني 
اليمنيون أيًضا نقًصا في البنية التحتية، وس���وًءا في 
اخلدمات املقدمة، فيحصل أربعة من كل 10 أشخاص 
على الكهرباء، وش���خص من كل أربعة على مياه شرب 

نظيفة.

وفيم���ا يأخذ عدد اليمنيني في االرتفاع، ال يش���هد 
وضعهم االقتصادي حتس���ًنا، الس���يما م���ع تدهور 
القوة الش���رائية. ويُفاقم االقتصاد الضعيف واملعتمد 
على النف���ط التحديات الدميغرافي���ة، وتلك املتعلقة 
بالفق���ر في البالد؛ إذ تُش���ّكل عائ���دات النفط نحو 
25% من الناجت احملل���ي اإلجمالي، و70% من عائدات 
احلكوم���ة، وأكثر من 90% من الصادرات. كما فش���ل 
النم���و االقتصادي غير النفطي في الزراعة والتصنيع 
والتجارة والس���ياحة، في اللحاق برك���ب الزيادة في 

احتياجات السكان والتشغيل.

 أض���ف إلى ذلك الفس���اد املستش���ري على نطاق 
واس���ع، فقد احتل اليمن املرتب���ة 146 من أصل 178 
بلًدا عام 2010م في مؤشر الفساد الذي تعّده منظمة 
الش���فافية الدولية. ويعاني اليمن أيًض���ا من ارتفاع 
معدل البطالة؛ إذ يبلغ املعدل 16.5% رس���مّيًا، وعلى 
املستوى غير الرسمي50%، وينفق اليمن 5% فقط من 
ناجته احمللي اإلجمالي على التعليم، وحتى تلك القلة 
من األش���خاص الذين يحملون الش���هادات اجلامعية 
يفتقرون إلى املهارات املناس���بة لتلبية طلب الس���وق. 
وتُوّف���ر الزراعة، التي ال تزال بدائية ومقّيدة بس���بب 
موارد املياه الش���حيحة، ما يقرب من 0)% من فرص 
العمل، ويستحوذ القطاع العام على واحدة من كل أربع 
وظائف. وعانت الس���ياحة -التي متّثل قطاع تشغيل 

رئيًسا آخر- من االضطرابات السياسية كذلك.

فليس مس���تغرًبا في ضوء كل هذه العوامل فش���ل 
اليمن في حتقيق الشرعية السياسية، وإقامة اقتصاد 

منتج ومستدام اجتماعّيًا)1(.

)2( األحوال السياسية:

ظل حزب املؤمتر الشعبي العام هو احلزب املسيطر 
على مجريات احلياة السياسية واملتالعب فيها، بينما 
أحزاب املعارضة التي تكتلت في قالب واحد أس���مته 
»أحزاب اللقاء املشترك« وصلت طيلة السنوات املاضية 
إلى طريق مس���دود في لعبتها السياس���ية مع احلزب 
احلاكم. وهي وإن كان���ت ضعيفة في مجابهة احلزب 
احلاكم في تلبية مطالب الش���عب اليمني السياسية، 
واالقتصادي���ة، واالجتماعي���ة؛ إذ حتكمه���ا املصلحة 
وطبيع���ة اللعبة السياس���ية، إال أنها وّف���رت أرضية 
مناهض���ة للحزب احلاكم، وضغطت عليه لتحقيق نوع 
من اإلصالحات السياسية، وتبني ما يُعرف ب�»احلوار 

الوطني« الذي وصل إلى طريق مسدود إبان الثورة.

إن ممارسة احلزب احلاكم لسياسات خاطئة عّمقت 
من األزمة البنيوي���ة بينه وبني املعارضة؛ فهو يتالعب 
بالقان���ون، وبإجراء تعديالت دس���تورية ب���ني الفينة 
واألخرى مبا يتناسب وطبيعة مصاحله في كل مرحلة؛ 
نظًرا لألغلبي���ة التي يتمتع بها ف���ي مجلس النواب، 
لتج���د املعارضة نفس���ها أمام أخطب���وط غاية هّمه 
حتقي���ق مصالح احلزب وقادت���ه، ال مصالح املجتمع؛ 
ونتيجة له���ذه التعديالت بقي الرئيس علي صالح في 
احلك���م طامًحا بتوريث جنله أحم���د، وهو من ناحية 
ثانية ممس���ك بقوى اجليش واألمن الذي يقوده أبناؤه 

وأقاربه.

)3( األحوال االجتماعية:

عانى اليمن كثيًرا والزال يعاني بس���بب سياس���ات 
الدول���ة في التعامل م���ع نس���يجه االجتماعي الذي 
تالعب به النظام )احلاكم( كثيًرا؛ فهو وإن استطاع أن 

)1( احلس���ن عاش���ي، اجلذور االقتصادية لالضطرابات االجتماعية في 
اليمن، مؤسسة كارنيجي للس���الم الدولي، )2/)/2011م، اختصاًرا 

بتصرف
http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=43353
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يوازن بني القوى السياسية والدينية والقبلية في فترة 
معينة ليس���تفيد من عالقاتها، إال أن اخليوط تكاثرت 
عليه لتنتج سياسته جملة من األزمات كأزمة اجلنوب، 
وظاهرة احلوثية، وظهور تنظيم القاعدة، وحتفيز دور 
القبيلة املضعف لدور القانون، وتكريس ظاهرة تزاوج 
النفوذ والثروة، واستش���راء الفساد، ونهب املال العام 
ومق���درات الدولة، أو صرفها في معاجلة أزماته التي 

يدير البالد بافتعالها.

فاجته اجلنوب يبحث له عن مخرج، وبرزت احلوثية 
كقوة طائفية مدعومة خارجّيًا لفرض أجندة على اليمن، 
ولتلعب دوًرا سياسّيًا وطائفّيًا يهدد بنية املجتمع. وظل 
الدور القَبلي هو املسيطر على احلياة االجتماعية، بل 
والسياس���ية، وترتكز عليها األطراف السياسية كأداة 
صراع واس���تقواء. وع���ادت روح التكتالت القبلية في 
مناطق كمأرب واجلوف وش���بوة، وغيرها في مواجهة 

تسلط الدولة.

كما ظهرت حركات اجتماعية منادية بحقوق اإلنسان 
-السيما حقوق املرأة- ونشأت احلركة النسوية - التي 
توغل���ت في احلياة االجتماعية والسياس���ية- كحركة 

مطالب اجتماعية وسياسية نشطة وقوية.

وباجلملة فدراس���ة مؤش���ر الرأي العام العربي في 
اليم���ن تبنّي أن األغلبية من اليمنيني غير راضني على 
خمسة مؤشرات أساسية من أصل ثمانية لقياس مدى 
الرضا عن احلياة؛ إذ بلغت نس���بة غير الراضني عن 
الوضع االقتصادي 86%، وعن الوضع السياسي %85، 
وعن مس���توى األمان 76%، وع���ن الوضع االقتصادي 

لألسرة 64%، وعن العمل )للذين يعملون( %52.

وتش���ّكل هذه العوامل اخلمس���ة عصب الشرعية 
السياسية للنظام السياس���ي؛ ألنها ترتبط بالوظائف 
األساس���ية للدولة جتاه املواطن، وه���ي توفير األمن، 
وضمان استقرار اقتصادي وسياسي، يستطيع املواطن 

في إطاره حتقيق مستوى حياة أفضل.)1( 

)1( محددات فقدان الشرعية السياسية في اليمن، املركز العربي لألبحاث 
http://www.dohainstitute. .ودراسة السياس���ات، 2011/9/18م
org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-
d92cbb5dd3e4&resourceId=f5eedba6-2997-4594-9643-
46dc7c835760
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ثانًيا: الثورة يف ساحات احملافظات:

عرضنا فيما س���بق ألهم الظواهر التي تدفع نحو 
اإلميان بعجز احلكومة القائمة، وعدم صالحية النظام 
السياسي برمته إلدارة شئون الدولة، وقد جتسد هذا 
اإلميان في صورة تنامي ملحوظ للحركات االجتماعية 
واالحتجاجية في املجتمع، ومبضي الس���نوات اشتدت 
احلرك���ة االحتجاجية ض���د النظ���ام، واجتهت نحو 
املناش���دة بالتغيير اجلذري لألوضاع القائمة، وسوف 

نعرض لهذا التصور على النحو التالي:

)1( احلـــركات االجتماعيـــة واالحتجاجيـــة يف 
اليمن:

ف���ي نظم احلكم الدميقراطي ع���ادة ما تؤدي هذه 
احل���ركات إلى تطوي���ر نظام احلكم، ولف���ت انتباهه 
للمشكالت، وأوجه القصور املختلفة في إدارته لشئون 
احلكم واملجتمع، فالنظام هنا يتعامل معها من املنظور 
السياس���ي، وهو ما لم يحصل من النظام الذي يتلبس 

بالدميقراطية وال يطبقها.

)أ( االحتجاجات ذات املطالب السياسية:

وقد بدأته���ا أحزاب اللقاء املش���ترك قبل أن يهب 
الشباب إلى ساحات االعتصامات في شكل مهرجانات 
أس���بوعية إبان ثورة تونس، وهي متثل امتداًدا ملطالب 
س���ابقة تتعلق باإلصالحات السياسية؛ إال أنه ما لبث 
أن انضم املش���ترك إلى ثورة الشباب بعد أسبوع من 
انطالق الثورة، مطالًبا بإسقاط النظام كما هو مطلب 

شباب الثورة عموًما. 

)ب( االحتجاجات ذات املطالب االجتماعية:

وميثلها منذ عام 2007م مطالب أبناء اجلنوب، وظهور 
ما يسمى باحلراك اجلنوبي، والقضية اجلنوبية التي 
بدأت مبطالب اجتماعية؛ متمثلة مبطالب املتقاعدين، 
وانته���ت مبطالب ذات طابع سياس���ي، وهي املطالبة 
باالنفص���ال، وفك االرتباط؛ نتيجة عدم جدية النظام 
في حل قضاياهم، لتأتي الثورة وينخرط فيها اجلميع، 

ويتغير املطلب إلى إسقاط النظام.

  

 

 

 ُبعدها الشبابي
ُخُلوها من النَفس 

 األودوولوجي

توحد الشعب 

موضوعيًّا دون النظر 

: إىل مكوناته

الطبقية، الطائفية، 

 املذهبية

 .ِدْلمية الثورة .الطابع الفجائي

غياب التواػق على 

الرؤى املستقبلية، 

وتأجيل اخلالػات 

والتباونات إىل ما 

 .بعد إدقاط النظام

 أبرز مسات الثورة اليمنية 
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)جـ( اإلضرابات العامة:

وق���د جلأت إليه االحت���ادات والنقاب���ات العمالية 
واملهنية، وكان الغالب عليها هو قطاع التربية والتعليم 
وكذا التعليم العالي، حيث توقفت كثير من اجلامعات 
وتعطلت الدراسة في معظم مدارس اجلمهورية، وتوجه 
اجلميع إلى س���احات االعتصامات للمطالبة بإسقاط 

النظام؛ إذ لم تلق مطالبهم السابقة أي استجابة.

)2( 11 فرباير االنطالق إىل الثورة:

إن م���ا ذكرن���اه أعاله م���ن األح���وال االقتصادية 
والسياس���ية واالجتماعية دفعت باجلميع إلى الثورة، 
واملطالبة بإسقاط النظام، فأعداء النظام –سواء كانوا 
تاريخيني أم ال- كاالش���تراكيني والناصريني بل حتى 
واحلوثيني، وكثير من القبائ���ل، والعاطلون عن العمل 
والفقراء واملتضررون، واملعارضة بأطيافها، والنقابات 
واالحتادات، واملستقيلون من املؤمتر، وحركات احلقوق 
واحلريات، واإلسالميون بفصائلهم، خرجوا وانصهروا 

في بوتقة التغيير.

الثورة اليمنية .. السمات واملسار:

تشابهت الثورة اليمنية في سماتها مع ثورات الربيع 
العربي، مع شيء من اخلصوصية، هذه السمات متثلت 

في:

1( بُعده���ا الش���بابي؛ حيث يش���كل الش���باب من 
كل الطبق���ات محّركه���ا األول؛ لدرج���ة أن ه���ؤالء 
الشباب اس���تطاعوا أن يفرضوا مطالبهم، وأجندتهم 
وتكنولوجيته���م في كيفية إدارة ومس���يرة هذه الثورة. 
وهن���ا ميكن القول: إن سوس���يولوجيا الش���باب، وما 
ميثلونه من أحالم واهتمامات، ومن بس���اطة وانفتاح 

على املعلوماتية واإلنترنت قد طبعت الثورة بطابعها.

 وه���ذا يفضي بنا إلى أن هذه الثورة تفتقد بخالف 
العادة إلى القيادة الكاريزمية الواضحة، وإلى البرامج 
واخلطط املس���بقة كتلك الت���ي عرفناها في الثورات 

الكالسيكية السابقة التي تقودها أحزاب، أو حركات 
جماهيرية أو ائتالفات حزبية، أو جبهات وطنية، لكنها 

بالتأكيد ال تفتقد إلى القيادات.

ورغم أن الش���باب هم من بدأ الثورة إال أن محركها 
األساس، وصاحب بصمات التنظيم والترتيب فيها هو 

»اللقاء املشترك«.

2( ُخلُوها من النَفس األيديولوجي)1(؛ حيث لم ترفع 
ش���عارات أيديولوجية، فالثورة ال تعبر عن فئة محددة 
من فئات الش���عب الثائر بقدر م���ا تعبر عن مختلف 

الفئات والتوجهات.

)( توحد الشعب موضوعّيًا دون النظر إلى مكوناته: 
الطبقية، الطائفية، املذهبية، في وجه السلطة املتوحدة 
بذاتها ولذاتها. فهي ثورة شعبية جماهيرية، طاقتها من 
كل املكونات االجتماعية التي تنشد احلرية، والكرامة، 

والقضاء على االستبداد والطغيان.

4( الطابع الفجائي؛ حيث لم تكن بحس���بان النظام، 
بل كان النظام وال يزال يعتقد أنه مبنأى عن رياح تلك 
الث���ورات، لكن األحداث كذبت توقيته وتوقعاته. وهذا 
يدل على أن النظام كان بعيًدا عن الش���عب ومشاعره 
وتطلعاته، وليس بإمكان���ه أن يقرأ األحداث والوقائع 

بطريقة صحيحة.)2(

5( ِس���لْمية الثورة؛ حيث حافظت على س���لميتها، 
وجتنبها لرفع الس���الح، خاصة في بلد كاليمن تطغى 
عليه سمة التس���لح؛ رغم االعتداءات املتكررة عليها، 
والقصف الذي نال الساحات واملسيرات، والكّم الهائل 

من القتلى واجلرحى.
)1( األيديولوجية: هي ناجت عملية تكوين نس���ق فكري عام يفسر الطبيعة 
واملجتمع والفرد، ويحدد موقًفا فكرّيًا معيًنا يربط األفكار في مختلف 
امليادي���ن الفكرية والسياس���ية واألخالقية والفلس���فية. وهي أيًضا 
منظوم���ة التصورات واالعتقادات والنظريات الت���ي تُبنى عليها حياة 

األفراد واملجتمعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
)2( د. يوسف مكي، مالحظات حول سوسيولوجيا الثورات العربية، القدس 

العربي، 2011/8/29م، بتصرف وحتوير ما يناسب الوضع اليمني. 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2011/08/08-
29/29qpt480.htm
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6( غياب التوافق على الرؤى املس���تقبلية، وتأجيل 
اخلالفات والتباينات إلى ما بعد إس���قاط النظام، وملا 
كان الش���باب يفتقدون إلى اخلبرة السياس���ية، فقد 
قادتهم سياس���ّيًا أحزاب املعارض���ة -رغم انتقادهم 
لها في فترات متك���ررة من الثورة- وفرضت مواقفها 
عليهم؛ ل���ذا جند أن النظام يتعامل مع املعارضة، بعد 
أن رآها املؤثرة على الثورة؛ باعتبارها املسّير لها. غير 
أن املعارضة وصلت هي وش���باب الث���ورة إلى خطوة 

يستحيل بعدها التراجع.

أما بالنســـبة ملسار الثورة، فإنها مرت بعدة مراحل ميكن 
استقراؤها يف اآلتي:

املرحلة األوىل: البداية وظهور التكتالت وكسب 
األنصار والتوسع:

ففي احلادي عشر من فبراير 2011م انطلقت شرارة 
الثورة تزامًنا مع تنحي الرئيس املصري، وبدأ الشباب 
يتجمعون احتفاء بهذه املناسبة، وهو ما أزعج السلطة 
الت���ي قامت بقمع أي مظهر للتجمع، إال أن الش���باب 
بدؤوا بالتجم���ع ثانية أمام اجلامعة اجلديدة -بعد أن 
سبقتهم السلطة إلى حجز ميدان التحرير- في شكل 
مس���يرات يطالبون فيها باإلصالح السياسي، ومن ثَم 
 االنتقال إلى املطالبة بإس���قاط النظ���ام ورحيل علي 

عبد الله صالح وحاشيته من احلكم.

متيزت هذه املرحلة بانضمام أحزاب املعارضة إليها، 
وترتيب الثورة، والب���دء باالعتصام واملرابطة فيه في 
ش���كل تكتالت، وهنا مت حجز املساحة بجوار اجلامعة 
اجلدي���دة لوضع خيام املعتصمني، وعمل منصة لتمثل 
املنبر اإلعالمي للثورة. كما أنها توسعت لتشمل بعض 

احملافظات الرئيسة كتعز واحلديدة وعدن.

متيزت ه���ذه املرحلة باحت���واء املن���اداة بالقضية 
اجلنوبي���ة، وتوحيد مطالب اجلميع بإس���قاط النظام 
كمطلب عام، رغم وجود قلق جنوبي من احتواء الثورة 

ملطالب اجلنوب.

هذه املرحلة كانت الفرصة فيها س���انحة للنظام في 
أن يتوص���ل مع الثوار إلى آلي���ات معينة للتوافق على 
مطالب ترضي الطرفني، ولو نس���بّيًا، واخلروج بحلول 
لألزمة التي لم يدرك كال الطرفني أنها س���تصل إلى 
درج���ة عالية من التعقيد السياس���ي، وإلى ما وصلت 
إليه في مراحلها املتأخرة، فاملشهد التونسي واملصري 
كان حاضًرا لدى الطرف���ني، فمطالب الثوار مزعجة 
للنظ���ام ومقضة ملضاجعه؛ لظنه���م أن تنحي الرئيس 
سيكون سريًعا، وهنا حشر الثوار أنفسهم والنظام في 
زاوي���ة خياراتها محدودة لم يكن يتوقعها الطرفان؛ إذ 
لم يبق أمام النظام إال التس���ليم أو التش���بث بفرص 
البقاء؛ اس���تصحاًبا للنموذج الليبي الذي أّثر متسكه 
باحلك���م على الوضع اليمني، ولع���ل هذا النموذج هو 
الذي كان يخوف به الرئيس اليمني فيلمح أو يصرح به 
أحياًنا في كلماته ولقاءاته؛ إذ إن األشرف له في نظره 
هو القضاء على الثورة أو املوت املش���رف، ولم يتغير 

هذا املوقف حتى بعد انتصار ثوار ليبيا.

املرحلة الثانية: التأييد والدعم:
فبعد مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس التي راح 
ضحيتها أكثر من 52 معتصًما شهد املشهد السياسي 
تغيًرا جذرّيًا في مس���ار الث���ورة؛ حيث إنه واحتجاًجا 
على ذلك انضم إلى الث���ورة كثير من قيادات املؤمتر 
الش���عبي العام التي اس���تقالت من احل���زب، أو من 
مناصبها، أو من كليهما مًعا، إضافة إلى مجموعة من 
الوزراء وأعضاء مجلس الن���واب، كما انضم كثير من 
املغترب���ني ومن القبائل ووجه���اء الدولة إلى الثورة أو 
أيدوها، ومن أهمهم تأييد اللواء علي محسن األحمر 
–قائد املنطقة العس���كرية الش���مالية الغربية، وقائد 
الفرق���ة األولى مدرع- للثورة، وهو ما أثر في مس���ار 

الثورة وأفزع النظام.

كما أصدر كثير من علم���اء اليمن، وهيئاتهم، وكذا 
املنظمات اإلس���المية الدولية بيان���ات حتمل النظام 
مس���ئولية الدماء املراقة، مطالبة باالنتقال الس���لمي 

للسلطة.
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املرحلة الثالثة: إعالن األهداف واملطالب وظهور 
املبادرات: 

ففي 2011/4/11م أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة 
الش���بابية الش���عبية بصنعاء أهداف ث���ورة التغيير، 
ومتطلبات املرحلة االنتقالية)1(، لتتوالى بعدها املبادرات 
م���ن الداخل واخلارج والتي حاولت اخلروج بحل لهذه 
األزمة، كان طابعها هو اإلجماع على تس���ليم السلطة، 
وكان من أهمها املبادرة اخلليجية التي الزالت مستمرة 

لكن دون جدوى.

املرحلة الرابعة: االنتشار والتصعيد الثوري السلمي:

وف���ي هذه املرحلة انتش���رت 
ساحات الثورة في 17 محافظة 
إلقامة الفعاليات واالعتصامات 

املؤيدة للثورة.

املرحل���ة  ه���ذه  ومتي���زت 
مع  الس���يما  الثوري  بالتصعيد 
محاوالت إجهاض الثورة داخلّيًا 
وخارجّيً���ا، إضافة إلى محاولة 
النظ���ام جّر الث���ورة إلى العمل 

املسلح ليوجد شرعية في قمعها، وما حصل بني قوات 
األمن وأبناء األحمر من مواجهات مسلحة خارج إطار 
س���احات االعتصام، وكذا ما ج���رى ويجري في تعز 
وأرحب ونهم، أو غيرها من مناطق املواجهات املسلحة 
دون أن يستنكرها املجتمع الدولي ليؤكد هذه الرؤية.

كما اكتسبت الثورة هنا زخمها العام، والكثرة املليونية، 
والتي أش���ارت بعض اإلحصائيات إل���ى أن )7% من 

اليمنيني يؤيد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.)2(

كما متيزت هذه املرحلة بتش���كيل املجلس الوطني، 

)1( انظر املصدر أونالين، 2011/4/11م. 
h t t p : / / w w w . a l m a s d a r o n l i n e . c o m / i n d e x .
php?page=news&article-section=1&news_id=18442

)2( محددات فقدان الشرعية السياسية في اليمن، مرجع سابق.

والذي يهدف إلى تنظيم صفوف االنتفاضة الش���عبية 
املناهض���ة للنظ���ام، والضغط على صال���ح من أجل 

التنحي.

اليمن.. بني تطلعات الداخل ومصاحل اخلارج:

قام���ت الثورة بس���بب رئي���س ه���و أن التنظيمات 
واألحزاب السياس���ية، واألش���كال الرس���مية للعمل 
السياس���ي لم تع���د ملبية لطموحاته���ا، وال تعبر عن 
أصواتها، وبالتالي بدأت تتخذ أسلوًبا آخر غير أسلوب 
العمل الرسمي عبر االنتخابات، هو املطالبة بإسقاط 
النظام مبا ف���ي ذلك الطبقة احلاكمة وقوى املعارضة 

واألحزاب السياسية.

لك���ن بع���د ذلك اس���تطاعت 
والنخ���ب  املعارض���ة  أح���زاب 
األخرى من عس���كرية وقبلية أن 
تنتهز الفرصة، وتعلن عن دعمها 
للث���ورة ومناصرتها لها، وبالتالي 
بدأ يتراج���ع اخلطاب الذي كان 
عدائّيًا مبا في ذلك باجتاه حتى 

األحزاب نفسها.))(

إضافة إلى ذلك فقد جنحت الضغوط التي مارسها 
املجتمع اإلقليمي والدولي على صالح لتسليم السلطة، 
والتوقي���ع على املب���ادرة اخلليجية الت���ي اتفق عليها 
أطراف النزاع في فترة حرجة من تاريخ الثورة إال أن 
صالح ال يزال حاضًرا في املشهد السياسي حتى بعد 

تنازله عن الرئاسة.

ثورة التغيري ومصاحل اخلارج:

إن الغرب من خالل أمريكا وإس���رائيل يس���عى إلى 
حف���ظ التوازنات القدمي���ة، وعدم انف���الت الوضع 
األمني والسياس���ي في الشرق األوس���ط، وإذا كانت 

))( اجلزيرة نت، )/2011/10م: 
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/0FACC324-8684-
4D52-BD42-B5040587EE70.htm

إن الغ��رب م��ن خ��ال أمري��كا وإس��رائيل 
يس��عى إل��ى حف��ظ التوازن��ات القديمة، 
وعدم انفات الوضع األمني والسياس��ي 
في الش��رق األوس��ط، وإذا كانت الواليات 
المتح��دة ق��د تعامل��ت ظاهًرا م��ع ليبيا 
بتأييد الثورة، فإن هذا التعامل ينعكس 
فأمري��كا  اليمني��ة،  الث��ورة  عل��ى  أيًض��ا 
تتعام��ل دائًما وأبًدا بما يوافق مصالحها 

ويلبيها.
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الواليات املتحدة قد تعامل���ت ظاهًرا مع ليبيا بتأييد 
الثورة، وجاءت الوثائ���ق التي عثر عليها الثوار لتظهر 
عك���س ذلك، فإن ه���ذا التعامل ينعك���س أيًضا على 
الثورة اليمنية، فأمريكا تتعامل دائًما وأبًدا مبا يوافق 

مصاحلها ويلبيها.

وملا كانت االضطرابات التي اجتاحت املنطقة العربية 
مبا فيها اليمن لم تغير املصالح األمريكية فيها املتمثلة 
في الوص���ول إلى إمدادات الطاقة املوثوقة، ومكافحة 
اإلرهاب، ومنع انتش���ار أسلحة الدمار الشامل.)1( فإن 

املراقب  دور  أخ���ذت  أمري���كا 
للوض���ع اليمن���ي واملس���تقرئ 
الثورة  بدايات  للنتائج؛ فهي في 
اتخ���ذت مواق���ف متذبذبة في 
تعامله���ا مع مجري���ات الثورة؛ 
اعتم���اًدا على توصيات اخلبراء 
بالتفكير  يسمى  فيما  األمريكان 
جتاه  األمريكي  االس���تراتيجي 

الثورات العربية. 

فهي تريد احلفاظ على اس���تمرار تدفق الطاقة من 
منطق���ة اخلليج، وهو ما يعن���ي احلفاظ على مصالح 
ال���دول اخلليجية، وعدم تأثرها بالث���ورات املجاورة. 
وهي إذا أرادت دعم الث���ورة اليمنية فإن هذا يعتريه 

الكثير من األخطار، في إشارة إلى فقدان احللفاء. 

أضف إلى ذل���ك أنها حذرة في تعاملها مع أزمات 
حلفائه���ا في الس���عودية واليم���ن والبحرين، فهذه 
األنظمة س���اعدت في مكافحة اإلرهاب والتطرف، 
وحافظ���ت على املصال���ح االقتصادي���ة األمريكية 
هن���اك. وعلى الواليات املتحدة أن توازن بني التغيير 

)1( انظر فوزي حسن حس���ني، قراءة في التفكير االستراتيجي األمريكي 
جتاه الثورات العربية، املركز العربي لألبحاث ودراس���ة السياس���ات، 

2011/8/15م، باختصار وتصرف. 
http://dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2-
df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=d54ae805-
0204-44c9-b840-8b5b2a7713a9

واالستقرار في الشرق األوسط.

ويأتي هذا في ظل جملة من العوامل، فهي يجب أن 
تتعامل مع كل ثورة عربية على حدة؛ الختالف ظروف 
كل ثورة عن األخرى، من أج���ل تعزيز مصاحلها، مع 
ضرورة تهيئة التغيير الدميقراطي للدول التي تتوافر 

فيها ظروف التغيير. 

فهي تري���د ضمان االس���تقرار، وتعزي���ز املصالح 
األمريكي���ة في املنطقة، واعتماد منوذج جديد لتطوير 
احللفاء اإلقليميني الذي���ن يعتمد عليهم في احلفاظ 
على املصال���ح األمريكية التي 
اجلماهير  مصالح  مع  تتداخل 
العربي���ة، عل���ى العك���س من 
تل���ك األنظمة االس���تبدادية؛ 
تعزيز  سياس���ات  وباستخدام 
للواليات  املتبادلة  املنفعة  قيمة 
املتحدة ف���ي املنطقة، وإصالح 

صورتها هناك. 

باإلضاف���ة إلى حتس���ني آفاق املس���تقبل التعاوني 
بني الواليات املتح���دة والع���رب، والتعامل مع جميع 
اجلهات املنتخبة س���لمًيا في العالم العربي، مبا فيها 
جماعة اإلخوان املسلمني الذين تتقاطع سياساتهم مع 
الواليات املتحدة، ورمب���ا يكون انخراطهم في العملية 
الدميقراطية مفتاًحا العتدالهم، واالعتماد على قوى 
إقليمية جديدة في الشرق األوسط؛ لضمان االستقرار 
واألمن في املنطقة، مثل تركيا وإس���رائيل والسعودية 

في الوقت احلاضر.)2(

الثوار واللعبة السياسية:

لقد ح���اول الثوار؛ اعتم���اًدا على فهم السياس���ة 
املتناقض���ة للواليات املتحدة وحلفائه���ا في املنطقة، 
 طمأنتها واس���ترضاءها؛ لتعتبرهم بدياًل جيًدا للنظام 

)2( املرجع السابق.

لق��د ح��اول الث��وار الع��رب -اعتم��اًدا 
المتناقض��ة  السياس��ة  فه��م  عل��ى 
ف��ي  وحلفائه��ا  المتح��دة  للوالي��ات 
المنطق��ة- طمأنته��ا واس��ترضاءها؛ 
للنظ��ام  جي��ًدا  بدي��ًا   لتعتبره��م 

السابق.
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الس���ابق.. تقول الناطقة باسم املجلس الوطني لقوى 
الثورة باليمن حورية مشهور: »أحزاب املشترك وقوى 
الثورة أعلن���وا التزامهم مبكافح���ة اإلرهاب، وأكدوا 
حرصهم على مكافحته بصورة صحيحة وشفافة؛ كونه 

يضر بأمن اليمن واستقراره«.

كما أكدت أن »اليمن ليس���ت بصدد تصدير ثورتها 
لآخرين«، مش���يرة إلى أن »ثورة اليمن كانت ضرورة؛ 
نظًرا للمش���كالت التي عانى منها الش���عب، س���واء 
التغيير  وبات  واالجتماعية،  والسياس���ية  االقتصادية 

حتمًيا إلنقاذ البالد من االنهيار«.

وش���ددت على أن »عالقات اليمن س���تكون ممتازة 
مع دول اخللي���ج، وخصوًصا الس���عودية التي يوجد 
بها مئ���ات اآلالف من اليمنيني، ونح���رص على أمن 
واس���تقرار الس���عودية، وحماية مصاحلها، كما هي 
حريصة على اليمن ومصاحله، وميكن أن تكون اليمن 
س���وًقا اقتصادية ومجاالً اس���تثمارّيًا كبيًرا للسعودية 
ول���دول اخلليج، ومبا يحقق مصالح اجلميع في األمن 

واالستقرار واالزدهار«.)1(

وعن الدور األوروبي واألمريكي في إيجاد حل ألزمة 
اليمن يقول الدكتور ياس���ني س���عيد نعمان أمني عام 
احلزب االشتراكي اليمني، ورئيس تكتل أحزاب اللقاء 
املش���ترك: »نحن نتعامل م���ع األمريكيني واألوروبيني 
كش���ركاء. وهم في احلقيقة بذلوا وال يزالون يبذلون 
جهوًدا كبيرة في العملية السياس���ية اجلارية، ويتبنون 
مواقف تنسجم مع املواثيق الدولية، فيما يخص حقوق 
اإلنس���ان. ويدرك���ون أن انزالق اليم���ن إلى الفوضى 
سيترتب عليه نتائج خطيرة على املنطقة وعلى املجتمع 
الدول���ي. ومن ذلك املنطلق يؤيدون املبادرة اخلليجية، 
ويتحاورون مع كافة األطراف، ويشاركون بفاعلية في 
تقدمي املقترح���ات. وهذا األمر يبط���ئ من تفاعلهم 

)1( انظر اجلزيرة نت، 2011/9/14م. 
http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/Pocket-
PcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=%7B7DF
49015-087B-4FC5-B498-35538B45A85A%7D

مع األحداث اجلاري���ة، ويظهرهم مترددين في اتخاذ 
املواقف.)2(

مستقبل اجلنوب يف ظالل الثورة

موقف احلراك اجلنوبي من الثورة:

ال بد من القول بأن الثورة خلطت أوراق اجلنوبيني، 
وجاءت بزخ���م جماهيري طغى على مج���رد املناداة 
ا التف عليه كثير  بالقضية اجلنوبية؛ لتأخذ طابًعا عاّمً
من أبناء اجلنوب لتدخ���ل القضية اجلنوبية في إطار 

الثورة قسًرا.

جدلي���ة العالقة بني الثورة والقضية اجلنوبية ترجع 
حيثياتها إلى تباين اآلراء، وانقس���امها حول الوسائل 
والغايات، وماذا يريد اجلنوبيون أنفسهم، وكيف ينظر 
الثوار إل���ى قضيتهم، وفي هذا اإلط���ار ميكن رصد 

توجهني للحراك جتاه الثورة:

التوجـــه األول: املس���اند للث���ورة أو املنضوي حتتها 
اضطراًرا بسبب عدائهم للنظام:

وميثله القيادات الرسمية في احلراك، فاألمني العام 
للمجلس األعلى للحراك العميد عبد الله الناخبي يؤكد 
على تأييد ثورة الشباب، معتبًرا أن »األغلبية العظمى 
من أبناء اجلنوب مع الوحدة اليمنية«. وأن »الوحدة في 
اليمن لم تفشل، بل من فشل هي إدارة الوحدة، والذين 
لبسوا رداء الوحدة، وتصرفوا تصرفات انفصالية«))(.

أم���ا الناطق الرس���مي للمجلس األعل���ى للحراك 
الس���لمي اجلنوبي الدكتور عبده املعطري فيقول: إن 
»موقف احلراك الس���لمي اجلنوبي م���ن ثورة التغيير 

)2( انظر صحيفة عكاظ، 2011/8/22م. 
 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110822/Con20110822
440979.htm

))( انظر اجلزيرة نت، 2011/5/22م. 
h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / P o r t a l / Te m p l a t e s / 
Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=T
rue&GUID=%7B64CDEA78-F23F-498D-A90C-
2A88CD603CED%7D
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واضح وصريح، وقد عّبرنا عن ذلك املوقف في بيانات 
املجلس، وباختصار فنحن في املجلس األعلى مع ثورة 
ش���باب التغيير في صنعاء، ونحن ثورتنا في اجلنوب 

ثورة حترير وليس تغييًرا«.

وع���ن موقف الث���وار من القضي���ة اجلنوبية يقول: 
»في األيام األولى النطالق ث���ورة التغيير تفاجأ أبناء 
اجلنوب وحراكهم الس���لمي بخطاب إعالمي لقيادات 
ثورة التغيير في الش���مال ينك���رون فيه وجود قضية 
ألبن���اء اجلنوب، بل ويعتبرون ب���أن احلراك قد انتهى 
بعد رفعهم شعار إسقاط النظام هناك، وحاولوا خلط 

األوراق منذ البداية«)1(.

إال أن القي���ادي اجلنوبي باخل���ارج الدكتور صالح 
محس���ن احلاج يرى أنه وبقيام الثورة الش���بابية فإن 
املعادل���ة قد تتغير، وأنه »ال ب���د للحراك اجلنوبي أن 
يتواصل مع القوى الثورية طاملا أنهم اعترفوا بالقضية 
اجلنوبية؛ بحيث يبدأ عمل سياس���ي مشترك مع هذه 
القوى الش���بابية الثورية؛ ك���ون القضية اجلنوبية في 
أساس���ها للحل هي بناء الدولة املدنية احلديثة، وهو 
شرط رئيس بالنس���بة للجنوب بناء دولة عادلة، دولة 
نظام وقانون« و»أنه إذا اس���تطاعت القوى التحديثية 
أن تفرض نفسها في النظام القادم، وتكون هي القوى 
الرئيس���ة، فباإلمكان أن نقوم ببناء دولة حديثة تقوم 

على أساس الفيدرالية«.)2(

وفي هذا النسق يقول الدكتور ياسني سعيد نعمان: 
»القضية اجلنوبية في قل���ب العملية الثورية، بل إنها 
كتها منذ مرحلة مبكرة. والذين يحاولون  هي التي حرَّ

عزلها يسيئون إليها؛ خلدمة مشاريع مجهولة«))(.

كما يقول الدكتور عي���دروس نصر النقيب -رئيس 
الكتلة البرملانية للحزب االشتراكي اليمني-: »القضية 

)1( انظر موقع حياة عدن، نقاًل عن صحيفة األمناء، )2011/9/2م.
http://www.adenlife.net/news_word7154.html

)2( انظر موقع حياة عدن، 2011/6/5م. 
http://www.adenlife.net/news5771.html

))( انظر صحيفة عكاظ، )2011/8/2م، مرجع سابق.

اجلنوبية جزء جوهري م���ن القضية اليمنية الكبرى، 
ومدخل لها، ورمبا كان الزخم الذي اكتس���بته القضية 
اجلنوبية قد س���اهم في تأجيج زخم الثورة السلمية، 
ولذلك فالقضية اجلنوبية ال ميكن أن تنتهي أو تندثر 
بس���بب الثورة السلمية، بل على العكس، إنها اليوم قد 
استعادت مكانها في النضال الوطني اليمني، وبنجاح 
الثورة الس���لمية ف���إن القضية اجلنوبية ستس���تعيد 
مكانتها في املعادلة السياس���ية اليمنية، وميكننا فقط 
التأكي���د على أن احل���ل العادل والصحي���ح للقضية 
اجلنوبية س���يتوفر فق���ط بزوال ه���ذا النظام املعتل 
املنته���ي الصالحية الذي أصبح مجرد وجوده معضلة 
كبرى على اليمنيني، وأداة تعطيل لكل إمكانية للخروج 
باليمن من دوائر األزم���ات املزمنة، وحجر عثرة أمام 
أي تطوير منش���ود ميكن لليمن االنتق���ال إليه، وهو 
ما يقتضي إزالته بالوس���ائل السلمية احلضارية التي 

عّبرت عنها ثورة الشباب السلمية«.

وفي بيان���ه للعالقة بني القضي���ة اجلنوبية والثورة 
الس���لمية، يقول: »هذه احلالة الثورية غيَّرت املعادلة 
السياسية، وخلقت معادلة سياسية جديدة لها طرفان، 
وهو ما جعل القضية اجلنوبية تتوارى بعض الش���يء 
عن األنظار أمام الزخم الكبير الذي اكتسبتها احلالة 
الثورية اجلديدة؛ نظًرا النش���غال الش���ارع السياسي 
والوطني بقضية أعم، ورمبا أكبر وهي القضية اليمنية 
عموًما، وهو ما جعل البعض يعتقد أن القضية اجلنوبية 

لم يعد لها مكان في اجلدل السياسي اليمني«.)4(

أم���ا الدكتور ناصر اخلبج���ي القيادي في احلراك 
اجلنوب���ي فيقول: »نحن نرحب ب���أي عمل يؤدي إلى 
اإلطاحة بنظ���ام علي عبد الله صالح، ومع األس���ف 
لم نس���مع من أبناء الشمال إال مجموعة أصوات تقر 
بحق ش���عبنا، وتدين تلك اجلرائم التي ارتُكبت ضده، 
وألننا نعيش حتت االحتالل وأوضاًعا أس���وأ من التي 

)4( دكت���ور عيدروس نص���ر النقيب، الثورة الس���لمية والقضية اجلنوبية، 
التغيير نت، 20/)/2011م. 

http://www.al-tagheer.com/arts7764.html
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يعيش���ونها، عّبرنا منذ بداية انطالق ثورة الش���باب 
في س���احة التغيير بصنعاء ع���ن تأييدنا ودعمنا لها، 
ا مش���روًعا لإلطاحة  واعتبرناها أم���ًرا طبيعّيًا وحّقً

بنظام علي عبد الله صالح«. 

وق���ال اخلبجي: »كنا نأمل من ه���ذه الثورة أن تقر 
مبا تعرض له ش���عب اجلنوب 
من قهر وإذالل واحتالل بالقوة 
العس���كرية خ���الل 17 عاًما، 
وبحق هذا الش���عب في تقرير 
مصيره، واستعادة دولته، وتقر 
اجلنوبي  الس���لمي  باحلراك 
لش���عب  الش���رعي  املمث���ل 
اجلنوب، ومع ذلك مازلنا نأمل 
أن تك���ون ه���ذه القضايا من 

أوليات هذه الثورة في الفترة القادمة، فمن خالل هذه 
النظرة الواقعية ميكن احلوار بني اجلنوب والشمال«.)1(

أما القيادي في احلراك اجلنوبي قاس���م الداعري 
فيصف الث���ورة بأنها »مواكبة للصحوة وللربيع العربي 
نح���و التغيير واإلص���الح والتح���رر والدميقراطية، 
واخل���روج النهائي م���ن براثن الش���مولية والعبودية، 
والتخ���وف واملرض، ونح���ن نباركها، ونؤك���د تأييدنا 

لها«.)2(

التوجه الثاني: املتحامل على الثورة، ويرى أنها قطعت 
الطريق عليه، ويرى بضرورة أن يأخذ النضال اجلنوبي 

مجراه: 

فهناك تيار متشائم انس���حب موقفه من املعارضة 
على الثورة، فهو يرى بأن إعالم املشترك بصفة عامة 
بوق للس���لطة فيما يخص قضية اجلنوب، وأنهم »قد 
يختلفون فيم���ا بينهم، ولكنهم يتفقون على إس���قاط 
حق اجلنوبيني في تقرير مصيرهم بأنفسهم، يريدون 

)1( مقتبس من حديثه ملوقع »عدن الغد«، موقع الوطن، )2/)/2011م. 
http://www.alwatanye.net/65945.htm

)2( عدن أونالين نفاًل عن األمناء ، 2011/8/10م. 
http://aden-online.net/news/745.htm

أن يقرروا مصيرنا نيابة عنا«، وأن »اجلنوب يس���عى 
لالس���تقالل، وس���يحصل عليه بإذن الل���ه، نحن لن 
نتوقف، وال يهمنا ما يقولونه عنا«، وأن حزب اإلصالح 
»يس���عى إلس���قاط النظام اليمني، وإسقاط احلراك 
اجلنوبي، وأنه سيرث النظام اليمني في كل شيء، وفي 
مقدمة ذلك احتالل اجلنوب، 
س���يذهب قادة احتالل ويأتي 

قادة احتالل آخرون« ))(.

ومن جانبه قال القيادي في 
احلراك اجلنوبي العميد علي 
الس���عدي: »احلراك اجلنوبي 
أربع س���نوات،  يناض���ل منذ 
وق���دم العديد من الش���هداء 
س���بيل  ف���ي  والتضحي���ات 
استعادة دولته بفك االرتباط بنظام صنعاء، وليس ألي 

جهة احلق في إهدار هذه الدماء«.

وأضاف أن »نضال أبناء اجلنوب خالل تلك السنوات 
ال يس���قط بالتقادم؛ ملجرد خروج ثورة الش���باب في 

الشمال، وسقوط علي عبد الله صالح«)4(.

أما الدكتور محمد حيدرة مسدوس القيادي اجلنوبي 
الب���ارز، فيقول مخاطًبا ثوار اجلنوب »... ولكن اللقاء 
املش���ترك حالًي���ا يحاول االنف���راد بك���م، وإقناعكم 
باستبدال شعار قضية اجلنوب بشعار إسقاط النظام 
للهدف ذاته، بينما ش���عار قضية اجلنوب أكثر شرعية 
مبا ال يقاس من شرعية شعار إسقاط النظام. كما أن 
استبدال ش���عار إسقاط النظام بشعار قضية اجلنوب 
يعتبر تنازالً ضمنّيًا عن قضية اجلنوب، وتنازالً ضمنّيًا 
عن قراري مجلس األمن الدولي املتخذين أثناء احلرب، 
وه���ي اخلديعة التي ظلت جترن���ا إليها كل األطراف 

السياسية في صنعاء«.

))( تصريح للقيادي ف���ي احلراك العميد محمد صالح طماح لوكالة أنباء 
عدن، انظر شبكة الناخبي »يافع«، في 2011/4/18م.

http://www.nakhbay.com/news.php?action=show&id=1459 
)4( انظر اجلزيرة نت، 2011/5/22م، مرجع سابق.

هناك تيار متش��ائم انس��حب موقفه من 
المعارض��ة عل��ى الث��ورة، فه��و ي��رى بأن 
إع��ام أح��زاب اللق��اء المش��ترك بصف��ة 
عام��ة ب��وق للس��لطة فيما يخ��ص قضية 
الجن��وب، وأنه��م »ق��د يختلف��ون فيم��ا 
بينه��م، ولكنهم يتفقون على إس��قاط 
ح��ق الجنوبيي��ن ف��ي تقري��ر مصيره��م 

بأنفسهم
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وأضاف مخاطًبا اللقاء املشترك والثوار في الشمال: 
»إن توحيد الشارع اجلنوبي مع الشارع الشمالي حتت 
شعار إسقاط النظام يتطلب شروًطا أربعة إذا ما كنتم 
صادقني مع وحدة الش���عار، وأول هذه الشروط هو: 
االعتراف بقضية اجلنوب كقضية وحدة سياسية بني 
دولتني، أسقطها النظام باحلرب، وحّولها إلى احتالل 

استيطاني أسوأ من االحتالل البريطاني. 

وثانيها: أنكم بعد إسقاط النظام مستعدون للحوار 
مع اجلنوبيني حللها حتت إشراف دولي. 

وثالثه���ا: أن يكون تضامنكم م���ع ضحايا عدن في 
مناطقك���م، وليس في عدن؛ ألن 
الزح���ف نحو ع���دن يوحي لنا 
ب���أن الهدف إس���قاط احلراك 
قبل إسقاط النظام، خاصة وأن 
إس���قاط النظام يتطلب الزحف 
نحو العاصم���ة صنعاء كما فعل 
التونس���يون واملصري���ون وليس 

نحو عدن. 

التضحيات  تكون  أن  ورابعها: 
متساوية بني الشمال واجلنوب بحسب نسبة السكان.

فما لم تقبلوا بالش���روط األربعة فإننا سندعو ثورة 
الشباب في اجلنوب إلى التمسك بشعار قضية اجلنوب 
املس���تندة على قراري مجلس األمن الدولي الداعيني 
إلى عدم فرض الوحدة بالقوة، وهو ما يعني حق تقرير 
املصير لش���عب اجلنوب، والتضامن مع شعاركم كدعم 

لكم وعدم رفعه أو تبنيه«)1(.

علًما بأن هذه النقاط األربع أكد عليها قادة احلراك 
ف���ي وقت الحق من الثورة؛ حي���ث يظهر أن الثورة لم 
تتعامل معها بشكل جدي، ومت تأجيل الكالم حولها ملا 

بعد الثورة. 

)1( د. محمد حيدرة مسدوس، ثورة الشباب وتوحيد الشعار، موقع التجمع 
اليمني الدميقراطي، 9 مارس 2011م.

 http://tajaden.org/docment/2119.html

وبالنظر إل���ى موقف اجتاهي احل���راك من الثورة 
الشبابية، واستقراء لكتابات عدة في اإلعالم ال سيما 

اجلنوبي ميكن رصد املالحظتني اآلتيتني:

1( هن���اك تخ���وف واضح من تعامل املش���ترك مع 
القضية اجلنوبية بعد الثورة، ومدى اعترافه بخيارات 
ح���ل القضية اجلنوبية في نظ���ر احلراك التي قد ال 

تتوافق ورؤاه.

2( االنشغال مبطلب الثورة أشغل احلراك عن قضيته 
التي يجب -في نظر احلراك- أن تدخل ضمن املطلب 
الع���ام للثورة ومجاراتها؛ ألن ع���دو احلراك اللدود هو 
نظام صنعاء ورئيس���ه علي عبد 
الل���ه صالح، ويجب اس���تغالل 
الوقت والظرف لتوظيفها لصالح 
انتصار القضية اجلنوبية، وعدم 

معاداة الثورة.

حل القضية اجلنوبية:

العمل  فرق���اء  تباي���ن  م���ع 
سياس���يني  م���ن  اجلنوب���ي 
وناش���طني ومحركني للقضية اجلنوبي���ة في الداخل 
واخلارج ح���ول طبيعة احللول واآللي���ات املطروحة، 
وفيما يريده اجلنوبيون أنفس���هم يزداد األمر تعقيًدا 
ف���ي بلورة موقف موّحد يعبر ع���ن القضية اجلنوبية، 
ويتحدث باس���مها، ولهذا س���عوا إليجاد كيان موحد؛ 
حيث إنه خالل ش���هر يوليو 2011م متت مش���اورات 
حثيث���ة بني قيادات جنوبية في اخلارج مبش���اركة من 
قيادات في الداخل؛ بغرض توحيد مواقف اجلنوبيني 
ح���ول القضية اجلنوبية، والتوصل إلى ممثلني لها في 
الداخل واخلارج، من خالل مؤمتر جنوبي يُعقد قريًبا 
ويحضره كافة األطراف اجلنوبي���ة، وبالذات بعد أن 
ُعقد في يونيو 2011م مؤمتران مختلفان أحدهما في 
القاهرة بدعوة من علي ناصر محمد وحيدر العطاس، 
وأفضى إلى اعتم���اد خيار الفيدرالية بني الش���مال 
واجلنوب، ثم االستفتاء على بقاء الوحدة من عدمها.

الجنوب��ي م��ن  العم��ل  تباي��ن فرق��اء  م��ع 
سياس��يين وناش��طين ومحركين للقضية 
الجنوبية ف��ي الداخل والخارج حول طبيعة 
الحل��ول واآللي��ات المطروح��ة، وفيما يريده 
الجنوبي��ون أنفس��هم يزداد األم��ر تعقيًدا 
ف��ي بلورة موق��ف موّحد يعبر ع��ن القضية 

الجنوبية
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	نتائج الثورة اليمنية .. 
تكريس للوحدة أم حتفيز لالنفصال؟!

 أما املؤمتر الثاني فقد تبناه علي سالم البيض، ومت 
عقده في بروكسل، وأخذ خيار االنفصال بني الشمال 

واجلنوب.

وح����ول هذا املوضوع يق����ول الدكتور محمد حيدرة 
مس����دوس: إنه وفي ظل التشاور املس����تمر للقيادات 
السياس����ية اجلنوبية في الداخ����ل واخلارج؛ للوقوف 
أم����ام التطورات السياس����ية األخيرة ف����ي البلد، مت 
االتفاق على ضرورة تش����كيل قيادة سياسية جنوبية 
تضم جميع مكونات احلراك الوطني السلمي اجلنوبي 
في الداخل واخلارج، وتضم األحزاب والتكتالت التي 
نش����أت مؤخًرا من أبناء اجلنوب في صنعاء، وكذلك 
اجلنوبيني املوظفني مع الس����لطة وأبناء الس����الطني 
واملش����ايخ، والتجار ورجال امل����ال واألعمال، وغيرهم 
دون استثناء، وس����وف تكون هذه القيادة مؤقتة حتى 
انعقاد املؤمتر الوطني اجلنوبي الذي دعا إليه مؤمترا 
القاهرة وبروكسل؛ حيث مت اإلجماع على الهدف ولم 
يبق بني مؤمتري القاهرة وبروكسل غير آليَّة التنفيذ)1(.

وعموًما ميكن حصر حل القضية اجلنوبية في رأي 
النخب والشارع باملناطق اجلنوبية في أمور ثالثة: األول 
يطرح خيار االنفصال، والثاني يتوافق مع الفيدرالية، 
والثالث يط���رح قضية املناصفة في الق���رار والثروة 
بني الش���مال واجلنوب، فمؤمتر بروكسل بقيادة علي 
سالم البيض طرح مشروع االنفصال، ومؤمتر القاهرة 
بحضور كل من علي ناصر والعطاس طرح الفيدرالية، 
وكذلك مؤمتر صنعاء الذي ناقش كثيًرا من املش���اريع 
واآلراء، لكنه لم يتوصل لبلورة رأي محدد فيما يخص 

القضية اجلنوبية)2(.

)1( انظر صحيفة الوسط اليمنية، 2011/7/27م. 
 http://www.alwasat-ye.net/index.php?action=showNews&id
=613
)2( مقتبس من كالم مس���ئول اللجنة اإلعالمية في لقاء صنعاء التشاوري 
ألبناء اجلنوب، وهو نائب رئيس جامعة صنعاء، الدكتور أحمد باسردة، 

انظر اجلزيرة نت، 2011/7/20م. 
http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/Pocket-
PcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=%7B905
BB398-C352-4EB0-A20B-91C6D84AD4C0%7D

بينما رؤية املعارضة حلل قضية اجلنوب - بحس���ب 
مس���ئول ملف القضية اجلنوبية بلجنة احلوار الوطني 
ص���ت في وثيقة اإلنقاذ  الدكت���ور عبد الله عوبل- خُلِّ
في العام 2009م، والت���ي تضمنت ثالثة خيارات كلها 
فيدرالية: األول حك���م محلي كامل الصالحيات، وهو 
خي���ار فيدرالي بدون حكومات محلية، واخليار الثاني 
أقاليم غير محددة املعالم ضمن مشروع ُسمي بوثيقة 
العهد واالتفاق، والثالث ه���و خيار أقاليم بحكومات، 
ومجالس نواب محلية، وحكومة مركزية، ومجلس نواب 

مركزي.

وأكد عوبل أن كل تلك األفكار يجب أن تخضع حلوار 
وطني خالل املرحلة االنتقالية عقب استكمال إسقاط 
النظام، بعيًدا عن اإلقصاء أو التهميش، وأن احلراك 
اجلنوب���ي انضم للث���ورة، وأصبح ج���زًءا منها، والكل 
يحرص على جناحها، واستكمال أهدافها، مشيًرا إلى 
أن اجتماع���ات أبناء اجلنوب احلاصلة حالًيا بالداخل 
واخلارج تهدف لترتيب وضمان وضع اجلنوبيني عقب 
انتصار الثورة، و»هو حق مشروع لكل أبناء الوطن من 

صعدة إلى املهرة«.

مضيًف���ا أنه ينبغي أال يخش���ى الناس أو يقلقوا من 
الدع���وة خلي���ار الفيدرالية، أو اخلي���ارات األخرى، 
واحلدي���ث عنه���ا؛ ألن ه���ذا األمر يج���ب أن يكون 
محل توافق وحوار وطني س���يتحول بعدها لنصوص 

دستورية))(.

أما أحمد عمر بن فريد السياسي املعارض املقيم في 
أملانيا فاعتبر أن خطاب قوى املعارضة في الشمال في 
وثيقة احلوار الوطني عام 2009م من قضية اجلنوب، 
أنها ليست صحوة ضمير، مشيًرا إلى املوقف اجلديد 

لتلك القوى تبلور بعد اندالع »ثورة الشباب«.

 وقال بن فريد: إن »رأي علي محس���ن األحمر من 
قضية اجلنوب: ع���ودة األراضي والوظائف واملناصب 
ألصحابها، في ح���ني رأى حميد األحمر وجود رئيس 

))( املرجع السابق.
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جنوب���ي ورئي���س وزراء جنوبي ملدة خمس س���نوات، 
وبعد اخلمس س���نوات يُجرى اس���تفتاء اجلنوب على 
)الفيدرالية(، أما رأي عبد الوهاب اآلنس���ي الزعيم 
اإلصالحي األبرز: الدعوة إلى حوار وطني شامل حتت 
إشراف األمم املتحدة واجلامعة العربية، ويستبعد منه 

»االنفصاليون«.

وأشـــار بـــن فريد إىل تعـــدد مواقف »أصحـــاب القضية«، 
وتغريها من وقت آلخر؛ يف إشـــارة إىل دعاة الفيدرالية من 

خالل:

 - الدعوة للذه���اب إلى جامعة الدول العربية لفك 
االرتباط.

 - لقاء في لندن يطرح مش���روًعا سياسّيًا متكاماًل 
يتحدث بشكل واضح عن االستقالل وفك االرتباط.

 - لق���اء القاه���رة يدعو إلى الفيدرالي���ة بعد ثورة 
الش���باب، وأصبحت »قضية اجلنوب« في سياق »ثورة 

التغيير«.

 وكشف بن فريد أنه وبعد لقاء بروكسل الذي ُعقد 
أواخر ش���هر يونيو 2011م في العاصم���ة البلجيكية 
بروكس���ل لقوى االس���تقالل اجلنوبي ف���ي اخلارج، 
حصلت تعديالت على مواقف تلك القوى في إش���ارة 

لدعاة الفيدرالية.

 ومن أبرز التعديالت اليت كشف عنها بن فريد:

 1– أن حرب 1994م قد فكت االرتباط بني الشمال 
واجلنوب، وأن الوضع القائم بعد احلرب ليس وحدة، 
وإمنا هو اغتصاب بالقوة العسكرية، وهو لذلك أسوأ 

من االحتالل البريطاني.

 2– أن���ه من حق ش���عب اجلن���وب أن يرفض هذا 
الوضع القائم، ويقرر مصيره بنفسه دون وصاية عليه، 

وميكن أن يكون ذلك بآلية احلل السوداني.

اعتب���ار النض���ال الس���لمي بكافة أش���كاله   –( 
 هو األس���لوب العص���ري واحلضاري املقب���ول عاملّيًا 

لتحقيق هذا الهدف.

 4– أن تكون األداة السياسية لهذا النضال السلمي 
هي كافة القوى السياسية اجلنوبية دون استثناء؛ وذلك 
في إطار جبهة وطنية تش���مل اجلميع، وتسمى بجبهة 
احلراك الوطني الس���لمي اجلنوبي بصرف النظر عن 

انحداراتها وانتماءاتها احلزبية واالجتماعية.)1(

وفي إطار احلدي���ث عن آلية إيج���اد حل للقضية 
اجلنوبية، يقول الدكتور عب���ده املعطري: »نحن نؤمن 
بأن قيادات الثورة السلمية اجلنوبية طائر ذو جناحني، 
وأي قرار مصيري ال بد أن يكون قراًرا جماعّيًا ألبناء 

اجلنوب جميًعا، وليس لفئة معينة«. )2(

يقول الدكتور ياس���ني سعيد نعمان: »وقول البعض: 
إن جن���اح الثورة خطر على القضي���ة اجلنوبية يطرح 
أكثر من عالمة استفهام. وبعد عملية التغيير سيكون 
للشعب الكلمة الفصل في قضية اجلنوب، وغيرها من 
القضايا، وال أحد س���يكون بدياًل للشعب في اجلنوب 

وفي الشمال على حد سواء«))(.

والواضح أن كل أط���راف القضية اجلنوبية يؤمنون 
أنه وبعد الثورة يج���ب على قوى الثورة املنتصرة عدم 
املساس مبطالبهم، ولو أدت إلى خيار االنفصال كمآل 
نهائي للقضية اجلنوبية، وهو في تصوري ما ال تريده 
هذه القوى التي حتكمه���ا األحزاب، والتي لن تعترف 
به���ا إال في إطار احللول املطروحة س���ابًقا في وثيقة 
اإلنقاذ، وأن العامل الدميغرافي سيحدد هذه املسألة، 
السيما وأن الشمال سيكون منهًكا عقب الثورة، وبدون 
تسوية سياس���ية بني الشمال واجلنوب سيؤول الوضع 

إلى صراع داخلي جديد على موارد الناجت احمللي. 

)1( من ورقة مقدمة لندوة »قضية اجلنوب بني االس���تراتيجية والتكتيك« 
 )SMC( التي أقامها املركز اجلنوبي لإلعالم والدراسات االستراتيجية
في العاصمة السويسرية )برن(، )2011/7/2م، انظر صحيفة الوسط 

اليمنية، 2011/7/27م، مرجع سابق.
)2( انظر موقع حياة عدن، نقاًل عن صحيفة األمناء، )2011/9/2م، مرجع 

سابق.
))( انظر صحيفة عكاظ، )2011/8/2م، مرجع سابق.
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نتائج وتوصيات:

1( إن التناق���ض ف���ي مكونات الث���ورة يحّتم عليها 
بعد جناحها أن تأخ���ذ في اعتبارها عند قيام الدولة 
احلديثة إرضاء إرادات ه���ذه املكونات، وهذا يتوقف 
على قوة ه���ذه اإلرادات، ونس���بة ممثليها في فئات 
املجتمع، ومدى قدرتهم عل���ى الضغط باجتاه احترام 
إراداتهم، وم���ا يأملوا منه من ه���ذا التغيير؛ ولذلك 
فالس���ؤال املطروح: ما هو اإلطار املناس���ب لتحقيق 

هذا؟ وهل سيقبل اجلميع تبني 
ما يطلق عليه »دولة مدنية« قد 
تؤثر على إرادات هذه املكونات؟

يكتنف  هن���اك غم���وض   )2
التي أرجأت حلول  الثورة  نتائج 
كل تعقيدات احلياة السياس���ية 
اليمني���ة إل���ى ما بع���د الثورة، 
مجموعة  عليه���ا  يفت���ح  وهذا 

من التحدي���ات التي قد تُلَْمز به���ا في حال خروجها 
عن س���يطرة الدولة احلديثة؛ لذا يتوجب على الدولة 
احلديثة مراعاة التوعية في مدى قدرتها على حتقيق 
أهداف الثورة والصعوب���ات التي تكتنف ذلك، مبعنى 

إيجاد خارطة طريق لذلك.

يضاف إلى ذلك أن الركائز األساس���ية التي قامت 
عليه���ا الثورة يجب أن يش���هدها الواقع السياس���ي، 

ويلمسها املواطن اليمني.

)( على القوى الصاعدة التوجه الس���تخدام العبني 
دوليني جدد كتركيا مثاًل؛ ميكن أن يؤثروا في حتسني 

العالقات مع دول اجلوار وأمريكا.

4( إن موق���ف الواليات املتحدة م���ن الثورة اليمنية 
املعتم���د على قاعدة أن االضطراب���ات التي اجتاحت 
املنطق���ة العربي���ة لم تغي���ر مصاحلها فيه���ا. وعلى 
سياس���ة حتقيق التوازن بني التغيير واالس���تقرار في 
الشرق األوسط، وأنه يجب أن تتعامل مع من تنتخبهم 
الشعوب العربية، وفًقا لقاعدة املد واجلزر؛ للمحافظة 

على مصالح أمريكا، س���تنتج موقًفا واضًحا بالتخلي 
ع���ن النظام الس���ابق لتبدد مصاحله���ا معه ولوجود 
توافق وطمأنة لها من الثوار باحلفاظ على مصاحلها 
في اليمن؛ يأتي ه���ذا بعد أن قامت الواليات املتحدة 
باختب���ار الثوار، ومتحيصهم م���ن خالل عدم اجلدية 
في اإلطاح���ة بنظام صالح لنزع آراء تتوافق واملصالح 

األمريكية، وتطمئنها.

5( إن على السلطة، وفي ظل تخلي الدول الداعمة 
عنها، وتغير سياساتها جتاهها، 
أن تعلم بأنها غير مرغوب فيها، 
وأن نهايتها قد أصبحت وشيكة، 
وأن املس���ألة مسألة وقت ليس 
تتخذ خطوات  أن  فعليه���ا  إال؛ 
فعلية للمحافظة على الوطن إن 

كان بها وطنية.

النظ���ر عن من  6( وبغ���ض 
املس���تفيد، ومن اخلاس���ر من نتائج هذه الثورة، وما 
ميك���ن أن تتمخض عنه، وما ميك���ن أن يلعبه املجتمع 
الدولي لالس���تفادة منه���ا؛ فإنه يج���ب وضع برامج 
وتصورات وآليات؛ لالس���تفادة من هذه الثورة، وعدم 
تركه���ا ألصحاب امل���آرب والعابثني والع���وام ليقودوا 

البالد والعباد.

7( إن قضي���ة اجلنوب حتكمها عدة س���يناريوهات 
تبًع���ا لتأثير قوى احل���راك فيها؛ فاحلراك يس���عى 
لترتيب وتوحيد جه���وده في نصرة القضية اجلنوبية، 
والفيدرالية وإن كانت حاًل موضوعّيًا في نظر احلراك 
واملعارض���ة، إال أن احل���راك بدأ يغّي���ر تلك النظرة، 

ويسعى لالنفصال.

ويبقى السؤال: كم النسبة الدميوغرافية التي ميثلها 
احلراك؟ 

فاملجتمع متكون من عدة فئ���ات: املوالني للحراك، 
األح���زاب، التي���ارات الدينية، كما يج���ب اعتبار أن 

التركيبة السكانية والدميوغرافية قد تغيرت.

بغض النظر عن من المس��تفيد، ومن الخاسر 
من نتائج الثورة، وما يمكن أن تتمخض عنه، وما 
يمك��ن أن يلعبه المجتمع الدولي لاس��تفادة 
منها؛ فإنه يجب وضع برامج وتصورات وآليات؛ 
لاس��تفادة من الثورة اليمني��ة، وعدم تركها 
ألصحاب المآرب والعابثي��ن والعوام ليقودوا 

الباد والعباد.
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فإذا فرضنا أنه سيقام استفتاء على االنفصال مثاًل 
أو الفيدرالية ملدة معينة، وبعدها يُس���تفتى اجلنوبيون 
مرة أخرى على الوحدة أو فك االرتباط، فكيف نستطيع 
أن نحدد من هو اجلنوبي الذي يحق له االستفتاء في 

ظل املعطيات أعاله؟

إن مس���تقبل اجلنوب يحكمه املنتس���بون واملؤيدون 
للح���راك اجلنوب���ي، فك���م عددهم مقارن���ة مبن ال 

يؤيدونهم، الس���يما من بعض أعضاء أحزاب املشترك 
وغير املقتنعني بأفكار ومبادئ احلراك، إن مس���تقبل 
اجلنوب يحكمه أيًضا القوى اخلارجية املستفيدة منه 
السيما دول اجلوار املؤثرة على اجلنوب ببعض مكوناته 

كحضرموت واملهرة وشبوة.
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معلومات إضافية

احلراك اجلنوبي يف اليمن:

ب���دأت احلرك���ة االحتجاجية في اجلنوب اليمني مح���دودة من حيث احلجم وامل���دى الزمني واجلغرافي في 
احملافظات التي كانت تش���كل ما كان يع���رف ب�»جمهورية اليمن الدميقراطية الش���عبية« بعد انتهاء حرب عام 
1994م األهلية، أما احلراك الواسع، فقد بدأ مطلبّيًا وحقوقّيًا بقيادة جمعيات املتقاعدين اجلنوبيني في منتصف 

2007م، ثم ما لبث أن طالب باستقالل اجلزء اجلنوبي من البالد.

كان يفترض أن يتم خالل الس���نوات الثالث األولى للوحدة التي مت���ت في 22 مايو 1990م، وفي إطار الدمج 
ملؤسسات وسياسات الدولتني السابقتني، معاجلة كافة املشاكل واالختالالت، إال أن النخبتني الشمالية واجلنوبية، 
-بس���بب التباينات األيديولوجية واملاضي الصراعي للعالقة بينهما- ُشغلتا بالصراع السياسي عن ما سواه من 

املهام، وقد تطور ذلك الصراع بني الطرفني إلى حرب شاملة في صيف عام 1994م.

انتهت احلرب بهزمية النخبة اجلنوبية ممثلة بش���كل أساسي في احلزب االشتراكي، وإثر ذلك � وفي محاولة 
لتصفية الدولة اجلنوبية � مت اتباع عدد من السياسات تركت آثارها السلبية العميقة على الوجدان اجلنوبي.

عند انتهاء احلرب مت إطالق يد القوات الش���مالية واجلماعات التي حاربت في صفوفها في نهب مؤسس���ات 
وممتلكات الدولة اجلنوبية، ومقرات احلزب االش���تراكي وممتلكاته، ومنازل وممتلكات قياداته التي انتهى األمر 

باآلالف منها إلى املنافي، وبعض املمتلكات اخلاصة.

وانتقل���ت معظم أراضي ومؤسس���ات اجلنوب، التي كانت ما تزال ملًكا للدول���ة، إلى فئة صغيرة من النافذين 
املقربني من النظام، واملنتمني في الغالب إلى الشمال، إما عن طريق التوزيع بأوامر عليا، أو البسط واالستيالء، 

أو اخلصخصة.

وعقدت النخبة الش���مالية محاكمات سياس���ية صورية بتهمة اخليانة العظمى لعدد 16 من القيادات اجلنوبية 
التي فرت إلى اخلارج، ومن ضمنهم نائب رئيس اجلمهورية األس���تاذ علي س���الم البيض، ورئيس مجلس الوزراء 

املهندس حيدر أبو بكر العطاس، وأُدينت تلك القيادات، وصدر ضدها أحكاًما باإلعدام.

وانتهى األمر باملئات من الكوادر اجلنوبية احملس���وبة على االش���تراكي إلى املناف���ي. وفي حني اختار اآلالف 
ممن بقوا في الداخل اإلحالة للتقاعد خوًفا من اإلجراءات االنتقامية، وجد البعض اآلخر نفس���ه وقد أُحيل إلى 
التقاعد املبكر إجبارّيًا، واكتفى البعض الثالث باالنقطاع عن العمل ليفقد كل شيء. وحلت عناصر شمالية مكان 

العناصر اجلنوبية في الكثير من املواقع األمنية واإلدارية في احملافظات اجلنوبية.

ر بدولة اجلنوب، فتم تغيير أسماء املدارس  وحاولت السلطة احلاكمة، على الصعيد الثقافي، طمس كل ما يَُذكِّ
واملعس���كرات، واملراكز، ووسائل اإلعالم، وجرت محاوالت حثيثة لطمس السنوات األربع األولى من عمر الوحدة 

والدور الذي لعبه القادة اجلنوبيون في عملية التوحيد. 

وبفعل سياس���ات اإلصالح االقتصادي الت���ي تبنتها الدولة عام 1995، تآكل دخ���ل الفرد اجلنوبي من مرتب 
مة من الدول���ة، وغابت املعاجلات احلكومية الكفيلة بتخفيف  الدول���ة؛ وتدهورت أوضاع اخلدمات املجانية املقدَّ

آثار السياسات االقتصادية على حياة الناس. 
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وخالل الفرتة )1994-2007م( بدأت ومنت عدة ظواهر:

عل���ى صعيد النظام السياس���ي، ووفًقا لتوصيف جلنة احلوار الوطني، فقد »قاد القائمون على الس���لطة حركة 
انقضاض على مضامني الشراكة الوطنية، واملشروع الدميقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية واحلزبية...«، 
وحتولت الدولة »من مش���روع سياسي وطني إلى مش���روع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضاالت وتضحيات أبناء 

اليمن، والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية، لالستحواذ الكامل على السلطة، واالستئثار بالثروة«.

ومع أن فورات غضب اجلنوبيني لم تتوقف منذ عام 1994م، وإن كانت على نطاق ضيق، إال أن احلراك الواسع 
وبشكله القائم لم يبدأ سوى في منتصف عام 2007م، ومتثلت مقدمات احلراك الواسع في ظهور حركة التصالح 
والتسامح بشكل محدود ابتداء من عام 2001م، ثم توسعها تدريجّيًا في السنوات الالحقة. وقامت حركة التصالح 
والتس���امح على فكرة أن الصراع العنيف بني أجنحة احلزب االشتراكي اليمني في عام 1986م، واالنقسام الذي 
تركه في الصفوف هو الذي دفع باجلنوبيني إلى الوحدة، وهو الذي س���اهم في هزميتهم عسكرّيًا في حرب عام 

1994م، ولذلك سعت احلركة من خالل اللقاءات املوسعة إلى رأب الصدع بني املكونات اجلنوبية. 

وهناك عوامل عديدة ساعدت وشجعت على ظهور احلراك اجلنوبي الواسع عام 2007، أهمها التمرد احلوثي 
الذي اندلع في الش���مال في عام 2004م، واحلراك الكبير الذي صاحب انتخابات س���بتمبر 2006م الرئاسية، 
والدور الذي لعبته الصحافة احلزبية واملستقلة في كشف قضايا الفساد، وتوجيه النقد إلى رأس الدولة، ووجود 
بعض التحول في الدعم اإلقليمي والدولي للس���لطة القائمة عبَّر عن نفس���ه من خالل مطالب الدول واملنظمات 

الدولية للحكومة اليمنية بتبني إصالحات شاملة على كافة الصعد. 

وقد حاولت احلكومة اليمنية منذ اندالع احلراك احتواءه بعدة طرق: تارة بالسماح بالتظاهر واالعتصام، وتارة 
ثانية بتوظيف األدوات األمنية كاعتقال القيادات وقمع املظاهرات، وتارة ثالثة بالعمل على حل املشاكل املطروحة، 
وفي إطار املعاجلات احلكومية أُعيد إلى اخلدمة في القوات املسلحة حتى بداية أبريل 2009م عدد 94 ضابًطا 
و6655 فرًدا من املنقطعني، وأُعيد إلى اخلدمة كذلك 017) ضابًطا من املتقاعدين. ومت تس���وية أوضاع 1860 

ضابًطا و8202 جندّيًا وصف ضابط.

وفي مجال األمن أُعيد إلى اخلدمة من املنقطعني 4247 ومن املتقاعدين )459. وعولج بالترقية أو التس���وية 
وضع 495) ضابًطا، و195) فرًدا من متقاعدي جهاز األمن السياسي، فيما أُعيد إلى اخلدمة في اجلهاز 160 

متقاعًدا و06) منقطعني. 

وُعنيِّ بعض اجلنوبيني في مواقع حكومية س���واء على مستوى املراكز أو احملافظات، وسمح ألبناء احملافظات 
اجلنوبية من خالل انتخابات غير مباش���رة باختيار محافظيهم من بني صفوفهم. لكن املعاجلات احلكومية، كما 
يبدو، جاءت متأخرة كثيًرا، واقتصرت على معاجلة اجلوانب املتصلة بالوضع الوظيفي في حني أُهملت القضايا 

اجلوهرية املتصلة بالفساد ونهب األراضي، واالستئثار بالسلطة والثروة . 

املصدر: 

د. عبد الله الفقيه، األزمات اليمنية وأثرها على واقع ومس���تقبل الدولة، التقرير االرتيادي )االس���تراتيجي( 
السابع ملجلة البيان، 1)14ه�.
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األردن.. آفاق ومعوقات التغيري 

ملخص الدراسة
باتت االضطرابات السياس���ية في الوطن العربي مبثابة الظاهرة األبرز في العام 2011م؛ إذ يراقب العالم 
كله الثورات الش���عبية التي حتدث في مصر والبحرين، وليبيا وتونس وس���وريا، وغيرها من البلدان العربية، 
ويختلف سقف املطالبات من دولة إلى أخرى؛ حيث تطالب قوى املعارضة في بعض الدول بإجراء إصالحات 

شاملة، فيما تطالب قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة.

ولم تكن األردن بعيدة عن هذه األحداث؛ إذ انتشر احلراك الشعبي السياسي في العديد من احملافظات، 
ورغم أن س���قف املطالبات والشعارات ارتفع في الشارع األردني، من إسقاط احلكومة وإصالح النظام، إلى 
إس���قاط النظام في حاالت محدودة وفي مناطق معينة، إال أن احلراك الشعبي بصوره وأمناطه املختلفة، ما 
يزال ضمن احلدود التي ميكن الس���يطرة عليه وضبطه؛ حيث إن الشارع األردني لم يتحرك بصورة جماعية 

واسعة االنتشار، كما حدث في دول عربية أخرى.

تبحث هذه الدراس���ة في آفاق وإش���كاليات التغيير في النظام السياسي للمملكة األردنية في ظل الثورات 
العربي���ة، وتعقيدات الواقع الداخلي، وأثر اخل���ارج على مآالت ذلك التغيير، وحتاول حتديد موقع احلركات 

اإلسالمية في عملية التغيير التي تشهدها املنطقة العربية بشكل عام، وفي األردن على وجه اخلصوص.

كما تبحث الدراسة إشكالية عالقة اإلسالميني مع السلطة في األردن، خاصة أن تعامل النظام السياسي 
األردني مع جماعة اإلخوان املس���لمني قد ظل حتى فترة متأخرة يس���ير باستراتيجية يغلب عليها التسامح 
واالعتدال، إال أنه مع ظهور حركات إس���المية جديدة كالس���لفية اجلهادية وغيرها، أصبحت اس���تراتيجية 
النظام تس���تند إلى القمع واالس���تبداد، واملطاردة واملالحقة األمنية، والتضييق على املنتمني لهذه التيارات 

اجلديدة.

حتاول الدراس���ة حتديد سيناريوهات بقاء النظام السياسي األردني وسط اشتعال املنطقة برياح الثورات 
الش���عبية السلمية، خاصة وأن مآالت الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر، وليبيا واليمن وسوريا، وما 
رافقه���ا من فوضى من الناحية األمنية واالقتصادية، قد جعل مس���ألة التغييرات اجلذرية في النظم امللكية 
غير ممكنة؛ ومن املس���تبعد قيام ثورة لإلطاحة بها على املدى املنظور، ورمبا يكون من املرجح س���يرها نحو 

التحول إلى امللكية الدستورية بدرجات متفاوتة.

 مروان شحادة
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باتت االضطرابات السياسية في الوطن العربي مبثابة الظاهرة األبرز هذا العام؛ إذ يراقب العالم كله الثورات 
الش���عبية التي حتدث في مصر والبحرين، وليبيا وتونس، وس���وريا، وغيرها من البلدان العربية، ويختلف سقف 
املطالبات من دولة إلى أخرى؛ حيث تطالب قوى املعارضة في بعض الدول بإجراء إصالحات شاملة، فيما تطالب 

قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة.

وقد تعددت املسميات التي استُخدمت لوصف األحداث والتطورات اجلارية في العالم العربي؛ بني من وصفها 
بالثورات واحلركات االحتجاجية، واملظاهرات واالعتصامات املطالبة بالدميقراطية، وبني من أطلق عليها الربيع 
العرب���ي، والتمرد، وحركة 25 يناير في احلالة املصرية، ولكن ال واحدة من تلك املس���ميات تنطبق بنفس الدقة 
على جميع االنتفاضات العربية؛ نظًرا لتباينها واختالف طبيعتها من بلد إلى آخر، ومن ثَم صعوبة إدراجها حتت 
يافطة واحدة، وذلك رغم احلقيقة التي ال مراء فيها، وهي أن الثورات العربية تشترك في أسباب عميقة مؤدية 
الندالعها، متمثلة في إحباط بعض الش���عوب من غياب الدميقراطية، وحرمانها من حقوقها األساس���ية، ومن 

حرياتها الفردية، باإلضافة إلى تدهور الظروف املعيشية، وتنامي الفساد، وانعدام العدل االجتماعي.

 تبحث الدراسة في آفاق وإشكاليات التغيير في النظام السياسي للمملكة األردنية، وتعقيدات الواقع الداخلي، 
وأثر اخلارج على مآالت ذلك التغيير، وموقع اإلسالميني واألحزاب املختلفة من قيادة عملية التغيير.

تنطلق الدراس���ة من تس���اؤل رئيس مفاده: ما آفاق وإش���كاليات التغيير في النظام السياسي األردني في ظل 
الثورات العربية؟

وينبثق عن هذا الس���ؤال تس���اؤالن آخران هما: ما دور احلركات اإلس���المية في عملية التغيير التي تشهدها 
املنطقة العربية بشكل عام، وفي األردن على وجه اخلصوص؟

وما سيناريوهات بقاء النظام السياسي وسط اشتعال املنطقة برياح الثورات الشعبية السلمية؟

لإلجابة عن التساؤالت السابقة، فإّن هذه الدراسة ستتناول احملاور التالية:

- تركيبة النظام السياسي القائم في األردن، وموقعه في النظام الدولي.

- إشكالية عالقة اإلسالميني مع السلطة في األردن. 

األردن.. آفاق ومعوقات التغيري

كاتب وباحث متخصص في شئون حركات اإلسالم السياسي

 مروان شحادة
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- موقع اإلس���الميني في األردن من الزخم الثوري 
في دول اجلوار.

- سيناريوهات البقاء وسط أجواء اجلوار الثوري.

- خالصة ونتائج.

سوف نس���تخدم في هذه الدراسة عدة مناهج في 
س���بيل الوصول إلى نتيجة موضوعي���ة، هي: املنهج 
املقارن، واملنه���ج التاريخي التحليل���ي، ومنهج حتليل 

املضمون في إطار حتليل مضمون النص.

حيث يس���تخدم املنهج املقارن، 
ملعرفة أوجه الش���به واالختالف 
بني موقف احلركات اإلس���المية 
املختلف���ة من النظام السياس���ي 
في األردن، وطبيعة العالقة التي 
ترتب���ط بها، ودورها من احلراك 
الش���عبي في املنطقة بشكل عام 

وفي األردن بشكل خاص.

أما املنهج التاريخي فنس���تفيد 
منه في معرفة تركيبة النظام السياس���ي في األردن، 
وإشكالية عالقته باحلركات اإلسالمية، وردود أفعال 
املواالة واملعارضة في انعكاس���ات احلراك الش���عبي 

العربي على األردن.

فيما نس���تخدم منهج حتليل املضمون في إطار حتليل 
الن���ص؛ لالطالع على بعض النصوص التي تبني مواقف 
األطراف املختلفة الرسمية والشعبية من عملية التغيير، 
وحتدد استراتيجيات وخيارات املستقبل لتلك األطراف. 

تركيبـــة النظـــام السياســـي القائـــم يف األردن 
وموقعه يف النظام الدولي:

 يعتبر اإلس���الم من املكّونات األساسية للدولة في 
األردن، فقد اعتبر اإلس���الم منذ تأسيس إمارة شرق 
األردن عام 1921م على يد األمير عبد الله أحد ركائز 
احلكم وبناء الدولة، ولعلَّ انتس���اب األسرة الهاشمية 

للنَّب���ي محمد -صل���ى الله عليه وس���لم- كان عاماًل 
أساسّيًا في عالقة اإلسالم بالدولة، وكانت أيديولوجية 
»الثورة العربية الكبرى« التي قامت في احلجاز تستند 

مج بني األيديولوجيا اإلسالمّية والقومية. إلى الدَّ

وعلى الرغم من املكانة األساس���ية لإلس���الم في 
تأس���يس الّدولة إال أنَّ اإلسالم لم يكن محورّيًا؛ فقد 
سلك النظام األردني نهًجا وسطّيًا؛ حافظ مبوجبه على 
اعتبار الشريعة أحد مصادر الّتشريع، وله الهيمنة في 

مجال األحوال الشخصية.

وي���رى الباحث محمد أبو رمان، 
أن النظ���ام السياس���ي األردن���ي 
يواجه ثالثة حتديات رئيس���ة في 
ظل املخاوف التي يعيشها النظام، 
الداخلية  الظ���روف  ع���ن  فضاًل 
واملوقف  اإلقليمي���ة،  واملتغي���رات 
والتي  األمريكي،  وبخاصة  الدولي 
تدفع جميعها نحو إحداث تغييرات 
سياس���ية نوعية، تطم���ح لتحقيق 
إصالح سياس���ي ووضعه على أجندة أولوياته، وتضع 
قوى الش���د العكسي التي متثل أهم العقبات في وجه 
اإلصالح في الصفوف اخللفية في صنع القرار، وهذه 

التحديات هي)1(: 

التح��دي األول: أّن »ممانعي اإلصالح السياسي« في 
مؤسس���ات الدولة، أو من تتع���ارض مصاحلهم معه، 
سيعملون على »عرقلة« املسار والتخفيف من اندفاعه، 
ب���ل وتفريغ التغييرات املطلوب���ة من مضمونها، خالل 
املرحلة املقبلة. فهذه »األدوات الرسمية« أسست منط 
عمله���ا وتفكيرها على »إبقاء الوض���ع الراهن«، ومنع 
التغييرات املتوقعة، وحت���ى وإن كان هنالك من داخل 
»مؤسسات الدولة« من يدفع باجتاه اإلصالح، فسينظر 
إليه »املمانعون« بنظرية الريبة والتشكيك بعدم إدراك 

)1( د. محم���د أبو رمان. اجتاهات التغيي���ر واإلصالح في األردن، مدونة 
الكاتب محمد أبو رمان، مدونة جدران، 19/ 4/ 2011م، 

http://www.judran.net/?p=190 .

يعتبر اإلس��ام من المكّونات األساسية 
للدولة ف��ي األردن، فقد اعتبر اإلس��ام 
من��ذ تأس��يس إم��ارة ش��رق األردن عام 
1921م على يد األمير عبد اهلل أحد ركائز 
الحك��م وبن��اء الدول��ة، ولعلَّ انتس��اب 
بي محمد -صلى  األس��رة الهاشمية للنَّ
ا  اهلل علي��ه وس��لم- كان عامًا أساس��ّيً

في عاقة اإلسام بالدولة
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خطورة اإلصالحات املطلوبة، وسيعملون على إفشاله، 
وم���ن املتوقع أن تنتق���ل »األدوات الرس���مية« مع كل 
مرحل���ة من مراحل تنفيذ أجن���دة اإلصالح للتخفيف 
من تداعياتها ومضامينها، وإلعاقة نتائجها على أرض 

الواقع، باستخدام أساليب مختلفة ومتنوعة.

ا  التحدي الثاين: وهو التحدي األهم واألكثر حس���مً
ملسار اإلصالح السياسي، ويتمّثل بعدم وجود اتفاق إلى 
اآلن على أجندة محددة لإلصالح، بوصلته وأولوياته، 
واجتاهاته، بني القوى السياس���ية الت���ي تتحّرك في 
الش���ارع؛ إذ تتنوع املطالب وتتع���دد بني ذات الطبيعة 
األيديولوجية واملطلبية، واالقتصادية والسياسية. ليس 
ذلك فحس���ب، بل هنالك اخت���الف حتى في تعريف 
سقف اإلصالح السياسي املطلوب، واملراحل املتتالية 

في الوصول إليه.

تنغم���س وراء ه���ذا االخت���الف األل���وان احلزبية 
ل خلفية  واأليديولوجية املتنوعة واملتعددة التي تش���كّ
سياس���ية لألحزاب والق���وى التي تقود ما يس���مى 
ب�»احلراك الداخلي« اليوم، وحتديًدا القوى اليسارية 
والقومي���ة واإلس���المية. لكن ما هو أه���م من ذلك 
الثنائي���ة الدميغرافي���ة األردنية- الفلس���طينية، وما 
تثيره من مخاوف وهواج���س متبادلة، تدفع إلى رؤى 
متباينة ألجندة اإلص���الح وطبيعته، ما يجعل اخلروج 
من »املنطقة الرمادية« في تعريف طبيعة هذه العالقة 
وموق���ف الدولة منها مبثابة ش���رط رئي���س الجتياز 

العقبات والتحديات التي تواجه اإلصالح السياسي.

التح��دي الثال��ث: وهو التحدي االقتصادي؛ إذ تبعث 
املعطي���ات املالية احلالية إلى قلق كبير من مس���توى 
العجز في املوازنة العامة، وحجم الدين، وضعف فرص 
النم���و االقتصادي خالل العام احلالي، في ظل أجواء 
م���ن البطالة والفقر واالحتق���ان االجتماعي، بخاصة 
في احملافظات، ما يه���دد بتدهور أكبر في االقتصاد 

الوطني، ومن ثم انفجار حالة »االحتقان«.

إشـــكالية عالقـــة اإلســـالميني مع الســـلطة يف 
األردن: 

يعتبر النظام السياس���ي األردني من أكثر األنظمة 
العربية اعتداالً وتس���امًحا، مع احلركات اإلس���المية 
في العالم العربي، ويع���ود ذلك إلى اخلبرة التاريخية 
املتميزة ف���ي اإلدارة والتعامل مع املتغيرات، وقد ظهر 
ذل���ك جلّيًا في العالقة املتمي���زة بني جماعة اإلخوان 
املس���لمني والسلطة في األردن، والقدرة على التعايش 
والتع���اون وجتنب الصدام، ففي الوق���ت الذي كانت 
تعاني فيه احلركات اإلس���المية في العالم العربي من 
القمع واالس���تبداد واملالحقة واالعتقال، كان اإلخوان 
املس���لمون ف���ي األردن يتمتع���ون بالدع���م والتأييد، 
وميارسون أنشطتهم السياسية واالجتماعية في إطار 
نهم من االنتشار  من احلرية والتس���امح النس���بي، مكَّ
والتغلغل في نس���يج املجتم���ع األردني، وقد متيز أداء 
اإلخوان بالقدرة على التكيف مع املتغيرات السياسية 
نها من جتن���ب الوقوع في صدام مع  واالجتماعية مكَّ
السلطة، كما حدث مع نظيراتها في الدول العربية)1(.

ينطبق الوصف الس���ابق لتعامل النظام السياس���ي 
األردني مع اإلس���الميني مع جماعة اإلخوان املسلمني 
فقط، حتى فترة متأخرة بنفس االستراتيجية السابقة 
التي يغلب عليها التس���امح واالعتدال، إلى أن ظهرت 
حركات إسالمية جديدة كالسلفية اجلهادية وغيرها؛ 
حيث أصبحت اس���تراتيجية النظام تستند إلى القمع 
واالستبداد واملطاردة واملالحقة األمنية والتضييق على 

املنتمني لهذه التيارات اجلديدة. 

ولم يش���هد األردن خالل مرحلة تأس���يس اإلمارة 
حركات إسالمّية سياسية، فقد جاءت معظم احلركات 
اإلس���المية ف���ي األردن م���ن اخل���ارج، وكانت هذه 
احلركات قد ظهرت في العاملني العربي واإلس���المي 
عقب انهيار اخلالفة اإلس���المية عام 1924م، وبدأت 

)1( محم���د زاهد جول، »احلركة اإلس���المية األردنية: إش���كالية العالقة 
باآلخر«، اإلسالمية األردنية – 29-، مركز املسبار للدراسات والبحوث، 

اإلمارات العربية املتحدة، كانون األول، 2010م، ص 25 - 48. 
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هور في األردن  احلركات واجلماعات اإلس���المية بالظُّ
كفروٍع للجماعات في اخلارج عقب أفول االس���تعمار، 
ل  وش���هدت مرحلة االستقالل عام 1946م، بداية تشكُّ
احلركات اإلس���المية ف���ي األردن وس���ط أجواٍء من 
التسامح والّترحيب من ِقَبل مؤسس الّدولة امللك عبد 
الله األول؛ حيث أعلن عن تأس���يس جماعة اإلخوان 

املسلمني في نفس العام)1(.

لت املصالح املش���تركة بني السلطة وجماعة  وقد ش���كَّ
اإلخوان املس���لمني)2(، عاماًل أساس���ّيًا في إرس���اء روح 
التعاون والتس���امح خالل عقود عدي���دة من الزمن بني 
الطرفني، وق���د جتلت هذه املصالح ف���ي االلتقاء على 
برنام���ج التصدي للق���وى السياس���ية املتطرفة املتمثلة 
باأليديولوجيا اليسارية والقومية، التي عملت بقوة خالل 
اخلمسينيات والستينيات من القرن املنصرم على زعزعة 

األسس السياسية واالجتماعية للسلطة واجلماعة))(.

على الرغم من شيوع روح التعاون واالحترام املتبادل 
بني الس���لطة السياس���ية األردنية وجماعة اإلخوان 
املس���لمني، إال أن هناك مجموعة من العوامل تساعد 
على توليد عناصر التنافر والنزاع، فالطبيعة الفكرية 
السياس���ية للجماع���ة حتمل في جوهره���ا إمكانات 
الصراع والنزاع على غرار اجلماعات الدينية املماثلة 
ف���ي العالم العربي، وهذا ما ش���هدته الفترة األخيرة 
من عالقة الدولة باجلماعة؛ حيث غلبت سمة التنافر 
والصدام على طبيعة العالق���ة، وارتفعت وتيرتها في 

ظل الثورات الشعبية التي تشهدها املنطقة العربية.

ميك���ن تقس���يم حركات اإلس���الم السياس���ي في 
األردن إلى قسمني أساس���يني: األول: ال يؤمن بالنهج 

)1( املصدر السابق، ص 24. 
)2( تعتب���ر جماعة اإلخوان املس���لمني من أولى اجلماعات التي أُسس���ت 
ف���ي العالم العربي وفي األردن وفلس���طني، وهي من أكبر اجلماعات 
املنتشرة من الناحية الدعوية والتنظيمية لفترات طويلة، إلى أن دخلت 
جماعات وحركات وتنظيمات إس���المية جدي���دة أصبحت فاعلة في 

احلراك السياسي واالجتماعي مع بداية الثمانينيات.
))( محم���د زاهد جول، »احلركة اإلس���المية األردنية: إش���كالية العالقة 

باآلخر« اإلسالمية األردنية – 29-، مصدر سابق.

الدميقراطي على الرغم م���ن اختالف بنيته النظرية 
والعملية، ويض���م: حزب التحري���ر، وجماعة التبليغ 

والدعوة، والسلفية التقليدية، والسلفية اجلهادية.

والثاني: يؤمن بالنه���ج الدميقراطي، ويضم: حزب 
جبهة العمل اإلس���المي الذراع السياس���ي جلماعة 

اإلخوان املسلمني، وحزب الوسط، وحزب دعاء.

وتتباين عالقة النظام السياسي األردني مع احلركات 
اإلس���المية، بحس���ب طبيعة أيديولوجي���ا احلركة أو 
اجلماعة، واستراتيجية التغيير لديها، فالنظام يلجأ إلى 
املقارب���ة األمنية الصلبة في التعامل مع حزب التحرير 
اإلسالمي، على الرغم من عدم إميانه بالعمل املسلح، 
ويتخذ استراتيجية سلمية في التغيير، بيَّنها الشيخ تقي 
الدين النبهاني مؤس���س احلزب، والتي لم تتغير لهذه 
اللحظة، وفي قراءة الش���يخ النبهاني للطريقة النبوية 
رية التي  ل إلى منهج للّتغيير يقوم على الّدعوة السِّ توصَّ
تشكل نقطة االبتداء، ثم تليها مرحلة جمع املؤمنني في 
تكتل الّصحابة بع���د أن أمضوا فترًة في كتلة حلقات، 
ثم املرور ملرحل���ة الّدعوة اجلهرّية بعد أن صارت كتلة 
املؤمن���ني قويًة قادرًة على مجابهة املجتمع كله، وانتهاًء 

بقيام الّدولة اإلسالمّية في املدينة املنورة )4(.

د احلزب ثالث مراحل لقيام الّدولة: األولى:  وقد حدَّ
مرحلة الّتثقيف إليجاد أشخاٍص مؤمنني بفكرة احلزب 
وطريقته لتكوين الكتلة احلزبّية. الّثانية: مرحلة الّتفاعل 
مع األّمة لتحميلها اإلس���الم، حتى تتخذه قضيًة لها، 
كي تعمل على إيجاده في واقع احلياة. الّثالثة: مرحلة 
ا شاماًل،  استالم احلكم، وتطبيق اإلسالم تطبيًقا عاّمً

وحمله رسالة إلى العالم)5(.

ولم يطرأ على احلزب أّي اجتهاٍد أو جتديٍد أو تغييٍر 
في بنيته الفكرّية املركزّية املؤسس���ة للخطاب، األمر 
الذي حصر احلزب منذ تأسيس���ه ف���ي إطاٍر نخبوّي 

)4( تقي الدين النبهاني، »الدولة اإلس���المية«، دار األمة، بيروت، الطبعة 
اخلامسة، 1994م، ص )26-1.

)5( حزب التحرير. منشورات حزب التحرير، 1985/5/9م، ص 2.
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مع���زول، وحال دون تواصله مع اجلماهير من الرجال 
والنس���اء، األمر الذي أفسح املجال حلركات إسالمّية 

أخرى؛ كاإلخوان والّسلفية والّتبليغ.

وتنتش���ر ما يعرف بالس���لفية العلمية أو التقليدية 
-والتي جاءت تسميتها متييًزا عن السلفية اجلهادية- 
في األردن بشكل كبير، وتنامت نشاطاتها في السنوات 
األخي���رة؛ ألنها ال تتصادم مع النظام السياس���ي، بل 
تعطيه الش���رعية الكاملة لولي األمر، وتتصدر رموزه 
-أمثال علي احللبي ومش���هور حس���ن، وغيرهم من 
خالل مركز اإلمام األلباني- للدفاع عن النظام، أمام 
الهجمات واالنتقادات التي يتعرض لها من قبل احلركات 
واجلماعات اإلس���المية املعارض���ة كجماعة اإلخوان 

املسلمني، والسلفية اجلهادية، وحزب التحرير.

وتس���تند الس���لفية العلمية على مفهوم »التصفية 
والتربية« الذي يقوم على رؤية إحيائّية، قوامها تنقية 
العقائد والعبادات من الّش���وائب والبدع واالنحرافات 
التي علقت به���ا عبر الزمن، وتربي���ة األفراد عليها، 
وتعتمد على مبدأ أس���اس وهو: »االتباع ال االبتداع«؛ 

اعتماًدا على احلديث النبوي: »خير القرون قرني، ثم 
الذي يلونهم، ث���م الذين يلونهم«؛ فاالتباع ميثِّل جوهر 
نظرية التصفية، وذلك من خالل الكش���ف عن البدع 
ومالحقتها، وتطهير املجتمع من أضرارها، وفي ذلك 
يقول األلباني: »نفض البدع املتراكمة عن اإلسالم قد 
أصبح ضرورًة ال مناص منها، وال غنى عنها، حلياطته 
ولهداية الناس به.. إن البدعة في الدين ضاللة تقود 
إلى النار، وإن الله ال يقبل أن يُْدِخل أحٌد في الدين ما 
ليس منه، وأن العمل على غير ما أمر الله مردود«)1(.

وال تؤمن الرؤية الس���لفية التقليدي���ة، بالتعاون مع 
اجلماع���ات املختلفة القومية والوطنية واإلس���المية؛ 

باعتبارها انحراًفا عن منهج السلف. 

وعل���ى ما يبدو ف���إن حزب التحرير اإلس���المي ال 
ميتلك موقًف���ا حازًما وصلًبا من الثورات العربية، كما 
أن���ه لم يوض���ح موقفه بالتعبير ع���ن آراء عامة فيما 

محمد ناصر الدين األلباني، »مس���اجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني:   )1(
العز بن عبد السالم، وابن الصالح« املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة 

الثانية، 1405ه�، ص 12.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرحلة الّتثقوف إلجياد أشخاٍص 

مؤمنني بفكرة احلزب وصريقته  

 .لتكوين الكتلة احلزبّوة

مرحلة الّتفاعل مع األّمة لتحمولها  

اإلسالم، حتى تتخذه قضوًة هلا، 

كي تعمل على إجياده يف واقع 

 .احلواة

مرحلة استالم احلكم، وتطبوق  

اإلسالم تطبوًقا عامًّا شاماًل، ومحله 

 .رسالة إىل العامل

 مراحل قوام الدولة وفًقا حلزب التحريراإلسالمي
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يح���دث، وكذلك لم يتخل عن اخلطاب الذي يتهم فيه 
اآلخر بالوقوف وراء إخفاقه، وعدم حتقيق جناحه في 
الوصول إلى أهدافه، سواء كانت النظم السياسية أم 
وسائل اإلعالم التي ارتبطت بالنظم السياسية، والتي 
تعم���د إلى إخفاء دور احلزب في احلراك الش���عبي، 
فضاًل إلى ذلك فإن اإلعالم يظهر الشعارات العلمانية، 
دون الشعارات اإلس���المية، بحسب ما وصفه الناطق 

التحرير  حزب  باسم  الرسمي 
األردن، ممدوح  في  اإلسالمي 

سوا قطيشات )1(.

ويؤك���د الناط���ق الرس���مي 
للحزب في األردن، بأن احلزب 
يق���وم باالتص���ال م���ع جميع 
احلراك  وجل���ان  اجلماع���ات 
لها  الشعبي في األردن، ويقدم 
النص���ح – مبا يرض���ي الله-، 

ويحافظ على عالقات جيدة مع اجلميع )2(. 

وقد ش���ارك حزب التحرير ف���ي اعتصامني: األول 
عقب اخلروج من صالة اجلمعة أمام مسجد اجلامعة 
األردنية، وكان عدد املش���اركني مح���دوًدا، أما الثاني 
فكان نصرًة للثورة الس���ورية ف���ي مدينة الرمثا، وقد 
ُقوبل احلراك باحت���كاكات من قبل بعض األهالي في 

مدينة الرمثا.

ويرى قطيشات أن احلزب يستند إلى فكرة التغيير 
اجلذري للنظم السياس���ية، وال يؤمن بفكرة اإلصالح، 
الت���ي يعتبرها ترقيًعا له، تس���اهم في احملافظة على 
النظام وأزالمه، وعلى مؤسس���ة الفس���اد التي انتشر 
فيها، والذي ال ميكن القضاء عليه إال من خالل إقامة 

الدولة اإلسالمية – اخلالفة-))(.

)1( ممدوح قطيشات، تصريحات خاصة للناطق الرسمي باسم املكتب اإلعالمي 
حلزب التحرير اإلسالمي احملظور في األردن، خالل حفل إفطار رمضاني 

إلطالق حملة »ارفع راية رسول الله«، عمان، 16/ 8/ 2011م.
)2( املصدر السابق. 
))( املصدر السابق.

من جهة ثانية؛ ش���ّكلت احلركة الّس���لفية اجلهادية 
املعاصرة قطيع���ًة مع الفكر اإلس���المي اإلصالحي 
ال���ذي تبلور في ح���دود القرن الثامن عش���ر، وامتد 
حتى منتصف القرن العش���رين، وتشبعت هذه احلركة 
بأفكاٍر راديكالي���ٍة ثوريٍة وضعت في قل���ب أولوياتها 
اجلهاد كمفهوٍم ثورٍي يهدف إلى االنقالب على مجمل 
األوض���اع واألطروح���ات اإلصالحية، الت���ي تطالب 
بتطبيق الّشريعة، وإقامة الّدولة 
اإلس���المّية تدريجّيًا باالعتماد 
على منهٍج س���لميٍّ في الوصول 
إلى غاياتها وأهدافها، وانشغلت 
كأيديولوجيا  اجله���اد  مبفهوم 
ثورّي���ة انقالبي���ة ته���دف إلى 
القائمة  باألنظم���ة  اإلطاح���ة 
باعتباره���ا جاهلّية، اس���تناًدا 
إلى مبدأ احلاكمّية الذي ينصُّ 
ة جميع األنظمة  على كف���ر وردَّ
العربّية واإلس���المّية املعاصرة، والتي نش���أت عقب 
أفول املرحلة االس���تعمارّية، التي تبنت منهًجا سياسّيًا 
يقوم على أس���اس الفكرة القومّي���ة أو الدميقراطّية 
الليبرالية، أو االشتراكّية اليسارّية، أو خليط من هذه 

األيديولوجيات)4(.

وال يرى أنصار الس���لفية اجلهادية أي استراتيجية 
للتغيير غير العنف والق���وة اجلهادية التي تهدف إلى 
قيام الدولة اإلسالمّية، وكانت هذه السلفية اجلهادية 
تعطي أولوية لقتال األنظمة القائمة في العالم العربي 
واإلسالمي؛ باعتبارها كافرة مرتدة، وفًقا لرؤية شرعية 
فقهية تستند إلى القول بأولوية قتال )العدو القريب(، 
كما بنّي ذلك املهندس عبد السالم فرج - أمير تنظيم 
اجلهاد في مصر- ، في كتابه: »الفريضة الغائبة«، فهو 
يؤّكد أن فرض اجلهاد العيني واجب على كّل مسلم ضّد 
احلكام، فهو يقول: »بالنِّسبة لألقطار اإلسالمّية، فإن 

)4( حس���ن أب���و هنية، »دار اإلس���الم والنظام الدولي في فكر الس���لفية 
اجلهادية املعاصرة«، كتاب املسبار، مركز املسبار للدراسات والبحوث، 

العدد اخلامس، مايو، أيار 2007م، ص 5)1- 9)1.

على الرغم من إيمان أنصار السلفية الجهادية 
ف��ي األردن، بأن الخيار الس��لمي غير ناجع في 
إحداث التغيير، إال أن ربيع الثورات الش��عبية 
قام��وا  بحي��ث  عليه��م  انعك��س  العربي��ة 
بالمش��اركة في عدة اعتصام��ات ومظاهرات 
س��لمية في مختلف أنح��اء المملكة، وهذا ما 
يؤكد على وجود تحوالت سياس��ية تأثرت بها 
الس��لفية الجهادي��ة بعد الثورات الش��عبية 

في عدة مدن عربية
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العدّو يقيم ف���ي ديارهم، بل أصبح العدو ميتلك زمام 
األمور، وذل���ك العدد من هؤالء احلكام الذين انتزعوا 

قيادة املسلمني، ومن هنا فجهادهم فرض عني«)1(.

وعل���ى الرغم من إميان أنصار الس���لفية اجلهادية 
في األردن، بأن اخليار السلمي غير ناجع في إحداث 
التغيير، إال أن ربيع الثورات الش���عبية العربية انعكس 
عليهم بحيث قاموا باملش���اركة ف���ي عدة اعتصامات 
ومظاهرات سلمية في مختلف أنحاء اململكة، وهذا ما 
يؤكد على وجود حتوالت سياسية تأثرت بها السلفية 

اجلهادية بعد الثورات الشعبية في عدة مدن عربية.

ومبقارنة تعامل األجهزة األمنية والنظام السياس���ي 
في األردن مع احلركات الشعبية التي نظمتها تنسيقية 
املعارضة التي تضم إسالميني ووطنيني، فإننا جند أن 
املقاربة األمنية في التعامل مع أنصار التيار الس���لفي 
اجلهادي في األردن اتس���مت بالعنف والقسوة، وهذا 
م���ا أثبتته طريقة التعامل مع اعتصام الس���لفيني في 
الزرق���اء؛ حيث واجهوا عدة اس���تفزازات من قبل ما 
يعرف بالبلطجية، ووقع اش���تباك بالعصي واحلجارة، 
وتضارب���ت الرواية الرس���مية مع الرواية الس���لفية 
لألحداث، ويواجه اآلن حوالي 147 شخًصا تهًما تتعلق 
ب���زرع بذور الفتنة، وإثارة النع���رات الطائفية من قبل 

محكمة أمن الدولة األردنية )2(.

طبيعـــة احلراك الشـــعيب والقوى املشـــاركة يف 
األردن:

لم يتفاجأ املراقبون للحراك السياس���ي الش���عبي 
في األردن، فعلى الرغم من أن هذا احلراك انتش���ر 
ف���ي العديد م���ن احملافظات، وأن س���قف املطالبات 
والش���عارات ارتفع في الش���ارع األردني، من إسقاط 
احلكومة وإص���الح النظام، إلى إس���قاط النظام في 

www.tawhid.ws »1( محمد عبد السالم فرج، »الفريضة الغائبة(
)2( محكمة أمن الدولة، محكمة عسكرية، تواجه انتقادات حادة حول دستوريتها 
وشرعيتها من الناحية القانونية، وتعقد جلسات محاكمة السلفيني املتهمني 

باملشاركة في أحداث الزرقاء في قاعة داخل سجن املوقر.

ح���االت محدودة وفي مناطق معين���ة، إال أن احلراك 
الش���عبي بصوره وأمناط���ه املختلف���ة -احتجاجات، 
واعتصامات، ومس���يرات، ووقفات.. والذي يش���ارك 
فيه نخب ومجموعات، إضافة إلى القوى السياس���ية 
املعروفة- ما يزال ضمن احلدود التي ميكن السيطرة 
علي���ه وضبطه؛ حيث إن الش���ارع األردني لم يتحرك 
بصورة جماعية واس���عة االنتشار، كما حدث في دول 

عربية أخرى.

فف���ي الوقت ال���ذي طالبت فيه الش���عوب العربية 
حكوماتها بالتغيير وإس���قاط النظام، كانت املعارضة 
واحلركات االحتجاجية في األردن تطالب باإلصالح، 
بل إن أكثر احلركات تطرًفا لم يصل سقف مطالباتها 
بأكثر م���ن امللكي���ة الدس���تورية؛ إذ إن جميع القوى 

اليسارية واإلسالمية وغيرها طالبت بذلك.

وفي هذا الس���ياق؛ بنيَّ الباحث حسن أبو هنية، أن 
الهوية األردنية تعتمد على مكونني أساس���ني: األول: 
مواطنون من أصول ش���رق أردنية، والثاني: مواطنون 
من أصول فلس���طينية، تول���دت قناعة لدى املواطنني 
م���ن مختلف أطيافهم وأصولهم على اعتبار أن امللكية 
عنصر أمن واستقرار، وبالتالي كانت املطالبات دائًما 
ذات طبيعة إصالحية، وليس���ت ثوري���ة راديكالية – 

جذرية – وال تزال))(.

والوس���ائل املس���تخدمة في احلراك الش���عبي في 
األردن، تنحصر في اس���تخدام كل الوسائل السلمية، 
والتي توظفه���ا املعارضة في الضغ���ط على صاحب 
القرار؛ حتى تتم االس���تجابة لهذه املطالب، وميكن أن 
تأتي الوس���ائل متدرجة؛ ابتداًء من املوقف السياسي، 
الش���عبي،  اجلماهيري  والفعل  اإلعالمي،  والتوظيف 
وصوالً إلى االعتصام املفتوح إن تطلب األمر، بحسب 

ما ذكره زكي بني إرشيد)4(.

))( حسن أبو هنية، مقابلة شخصية مع الباحث، عمان، 6/ 8/ 2011م.
)4( زكي بني إرشيد، مقابلة شخصية مع األمني العام السابق حلزب جبهة 
العمل اإلس���المي، ومدير الدائرة السياس���ية في حزب جبهة العمل 

اإلسالمي، بتاريخ 2011/8/21م. 
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فيما اعتبر القيادي في احلركة اإلس���المية إرحيل 
الغرايبة أن األردن مير بحال���ة من الترقب واالنتظار 
املش���حون بالقل���ق الذي ي���كاد يس���يطر على جميع 
األطراف، وأن عمليات الش���ّد واجل���ذب بني الدولة 
واحلراك الش���عبي باتت تأخذ طرًقا سياسية وأمنية 
متعددة، األمر الذي س���يجعل م���ن الصيف األردني 

احلالي صيًفا ساخًنا)1(.

أما الكات���ب موفق محادين، فيعتبر الثورات العربية 
ف���ي بداية طريقها، وبأنها لم حُتس���م بعُد، وبني بأن 
عملية الثورة طويلة ومعقدة، وما زلنا في اإلرهاصات 
األولى، وفيم���ا يخص األردن، فإن هن���اك اضطراًبا 
وتشويًش���ا في األجندة والتصورات والش���عارات لدى 
اجلمي���ع من احلكم إلى املعارض���ة مبختلف تياراتها؛ 
وذلك بس���بب حساس���ية األردن للجغرافيا السياسية 
اإلقليمية والتداخالت السياس���ية فيها في املعطيات 

الدولية واإلقليمية، وال ميكن 
لطرف أن يتقدم إلى األمام 
األردن  موقع  يلحظ  أن  دون 

في هذه املعطيات)2(.

وب���ني زكي بني إرش���يد، 
ما ج���رى في  ب���ني  الفرق 
األردن وغيره بقوله: »إن ما 
جرى في اخلارج هي ثورات 
تهدف إلى إس���قاط وتغيير 

النظام، بينما توافقت القوى الوطنية واإلس���المية – 
املعارضة – على ش���عار إصالح النظام وليس إسقاط 
النظام، واإلصالح يحتاج إلى إرادة سياس���ية، فيصبح 
واجب املعارضة أن متارس كل أنواع الضغط السلمي؛ 
لفرض إرادتها على صاحب القرار، في حني أن النظام 
مه من تعديالت كافية، وتلبي  السياسي يرى أن ما قدَّ
الغرض املطلوب؛ خالًفا لقناع���ة املعارضة التي ترى 
)1( إرحيل غرايبة، قيادي في حزب جبهة العمل اإلسالمي، الوطن نيوز:

http://watnnews.net/NewsDetails.aspx?PageID=9&NewsID=30150
)2( موفق محادين، كاتب عمود في صحيفة العرب اليوم األردنية اليومية، 
يساري معارض، مقابلة شخصية مع الباحث، تاريخ 8/10/ 2011م. 

في كل التعديالت املقترحة على مس���توى الدستور أو 
القوانني أنها ال تغير في قواعد األداء السياس���ي في 
النظ���ام األردني، ولذلك حتت���اج عملية اإلصالح في 
األردن إلى زمن أطول؛ حت���ى يقتنع أو يلتزم صاحب 
القرار بضرورة وأهمية اإلصالح السياس���ي املفضي 
إلى حتول دميقراطي، مبا يس���اهم في حتقيق تداول 
سلمي للس���لطة، وتش���كيل حكومة برملانية تعّبر عن 
إرادة الشعب، ومتّكن للشعب األردني أن يكون مصدًرا 

للسلطات«.))(

موقع اإلســـالميني يف األردن من الزخم الثوري 
يف دول اجلوار:

تعام���ل إس���الميو األردن كبقية اإلس���الميني في 
العالم العربي مع الثورات الشعبية في بداياتها بحذر 
ش���ديد؛ لعدم ثقتهم بفاعلية »س���لمية الثورات« في 
التغيير  اس���تراتيجيات  ظل 
التي تبنتها حركات اإلسالم 
السياس���ي، التي تختلف ما 
بني التدرج السلمي للوصول 
إل���ى الس���لطة م���ن خالل 
املشاركة السياسية واإلميان 
وبني خيار  بالدميقراطي���ة، 
استخدام القوة في الوصول 
إلى السلطة، أو خيار البقاء 
كس���لطة دينية حليفة للس���لطة السياسية، يعطي كل 

طرف الشرعية لآخر. 

وعليه؛ فقد دفع هذا التبني إلى مراقبة ما يجري من 
حراك ش���عبي ملعرفة مآالت الثورات الشعبية، وبدأت 
هذه احلركات واجلماعات التخطيط للدخول بش���كل 
فاعل في احلياة السياسية من خالل تأسيس األحزاب 
السياس���ية التي تؤمن بالدولة املدنية، والدميقراطية، 

والتعددية السياسية، وغير ذلك.

))(  زكي بني إرشيد. مرجع سابق. 

تعام��ل إس��اميو األردن كبقي��ة اإلس��اميين ف��ي 
العالم العربي مع الثورات الشعبية في بداياتها، 
بح��ذر ش��ديد؛ لع��دم ثقته��م بفاعلي��ة »س��لمية 
الث��ورات« ف��ي ظ��ل اس��تراتيجيات التغيي��ر التي 
تبنتها حركات اإلسام السياسي، التي تختلف ما 
بين التدرج السلمي للوصول إلى السلطة من خال 
المشاركة السياسية واإليمان بالديمقراطية، وبين 

خيار استخدام القوة في الوصول إلى السلطة.
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األردن.. آفاق ومعوقات التغيري 

 ويرى الباحث حس���ن أبو هني���ة أن طبيعة النظام 
السياسي األردني الذي يستند إلى امللكية، يعتبر أقل 
قمًعا م���ن النظم اجلمهورية وأقل فس���اًدا، وفي هذا 
السياق يقول: ش���اهدنا أن النظم امللكية أقل عرضة 
لالهتزازات القوية من النظم اجلمهورية، وكذلك فهي 
أكثر متاس���ًكا من جهة، ومن جه���ة ثانية فإن طبيعة 
النظام له خصوصية ال بد من التس���ليم بها؛ حيث إن 
النظام منذ تأسيسه لم يتخذ مسارات أيديولوجية أو 
أمنية راديكالية، مبعنى أنه كان يعتمد في أكثر أحواله 
مع ق���وى املعارضة واحلركات الش���عبية االحتجاجية 

مببدأ االحتواء الناعم وليس الصلب)1(. 

ويعلل أبو هنية ذلك بقوله: وعليه؛ فلم تشهد األردن 
عمليات تنكيل فجة وعنيفة باملعارضة، سواء كانت هذه 
املعارضة إس���المية أو يسارية، واعتمدت الدولة على 
مبدأ »العلمانية احملافظة الناعمة«، ولهذا أقام النظام 
األردني حتالفات مع قوى مختلفة، ومن بينها جماعة 
اإلخوان املس���لمني التي تعرضت للمالحقة واالعتقال 
والتنكيل في بلدان أخ���رى، ثم إن النظام اعتمد على 
عالقات م���ع قوى اجتماعية مثل العش���يرة والقبيلة، 
وقد كانتا من أهم ركائزه، لذلك اعتمد مقاربة احتواء 

للقوى االجتماعية والسياسية)2(.

وح���ول مراكز الق���وى التي تؤثر ف���ي صنع القرار 
في األردن، يعتبر مدير الدائرة السياس���ية في حزب 
جبهة العمل اإلس���المي، زكي بني إرشيد، أن اخلالف 
فيم���ا بني مراكز القوى في الدولة األردنية، يأتي على 
مس���توى التحرك نحو اإلصالح، ففي حني ترى بعض 
الق���وى األمنية ضرورة إبقاء الوضع على ما هو عليه، 
ترى أجنحة أخرى في الدولة األردنية ضرورة التقدم 
نحو اإلصالح بحركات محس���وبة وجزئية، وال تؤدي 
إلى تغيير في قواعد اللعبة الدميقراطية والسياسية، 
وال يرى أن هناك خالًفا حقيقّيًا بل خالف شكلي، وال 
توجد إرادة جادة في إحداث اإلصالح، واخلالف بني 

)1( حسن أبو هنية، مقابلة شخصية مع الباحث، عمان، 6/ 8/ 2011م.
)2( حسن أبو هنية، مرجع سابق.

مراكز القوى ناجت عن خالف في املصالح املكتس���بة، 
والتي تكرس���ت لصالح األجهزة األمنية خالل العقود 

املاضية في التاريخ األردني))(.

وميكن القول: إن غالبية حركات اإلس���الم السياسي 
في األردن تؤمن بأن »مرحلة ما بعد الثورات« يجب أن 
تهدف إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية، واحلفاظ على 
الهوية اإلسالمية، لكي متتلك إرادتها السياسية، بعيًدا 
ع���ن أي حتالفات مع الغرب، وأنها من املمكن أن تقبل 
مبخاض عس���ير ميتد لفترة زمنية ال تقل عن عش���ر 
سنوات؛ لكي تصل إلى هذا الهدف، بعيًدا عن االندماج 

في حالة الدميقراطية التي تعيشها املنطقة العربية.

وفيما يتعلق بس���يناريوهات بقاء النظام السياس���ي 
األردني وسط أجواء اجلوار الثوري، فإن األردن شهدت 
عدًدا من احلراكات السياس���ية الشعبية، شاركت بها 
قوى وطنية وإس���المية، تتراوح درجة التنس���يق بينها 
بحس���ب طبيعة املرحلة، فتجدها مرة عالية الوتيرة، 

وجتدها مرات أخرى ضعيفة بل مقطوعة.

أسباب فشل احلراك الشعيب يف األردن: 

يرب���ط الكاتب موفق محادين ب���ني معركة اإلصالح 
ف���ي األردن والصراع العربي اإلس���رائيلي - القضية 
الفلسطينية-؛ حيث يشكل الفلسطينيون حضوًرا معروًفا 
ف���ي األردن، كما ترتبط بجيرانه���ا العرب، الداعمني 
واملمولني الرئيسني لألردن، والذين ال يتحمسون كثيًرا 
إلجراء أي إصالح، باإلضافة للحسابات اإلسرائيلية ملا 

لهما من تأثيرات كبيرة في األردن)4(.

ويذه���ب محادين إل���ى أن هناك عوام���ل داخلية 
وخارجي���ة، ففي البعد اخلارج���ي ميكن احلديث عن 
الرغبة اإلسرائيلية واألمريكية واخلليجية لبقاء الوضع 
ف���ي األردن على ما هو عليه، وهذا رمبا ما يفس���ره 

))( زكي بني إرشيد، مقابلة شخصية مع األمني العام السابق حلزب جبهة 
العمل اإلس���المي، ومدير الدائرة السياس���ية في حزب جبهة العمل 

اإلسالمي، بتاريخ 8/21/ 2011م.
)4( موفق محادين، مرجع سابق.
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الدعم املالي الذي قدمته السعودية لألردن، فإسرائيل 
ال تريد تغيير النظام وال تغيير قواعد اللعبة السياسية؛ 
ن لها األمن  ألنها تعتقد أن النظام األردني ميكن أن يؤمِّ
واملصال���ح، وخاصة أنه يقف على أطول خط مواجهة 
معه، في حني أن السعودية ترى أن مصلحتها أال تكون 
هناك ثورة ش���بيهة بالثورة اليمني���ة لتصبح بني فكي 

كماشة من الشمال واجلنوب)1(.

ويرجح زكي إرش���يد أن أهم أس���باب تأخر التغيير 
في األردن، تعود إلى متاش���ي املصلحة األمريكية مع 
املصلحة اإلس���رائيلية، من حيث إبقاء األردن منطقة 
عازلة، بني الدول الت���ي في طريقها للثورات العربية، 
ومن أجنزت الثورات، مبعن���ى أدق ال تريد أمريكا أن 

تخسر كل حلفائها في املنطقة)2(. 

القوى املشاركة يف احلراك الشعيب: 

من املعروف أن هناك قوى وطنية وإسالمية تشارك 
في احلراك الش���عبي املعارض للدول���ة األردنية، ولم 
ترَق مطالب هذه القوى إلى إسقاط النظام، بل جميع 

الشعارات التي ُطرحت كانت تنادي بإصالح النظام.

وق���د أوض���ح الباحث أب���و هنية، طبيع���ة القوى 
السياسية التي تشارك في احلراك الشعبي األردني، 
س���واء كانت إسالمية أم وطنية من مختلف األطياف؛ 
���مها إلى صنفني: األولى: تقليدية، والثانية:  حيث قسَّ
جديدة، حيث قال: تنقس���م املعارضة األردنية إلى ما 
يلي: تقليدية، وجديدة؛ حيث تشمل حركات املعارضة 
املمثل���ني بجماعة اإلخوان  التقليدية: اإلس���الميني، 
املس���لمني، والس���لفيني بكافة توجهاته���م وأطيافهم 
)الدعوية واجلهادية واحلركية())(، واليساريني، ممثلني 

)1( موفق محادين، مرجع سابق.
)2( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.

))( تصنف حركات اإلس����الم السياس����ي في األردن، إلى قسمني أساسيني 
تنخرط جميعها للعمل وفق هذا التقسيم، الذي يعتمد على أيديولوجيتها 
واس����تراتيجية التغيير لديها، األولى: األحزاب السياس����ية اإلسالمية 
داخل السياق الدميقراطي، مثل: حزب جبهة العمل اإلسالمي »جماعة 
اإلخوان«، وحزب الوس����ط اإلسالمي، وحزب دعاء، والثانية: احلركات 
واجلماعات اإلس����المية خارج الس����ياق الدميقراطي، ومنها: حزب= 

باحلزب الش���يوعي األردني، وحزب الوحدة الشعبي 
الدميقراطي، وكذلك القوميني، ممثلني بحزب البعث 

العربي االشتراكي)4(.

���م إرحيل الغرايب���ة القوى الفاعلة في  في حني قسَّ
احلراك الشعبي، إلى ست مكونات، تشكل بعضها في 
ظل احلراك الشعبي، ووصف اجلبهة الوطنية لإلصالح 
املكون���ة من 25 عضًوا، التي متث���ل أحزاب املعارضة 
الس���تة، وجماعة اإلخوان املس���لمني، واحتاد املرأة، 
وحركة )24( آذار، واليس���ار االجتماعي، وشخصيات 
وطنية مستقلة برئاس���ة أحمد عبيدات، بأنها »تعاني 
من البطء، وعدم الفاعلية، وكثرة احلس���ابات ودقتها، 
وعدم إقدامها، وتضم أحزاًبا قدمية مهترئة ومخترقة، 
بل إنها تشكل جزًءا من النظام العربي واحلالة العربية 
الرسمية التي ثارت عليها الشعوب، وليس من املعقول 

أن تكون هذه األحزاب جزًءا من حتالف اإلصالح«.)5(

وبرأي الغرايبة فإن اإلطار الش���عبي اجلديد – اجلبهة 
الوطني���ة لإلص���الح- ميكن أن يش���كل الرافعة اجلديدة 
للحراك الش���عبي، وميكن أن ميثل اإلط���ار الوطني الذي 
يستوعب كل املنادين باإلصالح، بعيًدا عن هيمنة األحزاب 
التقليدية، التي تعوق العمل أكثر مّما تسهم في تقدمه)6(.

وب����ني الباحث محمد أبو رم����ان طبيعة قوى احلراك 
السياس����ي، بتقس����يمها إلى حركات تقليدية، وحركات 
معارض����ة جديدة، بقول����ه: »برزت ح����ركات املعارضة 
اجلديدة مؤخًرا وبالتزامن مع ربيع الثورات العربية في 
تونس ومصر وليبيا، وسوريا واليمن؛ حيث ظهرت حركات 
شبابية مبس����ميات مختلفة مثل حركة شباب 24 آذار، 
و15 متوز، وغيره����ا، وكذلك حركات طالبية، وحركات 
عمالية، ونقابية مثل اللجنة التحضيرية لنقابة املعلمني، 
واللجن����ة التحضيرية ألئمة املس����اجد، وحراك لبعض 
=الّتحرير، والسلفية التقليدية، والس����لفية اجلهادية، وجماعة التبليغ، 
للمزيد انظر: مروان ش����حادة، حتوالت اخلطاب الس����لفي: احلركات 
اجلهادية )1990-2007م(، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2010م. 

)4( حسن أبو هنية، مرجع سابق.
)5( إرحيل غرايبة، مرجع سابق.
)6( إرحيل غرايبة، مرجع سابق.
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املتقاعدين العس����كريني، وبعض الشخصيات العشائرية 
املس����تقلة، ناهيك عن تشكل اجلبهات الوطنية املختلفة 

كجبهة اإلصالح والتغيير، واجلبهة الوطنية«.)1(

ويضيف أب���و رمان تفصياًل حول القوى املش���اركة 
بش���كل عام في احلراك الش���عبي م���ن خالل ربطها 
مبسيرات املسجد احلسيني – املكان الذي شهد غالبية 
اعتصامات تيار املعارضة بكافة أش���كاله وتوجهاته-، 
حيث أش���ار إلى أن مسيرات اجلامع احلسيني ضّمت 
أغلب القوى السياس���ية املنادي���ة باإلصالح والفاعلة 
بالش���ارع، سواء من القوى اليس���ارية )حزب الوحدة 

الشيوعي،  احلزب  الش���عبية، 
البعث االشتراكي(، أو من حركة 
البالد،  الكب���رى في  املعارضة 
جماعة اإلخوان املس���لمني، أو 
مثل  املعارضة اجلديدة،  القوى 
واملتقاعدين  املعلم���ني،  حركة 
العسكريني، والقومي التقدمي، 
وحرك���ة »جاي���ني« )احلمل���ة 

األردنية للتغيير( )2(.

فيما ي���رى القيادي في جماعة اإلخوان املس���لمني 
وح���زب جبهة العمل اإلس���المي، إرحيل غرايبة، بأن 
احلكومة اس���تطاعت أن تعمل على التأثير في بعض 
األط���راف املتحالفة ف���ي إط���ار )24 آذار(؛ فأعلنت 
انش���قاقها عن هذا التحالف، واستطاعت كذلك شق 
رأس املعارض���ة املتمثلة باللجنة العليا للتنس���يق بني 
أحزاب املعارضة واملشّكلة من ستة أحزاب: حزب جبهة 
العمل اإلسالمي، حزب حشد، حزب الوحدة الشعبية، 
حزب البعث )السوري(، حزب البعث )العراقي(، حزب 
الدميقراطية املباش���رة )القذاف���ي(؛ حيث أصبحت 
اللجنة منقس���مة، وبدا واضًح���ا أن أحزاب املعارضة 
تناك���ف احلركة اإلس���المية، وال تش���ترك معها في 
)1( د. محم���د أبو رمان، اجتاهات التغيي���ر واإلصالح في األردن، مدونة 

الكاتب محمد أبو رمان، مدونة جدران، 19/ 4/ 2011م،
 http://www.judran.net/?p=190

)2( د. محمد أبو رمان، اجتاهات التغيير واإلصالح في األردن، مرجع سابق.

احلراك الشعبي، وحتاول دائًما إفشال حراك الشارع 
بطريقة واضحة))(.

وبالرغ���م من ذل���ك، أوضح الغرايبة ب���أن احلركة 
اإلسالمية تبذل جهًدا كبيًرا لعدم إظهار هذا االنشقاق، 
ومحاولة توجيه الش���ارع وحراكه الشعبي في محصلة 
واحدة، مضيًفا بأنها »ما زالت تبذل جهدها في وجود 
هذا اإلطار ولو من ناحية ش���كلية؛ حتى ال يؤثر على 
روح الش���ارع املعنوية، وحتى ال تعطي احلكومَة ذريعة 
لإلمعان في تفتيت صفوف املعارضة وشرذمتها، ولكن 

يبدو أن ذلك لن يطول)4(.

تتداول وسائل اإلعالم املختلفة 
مقوالت تتعلق بتنس���يق ولقاءات 
بني الق���وى اإلس���المية، وعلى 
رأسها جماعة اإلخوان املسلمني 
والوالي���ات املتح���دة األمريكية، 
ونفى القيادي ف���ي حزب جبهة 
العمل اإلسالمي بني إرشيد ذلك 
بقوة، بقوله: »ال بد من اإلش���ارة 
إل���ى أن من يصدر ه���ذه التَُّهم 
هدفه إضعاف احلركة اإلسالمية في األردن، ومحاولة 
تش���ويه صورتها، وعزله���ا عن املجتم���ع، فاالتصال 
باإلدارة األمريكية ليس تهمة، وال بد من اس���تحضار 
أن الدولة األردنية هي التي استقوت بالنفوذ األمريكي 
ط���وال الفترة املاضية، وهي التي حصلت على مباركة 
اإلدارة األمريكي���ة لكل عمليات القمع واالس���تبداد، 
وتزوير االنتخابات، والوقوف في وجه القوى الوطنية 

واملقاومة«)5(.

ويتابع بني إرش���يد: »ثم إن حركة اإلخوان املسلمني 
هي التي تعتذر عن االلتقاء، أو التنسيق مع األمريكان؛ 
لعدم وج���ود لقاء، وللثق���ة النابعة ع���ن تقدير ذاتي 
للحركة اإلسالمية، وال يفوتني أن أوضح أن من يصدر 

))( إرحيل غرايبة، قيادي في حزب جبهة العمل اإلسالمي، الوطن نيوز: 
http://watnnews.net/NewsDetails.aspx?PageID=9&NewsID=30150

)4( إرحيل غرايبة، مرجع سابق.
)5( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.

الرس��مي  السياس��ي  العق��ل  أن  ش��ك  ال 
أو  ع��زل  ف��ي  الذري��ع  ي��درك فش��له  ب��دأ 
إضعاف الحركة اإلس��امية عبر المقاربات 
االنتخابات واالستهدافات  األمنية، وتزوير 
اإلعامية والسياس��ية واالجتماعية، لذلك 
فهو يس��عى إل��ى محاولة إع��ادة تركيب 
العاقة مع الحركة اإلس��امية على أسس 

سياسية
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هذه التهم ه���و ذات اجلهة التي تص���در أن احلركة 
حليف���ة لإليرانيني وكل جهة غير مرغوب بها ش���عبّيًا 
في األردن، وفي قناعتي أن العقل السياسي الرسمي 
بدأ يدرك فش���له الذريع في عزل أو إضعاف احلركة 
اإلسالمية عبر املقاربات األمنية، وتزوير االنتخابات، 
واالجتماعية،  والسياس���ية  اإلعالمية  واالستهدافات 
لذلك فهو يسعى إلى محاولة إعادة تركيب العالقة مع 

احلركة اإلسالمية على أسس سياسية«)1(.

وف���ي ذات الس���ياق، يق���ول إرحي���ل الغرايبة: إن 
احلكومة عمدت إلى التركي���ز على موضوع االتصال، 

املسئولني  بني  الصفقات  وعقد 
األمريكيني واحلركة اإلسالمية، 
واالنط���الق من ه���ذه النقطة 
لتشويه الثورات العربية، وترديد 
أميركية«،  إّنها »صناعة  مقولة: 
وأنها وليدة »الفوضى اخلاّلقة« 
الت���ي تكلم���ت عنه���ا وزي���رة 
الس���ابقة  األميركية  اخلارجية 

كونداليزا رايس)2(.

ويرى زكي بني إرش���يد أن التحدي األكبر الذي يواجه 
احلركة اإلسالمية في استمرار التنسيق، ورمبا االئتالف 
والتحال���ف في املس���تقبل؛ لتقدمي من���وذج مختلف عن 
الص���ور االنطباعية املوجودة لدى مؤسس���ات إعالمية 
وسياس���ية، ويعتقد أن احلركة اإلسالمية حريصة على 
اس���تمرار هذه الصيغ التنسيقية واالئتالفية على الرغم 
من وجود ملفات خالفية، وميكن التعاون في املتفق عليه، 
والتم���اس العذر فيما اختُلف فيه، ويقدر بأن اس���تقرار 
البيئة السياس���ية في اإلقليم رمبا ستجعل من التقارب 

وبناء التحالفات واستمرارها أمًرا ميسوًرا ومقدًرا ))(.

وعلى ما يبدو، فإن تأسيس »اجلبهة الوطنية لإلصالح« 
جاءت بهدف توحي���د جهود القوى اإلصالحية بالبالد 
على برنامج واحد، في الوقت الذي تش���هد فيه جلنة 
تنسيقية أحزاب املعارضة حالة من االنقسام الواضح، 

)1( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.
)2( إرحيل غرايبة، مرجع سابق.

))( زكي بني إرشيد، مرجع سابق. 

وضعت املعارضة في حالة ميكن وصفها بالهّشة. 

ولعل هذه اجلبهة اإلصالحي���ة، حتاول مللمة جهود 
قوى احلراك الشعبي املعارض؛ للوقوف بوجه التباطؤ 
احلكومي في اإلصالح، وترتقي باملعارضة واألحزاب 
السياس���ية، وتركز في جهودها على محاربة الفساد؛ 
حيث أقامت مسيرة شعبية من أمام املسجد احلسيني 
الكبير في وسط العاصمة عمان، حتت شعار »اإلصالح 

السياسي سبيلنا الجتثاث الفساد«. 

وفي حال ما نش���أت معارضة قوية تستطيع التأثير 
في صنع الق���رارات، وبخاصة فيم���ا يتعلق بدعوات 
اإلصالح، واجتثاث الفساد، فإنها 
قد تنجح للوصول في املس���تقبل 
القريب بالبالد إلى مرحلة تصل 
الدولة واألحزاب فيها إلى قناعة 
س���لمّيًا،  الس���لطة  تداول  فكرة 
تشّكل فيها »املعارضة« احلكومة، 
ويصب���ح الفري���ق احلكومي في 

الصف املعارض.

ومن املعروف أن حالة من االنقسام واالختالف حول 
مختلف املواقف طالت جلنة التنس���يق العليا ألحزاب 
املعارضة الرئيس���ة السبعة، والتي تضم كاًل من حزب 
جبهة العمل اإلس���المي، وحزب الشعب الدميقراطي 
»حش���د«، والوحدة الش���عبية، واحلزب الش���يوعي، 
واحلركة القومي���ة للدميقراطية املباش���رة، والبعثني 

التقدمي واالشتراكي. 

فيم���ا كان���ت أربعة أح���زاب مت حلها وف���ق قانون 
األحزاب اجلديد تش���ارك في حض���ور االجتماعات 
الدورية لتنسيقية املعارضة، وتوّقع على بيانات اللجنة، 
إال أن توقيعها يحذف في كتب املخاطبات مع اجلهات 
الرس���مية كونها أحزاًبا منحلة، وه���ي كل من حزب 

»حماة« وجبهة العمل القومي و»حق« واألنصار. 

وقد تباينت مواقف جلنة التنس���يق العليا ألحزاب 
املعارضة في القضايا السياس���ية املتداولة في الفترة 
األخيرة، وهي: املش���اركة أو عدمه���ا في االنتخابات 
النيابية، الرؤية من اإلصالح ومحاربة الفساد، ناهيك 

التح��دي األكب��ر ال��ذي يواج��ه الحركة 
اإلسامية في استمرار التنسيق، وربما 
االئت��اف والتحال��ف في المس��تقبل؛ 
لتقدي��م نم��وذج مختلف ع��ن الصور 
االنطباعية الموجودة لدى مؤسس��ات 

إعامية وسياسية
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ع���ن املوقف من الثورات العربية، األمر الذي أدى إلى 
تفككها وفقدانها لفاعليتها.

ونأم���ل أال يتكرر س���يناريو تفكك جلنة التنس���يق 
العلي���ا ألحزاب املعارضة، في جتربة »اجلبهة الوطنية 
لإلص���الح«، وبخاص���ة أنه���ا حتوي ف���ي عضويتها 
ش���خصيات وطنية، ولم يتحدد بعد موقف األحزاب 
السياسية الفاعلة من االنضمام إليها، إال أن مشاركة 
أحزاب املعارضة في مس���يرة اجلبهة، وعلى رأس���ها 
حزب جبهة العمل اإلس���المي، وبقي���ة األحزاب التي 
خرج���ت من رح���م اللجنة، ذات دالل���ة قوية على أن 
املعارضة األردنية بكافة أطيافها بال قيادة جتمع عليها 

وتوحدها.

ولع���ل الفروقات ف���ي األف���كار واأليديولوجيا بني 
مكونات أح���زاب املعارض���ة، التي تش���كلها أحزاب 
يس���ارية وقومية-، من  إس���المية، وأخرى وطنية – 
املؤشرات القوية التي جتعلنا غير متفائلني في تشكل 
جبهة وطنية عريضة للمعارضة، ونش���كك في قدرتها 
على حش���د وتعبئة الناس، على الرغم من أن البعض 

يرى عكس ذلك.

ومن الالفت للنظر أن احلراك الشعبي الذي شهدته 
عواصم عربية، جاء من قوى جديدة ال تقليدية عصبها 
الش���باب، ال يحمل أيديولوجيا معين���ة، مبعنى أنه ال 
ينتمي هؤالء الش���باب إلى جماعات وأحزاب سياسية 
أو تنظيم���ات، وإمنا غلب على هذا احلراك س���يطرة 
عوام الن���اس، وليس صفوته���م أو النخبة منهم على 

مجرياته.

في املقاب���ل؛ ف���إن محاولة توحيد ق���وى احلراك 
الش���عبي املعارض في األردن جاءت هرمة منذ اليوم 
األول لوالدتها، فهل س���يؤثر ه���ذا الهرم على مآالتها 

واألهداف التي تصبو إلى حتقيقها. 

ولن نتح���دث عن زعيمها ال���ذي يتحفظ الكثيرون 
على خلفية تاريخه املهني والسياس���ي؛ حيث يش���كك 
بعض املراقبني أيًضا في أن تشكيل مثل هذه اجلبهات 
– اإلصالحي���ة – يأتي ضمن احملاوالت التي تس���عى 

فيه الدولة للس���يطرة على مجمل احلراك الش���عبي 
للمعارضة، وه���ذا ما يدفع إلى االعتقاد بأن أي عمل 
سياس���ي يحمل صورة منطية س���لبية في السابق لن 

يحقق جناحات في املستقبل.

ولعل هشاشة قوى احلراك الشعبي التي تتصدرها 
املعارض���ة األردنية، جعل مس���ار احلكومة بطيئة في 
عملية اإلص���الح، وعكس انطباًع���ا من خالل بعض 
املمارس���ات التي حتمل في طياتها ش���بهات فس���اد، 
وحماية بع���ض املتنفذين، أدى إلى التغول في مختلف 
مؤسسات الدولة، واملشهد السياسي أثبت أن املعارضة 

والدولة في حالة صعبة ال يحسدان عليها.

 سيناريوهات البقاء وسط أجواء اجلوار الثوري:
على الرغ����م من مزاوجة االس����تراتيجية األردنية في 
التعامل مع األحداث التي أعقب����ت الثورات العربية بني 
الناعمة والصلبة، إال أن املعاجلة األمنية تبقى هي األساس 

في استراتيجية الدولة ملواجهة احلراك الشعبي.

حيث تعتمد الدول���ة األردنية بأجهزته���ا املختلفة 
استراتيجية للبقاء، تعتمد على محاور معينة، أبرزها: 
عدم املس���اس بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها النظام 
امللك���ي، ومؤسس���ة الع���رش، وكذلك عدم الس���ماح 
باالعتصام املفتوح ألي حركة أو حزب أو فرد، ناهيك 
عن احملافظة على س���لمية احلراك الشعبي، ومقابلته 
بتعبئة وحشد ش���عبي ُمواٍل للنظام ملواجهة ما يُعرف 
ق تسد« بني مختلف  باملعارضة، واستخدام سياسة »فرِّ
ش���رائح املجتمع األردني؛ لتجن���ب الوصول إلى حالة 
من التوحد، والتش���كيك في أجندة احلراك الش���عبي 
وعالقاته اخلارجي���ة، وارتباط القائمني عليه بأجندة 
أمريكية وصهيونية، باإلضافة إلى اس���تثمار وس���ائل 
اإلعالم احمللي���ة املختلفة في التعبئة واحلش���د ضد 
احلراك الش���عبي، وأخيًرا تأس���يس هيئات وحمالت 

شعبية موالية للنظام بأسماء وأهداف مختلفة.

وملواجهة احلراك الش���عبي، فإن احلكومة سعت إلى 
اإلس���راع في عملية اإلصالح السياس���ي واالقتصادي، 
والتي متثلت في تشكيل جلنتي احلوار الوطني السياسية 
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واالقتصادي���ة، وجلنة ثالثة ملراجعة وتعديل الدس���تور؛ 
لتتماهى مع بعض املطالب التي تنادي بها املعارضة.

وم���ن اجلدير بالذك���ر بأن هن���اك رؤيتني متثالن 
اس���تراتيجية النظام امللكي الهاش���مي ف���ي مواجهة 
املعارضة بشكل عام، واحلراك الشعبي بشكل خاص؛ 
إذ ال بد م���ن التنبيه على أن هناك قوتني رئيس���تني 
تس���اهمان في صناعة القرار، املتعلقة بتدبير الشأن 
العام عموًما، واملعارضة على وجه اخلصوص؛ األولى: 
مؤسس���ة الديوان امللكي، والثانية: املؤسسة العسكرية 

واألمنية وفي مقدمتها دائرة املخابرات العامة.

وعلى ما يبدو، فإن مؤسسة الديوان امللكي متيل إلى 
اإلصالح النسبي، بينما متيل األجهزة األمنية إلى اعتماد 

املقاربة األمنية في التعامل مع مختلف القضايا.

ففي الوقت الذي أصدر الديوان امللكي الهاش���مي 
ال���ذي ميثل مؤسس���ة العرش، مب���ادرات إصالحية 
عديدة؛ مثل: مشروع األردن أوالً، وتشكيل عدة جلان، 

مثل جلنة احلوار الوطني – السياسي واالقتصادي-، 
وجلنة تعديل الدس���تور، وغير ذل���ك، إال أن األجهزة 
األمني���ة متيل في الغالب إلى املقاربة األمنية الصلبة، 
وجتته���د للمحافظة على األوضاع كما هي عليه، وقد 
ظهر ذلك بش���كل واضح في طريقة فض املظاهرات 
واالعتصامات التي قامت بها مختلف القوى اجلديدة 
والقدمية، وعلى س���بيل املثال، ف���ض اعتصام بعض 
احلركات اجلديدة الناعمة والسلمية كحركة 15 آذار، 
أو ما ُعرف باسم أحداث دوار الداخلية، وكذلك فض 
اعتصام السلفية اجلهادية، ذات الطبيعة العنيفة أو ما 

عرف باسم »أحداث الزرقاء«)1(.

وقد أبدت احلكومة وأجهزتها املختلفة استش���عاًرا 

)1( هن���اك روايتان ألح���داث الزرقاء؛ الرواية الرس���مية تفيد بأن أنصار 
التيار السلفي اجلهادي في األردن قاموا باستخدام العصي واألسلحة 
البيض���اء أثناء التش���ابك مع املعارضني – املوال���ني – ورجال األمن، 
والرواية األخرى، ترى بأن السلفيني تعرضوا لكمني واستفزاز جلرهم 

إلى مواجهة تعقبها مطاردة أمنية وقضائية.

 
 
 
 
 

 
 

 .عدم ادلساس بالٌوابت الوصنوة وعلى رأسها النظام ادللكي ومؤسسة العرش

 .عدم السماح باالعًصام ادلفًوح ألي حركة أو حزب أو فرد

 اجملافظة على سلموة احلراك الشعيب، ومقابلًه بًعيىة وحشد شعيب ُمواٍل للنظام دلواجهة ما وعرف بادلعارضة

 بني خمًلn شرائ` ا:ًمl األردني، لً�نV الوصول ≈� حالة مs الًوحد" فرق تسد" اسًخدام سواسة 

 الًشكوك يف أجندة احلراك الشعيب وعالقاته اخلارجوة وارتياط القائمني علوه بأجندة أمروكوة وصهوونوة

 اسًٌمار وسائل األعالم اجمللوة ادلخًلفة يف الًعيىة واحلشد ضد احلراك الشعيب

 .تأسوس هوىات ومحالت شعيوة موالوة للنظام بأمساء وأهداف خمًلفة



249التقرير االسرتاتيجي  التاسع

األردن.. آفاق ومعوقات التغيري 

واضًح���ا بقوتها، بعد هذين احلدثني، اللذين ش���كال 
عالمة فارقة في تراجع احلراك الش���عبي املتمثل في 
املس���يرات واالعتصامات وغير ذلك، وهذا ما أكدته 
تصريح���ات كبار مس���ئولي احلكوم���ة األردنية بدًءا 
برئيس احلكوم���ة آنذاك الدكتور مع���روف البخيت، 
ووزراء الداخلية، وانتهاء بالناطق الرس���مي للحكومة، 

عبد الله أبو رمان.

وفي هذا الص���دد، يذهب موف���ق محادين إلى أن 
هناك صراًعا بني ما ميكن تس���ميته باحلرس القدمي 
واجلديد، واملقص���ود باحلرس القدمي، أجنحة الدولة 
البيروقراطية، وحتالفاتها العشائرية، واحلرس اجلديد 
وبعض مراكز قوى الدولة، وقوى من خارج الدولة، مثل 

قوى السوق والليبراليني، وغيرهم)1(.

في املقابل؛ أشار الغرايبة إلى أن احلكومة استطاعت 
تهدئة بؤر التحرك التي اشتعلت خالل الفترة السابقة 
ف���ي الطفيلة، والكرك، ومأدب���ا، وعمدت إلى ترتيب 
زيارات ملكية لهذه املواقع، من أجل تطييب اخلواطر، 
وتقدمي خدمات و»مكرمات« وأموال، واستقطاب بعض 

الزعامات احمللية املؤثرة)2(.

وقد ب���رزت ظاهرة ما يس���مى ب���� »البلطجية« أو 
»الش���بيحة« أو »املواالة«، بهيئات متعددة، الهدف منها 
مواجهة احلراك الش���عبي بصوره، وأمناطه املختلفة 
بشكل عنيف، وإحباط أي محاولة من شأنها املساهمة 
في القدرة على حش���د وتعبئة اجلماهير ألي نش���اط 
تدعو ل���ه قوى املعارضة، وقد ب���دا ذلك واضًحا في 
أحداث دوار الداخلية، وفي بعض مس���يرات اجلامع 
احلس���يني، وفي أحداث الزرقاء وه���ي األعنف من 
بينها؛ حيث حصل تص���ادم واحتكاكات عنيفة بني ما 

يُعرف باملعارضة واملواالة.

وتعتب���ر بعض قي���ادات املعارضة بأن املمارس���ات 
الت���ي يقوم بها »املوال���ون« أو »البلطجي���ة« تأتي في 
س���ياق املقاربة األمنية في التعامل مع األحداث؛ ألن 

)1( مرجع سابق، مقابلة شخصية مع موفق محادين.
)2( إرحيل غرايبة، مرجع سابق.

األفراد الذين يشاركون في عمليات الضرب والتخريب 
سرعان ما يختفون من مكان احلدث، وال يواجهون أي 

مالحقات أمنية أو قضائية. 

 خالصة ونتائج: 

تعتبر املرحل���ة احلالية؛ مرحل���ة انتقالية محصنة 
بإرادة الش���عوب، ولذلك فال خوف عليها؛ ألنها تسير 
في االجت���اه الصحيح، وهناك تغير ف���ي بنية النظام 
السياسي لصالح الش���عب األردني، ومن حق احلركة 
اإلس���المية والقوى الوطنية أن تكون شريًكا حقيقّيًا 
في صناعة القرار، مبعنى أن نتجاوز مرحلة العالقات 
العامة  إلى مرحلة التحول الدميقراطي، وإن الظروف 
املستقبلية ستخدم احلركة اإلسالمية في األردن وفي 
اإلقليم، وأقصد بذلك أن التغيير املس���تقبلي سيكون 

في مصلحة الشعب العربي، بحسب بني إرشيد))(.

كما ذه���ب إرحيل غرايبة إلى أن التجمع الش���عبي 
لإلصالح الذي انبثق ضمن إطار شعبي جديد يحوي 
ما يقارب 7) حراًكا شعبّيًا خالًصا - ال يتبع األحزاب 
التقليدية- باس���تثناء احلركة اإلسالمية، ويضّم 150 
ش���خصية من مختلف محافظات ومناط���ق اململكة، 
استطاع أن يضع إطاًرا فكرّيًا وسياسّيًا مرجعّيًا، وإطاًرا 
إدارّيً���ا تنظيمّيًا؛ يتبنى امللكية الدس���تورية كحّد أدنى 
للخروج من املأزق – السياسي - الذي متر به الدولة، 
بحيث يتّم إجراء تعديالت دستورية جوهرية تعيد بناء 
الدولة على عقد جديد، يتضمن إعادة السلطة الكاملة 
للش���عب األردني، وأن يصبح امللك رأًسا للدولة وليس 
رئيًسا للسلطات، وأن يتم النأي مبوقع امللك عن األمور 
التنفيذية والتفصيلية، وأن يشّكل رمًزا للدولة، وحارًسا 

للدستور، وضامًنا حلقوق الشعب وحرّياته)4(.

ومن اجلدير بالذكر أن النائب السابق املعارض، ليث 
شبيالت وّجه رس���الة انتقاد قوية إلى امللك عبد الله 

))( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.
)4( إرحيل الغرايبة، مرجع سابق.
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الثاني، تضمنت املصاريف العالية للقصر، وس���فراته 
خارج البالد، وشبهات فساد حول الصفقات التي يقوم 
بها مقربون منه، وغير ذلك من انتقادات غير متوقعة 

ومألوفة في الشارع األردني)1(.

ويعتبر بني إرش���يد أن مستقبل اإلصالح في األردن 
واضح، وبأن من يتحكم في مس���تقبل هذا املسار هو 
ثبات الق���وى اإلصالحية على مواقفها وسياس���اتها، 
وقدرته���ا على حتريك الش���ارع األردن���ي، للمطالبة 

باإلصالح، وال يستبعد أن يحصل 
في األردن مفاجآت وإنتاج ثورة، 
وهذا يعتمد على املوقف األردني 
الرس���مي، وجتاوبه وتعاطيه مع 

املطالب اإلصالحية)2(.

هذا وقد تنامى طموح حركات 
رأسها  وعلى  السياسي،  اإلسالم 
جماع���ة اإلخوان املس���لمني في 
الوصول  إل���ى  األخيرة  اآلون���ة 

للس���لطة في عدة بل���دان عربية من خالل املش���اركة 
السياسية؛ حيث يؤكد بني إرشيد ذلك بقوله: »إذا كان 
اإلسالميون خياًرا للشعب وفق انتخابات حرة ونزيهة، 
فم���ن العبث أن يتخل���ى اإلخوان عن ه���ذا الدور، أو 
يستنكفوا عن القيام بهذا الواجب، والتجربة اإلسالمية 
ناضجة ولديها القدرة على تولي السلطة في أي مكان، 
ولديه���ا النض���ج الدميقراطي الكام���ل لتحافظ على 
استمرار املسار الدميقراطي، واالعتراف بالرأي اآلخر، 
وضرورة مش���اركة اجلميع في عملي���ة البناء والتنمية، 
ومستقبل الدولة التي نريدها مستقباًل هي دولة مدنية 
نابعة عن خيارات الش���عب ومصدريته للسلطة، ضمن 

هوية ومرجعية إسالمية«))(.

ميك����ن القول ب����أن مطالبات قوى احلراك الش����عبي 

)1( ليث شبيالت، رسالة إلى امللك عبد الله الثاني، 
 http://assaqifa.com/?p=20481

)2( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.

))( زكي بني إرشيد، مرجع سابق.

الوطني����ة واإلس����المية، املتش����ددة واملعتدلة إصالحية 
بحت����ة، ولم تتجاوز س����قف املطالبات ذل����ك، وتتضمن 
ه����ذه املطالبات تش����كيل حكومة برملاني����ة، مبعنى أن 
تتشكل احلكومة من الكتلة البرملانية األقوى في مجلس 
النواب، ويس����بقها تعديل جوهري على قانوني األحزاب 
واالنتخابات – إصالحات دستورية-، مع املطالبة بتشكيل 
محكمة دستورية، وانتخاب أعضاء مجلس األعيان أسوة 
مبجلس النواب – مجلس األمة يش����كل مجلسي النواب 
واألعيان-، ومن ناحية أخرى تركز القوى الشعبية على 
محاربة الفساد ورموزه، وإطالق 
احلريات العامة، وحتقيق العدالة 
برنامج  خ����الل  من  االجتماعية 
مش����كلتي  يحارب  اقتص����ادي، 

الفقر والبطالة.

عل���ى الرغم م���ن أن معظم 
النظم السياس���ية التي شهدت 
���ق بعضها  حراًكا ش���عبّيًا، حقَّ
هدفه في إس���قاط النظام من 
خالل قدرته على حشد وتعبئة اجلماهير التي يصفها 
البع���ض بأنها جاءت عفوية بع���د أن طفح الكيل من 
الظلم والقهر واالس���تبداد الذي عانته من تلك النظم 
البائدة، إال أن تلك احلركات الش���عبية تش���ترك في 
أس���باب اندالعه���ا، وهي ذات األس���باب التي ميكن 
ترش���يحها لوقوع األحداث في البل���دان املتوقع قيام 
 ثورات جذرية تهدف إلى تغيير النظم السياسية فيها،

وتتمث���ل هذه األس���باب العميقة الت���ي أدت الندالع 
الثورات الش���عبية، بإحباط بعض الشعوب من غياب 
الدميقراطية، وحرمانها من حقوقها األساس���ية، ومن 
حرياته���ا الفردي���ة، باإلضافة إلى تده���ور الظروف 
املعيشية، وتنامي الفساد، وانعدام العدل االجتماعي.

وم���ن املالح���ظ أن املرحلة التي أعقب���ت الثورات 
الش���عبية العربية – ربيع الثورات العربية-، ش���هدت 
حالة من الفوضى، واستمراًرا لرموز النظم السياسية 
القدمي���ة، وأن الثورات ما زال���ت تعيش في حالة من 

م��ن الماح��ظ أن المرحلة الت��ي أعقبت 
ربي��ع   – العربي��ة  الش��عبية  الث��ورات 
الث��ورات العربي��ة-، ش��هدت حال��ة من 
النظ��م  لرم��وز  واس��تمراًرا  الفوض��ى، 
السياس��ية القديم��ة، وأن الث��ورات م��ا 
زال��ت تعي��ش ف��ي حال��ة م��ن المخاض 
السياس��ي الذي لم تتضح بعد طبيعة 

النظم السياسية الجديدة
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املخاض السياس���ي الذي لم تتضح بعد طبيعة النظم 
السياس���ية اجلديدة، من حيث أيديولوجيتها، ومدى 
انسجامها مع املطالبات الشعبية التي تزامنت مع نزول 
الناس إلى الشارع، وعدم اخلروج منه حتى تتحقق تلك 
املطالب؛ لذلك تس���تمر اخلالفات بني مختلف القوى 

السياسية في تلك البلدان.

فعلى سبيل املثال، ما زالت تونس تعيش في حالة من 
احلراك الشعبي بوس���ائل جديدة، دخلت به األحزاب 
والقوى السياس���ية اجلديدة في ص���راع مع احلرس 
القدمي – مخلفات النظام الس���ابق-، الذي يريد منح 
بع���ض املميزات للقوى السياس���ية اجلدي���دة، ودون 
إحداث تغيير جذري على مس���توى نفوذه، واحملافظة 

على مصاحله على املستوى الداخلي واخلارجي.

وتختلف احلالة في مص���ر؛ حيث إن قيادة اجليش 
أحكمت السيطرة على مراكز القوى األمنية والعسكرية، 
كما أنها حتاول منح بع���ض احلريات العامة، وإعطاء 
القوى السياس���ية، وعلى رأس���ها اإلس���المية، بعض 
الصالحيات والتراخيص التي تؤهلها ملمارس���ة العمل 
السياس���ي، واحلصول على حصة في البرملان )كوته( 
تش���ارك من خاللها ف���ي العملية السياس���ية، ودون 

املساس مبصالح النظام الدولي من قريب أو بعيد.

ومن املرجح أن مرحلة ما بعد الثورة في البلدان التي 
طالتها الثورات الشعبية؛ ستمتد إلى فترة قد تصل إلى 
عشر سنوات، طاملا أن الشعوب العربية كسرت حاجز 
اخلوف من جهة، واستعادت ثقتها بنفسها من جديد من 
جهة ثانية، وهذا ما يؤكد على أنها قادرة على إحداث 
التغيير الالزم نحو امتالك حريتها وكرامتها، وستشهد 
هذه البلدان تغيرات جوهرية ومخاًضا عس���يًرا؛ ألن 
احلرية بالنس���بة حلركات اإلس���الم السياسي تتركز 
في سعي الش���عوب العربية واإلسالمية للوصول إلى 
احلكم الراش���د على منهاج النبوة، وهذا ال يتأتى إال 
بامتالكها إلرادتها السياس���ية بالكامل، ويقصد بذلك 
العمل ضمن منظومة إسالمية عاملية، تكون هي مركز 
النظام العامل���ي اجلديد، ال تابًعا ضعيًفا ملؤسس���ات 

املجتم���ع الدولي التي تغول���ت الصهيونية العاملية في 
السيطرة عليها.

وال تؤم���ن معظم احلركات اإلس���المّية في األردن 
بالدميقراطية كنهج ووس���يلة لتداول السلطة، وتدبير 
الشأن العام، وتتأسس مقوالتها النَّظرية على االعتقاد 
بكمال الدين اإلسالمي، وعدم احلاجة إلى االستفادة 
من نظم سياس���ية غربية منقولة، وعل���ى الرغم من 
االختالف النظري والعملي في توجهاتها وسياساتها، 
إال أنها تشترك في معاداة النظم الغربية، وتنظر إليها 
كمصدر تهديد يعمل على طمس الهوية اإلس���المّية، 
ويسعى إلى الهيمنة والسيطرة على العالم اإلسالمي، 

وهي تتبنى منظوًرا أممّيًا عاملّيًا في رؤيتها للعالم.

وخالصة الق���ول: إن الكيان الصهيوني س���يتفكك 
تلقائّيًا، ويتخلى النظام الدولي عن التحيز له، ودعمه 
ومساندته، في الوقت الذي تزداد فيه النظم السياسية 
اجلديدة من امتالكها إلرادتها السياس���ية التي تطمح 

الشعوب العربية واإلسالمية إلى حتقيقها.

ميكن القول، بأن مآالت الثورات الشعبية في كل من 
تونس ومصر وليبيا، واليمن وس���وريا، وما رافقها من 
فوضى من الناحية األمنية واالقتصادية، جعل مسألة 
التغيير في النظم امللكية غير ممكنة؛ ومن املس���تبعد 
قيام ثورة لإلطاحة بها على املدى املنظور، ورمبا يكون 
من املرجح سيرها نحو التحول إلى امللكية الدستورية 

بدرجات متفاوتة.

وم���ا زالت تدور في أوس���اط املثقف���ني واملفكرين 
والباحث���ني العرب تس���اؤالت عدة؛ تتعلق مبس���تقبل 
النظام العربي بعد األحداث التي شهدتها العديد من 
الدول العربية، أطاحت برأس النظام السياس���ي في 
بعضها، وما زال بعض الرؤس���اء يدافعون عن نظامهم 
السياس���ي بقوة الس���الح، غير آبهني لعدد الضحايا 

الذين يسقطون في امليدان.

وبدأت ح���ركات اإلس���الم السياس���ي التي تؤمن 
باملش���اركة السياسية، وتس���عى للوصول إلى السلطة 
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من خ���الل العملية الدميقراطية، وتش���كيل األحزاب 
السياسية، بطرح رؤاها التي تبتعد عن مسمى الدولة 

الدينية، إلى مفهوم »الدولة املدنية«.

وقد تباين��ت األطروح��ات والرؤى حول مس��تقبل 
النظم السياس��ية ل��دى حركات اإلس��الم السياس��ي، 
من خالل تقس��يمها حبس��ب اس��تراتيجية عملها الي 
تستند إىل أيديولوجيتها ومفاهيمها، وميكن تقسيم 

التيارات اإلسالمية املعاصرة إىل ما يلي: 

- تيار »علماين« ينادي بفصل الدين عن الدولة بالكامل؛ 
حيث يرى أنصار هذا التيار أن مفهوم احلكم يعّبر عن 
املمارسة السياسية اخلالصة مبعزل عن الدين، مبعنى 
أنه منصب سياس���ي ال ديني، وأن امللك – أو اخلالفة 
– هي لقب سياس���ي، وأن ما ه���و ديني يحدد بوصفه 
عالق���ة بالله، انتهى مع انتهاء الوحي ووفاة النبي، وأن 
حقيقة التنازع بني ما هو ديني وسياسي نابع من تأويل 

األطراف املتنازعة، وتوظيف الديني في السياسي.

  - تي��ار لي��رايل، وميثل���ه مجموعة م���ن املفكرين 
العرب واملس���لمني؛ الذين تأثروا باملشروع السياسي 
والثقاف���ي واالجتماعي، والفكري واحلضاري الغربي، 
ويري���دون تطبيق هذا األمنوذج في املجتمعات العربية 
واإلس���المية التي تختلف بيئتها الثقافية واحلضارية 
والفكرية، والديني���ة واالجتماعية عن تلك املجتمعات 
الغربية، وتغلب عليهم س���مة االنس���الخ عن هويتهم 
الوطنية والدينية، ويحاربون كل ما هو عربي إسالمي 
بش���دة، من خالل أطروحاتهم اجلريئة، وينس���اقون 
لسياس���ات الدول الغربي���ة؛ ألن مصاحلهم الفكرية 
واملعيش���ية ارتبطت باملشروع السياس���ي الغربي في 
بلدانه���م، وموقفهم من عالقة الدين بالسياس���ة هو 
موقف واضح وصريح في استبعاد وإقصاء كل ما مُيت 
للدين بأي ش���كل من األشكال، س���واء كان معتدالً – 
بحسب وصفهم – أم متشدًدا عن املشهد السياسي. 

- تي��ار اإلس��الم السياس��ي؛ وال���ذي ميث���ل جملة من 
التوجهات واألطروحات التي تشمل الرسمي والشعبي، 

واحلزب���ي، املعتدل منها، واإلصالح���ي، والراديكالي 
السياس���ي؛ مثل حزب التحرير اإلسالمي الذي يؤمن 
بالتغيير واإلصالح من خالل الوسائل السلمية، ودون 
اس���تخدام العنف، والراديكالي اجلهادي الذي يستند 
إلى القوة في التغيير واإلصالح، وعلى رأس هذا التيار 
تنظي���م القاعدة، وغيره م���ن التنظيمات واجلماعات 
اإلس���المية، وهذا التيار ميثل اجتاًها معاصًرا يتسم 
مبقارب���ة األصالة باملعاصرة، مبعنى أن بعض منظري 
هذا التيار يّدعون أنهم ميتلكون رؤية اجتهادية خاصة 
بهم، وي���رى الباحث أن عالقة السياس���ة بالدين لها 
خصوصيتها عند املسلمني؛ إذ إن القرآن الكرمي وضع 
مبادئ وأسًس���ا عامة للمفاهيم السياس���ية كالبيعة، 
والشورى، واإلمامة والدولة، ولم يتم فيه تناول دقائق 
األمور املتعلقة بالسياس���ة، على اعتبار أن تفصيالت 
هذه املس���ألة دنيوية – مدنية – قابلة للتكيف والتغير 
والتطور بحسب الظروف احمليطة بها، وأن عملية تعيني 
اخلليفة أو اإلمام مناط اجتهاد يختلف بحسب الظرف 
واملكان، وتنطبق نفس الرؤية والتوجه في وصف شكل 
الدولة، على أس���اس أنها دولة دينية باملعنى العام أم 
اخلاص، أي أنها تستند إلى املراجع الدينية من ناحية 

التشريع فقط.

ميكن القول بأن خيارات حركات اإلسالم السياسي 
حول طبيعة النظم السياسية التي ستتشكل في مرحلة 
ما بعد الثورات الش���عبية، تن���درج في إطار االقتراب 
من جتارب حركات اإلس���الم السياسي املعتدلة التي 
جنح���ت في الوصول إلى احلكم، كتركيا على س���بيل 
املثال ال احلصر، وستش���هد املرحلة املقبلة مخاضات 
عسيرة للوصول إلى واقع جديد قد يؤدي إلى مفاجآت 
غير متوقعة؛ ألن التيارات اإلس���المية بكافة أطيافها 

تسعى المتالك إرادتها السياسية.
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معلومات إضافية

اجلبهة الوطنية لإلصالح:

هي أول إطار يجمع أحزاًبا، ونقابات، وشخصيات أردنية اتفقت على برنامج إصالحي شامل يدعو إلى إصالح 
إدارة الدولة، ومكافحة الفساد.

تض���م اجلبهة -التي أُعلن عن إش���هارها في 21 مايو 2011م- أحزاب املعارضة )العمل اإلس���المي، الوحدة 
الش���عبية، حشد، البعث التقدمي، البعث االشتراكي، الشيوعي( إلى جانب حزب األمة )حتت التأسيس(، وحركة 
اليس���ار االجتماعي، ونقابات مهنية وقيادات عمالية، وحركات ش���بابية جديدة، وعدًدا كبيًرا من الش���خصيات 

السياسية املستقلة.

تعتبر اجلبهة -بحس���ب سياس���يني ومراقبني- أوس���ع متثيل يجمع قوى تطالب باإلصالح، ويخرج من ثنائية 
»اإلخوان– الدولة« التي سيطرت على احلراك السياسي في األردن خالل العقدين املاضيني.

جاء في الوثيقة التأسيس���ية للجبهة أنها تش���ّكلت من أجل »ضمان اس���تمرار الشرعية الدستورية للحكم في 
اململكة األردنية الهاشمية«.

ودعت الوثيقة إلى اعتماد اس���تراتيجية وطنية لإلصالح تضع البالد على املس���ار الدميقراطي املس���تند إلى 
الدس���تور وامليثاق الوطني الذي جرى وضعه قبل نحو 20 عاًما، كما دعت إلى إجراء إصالح دستوري يقوم على 
أن الشعب هو مصدر السلطات، »ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الدميقراطي في احلكم على أساس 

تداول السلطة، والتالزم بني السلطة واملسئولية«.

وطالبت الوثيقة بإلغاء التعديالت التي جرت على دس���تور 1952م، كما دعت إلى وضع نظام انتخابي يضمن 
قيام سلطة تشريعية فاعلة، وإجراء االنتخابات بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة؛ يكون للقضاء فيها الدور 

الرئيس.

ومن أبرز ما تطرقت إليه الوثيقة دعوتها إلى إصالح املؤسس���ة األمنية، »ووقف تدخلها في إدارة االنتخابات، 
وفي اجلامعات، والنقابات، واالحتادات الطالبية، والنقابات العمالية واملهنية، وفي عمل الصحافة ومؤسس���ات 

اإلعالم الرسمية واخلاصة«، بحسب ما ورد فيها.

وأضافت الوثيقة إلى ذلك: الدعوة إلى االعتراف باملعارضة السياس���ية، وإلغاء احملاكم االس���تثنائية، وإنشاء 
محكمة دستورية، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية حلماية احلريات اإلعالمية واملهنية، وإعادة النظر في 

سياسة التعليم، وتصويب النهج االقتصادي.

جبهة العمل اإلسالمي باألردن:

الذراع السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني األردنية؛ حيث تسيطر اجلماعة على أغلب هيئات اجلبهة، وينتمي 
أغلب قياداتها وأنصارها للجماعة، بالرغم من وجود مستقلني بالهيئات اإلدارية واملؤسسات املختلفة.
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 تأسس���ت اجلبهة أواخر العام 1992م، وهي اليوم أكبر األحزاب األردنية وأقواها تنظيًما، وأوس���عها انتشاًرا، 
وتقود املعارضة السياس���ية منذ نحو عقدين من الزمن، وترتبط بش���كل وثيق ومتني مع جماعتها األم اإلخوان 

املسلمني.

املشاركة السياسية:

لعبت جبهة العمل اإلس���المي منذ تأسيس���ها أدواًرا حيوية وأساسية في الش���أن السياسي األردني مشاركة 
ومقاطعة، وتفاعاًل مع املس���تجدات السياسية، ومع قضايا األردن الداخلية، وقضايا األمة اخلارجية، وخصوًصا 

لت أحد أبرز اهتمامات اجلبهة منذ إنشائها وحتى اليوم. القضية الفلسطينية التي شكَّ

وش���اركت اجلبهة في أول اس���تحقاق انتخابي باالنتخابات التش���ريعية عام )199م، وحصلت على 17 مقعًدا 
برملانّيًا من أصل ثمانني، ثم قاطعت انتخابات 1997م التي جاءت بعد توتر بالعالقة مع الس���لطات القائمة بعد 
ع مع إسرائيل، وبعد ما شعرت اجلبهة أن نظام الصوت الواحد يفرض على املواطن انتخاب  اتفاق وادي عربة املوقَّ
مرش���ح واحد بغض النظر عن عدد املقاعد بدائرته، بدالً عن نظام القائمة املفتوحة الذي يتيح انتخاب مجموع 

املرشحني بالدائرة االنتخابية الواحدة.

ثم عادت اجلبهة للمشاركة بانتخابات )200م التي نّظمت بعد تأجيل لنحو عامني، وارتأت أن تشارك فيها رغم 
أن نظ���ام الصوت الواحد ال يزال قائًما؛ العتبارات من بينها أنها أول انتخابات جترى بعهد ملك البالد اجلديد 

عبد الله الثاني )1999م(.

وحصلت اجلبهة على 17 مقعًدا من أصل 110، مما يعني تراجًعا عن نتائج ومكاسب )199م االنتخابية.

لكن التراجع األبرز باملس���يرة االنتخابية للجبهة كان بانتخابات 2007م التي لم حتصل فيها القائمة االنتخابية 
للجبهة املؤلفة من 22 مرشًحا على أكثر من ستة مقاعد، بعد أن كانت ممثلة ب�17 مقعًدا بالبرملان السابق.

وقررت اجلبهة مقاطعة انتخابات العام 2010م؛ بسبب ما وصفته قيادتها بتغول السلطة، وتعديها املستمر على 
احلريات العامة، ومس���اعيها املستمرة عبر كل الوس���ائل األمنية والسياسية إلضعاف اجلبهة انتخابّيًا، وتقليص 
هامش التحرك السياس���ي أمامها، مع االستمرار في تطبيق قانون الصوت الواحد الذي يعتقد قادة اجلبهة أنه 

جاء أصاًل للحد من حضورهم االنتخابي.

ومع بداية العام 2011م صّعدت جبهة العمل اإلس���المي من خطابها، ورفعت س���قف مطالبها، وعلقت احلوار 
مع احلكومة، ورفضت عرًضا باملش���اركة في حكومة معروف البخيت، وذهبت أكثر من ذلك حني طالبت البخيت 
باالعتذار عن تش���كيل احلكومة اجلديدة، وقالت: إن احلكومة التي ش���ّكلها في الس���ابق ه���ي من تولى تزوير 

انتخابات 2007م.

 وش���اركت بفاعلية في املظاهرات واالعتصامات املطالبة باإلصالح السياسي واالجتماعي، وحّملتها احلكومة 
مس���ئولية أحداث العنف التي صاحبت تلك التحركات، وقالت: إنهم يتلقون أوامر من حماس واإلخوان لزعزعة 

االستقرار في البالد.
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حزب التحرير اإلسالمي يف األردن:

هو حزب سياس���ي إس���المي تقوم دعوته على وجوب إعادة اخلالفة اإلسالمية، معتمًدا الفكر أداة رئيسة في 
التغيير.

 مؤسس احلزب هو الشيخ تقي الدين النبهاني )1909–1979م(، وهو فلسطيني من مواليد قرية إجزم قضاء 
حيفا، تلقى تعليمه األولي في قريته، ثم التحق باألزهر، فدار العلوم بالقاهرة، وعاد ليعمل في فلس���طني مدرًسا 

فقاضًيا في عدد من مدن فلسطني.

بعد نكبة 1948م، انتقل الش���يخ النبهاني إلى بيروت، ثم إلى عمان؛ حيث عمل قاضًيا في محكمة االس���تئناف 
الشرعية بالقدس، ثم مدرًسا في الكلية العلمية اإلسالمية في عمان.

 أسس الشيخ النبهاني احلزب عام 1952م، وتفرغ لرئاسته وإلصدار الكتب والنشرات التي تعد املنهل الثقافي 
الرئيس للحزب، وتنقل بني األردن وسوريا ولبنان؛ حيث توفي عام 1979م.

 بعد وفاة النبهاني ترأس احلزب عبد القدمي زلوم الذي ألف كتابه الشهير »هكذا هدمت اخلالفة«.

ال يُعرف الكثير من قيادات احلزب في األردن؛ بسبب انتهاجه سرية التنظيم، ومن أشهر قيادات احلزب الشيخ 
أحمد الداعور مسئول احلزب في األردن الذي مت اعتقاله عام 1969م إثر محاولة احلزب االستيالء على احلكم 

في األردن، وُحكم عليه باإلعدام قبل أن يُلغى هذا احلكم.

 تعرض احلزب -وال يزال- للمالحقة األمنية واحملاكمة في العديد من الدول العربية التي تصنف احلزب بأنه 
»تنظيم غير مش���روع«، رغم أن وجوده معلن في لبنان، إضافة لوجوده القوي في جمهوريات آسيا الوسطى التي 

كانت منضوية ضمن االحتاد السوفييتي سابًقا.

وركز احلزب نش���اطه في بداية تأسيسه في فلس���طني واألردن ولبنان، ثم امتد نشاطه لغالبية الدول العربية 
واإلسالمية، ووصل نشاطه أخيًرا لدول أوروبا، وله حضور في بعض الدول األوروبية بشكل واضح.

 ويطلق احلزب على الدول التي يعمل فيها اس���م »واليات«، وتقود التنظيم في كل والية جلنة خاصة تس���مى 
»جلنة الوالية«، وتخضع كل هذه اللجان ملجلس القيادة السري.

املصادر:

اجلزيرة نت، انظر الروابط:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9826F8D2-DE35-430C-8EE5-E15375EFCB14.htm 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B88C9059-6A0D-4D1E-8C04-44B6E9B74B17.htm

http://aljazeera.net/NR/exeres/F899FCB4-620B-437D-A901-E6ECACEF05A6.htm?wbc_purpose=ba
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ملخص الدراسة
ظلت الدول العربية والدولة التركية احلديثة يجمعهما مظلة سياس���ية واحدة لقرون عديدة، حتى ش���اء 
الله أن تس���قط الدولة العثمانية، لتوّلي تركيا وجهها شطر الغرب مستدعية كل تقاليده وثقافته قبل علومه 
وتقنيته، وهي اللحظة التاريخية نفس���ها التي وقعت فيه الدول العربية حتت نير االحتالل الغربي، ثم حتت 

وطأة حكومات غاشمة باعدت بني توجهات وتطلعات شعوبها.

وظل هذا احلال قائًما حتى وقت قريب حني صعدت قوى تركية جديدة ولَّت وجهها شطر املشرق العربي، 
وكان لها دور كبير في دعم قضاياه، خاصة القضية الفلس���طينية، ث���م جاءت الثورات العربية لتعطي دفقة 
جديدة من العالقات بني الدول العربية وتركيا، خاصة بعد دعم نظامها احلاكم للشعوب العربية في ثوراتها 

ضد أنظمتها الغاشمة. 

لق���د فتحت الثورات العربية عه���ًدا جديًدا من العالقات العربية التركية، ع���ادت فيه تركيا إلى جوارها 
العربي، مثقلة مبعطيات قطيعة ثمان عقود؛ فكرية، وسياس���ية، واقتصادية، وثقافية، وقد قطعت أش���واًطا 
قياسية في االلتئام معه، وفي تصّدر الركب اإلقليمي، لكنها ال تزال يعوزها شعور إقليمي مبلكية مشتركة ملا 

تقوم به وما متثله، والذي هو أساس أي بناء إقليمي معاصر.

كما أن تركيا بحاجة إلى آلية تترجم حقائق إقليمية علمية قائمة على ثقافة إقليمية مشاعة تعيد التوازن 
���ة على مسرح إقليمي شديد  إلى املعادلة املختلة في الش���ارع اإلقليمي، وحتفظ لها مكاس���ب إقليمية هشَّ
التنافس، وعدمي االس���تقرار، كما يضع بني يديها أوراًقا اس���تراتيجية جديدة تضعها في مصافات ال زالت 
خارجها، ومتهد لها أدواًرا إقليمية س���يطلبها العالم في عملية إعادة رسم اخلرائط اإلقليمية، ويتحدد على 

أساسها مراكز القوى فيها.

إن تركيا اليوم متر مبخاض إعادة توجيه البوصلة، وتضطلع بأدوار لم تكن على أجندتها قبل بضع سنوات، 
وتنكب على استحداث مؤسسات إلدارة واقع جديد قسم أساسي منه هو العودة إلى جوار غادرته منذ أمد، 
وانعطفت عنه ثقافّيًا بزاوية حادة تاركة معطيات مزمنة عبثت بتجانس���ها الفكري معه، وبقدرتها على إعادة 
التكامل معه. هذه الظاهرة التي ال ينفيها مثقفون أتراك، ويتابعها اجلوار تس���تدعي استنفاًرا ثقافّيًا إقليمّيًا 

يتداركها، ويؤّمن للمنطقة تعافّيًا سياسّيًا يضعها على الطريق الصحيح.

تركيا .. 
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لقد ظلت الدول العربية والدولة التركية احلديثة يجمعهما مظلة سياس����ية واحدة لقرون عديدة، حتى ش����اء الله أن 
تس����قط الدولة العثمانية، لتوّلي تركيا وجهها ش����طر الغرب مس����تدعية كل تقاليده وثقافته قبل علومه وتقنيته، وهي 
اللحظة التاريخية نفس����ها التي وقعت فيه الدول العربية حتت نير االحتالل الغربي، ثم حتت وطأة حكومات غاش����مة 

باعدت بني توجهات وتطلعات شعوبها.

حت����ى وصلنا إلى محطة الثورات العربية، والتي أعطت دفقة جديدة من العالقات بني الدول العربية وتركيا، خاصة 
في ظل صعود قوى تركية جديدة ولَّت وجهها شطر املشرق العربي، وكان لها دور كبير في دعم قضاياه، خاصة القضية 

الفلسطينية، ثم دعم شعوبه في ثوراتها ضد أنظمتها الغاشمة. 

لق����د فتحت الثورات العربية عهًدا جديًدا من العالقات العربية التركية، عادت فيه تركيا إلى جوارها العربي، مثقلة 
مبعطيات قطيعة ثمان عقود؛ فكرية، وسياس����ية، واقتصادية، وثقافية، وقد قطعت أش����واًطا قياسية في االلتئام معه، 
وفي تصّدر الركب اإلقليمي، لكنها ال تزال يعوزها ش����عور إقليمي مبلكية مش����تركة ملا تق����وم به وما متثله، والذي هو 
أس����اس أي بناء إقليمي معاصر، وبحاجة إلى آلية تترجم حقائق إقليمية علمية قائمة على ثقافة إقليمية مشاعة تعيد 
ة على مسرح إقليمي شديد التنافس،  التوازن إلى املعادلة املختلة في الشارع اإلقليمي، وحتفظ لها مكاسب إقليمية هشَّ
وعدمي االس����تقرار، كما يضع بني يديها أوراًقا اس����تراتيجية جديدة تضعها في مصافات ال زالت خارجها، ومتهد لها 
أدواًرا إقليمية س����يطلبها العالم في عملية إعادة رس����م اخلرائط اإلقليمية، ويتحدد على أساسها مراكز القوى فيها.

 مت����ر تركيا مبخ����اض إعادة توجيه البوصلة، وتضطلع بأدوار لم تكن على أجندتها قبل بضع س����نوات، وتنكب على 
اس����تحداث مؤسسات إلدارة واقع جديد قسم أساسي منه هو العودة إلى جوار غادرته منذ أمد، وانعطفت عنه ثقافّيًا 
بزاوية حادة تاركة معطيات مزمنة عبثت بتجانسها الفكري معه، وبقدرتها على إعادة التكامل معه. هذه الظاهرة التي 
ال ينفيها مثقفون أتراك، ويتابعها اجلوار تس����تدعي اس����تنفاًرا ثقافّيًا إقليمّيًا يتداركها، ويؤّمن للمنطقة تعافّيًا سياسّيًا 

يضعها على الطريق الصحيح. 

 ال حتتاج تركيا في واقعها اجلديد إلى إطراءات يقدمها إعالميون وشعراء في احتفاالت ذكرى فتح القسطنطينية، 
وحتليالت سياسية تطفح باملجامالت. مكانة تركيا في النفوس معروفة ومحفوظة، والتدليل عليها تبديد للوقت واملال. 

ما حتتاجه تركيا هو قليل من العاطفة، وكثير من العمق الذي يضمن إبحاًرا آمًنا في مياه مضطربة.  

إذا كانت أبس����ط طرق التقومي اإلداري على مس����توى الفرد هي مقدرته على تخيل نفسه جالًسا في ركن من أركان 
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الغرفة، والنظر إلى نفس����ه من أعل����ى، فإن ما حتتاجه 
الدول لهذه الغاية هو شيء أكثر تعقيًدا؛ ما حتتاجه تركيا 
هو حاضنة فكرية تنظر إليها من بعد، ترى أكثر مما تراه 
ه����ي كالعب في قلب املي����دان، أو مرابط على الصدوع 
السياسية، كمدير فريق كرة القدم الذي يتابع املباراة من 
نقطة قريبة إلى خط التماس مع املس����تطيل األخضر ال 
يعمه منها نظره، أو العبيه املكلف الواحد منهم مبساحة 

محددة على املستطيل.

 إن أول ش����يء يحرص املدير والعبوه عليه بعد املباراة 
هو مشاهدتها بعيون مستعارة كانت قد شاهدت عن بُعد 
ما حجبه القرب عنهم، وس����جلت أحداث املباراة مفصلة 
من زوايا مختلفة، تلك هي عدسات التصوير، فيتسّمرون 
أمام شاشة كبيرة تعّرفهم إبداعاتهم وهفواتهم. وال تلغي 
العدس����ات دور اجلمهور الذي تابع املباراة هو اآلخر من 
املدرجات. بل إن دائرة العيون املس����تعارة تتس����ع لتصبح 
بقطر األرض عندما تصبح ش����بكة »تويتر« ساحة عاملية 
إلبداء اآلراء، وتتنافس األندية على من ميلك عدًدا أكبر 
م����ن املتابعني على تويتر، وغالبيته����م في قارات أخرى، 
ولإلنس����ان أن يتخيل ما مدلول أن يكون لدولة مناصرون 
طوعيون في دول أخرى، ووقع ذلك املعنوي على نظامها 

السياسي. 

ال تقف جناحات أندية كرة القدم العمالقة عند تقومي 
األداء على املس����تطيل األخضر، وإمنا صناعته بادئ ذي 
ب����دء، فالالعبون الذين يحصدون له����ا أرفع اجلوائز لم 
يع����ودوا صبية املدينة -التي يوج����د فيها النادي- الذين 
كانوا باألمس يقذفون الكرة في أزقتها وحدائقها العامة، 
ولم تعد تل����ك األزقة احلاضنة التي تدفع باملواهب. لقد 
جعلت هذه األندية أزقة العالم بأسره حواضن لها تدفع 
مبواهب ال تنضب، ومه����ارات تتجدد وأمناط تتبدل، ما 
يكسبها عنصر املفاجأة أمام منافسيها. أما األندية التي 
تعتم����د على األزق����ة احمللية لعجز مالي أو س����وء إدارة، 
فتحكم على أدائها بالرتابة واخللو من املفاجأة، وبأمناط 
يس����هل على منافسيها فك ش����فرتها قبل حدوث النزال، 
فتبقى حبيس����ة املضامير احمللية، وإذا ما ارتقت حلنكة 

مدرب جديد فهو ارتقاء موسمي تصعب إدامته.

 آلية غائبة: 

تركي����ا ال ينقصها وجود حاضن����ة فكرية، الناقص هو 
آلية تصل احلاضنة مبؤسس����تها الفكرية تبدأ بسيطة ثم 
تتط����ور، كأن تكون - بادئ ذي ب����دء-  عنواًنا إلكترونّيًا 
يستقبل ما يصدر عن احلاضنة من رؤى، ويرد مبا يشعر 
ُمنش����ئ الرؤية باكتراث املؤسس����ة الفكرية به، بل بعلمها 
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بوج����وده حتى وإن لم تعتمد فكرت����ه، وال أدنى من قائمة 
بريدية تدمي الصلة مع األصدقاء.

 أو أن تك����ون اآللية موقًعا على الش����بكة الدولية على 
ش����اكلة »فيس بوك«، يعرض فيه مفكرون عرب وأتراك 
نتاجاتهم الفكرية التي تصب في تأسيس مفاهيم إقليمية. 
وما لش����يء األولوية أن يكون حجر الزاوية لهذه املفاهيم 
م����ن ترميم املفهوم اإلقليمي العثماني من أعطاب ُمقِعدة 
أصابته به����ا حرب االنفصال )احل����رب العاملية األولى( 
وإرهاصاتها الثقافية التي امتدت بعد االنفصال وجردته 
من الواقعية، وأس����كنته بطون األراش����يف. ومن أحجار 
الزاوية الغوص في األرش����يف العثماني باعتباره شاهد 
عيان على الشخصية اإلقليمية )العربية - التركية( مدة 
خمسة قرون عاشت في كنفها أديان ومذاهب وعرقيات 
ش����تى، وتأسس فيها أرقى نظام اجتماعي تعددي، وأوت 
إلى واحتها اإلنسانية شعوب مختلفة، واستكشاف مواطن 
القوة والضعف في هذه الش����خصية وصوالً إلى صياغة 

شخصية إقليمية لعصر التكتالت.

 ويت����اح للمفكر -في املوقع- عرض مس����احات فكرية 
خاصة به، مما يرغب في إنضاجه مع نظراء له. وتطرح 
إدارة املوقع للتدارس من جانبها مساحات فكرية ال زالت 
بكًرا، فتتشكل حول كل  مس����احة مجموعة مفكرين، ثم 
تك����ون مجاميع، ولن ميضي وقت طويل حتى يكون قد مت 
إجناز قدر متقدم من االنس����جام الفكري ما يؤهل لعقد 

ورشة لالندفاع نحو مستويات جديدة من التكامل.

ال تقف اآللية عند احل����دود التقليدية ممثلة بالكتابة 
والنش����ر، وإمنا تتجاوزها إلى تطوير الفكر واالنتقال به 
من حي����ز النظرية إلى التطبيق، كتطور علوم الرياضيات 
–مث����اًل- م����ن رياضيات محض����ة إل����ى تطبيقية؛ حيث 
الف����رق الهائل، فاألول����ى معادالت وقوان����ني خالية من 
الروح، والثانية نابضة وهي الوجه اآلخر للهندس����ة التي 
ترفع العمران وتبني الطائرة، وهكذا س����ائر العلوم كعلم 
االجتماع التطبيقي، وعلم النفس، والتربية التي خرجت 
من بني صمت جدران األكادمييات إلى ضجيج الش����ارع 
تخدم املجتمع في مناحي يلمس����ها اإلنسان العادي. ومن 

املفاهيم الت����ي ال زالت عالقة في حيز النظرية في حالة 
بدائية في هذا املكان من العالم هو مفهوم »اإلقليمية«. 

 كما تنتقل اآللية بش����خصية املفك����ر من تقليدي يعد 
ظه����ور مقال له في موق����ع على الش����بكة الدولية ذروة 
س����نام مس����اره املهني، وينقضي العمر وهو بهذه القامة، 
إلى عنص����ر فاعل في مناخ من الطموح االس����تراتيجي 
الذي ال يحده س����قف، فتصبح اآللية رئة خارجية تتنفس 
املؤسس����ة الفكرية -ومن ورائها املؤسسة السياسية- من 
خاللها هواًء مثقاًل باألوكس����جني يأت����ي من مكان بعيد، 
كمن يفر من غرفة أحكمت نوافذها واستنفد اجلالسون 

األوكسجني فيها إلى حيث الهواء الطلق.

هذه اآللية غائبة، وولوج الفضاء الفكري التركي مهمة 
ش����به تعجيزية ما لم تتم مبس����اعدة صديق غير عادي، 
والوصول إلى الصديق مش����قة بح����د ذاتها، صحيح أن 
للدولة التركي����ة اليوم نكهة إقليمية ناف����ذة، لكنها نكهة 
تنبعث م����ن مواقع محددة في الدولة فقط، أما منافذها 
اخلارجية التي هي نقاط متاس����ها م����ع األمم األخرى، 
فزهور بال عبق، ال حتط عليه����ا نحلة تبحث عن رحيق 
ترتشفه لعسل تنتجه، جامدة ال تثير فضول عابر أمامها 
للتفكي����ر بدخولها في مهمة ثقافية استكش����افية؛ ألنها 

بالنسبة له دوائر رسمية تخص املواطن التركي فقط. 

هذه احلالة هي خالف الزينة الدبلوماسية التي تخرج 
بها الدول على األمم األخ����رى، واخليالء الثقافي الذي 
تبديه في محطات نابضة وواثقة من أطوارها السياسية 
-كمحطة تركيا اليوم- وتفننها في تقدمي أمنوذجها قدوة 
لألمم األخرى. وقد كانت الس����فارات الس����وفييتية في 
حقبة اخلمس����ينيات والس����تينيات، تزكم األنوف برائحة 
الش����يوعية، ومثلها البعثات اإليرانية اليوم التي تنش����ر 
الطائفية، ما جعل لهذه الدول جاليات في بيئات املهجر 
من غير شعوبها تساند قضاياها في شوارع املدن العاملية 

وأمام اإلعالم متنحها ذراًعا إقليمّيًا.

 وإذا ما قورن����ت املمثليات الدبلوماس����ية التركية مع 
نظيراتها البرازيلية مثاًل -التي حترص تركيا على مقارنة 
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دورها اإلقليمي بها-  فإن لألخيرة داللة سياسية وثقافية 
ملواطن أمريكا الالتينية أكثر مما لدى التركية بالنس����بة 
للمواطن ال����ذي يعيش في فضائها احليوي. التفس����ير 
ال يق����ع برمته على كاهل تركيا، فبيئ����ة أمريكا الالتينية 
بيئة هامدة أيديولوجًيا ودينّيًا، على عكس بيئة الش����رق 
األوسط الهّش����ة سياس����ّيًا واملتهيجة طائفّيًا، ما يخفف 
من أعباء اخلطاب اإلقليمي ف����ي بيئة أمريكا الالتينية، 
ويجعله أسهل رواًجا، ويزيد من أعباء اخلطاب اإلقليمي 

التركي، وحاجته إلى آليات ترويج أكثر تعقيًدا.

 حال املفكر في احلاضنة اإلقليمية -أو املهجر بشكل 
عام- احلريص على تركيا أش����به بعاشق يهيم مبحبوبته 
ومحبوبت����ه ال عل����م لها بحال����ه، ورمبا انط����وت ظاهرة 
العش����ق من طرف واحد هذه على طرف من إجابة على 
تس����اؤالت يطلقها مفكرون أتراك عن مدى كفاءة معاهد 
الفكر التركية في توليد أفكار وأوراق سياس����ية جديدة، 
سيما عندما يتعلق األمر بالفضاء العثماني، وعن طغيان 
األفكار الفيزيائية )العاطفية( التي ال تؤثر في اخلصائص 
البلورية لألشياء على حساب األفكار الكمياوية املطلوبة 
لتغيير خصائص بلورية لواقع ثقافي إقليمي خامل، ومن 

هؤالء املفكرين من يذهب بتساؤالته إلى أبعد من ذلك.

معادلة حتمية:

إن املعادل����ة امليدانية التي جتعل من توفير آلية ثقافية 
إقليمية مطلًبا حتمّيًا هو أن تركيا ال حتكم جوارها اليوم 
كما فعلت الدولة العثمانية، وشعوب اجلوار ليسوا رعايا 
عندها تضمن والءهم ألمنها القومي كما كان حالهم في 
العه����د العثماني، لكن حاجتها إليه����م ال تقل عن حاجة 
الدولة العثمانية ولألس����باب نفس����ها، أي أن املعطيات 
تبدلت واحلاجة لم تتبدل. أما اجلوار فمختار ألمنوذجها 
السياس����ي اختياًرا قاباًل للتطور أو التقهقر كما كان قبل 
ع����ام 2002م، وبالتالي فثمة حاج����ة لصيغة تخدم هذه 
املصلح����ة املتبادلة تنبثق من املعطي����ات اجلديدة لتلبية 
احلاجة القدمية، كالتي يحرص فيها بائع سلعة على والء 

زبون اختار سلعته من بني منافسني آخرين. 

أما املناخ السياس����ي الذي يع����زز املطلب احلتمي فهو 
مصادفته لقناعات جمعية أالنها ضغط وحرارة األحداث 
اجلاري����ة، وضاعف م����ن قابليتها على إعادة التش����كيل 
أضعاًفا مضاعفة، وهو حيز زمني في حياة املجتمعات ال 
يدوم طوياًل، وال يتكرر على نحو متقارب، ويأتي مصاحًبا 
لألزمات وش����يوع احليرة قب����ل أن تس����تعيد القناعات 
صالبتها م����ن جديد. في هذا احليز ترتفع في س����ماء 
األمم الفتة تسد األفق مكتوب عليها شعار ُقّدت مفرداته 
من معطيات الواقع تق����ول: »األزمات محطات مهمة في 
تاريخ الش����عوب ال تفّوت، فيها تراجع القناعات، وتصنع 
املعجزات، وفيها يعاد رس����م الش����خصية اجلمعية، وهي 

فرص نادرة احلدوث«. 

هذه الالفتة حتجب س����ماء أورب����ا اليوم، وعلى الرغم 
ممن يعتبر أزمتها املالية احلالية أعظم خطر يهددها، إال 
أن هناك من يرى في ه����ذه األزمة فرصة ذهبية تتخلى 
فيها القارة عن قناعات قومية تاريخية وبوابة للدخول في 
اندماج نهائي، وذلك عندما تس����لم دولها املفلسة أمرها 
آلليات اإلنقاذ في املصرف املرك����زي األوربي، معلنة أن 
ال منجاة للدول����ة القومية بعد اليوم خارج آليات عضوية 
إقليمية، وعندما يدرس التالميذ على مقاعد الدراس����ة 
قصة اإلنقاذ اإلقليمي املثيرة القتصاد بالدهم الذي أدام 
التيار الكهربائي، والتدفئة، واحلليب، فتتكس����ر األواصر 

القومية، وتنصهر األجيال.

كرة ثلج ساكنة:

سيلي إيجاد اآللية سلسلة حتوالت اجتماعية، ستنشأ 
طبق����ة جديدة ف����ي املجتم����ع املدني قوامه����ا مثقفون، 
ومفكرون، ووجهاء مجتمع تنحدر من الوسطني اإلقليمي 
واحمللي التركي، يقوي نسيجها الفكري واالجتماعي على 
حمل أفكار إقليمي����ة تنأى الدولة اإلقليمي����ة )التركية( 
بنفسها عنها اليوم ال لسبب س����وى أنها أفكار ال حمالة 
سياس����ية لها بني دولٍة تركيٍة، ومحيط غير تركي، فتبقى 

طي أرشيف األمنيات، ورمبا احلسرات.

وتش����ق الطبقة اجلديدة الطريق أمام قيام مؤسس����ة 
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إقليمية اس����تراتيجية مش����يدة من لبنات املجتمع املدني 
اإلقليم����ي لها برامج ومؤمترات، وحضور إعالمي يغّذي، 

ويزرع مفهوم اإلقليمية ونظرية األمن اإلقليمي.

 وتكتسب املؤسس����ة أمومة سياسية معنوية من الدولة 
اإلقليمية متنحها واقعية على الس����احة الدولية، وتضعها 
في م����دار »بروتوكولي« س����ليم ميّكنها م����ن التمدد في 
عالقات مع مؤسس����ات مش����ابهة في مجتمعات عاملية 
فاعلة، والدخول معها في عملية حتديد قواسم مشتركة 
حول ملفات مهمة عالقة وصياغة مفاهيم اس����تراتيجية 

على مستوى كتل إقليمية )وليس 
كما في  منف����رد  على مس����توى 
غير  للمنظم����ات  بك����ني  مؤمتر 
احلكومي����ة( م����ن جه����ة، وعلى 
املدنية وليس  مستوى املجتمعات 
األنظمة الرسمية من جهة ثانية، 

فيكون منصة إقليمية مدني����ة، وتكون بذلك قد أضافت 
لوًنا جديًدا إلى الطيف االستراتيجي الدولي. 

س����تُحضر اآللية ملفات الدولة اإلقليمية إلى يوميات 
اجلوار، وجتعله في جاهزية فكرية إلطالق هبات إعالمية 
كلم����ا ارتفعت حرارة امللفات، كهبات حاضنة املش����جعني 
ف����ي ملعب كرة القدم كلما صفر احلكم محتس����ًبا خطأ 
لصالح اخلصم، وهو واق����ع ال زالت تركيا بعيدة عنه كل 
البع����د، وال زال احلكم الصهيون����ي في ملعب الكونغرس 
يصفر لصالح اخلصم األرمني، وسط صمت اجلوار، وال 
زالت ملفات التمرد الكردي، وقبرص، والقوقاز، واليونان، 
والعلويني، وخطوط نقل الغاز االس����تراتيجية - وجميعها 
ملفات ذات امت����دادات إقليمية ومرش����حة لتكون فتيل 
نزاعات مس����تقبلية- بحاجة إلى تخندقات إقليمية على 
غير الص����ورة إبان اإلنزال التركي ف����ي قبرص في عام 
1974م يوم وجدت تركيا نفسها من دون صديق. ال تزال 
هذه امللفات موضع جهل عند اجلوار، ولم ينجح اإلعالم 

التركي في تعديل الصورة.

إذا كان الشيء بالش����يء يُذكر، فإن كرات ثلجية ألمم 
أخرى ما فتئت تتدحرج دون توقف، فأقوام األنغلوسكسون 

البروتستانت الذين تفرقوا في قارات ثالث ال يزال بينهم 
م����ن آليات التواصل م����ا أبقاهم على أمناط متش����ابهة 
ف����ي التفكير، ما جعل من أحوال مدينة س����يدني أخباًرا 
محلية في لندن، ومن مش����كلة تقع في مدرسة ابتدائية 
في تازمانيا )جزيرة قرب أس����تراليا( حالة تقاس عليها 
املعاجل����ات التربوي����ة في امل����دارس اإلنكليزي����ة، ويأتي 
املواط����ن النيوزيلندي إلى إنكلترا ليتماهى في نس����يجها 
االجتماعي والسياس����ي كإنس����ان مأمون على مصاحلها 
االستراتيجية، ومثله األسترالي في كندا، مثلما كان خير 
الدين باشا التونسي العربي في 
مجتمع األس����تانة يوم استدعته 
من  لالستفادة  العثمانية  اإلدارة 
واالستراتيجية،  اإلدارية  قدراته 
واس����تأمنته عل����ى أرف����ع موقع 
)الصدر األعظ����م(، وهي صورة 

يصعب مجرد تخيلها اليوم.

بهذه الثقة جن����ت العائلة األنكلوسكس����ونية في عالم 
مضط����رب، والعوملة اليوم هي أمنوذجها االس����تراتيجي 
الذي ألزمت به العالم، واملقارنة بني الصورتني تظهر حجم 
التقهق����ر الذي أصاب الثقة البينية بني ركني السياس����ة 
ف����ي هذه املنطق����ة -العرب والترك- عل����ى مدى عقود 
االنفصال، فما عادوا قادرين على اس����تذكار أمنوذجهم 

اإلقليمي السابق فضاًل عن إيجاد أمنوذج جديد.

 معطيات التدحرج والسكون في املثالني املختلفني هو 
مناط القضية، ويجدر القول هنا: إذا كانت السياسة هي 
فن املمكن، وإن كل غير املمكن ليس بسياسة، فإن الفكر 
االستراتيجي هو فن إحداث املمكن أو فن تطويره في حال 
وجوده. وما دام السياسي يستعيض عن غير املمكن رغم 
صوابه مبا هو ممكن فهو مصفح عن أهداف استراتيجية 
حقيقية وضالع في عرقلة التدحرج. هنا يكمن دور الفكر 
االستراتيجي، وهو إيجاد احلمالة السياسية لغير املمكن، 
وإخراج السياسي من ضيق اخليارات إلى سعة البدائل، 

وإفساح الطريق أمام كرة الثلج.

»األزم��ات محط��ات مهمة في تاريخ الش��عوب 
وتصن��ع  القناع��ات،  تراج��ع  فيه��ا  تف��ّوت،  ال 
المعج��زات، وفيه��ا يع��اد رس��م الش��خصية 

الجمعية، وهي فرص نادرة الحدوث«.
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التدحرج العظيم:

ما سبق من معطيات يضع كرة ثلج -املشهد اإلقليمي- 
على ش����فا س����فح مديد بانتظار ركلة هينة لتبتدئ رحلة 

التدحرج العظيم.  

عمل كبير الداللة يسير التنفيذ لتحريك الكرة الساكنة 
ميكن أن يتخذ شكل حتديد يوم 
ا أحيا مغًزى في  شهد حدًثا مهّمً
ذاكرة األمة، وأش����عل عواطفها، 
إقليمّيًا  احتفالّيًا  أسبوًعا  وجعله 
من كل عام. سيكون اليوم األول 
من ش����هر آذار ه����و ذاك اليوم 
لقرار  تخلي����ًدا  منازع،  دون  من 
البرملان التركي في عام )200م 

الذي رفض طلب اجليش األمريكي اس����تخدام األراضي 
التركية الحتالل العراق في أكبر غزو عرفه تاريخ الشرق 
اإلسالمي مع الغرب املسيحي، والفصل املتمم ملا أطلقت 
عليه أوربا فيما مضى »املسألة الشرقية«، التي هي خطة 
اإلجهاز على الدولة العثمانية واحتالل الشرق اإلسالمي، 

وهو ما أجنزته احلرب العاملية األولى. 

ترتفع في س����ماء االحتفال الفتة كت����ب عليها »األمن 
اإلقليم����ي أيار 1901 � آذار )200م«، وتُلقى كلمات تصل 
احلاضر باملاضي، حتديًدا قرار الس����لطان عبد احلميد 
الثاني رفض مقايضة فلس����طني بديون الدولة العثمانية، 
ويتحدث نواب أتراك بصفتهم الشخصية عن ما اختلجهم 
من مش����اعر وهم يصوتون ب�»ال« ضد الطلب األمريكي، 
وعن ما حملهم على موقف خاسر في حسابات السياسة 
واالقتصاد، وما ارتس����م في مخيلتهم االستشرافية مما 
س����يحدثه الغزو في بالد وحرمات كان����وا حتى األمس 

القريب سدنتها، وما سيقوله التاريخ ألحفادهم عنهم. 

ويرد الع����رب ببيان ملاذا لم يأِت القرار التركي مفاجأة 
له����م، وماذا يعني القول: إن احلدث وضع العرب والترك 
على طريق مصيري مشترك من جديد. ويأخذ االحتفال 
مس����لكني: خطابي في ميادين اس����تانبول العامة، وآخر 

نخبوي في ج����وف املعاهد واألكادميي����ات؛ حيث يأخذ 
طريق����ه إلى صياغات فكرية هادئة ورؤى اس����تراتيجية 

واشتقاقات لفظية لقاموس سياسي إقليمي.  

هذا املش����روع من أدعى أمناط املش����اريع إلى النجاح 
وأقدرها على االس����تمرار وأبعدها عن الرتابة، الجتماع 
احلقيقة والعاطف����ة فيه، وحدوثه على خلفية مش����روع 
إقليمي آخر معاك����س تواطأ مع 

الغزو.

 رغم حجم هذا احلدث ودالالته 
التاريخية فإن ذكرى األول من آذار 
من كل عام غدت نس����ًيا منسًيا، 
نفس����ه  التركي  اإلعالم  وأهملها 
غير الق����ادر عل����ى أقلمة حدث 
تركي يهم العرب )مشكلة احلّمالة مرة أخرى(، ولو سئل 
عنها رجل الشارع ملا أسعفته الذاكرة، لكن نفس الذاكرة 
تس����تحضر القرار األسبق؛ أي س����المة الذاكرة البعيدة 
وفقدان الذاكرة القريبة، الذي هو مؤشر على الشيخوخة 

االجتماعية، وتدهور اآللية الثقافية اإلقليمية.

ليس قراًرا آنيًّا: 

التعبئ����ة الفكرية التي ترمي إليها اآللية ليس����ت خيار 
حلظة. صحي����ح أن املنطقة تعيش اليوم اس����تنفاًرا من 
مشروع طائفي إقليمي، لكنه استنفار متأخر بواقع ثالثة 
عقود، فات فيها األوان على فصول حاسمة في الصراع 
مع الطائفية، أي أن املنطقة وجدت نفسها وجًها لوجه مع 
مل����ف بهذه اخلطورة، وهي مجردة من الذخيرة الفكرية، 
ال بل كانت الش����رنقة التي احتمى بها املشروع الطائفي 
يوم كان يرقة، وقد اقتض����ى توفير الذخيرة ثالثة عقود 
م����ن مراجعات مضنية لقناعات جمعي����ة ثبت أنها كانت 

ساذجة.

   تركيا بحاجة إلى تس����ابق مع الزمن، بأن تكون على 
متاس ثقافي مع من يقصدها، صغر القاصد أم كبر، وأن 
تقصد هي املواهب التي لم تكتشف في مواطنها األصلية 
فتكتشفها، وحتيط نفسها مبهارات متنوعة إلدارة مشهد 

تركي��ا بحاجة إلى تس��ابق م��ع الزمن، بأن 
تكون على تماس ثقافي مع من يقصدها، 
صغ��ر القاص��د أم كب��ر، وأن تقص��د هي 
المواهب التي لم تكتش��ف في مواطنها 
األصلي��ة فتكتش��فها، وتحي��ط نفس��ها 
بمه��ارات متنوع��ة إلدارة مش��هد معقد، 

والتعامل مع خصم محنك
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معقد، والتعامل مع خصم محنك. 

ثمة تش����ابه بني ما هو مطل����وب وبني ما هو معمول به 
في أندية كرة الق����دم اآلنفة، التي تتحرك بآليات جتوب 
امل����دارس االبتدائية، واألزقة الش����عبية، وتقتحم أرياف 
إفريقيا بحًثا عن مواهب غضة في مهمة شعارها »صبي 
اليوم مارادونا الغد«، قسم من هذه اآلليات ميلكها النادي، 
واألخرى لش����ركات خاصة أو أفراد، وفي احلالتني يؤتى 
بالصيد الثمني أمام جلان مختصة تنتقي أجوده وحتوله 
إل����ى أكادميية الن����ادي التي تقوم على صق����ل مهاراته، 

وتشكيل فريق جتريبي منه. 

 كل ش����يء حتى اللحظة يجري م����ع القادمني اجلدد 
وفق عقود رخوة، وعلى مس����احة ألخطاء ال بد منها مبا 
ال ينعكس على السجل الرسمي للنادي، يتبع ذلك تأهيل 
للقادم اجلديد أو تس����ريح له بإحسان، ما يضمن للنادي 
تدف����ق املواهب وتف����ادي وضع تتعاقب في����ه النجاحات 
والكب����وات. أما القادم اجلديد نفس����ه فهذه نافذته إلى 
املجد، وقد كان����ت نافذة لنجوم عرفه����م العالم بعد أن 
احتجبت مواهبهم في بيئاتهم النائية احتجاب اللؤلؤ في 
جوف احملار. واحملصلة هي: مؤسسة متعددة اجلنسيات 
تخدم نادًيا محلّيًا، وعالمة رياضية عاملية -مش����تقة من 

اسم محلي- صنعتها احلاضنة الواسعة.

على طريق اإلقليمية:
لق����د فتحت تركيا حدودها السياس����ية م����ع املنطقة 
العربية، وهي خطوة جريئة تدفع عجلة الرتق االجتماعي 
اإلقليمي إلى الدوران، وتقود إلى تداخل أس����باب كسب 
العي����ش على طرفي احلدود. اخلط����وة اجلريئة األخرى 
التي لم تأِت بعد هي مصارحة الذات من أن 9 عقود من 
االنفصال أوجدت موانع فكرية معرقلة للتكامل اإلقليمي 
املنش����ود ينبغ����ي أن تزول، وأن ثم����رة زوالها يقتضي أن 
تكون يانعة في يوم يصل فيه املسار االقتصادي اإلقليمي 
الذي تق����وده تركيا محطة يتحتم عنده����ا حدوث تغيير 
سياس����ي إقليمي. هذا ما حدث مع أوربا التي س����ارت 
مبس����اريني متوازيني؛ األول ذو قطاف آنية )االقتصاد(، 
واآلخر غراس تؤتي أكلها بعد حني )املفاهيم االجتماعية 
واالستراتيجية اإلقليمية(، وما أن وصل املسار األول إلى 

مفترق طرق سياس����ية كانت أجواؤها الفكرية قد بلغت 
مصافات مؤهلة لالندفاع نحو صيغة سياس����ية متقدمة. 
ولعل األدق هو القول: إنها أطلقت مس����ارها االقتصادي 
على أرضية جاهزة من التجانس الفكري واالستراتيجي 

أوجدتها نتائج احلرب العاملية الثانية وليس العكس.

إذا كان طم����س احل����دود السياس����ية يقتض����ي إزالة 
حاجز عند نقطة احل����دود، فإن طمس احلدود الفكرية 
يقتضي جه����ًدا مختلًف����ا، وإذا كان األول -وهو إصالح 
سياس����ي- عملية تطلقها النخب السياسية في األعلى، 
وتنفذها مؤسس����ات قائمة اسمها الدولة، وتهبط ثمارها 
إلى الش����ارع. فإن الثاني -وهو ترميم اجتماعي- عملية 
ينجزه����ا الناس على األرض وتصعد ثمارها إلى األعلى، 
لكن مؤسساتها ليست موجودة في كل مجتمع، وقد يفتقد 

املجتمع إلى ثقافتها، ما يثقل العبء على روادها. 

لقد بذل األوربيون جهوًدا عظيمة ليس في رتق النسيج 
االجتماعي؛ ألنهم لم يكن لهم نس����يج موحد في يوم من 
األيام، وإمنا في حياكة نسيج اصطناعي بصبر فاق صبر 
حائك الس����جاد اإليراني، وكان إجناًزا من طرفني: نظم 
سياس����ية وضعت التش����ريعات؛ فألغت املكوس، وفتحت 
احلدود، وأنشأت محكمة أوربية، وبرملاًنا أوربّيًا، ومصرًفا 
أوربّيًا، وعملة موحدة، ومنظومات مجتمع مدني ترجمت 
الرؤية السياسية من توجسات قومية تاريخية إلى قناعات 
ش����عبية اجتازت اس����تفتاءات عامة، وكانت -املنظمات- 

متهد الطريق الشعبي أمام كل تشريع جديد.

 جنحت هذه املنظومات في إيجاد لغة إقليمية، وأفشت 
في بيئات أوربا نقاًشا إقليمّيًا لم تخُل منه صحيفة وشاشة 
ومدرسة، وجامعة ومقهى، وأصبحت »اإلقليمية« ركًنا في 
تفكير اإلنسان األوربي له أدبياته التي وضعت حولها كتب 
حتكي قصة التكامل األوربي، وتتناوله من زوايا ش����تى؛ 
سياس����ية وتاريخية وأدبية، واجتماعي����ة، وتربوية وفنية، 
وبصيغ تراعي الفئ����ات العمرية والثقافية املختلفة، حتى 
أصبحت »األوربية« ثقافة يردفها احملامي واالقتصادي، 
والرياضي، والفن����ان واألكادميي؛ كّل من موقعه، وهؤالء 
كانوا س����عاة البريد لرس����الة إقليمي����ة ال تتمكن النظم 
الرس����مية من التفوه بجميع ألفاظه����ا، وصنعوا خيوًطا 
اصطناعية لنس����يج إقليمي مصطنع، فم����ا كان بحاجة 
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إلى حمالة سياس����ية باألمس أضحى مطلًبا شعبّيًا اليوم، 
فانفتح الطريق أمام أوراق سياس����ية جديدة، فتشريعات 
قانوني����ة، فتعديالت دس����تورية اقتطعت من الس����يادة 
الوطنية، وأعطت إلى الس����يادة اإلقليمية، كل ذلك على 
بساط قناعات شعبية فرشها املجتمع املدني حتت أقدام 

املؤسسة السياسية.

مفارقة: 
 في الفترة ما بني 1914- 1922م عمل األوربيون على 
إعادة التش����كيل السياسي للشرق اإلسالمي، وراحوا كلٌّ 
بطريقته يحدثون نظًما سياسية وثقافات بديلة، فالروس 
شككوا باألس����اس الذي تقوم عليه احلياة السياسية في 
الش����رق –الدين-؛ فقدموا الش����يوعية، وق����دم اإلنكليز 
القومي����ة والوالء للس����اللة احلاكمة، ف����ي حني اعتمد 

الفرنسيون الطائفية وضرب الطوائف ببعضها.

املفارقة هي أن الدولة التي استثنى التفكيك مؤسساتها 
الثقافي����ة والدينية، وترك لها اس����تقاللها، على خالف 
املؤسس����ات الديني����ة والثقافية في الوالي����ات العثمانية 
)الدول العربية الحًقا( الت����ي أممت حتت الفتة وزارات 
األوقاف، وأعيد كتابة مناهجها، هذه الدولة هي من يولي 
املنطقة اليوم اهتماًما ثقافّيًا وفكرّيًا مؤسس����اتّيًا منقطع 
النظير، ما يضع املنطقة أمام عنوان ال يتعدد، هو: »إعادة 
تأهيل النظام الثقافي اإلقليمي املفكك«، أو بعبارة أخرى 

»إعادة التأهيل الثقافي اإلقليمي لتركيا«.

 إنن����ا أمام اس����تراتيجيتني ثقافيت����ني اثنتني لنظامني 
سياس����يني إقليميني: اس����تراتيجية من لم يفقد ش����يًئا، 
ولي����س لديه ما يعوضه، لكنه ميتلك مؤسس����ات إقليمية 
وظيفتها النزول إلى سوق الكّتاب واإلعالميني والفنانني 
بش����كل موس����مي، والتبضع منه����م مبا يس����د نهم آلته 
الدعائية الهائلة واملتخصصة في هتك النس����يج الثقافي 
واالجتماعي اإلقليمي، وأبوابه مشرعة ملن يقصده صادًقا 

كان أو متملًقا. 

واس����تراتيجية من اجتثته من محيطه حرب ثقافية من 
جذوره اجتثاًثا، ويعود إليه متأخًرا بجهد ثقافي متواضع، 
يقصده اجلوار فال يكاد يهتدي إليه س����بياًل. وغني عن 

التعريف أي النظامني ميس����ك ب����أوراق اجلوار، ويتحكم 
مبفاصله.

عندما توجد اآللية: 
عندما تلتح����م حاضنة فكرية مفعم����ة بالقدرات في 
محيط مضطرب، مبؤسس����ات الدولة اإلقليمية املتعافية 
سياس����ّيًا، واملرموقة دولّيً����ا، فإن االلتح����ام يكون أمام 
دورين: إقليمي؛ وينطوي على تأس����يس مفاهيم إقليمية، 
وترميم ش����خصية إقليمية. ودولي؛ حيث جتد املؤسسة 
اإلقليمية نفس����ها على أرضية مش����تركة من املنطلقات 
واآلليات مع منظومات مجتمعات ينتابها قلق من مؤسسة 
سياس����ية أهملت قضاياها، ومن ازدهار صناعة »ترويج 
الشخصية« Spin Doctors التي تقصي زعماء اإلصالح 
احلقيقيني لصالح مرش����حي األحزاب، ومن ثالوث اسمه 
»مال وأحزاب، وإعالم«، ومن ش����عب أصبح وقود العملية 
السياس����ية؛ يدفع الضرائب، ومين����ح األصوات، ويتلقى 

األكاذيب. 

لو كان أصبع الس����بابة عقرًبا في بوصلة الستدار بقوة 
واستقر صوب بيئات تنمو فيها منظومات املجتمع املدني 
)أو القطاع الثالث(، وتتراجع فيها الثقة باملؤسسة الرسمية 
بوتيرة عالية. هذا القطاع يس����جل أعلى مستويات األداء 
في التعامل مع امللفات احمللي����ة، لكنه مهزوز الثقة أمام 
امللف����ات اخلارجية التي هي مص����در قلقه األمني، وهنا 

يأتي دور الشريك اخلارجي. 

تشير الدراسات إلى منو هذا القطاع في البيئة األوربية 
مبعدالت متزايدة على حساب املؤسسة الرسمية، وميكن 
القول: إن مجتمعات أوربا س����ائرة بنحو تدريجي وناعم 
في تدشني طور جديد في مسارها السياسي، ينتظم في 
سلسلة األطوار التي تعاقبت عليها؛ بدًءا بطور الكنيسة، 
فطور النبالء، فطور احلاكم املستبد، فطور الدميقراطية، 

فطور الدميقراطية الفاسدة، فطور القطاع الثالث. 

ال يخل����و املش����هد األوربي من وجه ش����به مع أحداث 
تركيا في العقد األول من هذا القرن من مزاحمة القوى 
الناعمة للمجتمع املدني للمؤسس����ة العسكرية، وإضعاف 
قبضتها على القرار السياسي، مروًرا بتفكيك املؤسسات 
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اخلادمة لها، وانتهاًء بتعديل الدستور. ومن ظواهر الطور 
اجلدي����د في أوربا البرملانات املعلقة الزاحفة على احلياة 
السياسية كما في بريطانيا وهولندا وأستراليا، والناجمة 
عن عزوف جمهور الناخب العريض -املسئول عن إيجاد 
فائز واضح- عن عملية تشكيل برملان لم يعد يراه املكان 
الذي تُلبى فيه إرادته، وانحس����ار العملية االنتخابية بني 

أتباع األحزاب السياسية. 

مما يضع القطاع الثالث في هذه البيئات على أرضية 
عمل مش����ترك مع املؤسس����ة اإلقليمية هو انطالقه من 

أزمة، وبحثه عن حقيقة وحل، وأنه 
ائتمنه  من  وأم����وال  أصوات  رهن 
على املهمة، م����ا مينحه جانًبا من 
املصداقي����ة املفتقدة ف����ي القطاع 
الرس����مي، ثم اعتقاده أنه مسلوب 
احلق في معرفة حقيقة تكمن عند 
له في مجتمعات  قطاعات مماثلة 
أخرى عربية وإس����المية على وجه 

اخلصوص.

 عندما تلتقي املؤسس����ة اإلقليمية م����ع نظيراتها في 
املجتمعات األخرى حول طاولة مس����تديرة، فإن الطاولة 
س����تزدحم مبلفات مشتركة، وستتيقن هذه املجتمعات أن 
املؤسس����ة اإلقليمية، ومن ورائها الش����عوب التي متثلها، 
وملف����ات املاضي واحلاض����ر بني الش����رق والغرب التي 
متس����كها بيدها، هي مصباح عالء الدي����ن الذي يعطي 

اإلجابات ولكن مبقابل.

 بذلك تكون املؤسس����ة قد حققت أمرين، األول: أنها 
أقصت عن خيارات الرأي العام في هذه املجتمعات فئات 
انتحلت هوي����ة املنطقة، اتخذهم مص����دًرا معلوماتّيًا ما 
جعله هيًنا على التعبئة وراء سياس����ات خارجية مجحفة. 
واآلخر: أنها جتاوزت السور اإلعالمي املضروب حول هذه 
املجتمعات، ونفذت إليها بتزكية مؤسسات هي األرفع في 
وسطها االجتماعي، واألبعد عن بيئات اإلعالم والسياسة 

الفاقدة للمصداقية، وخاطبتها من فوق منصة ترمقها.

إن أي مش����روع في البيئة الغربية املؤسساتية ميكن أن 
يكون رحلة يسيرة بقدر ما ميكن أن يكون رحلة تعجيزية، 

ومؤسس����اتها إما أداة تختصر املشاق أو تضاعفها، وهذه 
البيئة مبثاب����ة ماكينات بأزرار إن وقع����ت عليها األنامل 
دارت تروسها الهائلة بيسر، وإن أخطأتها حتولت املهمة 
إلى عمل عضلي حيث ال جدوى. أو أنها كمواضع اجلسد 
التي يغرز فيها الطبيب الصيني إبره ليس����تجيب موضع 
آخر مستفيًدا من الشبكة العصبية، فإن أخطأها فليس 

للجسد سوى ألم الوخز. 

منظومات املجتم����ع املدني في هذه البيئ����ة زر كبير، 
وطريق قصير -بل هو األقصر-  إلى آذان وأذهان حائرة 
لكنها مؤثرة، وش����ارع ضاغط 
عل����ى مؤسس����ته السياس����ية 
إلب����الغ رس����الة مفاده����ا أن 
معافاته وأمن����ه القومي يكمن 
السياسية  املدرسة  معافاة  في 
التاريخية في الشرق اإلسالمي 
وأمنها القومي، وما سوى ذلك 

سراب.  

بذلك تكون املؤسسة اإلقليمية قد رممت واقًعا إقليمّيًا، 
وتبوأت منزلة دولية، وش����قت طرًقا سياسية على أرض 
صناع����ة القرار السياس����ي العامل����ي، وأوجدت حماالت 
سياسية ألفكار اس����تراتيجية تنعطف باملسار السياسي 
صوبها، وأع����ادت للمنطقة فاعليتها اإلقليمية. أما تركيا 
نفس����ها فتكون قد وضعت في حقيبتها ورقة جديدة في 

زيارتها القادمة إلى بروكسل.

ال يخل��و المش��هد األورب��ي من وجه ش��به مع 
أح��داث تركيا في العق��د األول من هذا القرن 
من مزاحمة القوى الناعم��ة للمجتمع المدني 
العس��كرية، وإضع��اف قبضتها  للمؤسس��ة 
بتفكي��ك  م��روًرا  السياس��ي،  الق��رار  عل��ى 
المؤسس��ات الخادمة لها، وانته��اًء بتعديل 

الدستور
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معلومات إضافية

دخول األتراك يف احلياة السياسية للعرب
دخل األتراك يف احلياة السياسية للعرب ثالث مرات رئيسة:

الدخول األول:
جاء الدخول األول في أواخر القرن الثاني الهجري بدعوة رس����مية من الدولة اإلسالمية العربية )العباسية( ملواجهة 
تغلغل ش����عوبي فارس����ي، كان قد بلغ مصافات متقدمة وأصعدة مختلفة. كان التغلغل ال يزال متسرباًل باإلسالم، ومثل 
امتداًدا ملش����اريع سابقة كاالنقالب اخلراس����اني على الدولة األموية للهيمنة على الدولة اإلسالمية، ومتكن من إيقاع 

النظام السياسي وبالط احلكم حتت تأثير نظريات السياسة الفارسية ومنط التفكير الفارسي وحكم األكاسرة.

واجتاحت الدولة العربية اإلس����المية )العباس����ية( موجة من الثورات الشعوبية، الفكرية منها واملسلحة، على امتداد 
الثلث����ني األخيرين من القرن الثاني الهجري والقرن الثالث، كحركة س����نباذ 6)1ه�، وحركة الرواندية 141ه�، وحركة 
أستاذ سيس 150ه�، وثورة بابك اخلرمي 202ه�، وهي أخطر احلركات الفارسية املعادية للخالفة العباسية، واستمرت 

ما يزيد على عشرين عاًما، واتسمت بدقة التنظيم ودهاء القيادة، واالتصال السياسي باألرمن وغيرهم.

ومن مبادئها: اإلميان باحللول والتناسخ، )زعيمها بابك ادَّعى األلوهية(، واملشاعية املزدكية في األموال واألعراض، 
وضرورة التخلص من السلطان العربي والدين اإلسالمي. وقد أحلقت العديد من الهزائم باجليش العباسي، وصاحبها 
تفشٍّ ألدب الزندقة واملجون، وظهور حركة أدبية مزدكية قوية أيقظت الروح القومية الفارس����ية عند معتنقي اإلس����الم 

من الفرس.

ب األتراك من دائرة صنع القرار،  أمام هذه األزمة الس����يادية اتخذ املعتصم قراًرا بتصحيح الت����وازن اإلقليمي، فقرَّ
ولم يكن قد مضى على وصولهم من موطنهم األصلي في أواس����ط آس����يا وقت طويل، وكانوا ال يزالون على هيئة فرق 
عسكرية، وقد وصف أحد الباحثني الغربيني التحول العميق في املشهد السياسي بالقول: »وكأن القادمني اجلدد كانوا 

على موعد مع القدر، ومع دور شاغر متقدم ينتظرهم«.

لت من الناحية الواقعية إن لم تكن  احلقيقة األهم في هذا التطور، هو أن القرار العربي )العباس����ي( كان محطة شكَّ
الرس����مية بداية نهاية احلقبة العربية في النظام السياس����ي للحضارة اإلسالمية؛ إذ إن ما تالها كانت نظًما سياسية 
تبوأت فيها ش����عوب مسلمة من غير العرب )سالجقة، ش����ركس، أكراد( مواقع سياسية أمامية بوجود اخلليفة العربي 
)العباس����ي(، وبوجود الراية اإلس����المية العربية، واستمرار العرب في أدوار سياس����ية وفكرية واستشارية من مواقع 

خلفية. 

وحرصت هذه النظم )غير العربية( على رفع العلم العربي )العباس����ي( كلما فتحوا ِمْصًرا أو حرروا أرًضا، كما في 
الفتوحات السلجوقية، وفي احلروب األيوبية ضد الصليبيني والعبيديني التي كان يزف األيوبيون بشائرها إلى اخلليفة 

في بغداد، ويربطون انتصاراتهم به رسمّيًا، مع كونهم هم أهل الشوكة احلقيقيون وليس اخلليفة.

في مفترق سياس����ي الحق، وبعد زوال الدولة العباسية، وش����غور العالم اإلسالمي من دولة جتمع شظاياه، ترسخت 
ظاهرة النظم السياس����ية اإلس����المية غير العربية التي حتكم من وراء واجهة عربي����ة، بقيام دول كاملماليك في مصر 
والشام واحلجاز، أعادت اخلالفة العباسية على نحو صوري، وحرصت على رفع راية عربية فوق مؤسسة احلكم، وهم 

شعوب من بلدان مختلفة كتركستان، وشبه جزيرة القرم، والقوقاز، وآسيا الصغرى، وبالد ما وراء النهر.
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وفي مفترق أخير، دخل النظام السياسي اإلسالمي غير العربي طوًرا جديًدا بقيام دول برايات إسالمية جديدة غير 
عربية كالعثمانيني الذين حكموا العالم اإلسالمي أكثر من أربعة قرون حتى قيام الدولة العربية القومية.

الدخول الثاني:
حدث الدخول التركي الثاني في القرن الرابع الهجري، حينما كانت بغداد العباس����ية تنزف حتت االحتالل البويهي، 
مثلما تنزف اليوم، وكانت جدران املساجد املشوهة بشعارات سّب الصحابة، وشيوع اخلوف، واجلوع سمة لهذه احلقبة. 
في هذه الظروف تلقى القائد الس����لجوقي »طغرل بك« دعوة رسمية من اخلليفة العباسي »القائم بأمر الله« للتدخل، 
ونشر العدل، وإصالح الرعية، فدخل السالجقة بغداد في عام 447ه�، وانتشلوا الدولة اإلسالمية )العربية( من حكم 

البويهيني الذي جاوز القرن، وجددوا من هيبة اخلالفة ما كان درس منها.

عرفت احلقبة الس����لجوقية مبدارس����ها النظامية )نس����بة إلى الوزير نظام امللك( التي انتشرت في حواضر العالم 
اإلس����المي، وقامت بنشر عقيدة أهل السنة، وتنقية األجواء العلمية من الفلس����فة والهرطقة والشعوبية. ورافق عمل 
املدارس النظامية انتعاش علمي في أرجاء الدولة تصح تسميته »الثورة الثقافية األولى ألهل السنة«، ألثره في تصويب 
البوصلة الفكرية للدولة والرعية. وكانت املدارس النظامية منًطا مبكًرا ملؤسسات نهضة علمية سار عليه األيوبيون في 
مص����ر في عملية إعادة بناء البنية العلمية للدولة بع����د إزالة النظام العبيدي، كما كانت أمنوذًجا لإلصالح العلمي في 

بالد الشام الذي كان حجر أساس في عمليات التعبئة العامة للمعركة الفاصلة القادمة مع الصليبيني.

الدخول الثالث:
جاء الدخول الثالث بدخول العثمانيني بغداد في عام 4)15م، التي حّولها الش����اه إس����ماعيل الصفوي إلى حمام دم، 
وقتل مئ����ات األلوف من أهلها، وجعل جامع اإلمام أبي حنيفة النعمان مربًطا خليله، فحرروها، ودفعوا الصفويني إلى 
ما وراء س����هل وادي الرافدين، وفي عمق الهضبة الفارس����ية، ليبقى املشروع الطائفي الصفوي حبيس جغرافية فارس 

ألربعة قرون.

فرض العثمانيون على املنطقة العربية هيبة سياسية وعسكرية، وحموا الرقعة العربية الضعيفة واملهيأة للتقسيم من 
األطماع األوربية برتغالية وإسبانية ، ووحدوه حتت راية واحدة، ويصح القول: »عرقل العثمانيون مشروع سايكس بيكو 
أربعة قرون، وعرقلوا املش����روع الطائفي الفارسي اإلقليمي الراهن خمسة قرون، وعرقلوا املشروع الصهيوني نحًوا من 

ستة عقود«.
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