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مقدمة
عندمــا تعــاين الشــعوب مــن القهــر والفقــر، الناجــم عــن طغيــان االســتبداد واستشــراء الفســاد، 
تبــدأ يف البحــث عــن وســائَل جديــدة وآفــاٍق ُأخــرى؛ لتــاليف مــا ميكــن تالفيــه وإصــالح مــا ميكــن 
إصالحــه، وغالبــاً مــا تكــون الرغبــة األوليــة يف إطــار املنظومــة احلاكمــة نفســها، أمــاًل يف إصالحهــا 
أو ختوفاً من تبعات تغيريها، وتبدأ هذه الشــعوب بتشــكيل مطالبها يف صورة كتاابت صحفية أو 
مذكرات وبياانت اعرتاضية، وقد ترقى إىل مســتوى الوقفات االحتجاجية أو اإلضراابت العمالية 
أو االســتقاالت اجلماعيــة، وتعيــش علــى هــذه احلالــة فــرتاٍت طويلــة، تتقاذفهــا أمــواج الســلطة هنــا 
وهنــاك، يف إطــار البحــث عــن حلــول وإصالحــات غالبــاً مــا تكــون ترقيعيــة، ويف أحيــان كثــرية قــد 
تــؤدي إىل مشــكالٍت أعمــق وتؤِســس لواقــع أكثــر تعقيــداً، فــإذا انســد األفــق وفقــد النــاُس األمــل، 
خرجــت الشــعوب ابحثــًة عــن حلــول شــاملة، ومطالبــًة بتجــاوز اجلميــع وإســقاط الــكل، ويف هــذه 
احلالــة يكــون الفســاد واالســتبداد قــد استشــرى يف كل مــكان، واكتســب مشــروعيته مــن خــالل 
حتكمــه يف مصــادر الثــروة وطــرق توزيعهــا، وأدوات اختيــار احلــكام وكيفيــة عزهلــم، وتبــدأ الســلطة يف 
تصويــر تلــك االحتجاجــات الشــعبية كخارجــة علــى الشــرعية الدســتورية، وابلتــايل تنتهــج وســائل 

عديــدًة للتعامــل معهــا، وغالبــاً مــا يكــون العنــف أول هــذه الوســائل.

تنعكــس هــذه احلالــة متامــاً علــى الواقــع العــريب، الــذي عــاد جَمــدَّداً للحــراك منــذ هنايــة 2018م، 
مــا حتولــت إىل  اقتصاديــة، وســرعان  ُجلُّهــا مطالــب  عــدة موجــات احتجاجيــة، حتمــل  وشــهد 
مطالــب سياســية بفعــل القمــع الــذي مارســته األنظمــة احلاكمــة ضــد هــذه احلشــود، والشــاهد يف 
األمــر أهنــا جــاءت بعــد خفــوت موجــة »الربيــع العــريب« األوىل الــي كانــت يف العــام 2011م، 
وظهــور مــا يُعــرف ابلثــورات املضــادة الــي مازالــت أكثــر شــعوب الربيــع الســابق تعــاين مــن تبعاهتــا، 
وعلــى خــالف املتوقــع وبعــد مــرور ســبعة أعــوام مــن األزمــة الــي عاشــتها هــذه الــدول، بــني الثــورة 
والثــورة املضــادة، وبعــد تلكــِؤ األنظمــة العربيــة يف اســتيعاب الــدروس الســابقة، وتباطُِئهــا يف تغيــري 
األطــر الرئيســية املتعلقــة إبدارة املــوارد وبنــاء املؤسســات، وعجزهــا عــن الوصــول إىل حلــول حقيقيــة 

للحكــم الرشــيد، عــادت االحتجاجــات جمــدداً، وبوعــي رمبــا أفضــل مــن ذي قبــل.

تقتصــر هــذه الدراســة علــى قــراءة تلــك االحتجاجــات الــي خرجــت يف عــام 2019م، أو هنايــة 
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العام الذي قبله؛ لكنها عاشت أغلب أحداثها فيه، وكانت هلا مطالب مشروعة، وتريد إحداث 
تغيــري يف بنيــة األنظمــة العربيــة القائمــة، ومتكنــت مــن حتقيــق بعــض مطالبهــا، وهــي االحتجاجــات 
الــي قامــت يف )الســودان واجلزائــر والعــراق ولبنــان(، وكان لــكل منهــا مطالــب حقيقيــة اعرتفــت هبــا 
األنظمــة نفســها، ســواٌء أكان هــذا االعــرتاف انبعــاً مــن مراجعــة جــادة للوضــع واســتعداد حقيقــي 
لتلبيــة مطالــب احملتجــني، أو كان جمــرَد حماولــة لكســب الوقــت كمــا يــرى احملتجــون، لكــنَّ الواقــع 
أن األنظمــة يف هــذه الــدول األربــع  تداخلــت طــرق تعاملهــا مــع احملتجــني، مــا بــني القمــع وحماولــة 
الكســر بدرجــات متفاوتة-وهــذا مــا أدى إىل ارتفــاع وتــرية االحتجاجــات عمــا كانــت عليــه-أو 
إعــادة إنتــاج ســلطة جديــدة يف إطــار املنظومــة نفســها، وحتــت ســقف الدســتور القائــم، ومبــا ال 
يتجــاوز تلــك األدوات املتحكمــة يف طــرق اختيــار احلاكــم، مــع ضمــان اســتمرار ســيطرة النظــام 
القدمي-سياســياً كان أو عســكراًي-على أغلــب مفاصــل الدولــة، أو التفكــري يف وســائل جديــدة 

الحتــواء االحتجاجــات وجتيريهــا.

وعلــى الرغــم مــن النجــاح اجلزئــي الــذي حققــه احملتجــون يف الــدول األربــع، واملتمثــل يف إســقاط 
رئيســي الســودان واجلزائــر، وتقــدمي رئيــس الــوزراء العراقــي اســتقالته لرئيــس اجلمهوريــة، واألخــري 
بــدوره قــدم اســتقالته للربملــان، واســتقالة رئيــس الــوزراء يف لبنــان، إال أن غالبيــة احملتجــني يــرون أن 
اهلــدف ال يتعلــق فقــط إبســقاط هــؤالء األشــخاص، بقــدر مــا يتعلــق بتغيــري املنظومــة املتحكمــة 
بـَْعــَد  الشــعب فيهــا مــن يريــد،  الظــروف النتخــاابت دميقراطيــة نزيهــة، خيتــار  أبكملهــا، وهتيئــة 
إصالحــات حقيقيــة يف النظــام االنتخــايب، وبعيــداً عــن اآلليــات الــي صاغتهــا األنظمــة الســابقة،  
وقــد جتلــى ذلــك يف رمزيــة الشــعارات الــي رفعهــا احملتجــون، ومــا حَتملــه مــن دالالت تُعــربِّ عــن 
املطالــب احلقيقيــة الــي ينشــدوهنا، فشــعار »َتســقط بَــس« الــذي ردده الســودانيون، مل يكــن جمــرد 
اســتهالك آين؛ بــل كان َيمــل يف جوهــره عزميــة قويــة وإصــراراً حقيقيــاً علــى التخلــص مــن تبعــات 
نظــام ســابق، وقريبــاً منــه كان شــعار احملتجــني يف اجلزائــر »يـَْتناَحــو قــاع« الــذي يدعــو إلســقاط 
اجلميــع، ومثلهمــا شــعار احملتجــني يف العــراق »شــلع قلــع«، وُيســتخدم عــادة للتعبــري عــن اقتــالع 
الشــيء مــن جــذوره، وكذلــك شــعار اللبنانيــني »ُكلُّــْن يعــي ُكلُّــْن«، أي: ُكلُُّهــم جيــب أن يســقطوا، 
وهــذا مــا جيعــل اهلــدف العــام مــن كل هــذه االحتجاجــات هــو إحــداث تغيــري شــامل، وحتقيــق 

انتقــال دميقراطــي انجــح.
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هلــذه االحتجاجــات دوافعهــا الرئيســية، وهنــاك قــوى حمليــة متعــددة هلــا عالقــة هبــا؛ ســواًء مــن 
خــالل دعمهــا أو الوقــوف ضدهــا، وبعــض تلــك القــوى اختــارت مربــع احليــاد والتحفــظ، كمــا أن 

هنــاك حتــدايٍت عديدة-داخليــة وخارجية-تُواجــه تلــك االحتجاجــات.

هَتــِدف هــذه الدراســة إىل إعــادة قــراءة تلــك االحتجاجــات، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز علــى 
عــدد مــن احملــاور، يتنــاول أوهلــا اإلطــار املفاهيمــي لالحتجاجــات واملنطقــة العربيــة، وخلفيــة اترخييــة 
للظاهــرة يف الســياق العــريب، ودوافعهــا الرئيســية، وأســباب انبعــاث احتجاجــات 2019م، ويناقــش 
السياســية  عــام، كاألحــزاب  بشــكل  املرتبطــة ابالحتجاجــات  احملليــة  القــوى  أبــرز  الثــاين  احملــور 
واألنظمــة احلاكمــة واجليــوش واملؤسســات الدينيــة وغريهــا مــن القــوى احملليــة الفاعلــة، أمــا احملــور 
الثالــث فيبحــث أهــم التحــدايت الــي تواجههــا هــذه االحتجاجــات، ســواًء التحــدايت الداخليــة 
العســكرية والسياســية واالقتصاديــة، أو تلــك التحــدايت اخلارجيــة املختلفــة، والــي ال تقــل أمهيــة 
عــن ســابقتها، ويف حمورهــا األخــري حتــاول الدراســة َســرْب مســتقبل هــذه االحتجاجــات، واستشــراف 
للمشــرتكات العامــة لــدول املنطقــة، والدوافــع  آفاقهــا، وانعكاســاهتا علــى املنطقــة العربيــة؛ نظــراً 

املتقاربــة والتحــدايت املتشــاهبة، مــع االعتبــار خلصوصيــات كل بلــد.

أنمــل أن تكــون هــذه الدراســة انفــذة لقــراءة موضوعيــة للحالــة الراهنــة للحــراك السياســي الشــعيب 
اجلماهــريي يف بعــض دول املنطقــة العربيــة، وأن تســهم يف إثــراء الوعــي ابلواقــع العــريب وتفاعالتــه 

املتعلقــة بتطلعــات شــعوب املنطقــة وآماهلــا يف التغيــري واإلصــالح.
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االحتجاجات العربية خلفيتها التاريخية ودوافعها الرئيسية
أتيت ظاهــرة االحتجــاج كــردة فعــل، وتعبــري عــن عــدم الرضــى بوضــع قائــم، وحماولــة تغيــريه إىل واقــع 
أفضــل، أو علــى األقــل إصــالح بعــض االختــالالت فيــه، أو تغيــري حاكــم حباكــم آخــر، وتنجــح 
بعــض الثــورات كليــاً أو جزئيــاً وتفشــل أخــرى، وهــذا مــا يصــل منــذ بدايــة التاريــخ القــدمي إىل اآلن، 
ففــي القــرون الوســطى قامــت عــدد مــن الثــورات، مثــل ثــورة الفالحــني والثــورة الروســية ومثلهمــا 
الثــورة الصينيــة، ويف التاريــخ احلديــث جنحــت الثــورة األمريكيــة والفرنســية كثورتــني شــاملتني حققتــا 
أهدافهمــا اجلذريــة وحفــزات الشــعوب األخــرى للحــاق هبمــا كأمريــكا اجلنوبيــة واهلنــد، وأتثــر بقيمهــا 
العثمانيــون اجلــدد وبعــض العــرب، وهــذا مــا أدى إىل رفــع شــعاراهتا إابن الثــورة الســورية الكــربى 

)1925. 1927م( واملتعلقــة ابحلريــة واإلخــاء واملســاواة، وهــي نفســها قيــم الثــورة الفرنســية. 

ويف موجــة االنتفاضــات الشــعبية الــي شــهدهتا املنطقــة العربيــة ســنة 2011 كانــت يف أحــد 
أوجهها مشــاهبة حلركات احتجاجية عرفتها بعض دول أورواب الشــرقية والي أطلق عليها مصطلح 
الثــورات امللونــة، وبذلــك يســتمر الفعــل االحتجاجــي ومــا يتبعــه مــن تغيــري يتفــاوت يف حجمــه مــن 
دولــة إىل أخــرى وفــق اخلصوصيــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، مثلمــا يصــل 

يف الــدول العربيــة.

أواًل: مدخل مفاهيمي 
تتعــدد وســائل التعبــري عــن الــرأي مــا بــني الوســائل الفرديــة واجلماعيــة، وكذلــك بــني الرســائل 
هــذه  الســلمية واملســلحة، ويف االحتجاجــات جتتمــع جــل  الوســائل  وبــني  املكتوبــة والشــفهية، 
األبعــاد، فهــي مــن أهــم أدوات التعبــري عــن الــرأي الــي تتداخــل فيهــا مجلــة مــن الوســائل الســابقة، 
كوهنــا تكــون مصحوبــة ابلوســائل الشــفهية والكتابيــة، فرديــة كانــت أو مجاعيــة، وتكــون ذات 
طابــع ســلمي يف الغالــب، وقــد يتحــول بعضهــا إىل العنــف، وهــذا مــا يدفــع لبــدء الدراســة ابملدخــل 
املفاهيمــي املتعلــق بتعريــف االحتجاجــات وخلفيتهــا التارخييــة وأســباهبا العامــة، والدوافــع الرئيســية 

الحتجاجــات العــام 2019م.
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مفهوم االحتجاجات
يتداخــل مفهــوم االحتجاجــات مــع العديــد مــن املفاهيــم، لعــل أبرزهــا مفهــوم الثــورة، ويف هــذا 
الثــورات واالنقــالابت واحلــروب  بــني  تيلــي«  األمريكــي »تشــارلز  عالـِــم االجتمــاع  مييــز  االطــار 
األهليــة واهلبَّــات اجلماهرييــة والتمــرد، والــي قــد تــؤدي كلهــا إىل هنايــة نظــام وقيــام نظــام بديــل، 
لكــن الثــورة وحدهــا عنــده هــي الــي تؤســس لوضــع جــذري شــامل علــى كافــة املســتوايت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ويــرى أن هنــاك ثــالث ثــورات يف التاريــخ املعاصــر ينطبــق عليهــا هــذا 
النــوع مــن التعريــف، الثــورة الفرنســية )1789. 1799م( والثــورة الروســية )1917م( والثــورة 
اإليرانيــة )1979م(، مؤكــداً أن الثــورات تســتغرق ســنوات للوصــول إىل حالــة االســتقرار، حبســب 
ظــروف البلــد الــذي انطلقــت فيــه، والقــوى القائمــة عليهــا واملســتفيدة مــن جناحهــا، والقــوى املضــادة 
الي حتاول عرقلتها، فقد اســتغرقت الثورة الفرنســية حنو عشــر ســنوات لالســتقرار، والثورة البلشــفية 
حنــو مخــس ســنوات، والثــورة اإليرانيــة حنــو ســنتني، وقــد ســقط آالف الضحــااي قبــل الوصــول إىل 

حالــة االســتقرار)1(.

هنــاك مــن َيســتخدم مصطلــح الثــورة للداللــة علــى تغيــريات فجائيــة وجذريــة تتــم يف الظــروف 
االجتماعيــة والسياســية، أي: عندمــا يتــم تغيــري ُحكــٍم قائــم وتغيــري النظــام االجتماعــي والقانــوين 
املصاحــب لــه بصــورة فجائيــة وعنيفــة، كمــا ُيســتخدم املصطلــح كذلــك للتعبــري عــن تغيــريات جذريــة 
يف جمــاالت غــري سياســية، كالعلــم والفــن والثقافــة؛ ألن الثــورة تعــي التغيــري)2(، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن 
الثــورة ال تعــي جمــرد إســقاط نظــام سياســي واســتبداله بنظــام آخــر، وإمنــا تعي-بعــد إســقاط هــذا 
النظام-عمليــة تنظيــم اجملتمــع والســلطة معــاً بشــكل خمتلــف متامــا عــن ســابقه، وابلتــايل فــإن الثــورة 
يف أبــرز تعاريفهــا تعتــرب وســيلة مــن وســائل التغيــري اجلــذري والشــامل، تســتهدف اجملــاالت املتعــددة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، يســقط علــى إثرهــا النظــام احلاكــم والدســتور القائــم.

يتبــني ممــا ســبق أنــه ال يوجــد إمجــاع بــني علمــاء العلــوم االجتماعيــة علــى تعريــف الثــورة، مثلمــا 
هــو احلــال يف عــدم إمجاعهــم علــى كثــري مــن الظواهــر االجتماعيــة والسياســية األخــرى، لكــن 

)1(   عصــام عبــد الشــايف، الثــورات العربيــة األســباب والدوافــع واملــآالت، جملــة البيــان، التقريــر االرتيــادي التاســع، األمــة واقــع 
اإلصــالح ومــآالت التغيــري، 2012م، ص75.

)2(   سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربية، مركز مناء للبحوث والدراسات، الرايض، الطبعة األوىل، 2012م، ص15.
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هنــاك مصطلحــات ختضــع ملقــارابت علميــة قــادرة علــى فــك االشــتباك بينهــا وبــني املصطلحــات 
األخــرى، كمصطلــح االنقــالب املتســم ابلعنــف، وهــو ال ينطبــق علــى هــذه احلالــة، مــع عــدم نفينــا 
دور املؤسســة العســكرية يف عمليــة التغيــري احلاصلــة والــي تقاطعــت يف بعــض املراحــل مــع مــا تريــده 
الشــعوب ولــو جزئيــاً، كمــا يف احلالــة اجلزائريــة والســودانية، إضافــة إىل مصطلــح االنتفاضــة الــذي 

أيخــذ وقتــاً طويــاًل.

تـَُعرَّف عملية التغيري أحياانً مبا تصل إليه من نتائج، فإذا استطاعت الوصول إىل التغيري الشامل 
ميكــن حينهــا إطــالق اســم الثــورة عليهــا، حــى لــو اســتمرت مــدة طويلــة؛ ألن الثــورات ال تقــاس 
بفرتهتــا وإمنــا مبنجزاهتــا، وعلــى هــذا األســاس فــإن مصطلــح »االنتفاضــات« أو »االحتجاجــات« 
هــو األنســب لتوصيــف مــا تعيشــه املنطقــة العربيــة منــذ 2011 وصــواًل إىل العــام 2019م ومــا 
يصــل يف كل مــن الســودان واجلزائــر والعــراق ولبنــان حاليــاً، ورمبــا قــد تــؤول مجيعهــا يف املســتقبل 
إىل ثــورات شــاملة وتغيــري جــذري، لكــن مــا يدفــع لتســمية مــا يصــل يف املنطقــة العربيــة حاليــاً 
ابالحتجاجــات هــو اخلــروج مــن املعــى الشــامل ملصطلــح الثــورة، وكذلــك للخــروج مــن مصطلحــات 
أخــرى كمصطلــح االنتفاضــة، الــي أتخــذ وقتــاً طويــاًل، وهــو وإن كان ينطبــق علــى احلــراك اجلزائــري 

لطــول مدتــه إال أن مصطلــح االحتجاجــات يظــل هــو املعــرِّف األبــرز ألكثرهــا.

مفهوم المنطقة العربية
يتمثل اإلطار املكاين للدراسة يف املنطقة العربية، لذلك يتوجب التعريف هبا وتوضيح حدودها 
اجلغرافيــة الــي أضحــت مرادفــة ملصطلــح الشــرق األوســط حتديــدا، وقبلــه كانــت املنطقــة العربيــة مــع 
غريهــا مــن البلــدان اجملــاورة تُعــرف مبســميات عــدة، منهــا الشــرق القــدمي الــذي اســتخدمه علمــاء 
اآلاثر كتعريــف ابملنطقــة الــي ســادت فيهــا احلضــارات القدميــة، مث ظهــر مصطلــح الشــرق األدىن 
الــذي اســتخدمه الربيطانيــون كتعريــف ابلســلطة العثمانيــة يف أواخــر القــرن التاســع عشــر، مث بــرز 
العثمانيــة  الدولــة  بعــد ضعــف  الســابقة  لتلــك املصطلحــات  الشــرق األوســط كبديــل  مصطلــح 
وتفككهــا الــذي آل إىل ســقوطها يف العــام 1924م، وحتــوُِّل هــذه الرقعــة اجلغرافيــة إىل نظــام 
الدولــة احلديثــة، الــذي اكتســبته مــن دول أوراب بعــد ثــورة التنويــر؛ حيــث اتفقــت الكتــاابت املتأخــرة 
علــى إطالقــه وتباينــت يف رســم حــدوده بــني ُمضيِّــق هلــا ومــوس، ويف احلالتــني كانــت املنطقــة العربيــة 
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وخاصــة املشــرق يف مركــزه.  

الشــرق األوســط مصطلــح جغــرايف وسياســي شــاع اســتخدامه يف أجــزاء العــامل املختلفــة، إذ إن 
التســمية ولــو أنــه قصــد هبــا وبغريهــا تقســيم الشــرق إىل أقســام حســب البعــد والقــرب مــن أوراب، 
إال أن اإلقليــم يف الواقــع هــو إقليــم أوســط ابلنســبة خلريطــة العــامل بصفــة عامــة والعــامل القــدمي بصفــة 
خاصــة، وميكــن القــول إن الشــرق األوســط إقليــم صعــب التحديــد بصــورة واضحــة أو قاطعــة، 
والســبب يف ذلك ليس ألنه ابتكار جديد يف قواميس السياســة العاملية منذ أواخر القرن املاضي، 
وإمنــا ألنــه إقليــم هالمــي القــوام كمــا يصفــه يــى أمحــد الكعكــي يف كتابــه »الشــرق األوســط والصــراع 
الــدويل« وعلــى هــذا األســاس ميكــن أن يتســع ويضيــق علــى خريطــة العــامل حســب التصنيــف أو 
اهلــدف الــذي يســعى إليــه الباحــث يف جمــاالت العلــوم الطبيعيــة أو اإلنســانية، أو التصنيــف الــذي 

تتخــذه هيئــة خاصــة أو دوليــة، أو وزارة مــن وزارت اخلارجيــة يف العــامل)3(.

يتميــز النظــام العــريب عــن غــريه مــن األنظمــة اإلقليميــة يف كونــه يشــمل نظامــني يف الوقــت ذاتــه، 
أحدمهــا نظــام دواليت، واثنيهمــا نظــام جمتمعــي عــريب، وينبثــق الثــاين عــن وجــود هويــة أصليــة هــي 
العربيــة، وإذا قــام نظــام شــرق أوســطي مســتقباًل فــإن اهلويــة الــي يتأســس عليهــا ســتكون مــن النــوع 
الوظيفي أو املنفعي، إذ إن اهلوية األصلية ال تتأسس على مفاوضات وال تنتهي بتغري بنية القوى 
يف نظــام معــني وحتولــه إىل نظــام آخــر، وابلتــايل فــإن النظــام الشــرق أوســطي ال يلغــي اهلويــة العربيــة؛ 

كونــه ال يقيــم بديــاًل منهــا يف شــكل انتمــاء ثقــايف حضــاري ابملعــى الواضــح)4(.

ُغــرس هــذا اللقــب يف املنطقــة العربيــة، وُأضيَفــت إليــه دوٌل أخــرى غــري عربيــة وبعضهــا حــى غــري 
إســالمية، ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود إىل حالــة الضعــف الــي تعيشــها املنطقــة، والــي جتعلهــا غــري 
قــادرة علــى فــرض االســم احلقيقــي هلــا ورفــض مــا عــدا ذلــك، وهــذا الضعــف انعكــس علــى اخلــالف 
حــول اهلويــة الداخليــة، يف ظــل األطمــاع الدوليــة املتعــددة علــى املنطقــة ملوقعهــا املهــم ومواردهــا 
التنمويــة، وهــذا مــا جيعــل االحتجاجــات يف هــذا اإلقليــم تلقــى حتــدايت كبــرية داخليــة وأخــرى 

الطبعــة األوىل،  بــريوت،  للطباعــة والنشــر،  النهضــة  الــدويل، دار  الشــرق األوســط والصــراع  )3(   يــى أمحــد الكعكــي، 
ص141. 1986م، 

)4(   انصيــف يوســف حــي، التحــوالت يف النظــام العاملــي واملنــاخ الفكــري اجلديــد وانعكاســه علــى النظــام اإلقليمــي العــريب، 
الطبعــة األوىل، 1999م،  بــريوت،  العربيــة،  الوحــدة  العاملــي، مركــز دراســات  النظــام  العــرب وحتــدايت  فصــل يف كتــاب: 

ص187.
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خارجيــة ال تقــل أمهيــة عــن األوىل، وقــد تفوقهــا، وهــذا مــا سيســتعرض يف هنايــة احملــور الثالــث.

ثانياً: الخلفية التاريخية لالحتجاجات العربية 
يف التاريــخ العــريب احلديــث يذهــب بعــض الباحثــني إىل تســمية احلركــة الــي قامــت هبــا اجليــوش 
العربيــة بقيــادة الشــريف حســني ضــد الدولــة العثمانيــة يف بــالد الشــام واحلجــاز ابلثــورة العربيــة 
الكــربى، والــي بــدأت يف يونيــو مــن العــام 1916م، وجنحــت يف طــرد العثمانيــني مــن احلجــاز 
وســوراي والعــراق، لكــن هنايتهــا كانــت علــى غــري مــا تطمــح لــه تلــك الشــعوب، حيــث كانــت النتيجــة 
ســيطرة الربيطانيــني والفرنســيني علــى جــزء كبــري مــن هــذه املناطــق، وغريهــا مــن اجملتمعــات العربيــة.

وعلــى الرغــم مــن حالــة الضعــف الــي ُمنيــت هبــا الشــعوب العربيــة يف تلــك الفــرتة، لكنهــا مل 
تستســلم لالســتعمار، وأصبحــت الدولــة الوطنيــة هدفــاً هلــا للخــروج مــن الوضــع االســتعماري املخيــم 
علــى جغرافيــا عربيــة واســعة، وهــذا مــا دعاهــا للمقاومــة والرفــض وبــذل اجلهــد والتضحيــة، مــن 
أجــل أن يعــود احلــق ألهلــه يف الســلطة واحلكــم، وعلــى هــذا األســاس ظهــرت حــركات االحتجــاج 
يف أكثــر مــن بلــد عــريب، وكان منهــا ظهــور حــركات االحتجــاج العماليــة والطالبيــة يف مصــر يف 

أربعينيــات القــرن العشــرين والــي أدت لقيــام الثــورة املصريــة يف 23 يوليــو 1952م.

بعــد نيــل االســتقالل كان التجســيد األول لفكــرة الدولــة التحديثيــة يف الوطــن العــريب جتســيداً 
أداتيــاً أو تقنيــاً بســيطاً فاقــداً القيــم واألخالقيــة السياســية احلديثتــني، وقــد تَكــون النظــام الــذي قــام 
بتســيريها مــن التفاهــم املؤقــت بــني املصــاحل املتنافــرة الــي مشلــت الشــرائح العقاريــة والتجاريــة وممثلــي 
الطبقــات الوســطى اجلديــدة املكونــة مــن أصحــاب املهــن احلــرة، مــن احملامــني واألطبــاء والصحفيــني 
والقضــاة واملدرســني حتــت هيمنــة البريوقراطيــة العســكرية واإلداريــة احلاكمــة)5(، ومل يصــل الواقــع 

العــريب بعــد هــذا التشــكل اجلديــد إىل الطمــوح الــذي قامــت ألجلــه ثــورات التحريــر.

االنقــالابت العســكرية الــي رافقــت هــذه الثــورات بقــدر مــا ســاعدت يف جناحهــا إال أهنــا أخفقــت 
يف حتقيــق األهــداف الــي تطمــح هلــا الشــعوب املتحــررة، فضــال عــن اإلشــكاالت اجلوهريــة املتعلقــة 
بتــدين اخلدمــات العامــة واالســتئثار ابلســلطة والثــروة وحالــة االســتبداد والقمــع الداخلــي الــذي 

)5(   برهــان غليــون، احملنــة العربيــة الدولــة ضــد األمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، 2003م، 
ص159.
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عاشــته أغلــب الــدول العربيــة بنســب متفاوتــة، كل هــذا االحتقــان أدى إىل انــدالع موجــة مــن 
االحتجاجــات يف فــرتات زمنيــة متعــددة مــن اتريــخ الدولــة احلديثــة، وكانــت موجــة الربيــع العــريب مــن 

أقــوى تلــك األحــداث أتثــريا يف املنطقــة.

الــدول العربيــة منعطفــاً سياســياً خطــرياً جتســد يف حــركات واحتجاجــات  شــهدت عــدد مــن 
شــعبية كبــرية، يف أواخــر 2010م ومطلــع 2011م، بــدأت مــن تونــس مث انتشــرت يف عــدد مــن 
ــت  الــدول العربيــة كمصــر واليمــن وســوراي وليبيــا، وابتــت تعــرف إعالميــا ابلربيــع العــريب، وقــد عمًّ
بعــض الــدول موجــة مــن التحــول السياســي منــذ انــدالع حــركات االحتجــاج علــى النظــم العربيــة، 
حيــث وصــل التغيــري إىل تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن، بينمــا اختــذ أشــكااًل أخــرى امتــدت مــن 
نطــاق الصــراع احملــدود وصــواًل إىل احلــرب األهليــة الشــاملة كمــا حصــل يف ســوراي، محلــت هــذه 
النــاس وأحالمهــم وطموحاهتــم عــرب خمــاض وميــالد عســري ميهــد  االحتجاجــات معهــا مطالــب 
ملســتقبل جديــد وتغيــري اقتصــادي واجتماعــي وسياســي وثقــايف قــد يكــون جــذراي، مــن حيــث القيــم 
واألفــكار والعالقــات واألدوات، هــذا املســار االحتجاجــي املتجــه حنــو الثــورة، يقابلــه تصلــب يف 
املقاومــة والرفــض مــن األطــراف املناوئــة الــي ستخســر بذلــك الكثــري مــن امتيازاهتــا، وهــو مــا اصطلــح 
عليــه ابلثــورة املضــادة الــي تقــف خلفهــا قــوى النظــام القــدمي الــي هــددت االحتجاجــات مصاحلهــا، 
وانلــت مــن مكتســباهتا، وال تشــكل االنتفاضــات الشــعبية العربيــة اســتثناًء مــن هــذه القواعــد، فقــد 
ُولــدت حمملــًة بثــورة مضــادة ليــس فقــط داخــل دول »الربيــع العــريب«، ولكــن ثــورة مضــادة يف عمــوم 
اإلقليــم، مدعومــة مــن أطــراف دوليــة، وجــدت يف هــذه االحتجاجــات هتديــداً حقيقيــاً ملصاحلهــا 
ونفوذهــا ورغبتهــا يف اســتمرار تبعيــة دول املنطقــة ونظمهــا وشــعوهبا هلــا ودوراهنــا يف فلكهــا، يف 
إعــادة جديــدة آبليــات خمتلفــة لالســتعمار ومنظومتــه، ومنهــا مــا اختــذ الشــكل الســلمي بعيــداً عــن 

التغيــري واجتاهــه)6(. 

جنحــت تونــس يف التغيــري الســلمي لنظــام احلكــم يف عــام 2011م، واســتطاعت املــرور بعــدد مــن 
احملطــات الدميقراطيــة عربهتــا بســالم، وأفــرزت مــن خالهلــا عــدداً مــن الرؤســاء املنتخبــني، لتســجل 
بذلــك جناحــاً جزئيــاً لثــورة الرابــع عشــر مــن ينايــر 2011م، وكذلــك األمــر يف مصــر الــي شــهدت 

)6(   متــارا كاظــم وحممــد غســان، عاصفــة التغيــري الربيــع العــريب والتحــوالت السياســية يف املنطقــة العربيــة، املركــز الدميقراطــي 
العــريب، برلــني، الطبعــة األوىل، 2018م، ص5.
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تغيــرياً دميقراطيــاً نتــج عنــه انتخــاب أول رئيــس مــدين للبــالد بعــد احتجاجــات اخلامــس والعشــرين 
مــن ينايــر 2011م، وهــو الرئيــس حممــد مرســي الــذي مــات يف الســجن علــى إثــر االنقــالب 
العســكري عليــه يف الثالــث مــن يوليــو 2013م، والــذي انتهــى بســيطرة العســكر علــى الدولــة وقـَْتــل 

واعتقــال وتشــريد آالف الثــوار.

متكــن احملتجــون اليمنيــون يف احلــادي عشــر مــن فربايــر 2011م مــن إســقاط نظــام علــي عبــد هللا 
صــاحل الــذي حكــم اليمــن قرابــة ثالثــة وثالثــني عامــاً، وكذلــك األمــر ابلنســبة للمحتجــني يف ليبيــا 
يف الســابع عشــر مــن فربايــر 2011م، حيــث أســقطت تلــك االحتجاجــات نظــام معمــر القــذايف 
الــذي حكــم ليبيــا ألكثــر مــن اثنــني وأربعــني عامــا، ولكــن ســرعان مــا تغــريت األمــور يف الدولتــني؛ 
فقــد شــهدت اليمــن انقــالابً مســلحاً يف احلــادي والعشــرين مــن ســبتمرب 2014م، علــى ســلطة 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي الــذي جــاء عقــب احتجاجــات احلــادي عشــر مــن فربايــر، ممــا أدى 
لدخــول البــالد يف موجــة حــادة مــن املواجهــات املســلحة ال تــزال تعــاين منهــا إىل اآلن، وقريبــاً مــن 
حالــة اليمــن كان الوضــع يف ليبيــا الــي ال تــزال تشــهد مواجهــات مســلحة، ويف ســوراي مل يتمكــن 
احملتجون الســوريون من حتقيق اهلدف الرئيس املتعلق إبســقاط نظام بشــار األســد، وال تزال البالد 
تعيــش حالــة مــن االحــرتاب الداخلــي بســبب إفــراط النظــام يف قمــع االحتجاجــات، وعــزز مــن 

ذلــك تدخــل عــدد مــن الــدول يف املشــهد ممــا فاقــم الوضــع وأفقــد اجلميــع القــدرة علــى الســيطرة.

بعــد كل هــذه االخفاقــات توقــع الكثــريون أن املنطقــة العربيــة عصيــة علــى التغيــري، وأن عــودة 
مــآالت  األنظمــة األخــرى يف  اســتثمار  مــع  الشــارع أضحــى مســتحيال، خاصــة  الشــعوب إىل 
احتجاجات 2011 ابلرتكيز على العنف وحالة عدم االســتقرار وتذكري الشــعوب وخماطبتها بلغة 
التهديــد مبصــري مشــابه إذا مــا فكــرت يف االحتجــاج، ولكــن علــى خــالف املتوقــع عــادت موجــة 
االحتجاجــات مــن جديــد، يف عــام 2019م يف بعــض البلــدان العربيــة، حاملــة معهــا هــذه املــرة 
عزميــة قويــة وإصــراراً كبــرياً علــى حتقيــق املطالــب وســلمية االحتجاجــات، علــى الرغــم مــن حــاالت 

القمــع الــي تعــرَّض هلــا احملتجــون بنســٍب متفاوتــة.

ثالثاً: األسباب الرئيسية الحتجاجات الشعوب
تتعــدد أســباب االحتجاجــات بتعــدد الظــروف الــي يعيشــها كل بلــد، وكل احتجاجــات ثوريــة أو 
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مطلبيــة هــي وليــدة بيئــة معينــة، وأســباهبا قــد تكــون عامــة هتيــج اجلميــع وقــد تكــون خاصــة، وهــذا ال 
يعــي خلــو االحتجاجــات مــن أســباب عامــة؛ لكــن هــذه األســباب قــد تــؤدي إىل خــروج جمموعــة 
يف بلــد دون أخــرى، كذلــك األمــر علــى مســتوى الــدول، فقــد تــؤدي أســباب معينــة إىل انبعــاث 

شــعب دون آخــر مــع توفرهــا فيــه بدرجــة أكــرب.

منذ القدم شــغلت االحتجاجات الثورية الفالســفة واملفكرين وحبثوا عن أبرز عواملها، فأرســطو 
يعتقــد أن أســباب قيــام الثــورة تعــود إىل عــدم املســاواة، واعتــرب عــدم الرضــا عــن الوضــع القائــم هــي 
العلــة العامــة الــي هتيــئ النفــوس للثــورة،  وهنــاك مــن يصــر األســباب يف العوامــل االقتصاديــة، 
ومــن أبــرز املناديــن هبــذا ســان ســيمون وماركــس وكل اليســاريني، إذ يــرى ســان ســيمون أن التطــور 
التارخيــي للجماعــات البشــرية هــو صــراع دائــم بــني الطبقــات االقتصاديــة يف اجملتمــع، بــني مــن 
ميلكــون ومــن ال ميلكــون، أمــا ماركــس فيعتقــد أن مجيــع الثــورات مهمــا اختلفــت أشــكاهلا فهــي 
ذات طبيعــة واحــدة، فالثــورة يف رأيــه مرحلــة طبيعيــة وحتميــة يف حيــاة اجملتمعــات، ويؤكــد ماركــس 
علــى عالقــات اإلنتــاج والتوزيــع والــي تــؤدي إىل سلســلة مــن الثــورات تنتهــي بثــورة الربوليتــاراي، 
ويف نفــس االجتــاه جنــد لينــني وَمــن بعــده ِمــن دعــاة نظريــة التخلــف، يؤكــدون علــى أن التخلــف 
عامــل حاســم للتغيــري، وابلتــايل تصبــح الثــورة حتميــة، حيــث إن القهــر والســخط امللتهــب ميكــن 
أن خيلــق جــوا ثــورايً، ويرجــع هــذا التخلــف والفقــر إىل ســيطرة طبقــة أوليجاركيــة علــى كل مصــادر 
الدخــل والرفاهيــة يف اجملتمــع، وإمهــال أو إغفــال حاجيــات الشــعب بغالبيــة فئاتــه، وابلتــايل يصبــح 
اجلــو مــالائًم لنمــو الســخط والشــقاق االجتماعــي، والــذي غالبــاً مــا يواَجــه مــن ِقبــل النظــام القائــم 
ابلقمــع، األمــر الــذي يــؤدي إىل ازدايد الســخط بــني الثــوار، وال ميكننــا حصــر الثــورة يف أســباب 
اقتصاديــة فقــط، فعلمــاء النفــس يؤكــدون علــى أن هنــاك عوامــل نفســية هتيــئ األذهــان للثــورة، مثــل 
وجــود األوضــاع الظاملــة يف اجملتمــع، إىل جانــب إحســاس األفــراد ابلظلــم الواقــع عليهــم، إضافــة إىل 
الظلــم االجتماعــي الناتــج عــن اســتئثار قلــة مــن النــاس خبــريات البــالد، ونظــام احلكــم العبــودي الــذي 
يــؤدي إىل الكبــت والقهــر، ممــا جيعــل الشــعب يعيــش حالــة اخلــوف الدائــم، ويــؤدي بــه يف األخــري 

إىل االنفجــار يف وجــه هــذا الواقــع)7(.

االطــالع:  اتريــخ   ،)2011/1/10( حبــوث،  موقــع  الثــورة،  سيســيولوجيا  املهــدي،  حممــد  وشــنني  مسيــة  قــادري     )7(
.https://cutt.us/uzFX3،2019/12/1م
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وعلى هذا األســاس تتعدد أســباب االحتجاجات وتتنوع، ففي املنطقة العربية رمبا يعود الســبب 
اجلوهــري وراء ذلــك إىل مــا يتعلــق إبشــكالية الســلطة الــي تعــد مــن اإلشــكاليات املركزيــة، ذلــك 
أن األنظمــة القائمــة اســتفردت ابلســلطة واســتأثرت ابلثــروة، ومل تســتطع إدارة الســلطة وفــق إرادة 
الشــعب، وال توزيــع الثــروة وفــق مــا يقــق تنميــة اجملتمــع، وحتولــت مصطلحــات الدميقراطيــة واحلريــة 
إىل ظواهــر صوتيــة، ليــس هلــا أي تواجــد حقيقــي يف الواقــع، وابلقــدر الــذي تطمــح إليــه الشــعوب، 

ولعــل اإلشــكالية الثانيــة والــي تعتــرب انعكاســاً لــأوىل مــا يتعلــق بفشــل التنميــة االقتصاديــة.

غياب الشرعية السياسية 
تعــاين أغلــب اجملتمعــات العربيــة مــن غيــاب الشــرعية احلقيقيــة للســلطة احلاكمــة، وعــدم قــدرة 
الشــعوب علــى املشــاركة السياســية واختيــار مــن ميثلهــا ويُعــرب عنهــا، فامللكيــات تتــداول الســلطة 
بشــكل وراثــي، واجلمهــورايت تســري يف ركــب امللكيــات وتديــر دميقراطيــات شــكلية ال تعــرب عــن 
إرادة الشــعوب، مــع توتــر العالقــة بــني املكــوانت السياســية والفكريــة واالجتماعيــة وبــني الســلطة، 
وابلتــايل فــإن النظــام السياســي الفاقــد ملــربرات وجــوده يضطــر الســتخدام أدوات أخــرى يعــزز هبــا 

نفــوذه، ويكــون العنــف هــو الوســيلة الوحيــدة لتثبيــت هــذا النفــوذ.

ســوف يكــون مــن األفضــل لأنظمــة احلاكمــة أن تــدرك هــذا الواقــع، وحتــاول االقــرتاب مــن 
الشــعوب عــن طريــق التفاهــم واحلــوار والســعي حنــو اإلصــالح، لكــن مــا يــدث هــو العكــس، 
فالشــك يف والء الشــعوب واخلــوف منهــا يدفــع هــذه األنظمــة للوقــوف ضدهــا بــكل الوســائل، 
والفتــك ابملعارضــني اعتقــااًل وتشــريداً وتصفيــة يف بعــض األحيــان، حــى األصــوات اإلصالحيــة يف 
إطــار املنظومــة نفســها جتــد نفســها غالبــاً يف قفــص االهتــام، وهــذا هــو املنطــق الســائد يف احليــاة 

السياســية العربيــة، ويعتــرب املصــدر األول لأزمــة الــي تعيشــها املنطقــة. 

إن ســلطة أي نظــام يف حالــة فقداهنــا الشــرعية تصبــح ملغومــة مــن الداخــل، ومــع الوقــت يتحــول 
النظــام نفســه إىل جمــرد قشــرة ايبســة يســهل كســرها وإزاحتهــا متامــاً، فــال يعــود صاحلــاً للحكــم 
علــى أي حنــو، ويصبــح مصــريه مفتوحــاً علــى النهايــة، كمــا يــرى جــان جــاك روســو يف »العقــد 
االجتماعــي«، والشــرعية وحدهــا هــي القــادرة علــى إقنــاع النــاس بطاعــة حكامهــم والتنــازل عــن 
أهدافهــم اخلاصــة مقابــل األهــداف الوطنيــة العليــا، كمــا أن مــن مســلَّمات علــم االجتمــاع أن 
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الشــرعية السياســية أحــد أهــم عوامــل اســتقرار اجملتمعــات البشــرية.

فشل التنمية االقتصادية 
بــدا االهتمــام ابلتنميــة االقتصاديــة واضحــاً مــن خــالل اعتبارهــا فرعــاً مســتقاًل مــن فــروع علــم 
االقتصــاد، يُعــَرف ابســم »اقتصــادايت التنميــة«، فضــاًل عــن اهتمــام املؤسســات الدوليــة هبــا ســواء 
مــن حيــث مدلوهلــا أو وضــع املؤشــرات الالزمــة لقياســها، كمــا اتســمت الدراســات والتطبيقــات 
اخلاصــة هبــا ابلديناميكيــة، فلــم تعــد مقصــورة علــى التنميــة االقتصاديــة، بــل امتــدت إىل االهتمــام 
البشــرية، والتنميــة االقتصادية-حســب تعريــف  الشــاملة، والتنميــة املســتدامة، والتنميــة  ابلتنميــة 
منــو  يــؤدي إىل زايدة معــدل  تغيــري هيكلــي  الدكتــور أشــرف دوابه-هــي:  الباحــث االقتصــادي 
النمــو االقتصــادي يف أن  مــع  التنميــة االقتصاديــة  القومــي احلقيقــي، وتتفــق  الناتــج  الدخــل أو 
كليهمــا يعــي زايدة الدخــل أو الناتــج القومــي احلقيقــي، إال أهنــا تتطلــب شــرطاً إضافيــاً، وهــو 
التغيــري اهليكلــي يف النشــاط االقتصــادي، والنشــاط االقتصــادي يقــاس حبجمــه أو هبيكلــه، ويعــرب 
عــن حجــم النشــاط االقتصــادي ابلدخــل القومــي أو الناتــج القومــي، وكذلــك حجــم القــوة العاملــة 
املســتخدمة يف االقتصــاد، والتنميــة بذلــك تعــي تغيــرياً نوعيــاً يف بنيــة االقتصــاد، يتأتــى بتنــوع وتعــدد 
األنشــطة االقتصاديــة واملكانــة املتزايــدة الــي أيخذهــا تدرجييــاً قطــاع الصناعــة والصناعــة التحويليــة 
ابلــذات، ومــن مث فــإن التغيــري اهليكلــي هــو شــرط أســاس لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة، وهــو الــذي 
مييزهــا عــن النمــو االقتصــادي، وهــذا التغيــري اهليكلــي يرتبــط حتقيقــه بعــدد مــن الســنوات؛ كمــا 
اســُتخدم مفهــوم التنميــة االقتصاديــة يف الفكــر االقتصــادي جملموعــة البلــدان الناميــة، ليعــي زايدة 
الدخــل القومــي احلقيقــي للمجتمــع علــى مــدى الزمــن مبعــدالت ال تســمح فقــط بــزايدة متوســط 
نصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل، وإمنــا تعمــل أيضــاً علــى تضييــق أو ســد فجــوة التخلــف االقتصــادي 

بــني اجملتمــع واجملتمعــات األكثــر تقدمــًا)8(.

تعــاين ُجــل البلــدان العربيــة مــن فشــل التنميــة االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن ضخامــة ثروهتــا وموقعهــا 
االســرتاتيجي وتعــدد القــوى العاملــة والشــابة منهــا بدرجــة خاصــة، وال ينكــر أحــد متيــز بعــض 
الــدول العربيــة يف ارتفــاع مســتوى دخــل أفرادهــا، وهــي علــى وجــه التحديــد دول اخلليــج، ولكــن 

)8(   أشرف دوابة، التنمية االقتصادية يف الدول العربية بني الواقع امللموس والشعارات املرفوعة، اجملتمع، )2018/7/8(، 
.https://cutt.us/XxTpS ،اتريخ االطالع: 2019/12/1م
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ال ميكــن وضعهــا يف مصــاف الــدول الــي حققــت تنميــة القتصادهــا، حيــث إهنــا تعتمــد يف دخلهــا 
علــى إنتــاج ريعــي ممثــل يف النفــط، وال تقــوم بتوفــري حاجتهــا مــن اإلنتــاج، فتعتمــد اعتمــاداً شــبه 
كلــي يف غذائهــا وملبســها وكافــة حاجاهتــا علــى غريهــا، بــل إن سياســة »البــرتودوالر« قضــت علــى 
أي توجــه فعــال للتصنيــع فيهــا؛ فهــي تبيــع البــرتول ابلــدوالر، وتعتمــد علــى اســترياد حاجتهــا مــن 
الــدول املتقدمــة املســتوردة للبــرتول، وتشــرتي مبــا لديهــا مــن فوائــض دوالريــة ســندات أمريكيــة، وال 
خيتلــف وضــع ابقــي الــدول العربيــة عــن وضــع الــدول اخلليجيــة إال يف اخنفــاض مســتوى الدخــول مــع 

اعتمادهــا يف الوقــت نفســه علــى اقتصــاد ريعــي)9(.

يقابــل هــذا ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة يف املنطقــة، والنمــو االقتصــادي املتباطــئ، والفســاد 
املــايل الــذي تعــاين منــه الــدول العربيــة، إذ يعــد الفســاد والبطالــة أبــرز األزمــات يف املنطقــة وكالمهــا 
يقــود إىل اآلخــر، ويف تقريــر مــدركات الفســاد لعــام 2018 الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، 
كشــف عــن تنامــي املخاطــر الــي تواجههــا الدميقراطيــة يف العــامل، ورســم صــورة ســوداوية لواقــع 
املنطقــة العربيــة، حيــث اعتــرب أن معظــم بلــدان املنطقــة أخفقــت يف مكافحــة الفســاد وجــاءت يف 
ذيــل القائمــة، بينمــا اســتطاع القليــل منهــا التقــدم اإلجيــايب بفــارق بســيط، وتعمــل املنظمــة ســنواي 
علــى تصنيــف 180 دولــة، وفــق مقيــاس يــرتاوح مــا بــني )ِصفــر( ألكثــر الــدول فســاداً، و)100( 
للــدول األكثــر شــفافية، مــن خــالل مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي يعطــي حملــة ســنوية عــن الدرجــة 

النســبية النتشــار الفســاد يف هــذه الــدول)10(. 

)9(   املرجع نفسه.
.https://cutt.us/M9gvo ،2019 ،10(   منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد(
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رابعاً: احتجاجات 2019 ودوافعها الرئيسية 
مــع هنايــة 2018 بــدأت موجــة احتجاجــات جديــدة يف املنطقــة العربيــة، يف الســودان واجلزائــر 
تــردي األوضــاع  الشــوارع معرتضــني علــى  والعــراق واألردن ولبنــان، حيــث خــرج احملتجــون إىل 
االقتصاديــة وتــدين اخلدمــات العامــة، ومطالبــني إبصالحــات سياســية واقتصاديــة، يف مؤشــر يــدل 
علــى تــدين منســوب الثقــة بــني الشــعب واحلاكــم، وعجــز األخــري عــن تلبيــة مطالــب احملتجــني، 
وإقناعهــم أبمهيــة الوعــود الــي يقطعهــا يف كل مــرة، ولعــل ذلــك يعــود إىل ترهــل املشــهد السياســي 
العــريب الــذي مل يســتطع أن ينجــز شــيئاً ملموســاً يف ظــل املعطيــات الــي أمامــه، ممــا قــد يولــد رغبــة 
لــدى الشــعوب للمطالبــة برحيــل النظــام وتغيــري املنظومــة احلاليــة، وهــذا مــا يدعــو للبحــث عــن 

الدوافــع الرئيســية الــي أســهمت يف انفجــار هــذه املوجــة مــن االحتجاجــات. 

السودان والجزائر بين الحكم العسكري المباشر وغير المباشر
خــرج احملتجــون الســودانيون يف 2018/12/19م مطالبــني إبســقاط نظــام عمــر البشــري، الــذي 
ِمــن حزبــه بتعديــل  انقــالب عســكري، وقــام بدعــم  الســلطة يف يونيــو 1989م عــرب  جــاء إىل 
الدســتور يف 4 ديســمرب 2018، ليضمــن لنفســه واليــة جديــدة يف انتخــاابت 2020م، يف ظــل 
انســداد األفــق السياســي وعــدم قــدرة املعارضــة الســودانية علــى حتقيــق تقــدم ملمــوس عــرب احلــوار 
الوطــي الــذي أطلقــه البشــري يف مطلــع العــام 2014م، وتدهــور اخلدمــات العامــة الــذي تعــاين منــه 

الســودان ألســباب خمتلفــة.

كان الوضــع االقتصــادي شــبه مســتقر يف الســودان قبــل االنفصــال، حيــث كان النفــط ميثــل 
نصــف إيــرادات احلكومــة الســودانية وأغلــب صادراهتــا، وذهــب منــه 75% تقريبــا إىل اجلنــوب، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك كان الذهــب الــذي قفــز مــن 7 أطنــان يف العــام 2008، ليصــل إىل 90 
طنًّــا يف العــام 2017، وأصبــح يشــكل 57% مــن قيمــة صــادرات الســودان يف 2017م، لكــن 
ضعــف قــدرة احلكومــة علــى رقابــة إنتاجــه وتصديــره أدى إىل ذهــاب نصــف اإلنتــاج تقريبــا خــارج 
الطــرق الرمسيــة، إضافــة إىل أن الســودان ومنــذ العــام 1994م تعتــرب دولــة مثقلــة ابلديــون، حيــث 
اعتربهــا البنــك الــدويل مــن الــدول غــري املســتحقة لالقــرتاض بســبب جتــاوز الديــون ملعــدالت عاليــة، 
ألســباب متعلقــة ابلعقــوابت األمريكيــة، حيــث بذلــت احلكومــة الســودانية منــذ أعــوام جهــوًدا حثيثــًة 
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لرفــع الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب وإهنــاء كل العقــوابت األمريكيــة؛ ولكــن حــى بعــد 
جناحهــا يف رفــع بعــض العقــوابت األمريكيــة االقتصاديــة يف أكتوبر/تشــرين األول 2017، فمــا زال 

الســودان يف قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب)11(.

 انعــدام مصــادر العملــة األجنبيــة املضــاف إليــه ضعــف اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي، أدى إىل 
اهنيــار قيمــة اجلنيــه الســوداين، وبلــغ االهنيــار ذروتــه يف عــام 2018م، فبعــد أن أجــازت احلكومــة 
امليزانيــة املاليــة لتلــك الســنة  والــي رفعــت فيهــا الدعــم عــن القمــح، حيــث تضاعفــت أســعار اخلبــز 
لتصبــح القطعــة الواحــدة جبنيــه بعــد أن كانــت القطعتــان جبنيــه، كمــا تدهــور اجلنيــه الســوداين يف 
ا، فقــد تغــري الســعر الرمســي للــدوالر ثــالث مــرات خالهلــا، مــن 7  العــام 2018 تدهــورًا كبــريًا جــدًّ
جنيهــات إىل 18، مث مــن 18 إىل 29، مث مــن 29 ليصــل إىل 47.5 جنيًهــا ســودانيًّا مقابــل 
الــدوالر الواحــد، أمــا أســعار الــدوالر يف الســوق الســوداء فقــد قفــزت مــن العشــرين جنيًهــا يف 
أوائــل 2018 لتتجــاوز الســتني جنيًهــا يف أواخــره، وهــذا مــا زاد مــن معــدالت التضخــم مــن نســبة 
الثــاين 2018، مث إىل 60.9% يف  35.56% يف 2012 إىل نســبة 52.4% يف يناير/كانــون 
يونيو/حزيــران، مث إىل 68.94% يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2018، وهــي مــن أعلــى املعــدالت يف 
العــامل، ومل تســتطع كل حمــاوالت احلكومــة وبنــك الســودان املركــزي احملافظــة علــى ســعر الصــرف، 
وأدت بعــض اإلجــراءات الــي قــام هبــا بنــك الســودان املركــزي إىل خلــق أزمــة ســيولة حــادة، بعــد 
حماولتــه التحكــم يف ســعر الصــرف عــن طريــق جتفيــف الســيولة وحتديــد ســقف للســحب املــايل مــن 
البنــوك والصرافــات اآلليــة، وبســبب ضعــف املخــزون األجنــيب عنــد احلكومــة الســودانية فقــد ظهــرت 
أزمــة توفــري الوقــود، وهــي األزمــة الــي ضربــت املواطــن الســوداين بصــورة حــادة مرتــني خــالل العــام 

2018م)12(.

وعلى الرغم من تعقيد الواقع الســوداين إال أن الســودانيني جنحوا يف تنحية الرئيس الســابق عمر 
البشــري، ولــو أن التغيــري آل إىل وضــع عســكري جديــد، إال أن النخبــة املدنيــة ممثلــة فيــه حســب 
املبــادرة األثيوبيــة الــي طرحهــا رئيــس الــوزراء األثيــويب آيب أمحــد يف الســابع مــن يونيــو 2019م، 

)11(   خالــد عثمــان الفيــل، احلــراك يف الســودان: الفاعلــون الرئيســيون والســيناريوهات املســتقبلية، مركــز اجلزيــرة للدراســات، 
.https://cutt.us/Qvio0 ،2019/4/21(، اتريــخ االطــالع: 2019/12/1م(

)12(   املرجع نفسه.
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ويبدو أن دوافع االحتجاجات الي عاشــتها  الســودان وإن كان العامل االقتصادي على رأســها، 
إال أن احلقيقــة تكمــن يف كــون العامــل االقتصــادي نتيجــة متوقعــة للتــأزم السياســي الــذي مــرت بــه 
الســودان، واملتمثل يف االنســداد السياســي واحلصار الدويل واحلروب األهلية، ومل يســتطع الشــعب 
جتــاوز هــذا الوضــع عــرب النظــام القائــم، ممــا أدى إىل انفجــار الشــارع حمــاواًل اخلــروج مــن األزمــة عــرب 

إســقاط نظــام احلكــم.

يف اجلزائــر جنــح احملتجــون يف إجبــار الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة علــى التخلــي عــن 
الســلطة، يف الثــاين مــن إبريــل 2019م، بعــد أكثــر مــن شــهر علــى انطــالق احتجاجاهتــم الرافضــة 
لرتشــحه لعهــدة خامســة، والســبب يف ذلــك راجــع إىل وضعــه الصحــي الــذي ال يســمح لــه أبداء 
مهامــه ممــا أدى إىل إاتحــة اجملــال للمقربــني منــه مــن أجــل التحكــم يف مســتقبل الشــعب اجلزائــري، 
إضافــة لأســباب االقتصاديــة األخــرى الــي ال تقــل أمهيــة عــن األســباب السياســية، فاخنفــاض 
ســعر البــرتول يف الســوق العامليــة ســنة 2014، فــرض علــى الــدول البرتوليــة مراجعــة سياســاهتا 
االقتصاديــة لتجــاوز األزمــة، واحملافظــة علــى احتياطــي الصــرف مــن العملــة الصعبــة، وكانــت اجلزائــر 
مــن أكــرب املتضرريــن مــن ذلــك، إضافــة إىل »سياســة التقشــف« وتوقيــف الكثــري مــن املشــاريع الــي 
كانــت يف طــور اإلجنــاز، وحتديــد قائمــة املــواد املســتوردة لوقــف نزيــف العملــة الصعبــة، وتقليــص 
عمليــات التوظيــف يف خمتلــف القطاعــات احلكوميــة كالصحــة والتعليــم والداخليــة، كل ذلــك ألقــى 
بتأثــريه علــى املواطــن اجلزائــري فارتفعــت نســبة البطالــة واهلجــرة غــري الشــرعية، وهــذا وغــريه دفــع 
املواطنــني إىل اخلــروج يــوم 22 فربايــر 2019، مطالبــني ابلتغيــري الفــوري واجلــذري واحلريــة والعدالــة 

االجتماعيــة، وإقامــة دولــة دميقراطيــة ابملعــى احلقيقــي)13(.

يبــدو أن املشــهد يف الســودان واجلزائــر متقــارب يف بعــض خصائصــه، فســيطرة العســكر فيهمــا 
متجذرة، واجليش يف الســودان حريص على البقاء يف احلكم بدوافع يعمل على إظهارها ملصلحة 
الســودان ومســتقبله، وكذلك األمر يف اجلزائر؛ إذ مل يســمح اجليش اجلزائري بتفكيك كل الســلطة 
احلاكمــة يف اجلزائــر أو إقامــة ســلطة انتقاليــة خــارج املنظومــة احلاكمــة، لكــن يف الســودان يصــر 
اجليــش علــى مباشــرة احلكــم، بينمــا يف اجلزائــر يــرص اجليــش علــى البقــاء قريبــاً مــن املشــهد مراقبــاً 

)13(   أحالم سارة مقدم، بن حوى مصطفى، 22 فرباير احلراك الشعيب يف اجلزائر األسباب والتحدايت، جملة الدراسات 
اإلفريقية وحوض النيل، املركز الدميقراطي العريب، برلني، اجمللد الثاين، العدد )6(، أكتوبر 2019، ص99.
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للوضــع، وهــو صاحــب الســلطة احلقيقيــة فيهــا منــذ االســتقالل، وهــذا رمبــا جيعــل البعــض جيــزم بــدور  
اجليــش يف عمليــة التغيــري احلاصلــة يف البلديــن، والــي تقاطعــت يف بعــض املراحــل مــع مــا تريــده 
الشــعوب ولــو جزئيــاً، لكــن االنتقــال التدرجيــي الــذي يتــم فيهمــا، إذا خــرج ابلشــعبني إىل حــل 
دميقراطــي مــدين، رمبــا ســيكون مشــجعاً للجيــوش العربيــة يف أكثــر مــن بلــد لــرتك خيــارات انتقــال 

الســلطة للشــعوب والتفــرغ لدورهــا املركــزي.

العراق ولبنان ونظام المحاصصة 
يف العــراق شــهدت عــدٌد مــن املــدن العراقيــة منــذ مطلــع شــهر أكتوبــر 2019 احتجاجــات 
مجاهرييــة واســعة، إثــر تــردي األوضــاع السياســية واالقتصاديــة، حيــث تعيــش العــراق منــذ ســتة عشــر 
عامــاً وضعــاً سياســياً اســتثنائياً، يقــوم علــى احملاصصــة الطائفيــة والعرقيــة واحلزبيــة، ومل يتمكــن أي 
حــزب مــن تشــكيل احلكومــة منفــرداً، وهــذا مــا يدفــع املكــوانت السياســية لتشــكيل حتالفــات كــربى 
جتمــع قــوى خمتلفــة فكــرايً وسياســياً وطائفيــاً أحيــاانً، تســفر عنهــا يف كل مــرة خارطــة معقــدة مــن 

التحالفــات الــي ســرعان مــا تســقط أمــام أبســط هــزة.

حالــة الفســاد املتجــذر واملشــرَعن أحيــاانً، والــذي أييت بعضــه يف إطــار صفقــات سياســية، لعلــه 
انعــكاس طبيعــي للمشــهد السياســي املعقــد، القائــم علــى نظــام احملاصصــة الــي تعيشــها العــراق منــذ 
االنســحاب العســكري األمريكي، والذي أدى إىل التالعب بنتائج االنتخاابت الربملانية، وشــغور 
بعــض الــوزارات أحيــاانً لفــرتات طويلــة، ورفــض الكتــل السياســية املتصارعــة للتعديــالت واملقرتحــات 
القــوى السياســية  املتهمــني ابلفســاد منهــم، وعــدم اســتطاعة  الوزاريــة، ومتســكها بوزرائهــا حــى 
الوصــول إىل آليــة توافقيــة تضمــن اســتقرار النظــام السياســي، وســيطرُة الفصائــل الشــيعية املدعومــة 
بفقــدان  والســنية  الشــيعية  الفصائــل  بقيــة  وشــعور  والعســكري،  السياســي  املشــهد  علــى  إيرانيــاً 
مكانتهــا والســعي إلعــادة التــوازن يف إطــار البيــت الشــيعي، هــذه األســباب وغريهــا أدت إىل أيس 
الشــارع العراقــي مــن أي حالــة إصــالح ميكــن أن أييت هبــا النظــام احلــايل، وهــذا مــا يفســر حالــة 
العــزوف الشــعيب يف االنتخــاابت الربملانيــة املاضيــة، إضافــة إىل ذلــك يعيــش العــراق حالــة انقســام 
سياســي أمريكــي وإيــراين، وينســحب هــذا االنقســام علــى كل املســتوايت العســكرية واإلعالميــة 
واالقتصاديــة، وهــذا مــا َيظهــر يف شــعارات احملتجــني الرافضــة لالرهتــان العراقــي للخــارج وخصوصــاً 
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إيــران)14(، ورغــم حالــة القمــع املفــرط الــذي تعرضــت لــه االحتجاجــات إال أهنــا اســتطاعت إرغــام 
رئيــس الــوزراء العرقــي عــادل عبــد املهــدي علــى تقــدمي اســتقالته، ولعــل اهلــدف األعمــق مــن كل 

ذلــك هــو إفــراز واقــع سياســي عراقــي غــري طائفــي.

قريبــاً مــن الوضــع العراقــي تعيــش لبنــان منــذ عــام 1948 نظــام حماصصــة مبوجــب امليثــاق الــذي 
ُوزعــت مبوجبــه الســلطات السياســية الثــالث بــني طوائفــه الكــربى، رئيــس مجهوريــة مــاروين بســلطات 
واســعة، ورئيــس وزراء ســي متفاهــم معــه، ورئيــس جملــس نــواب شــيعي، وهــذا الوضــع أدى إىل 
ترســيخ احلكــم والثــروة يف يــد طبقــة صغــرية مــن الشــعب، كمــا أن احلــرب األهليــة الطائفيــة يف لبنــان 
)1990.1975( أدت هــي األخــرى إىل أتزم الوضــع مــرة أخــرى، ومل تســتطع  اتفاقيــة الطائــف 
الــي جــاءت يف عــام 1989 أن تضــع حــاًل جــذرايً للوضــع السياســي واالقتصــادي، ممــا أدى إىل 
ظهــور مجلــة مــن االختــالالت االقتصاديــة واالجتماعيــة نتيجــة لتوزيــع املناصــب بنــاًء علــى الــوالءات 
الطائفيــة، وارتفــاع نســبة املديونيــة العامــة للبنــان منــذ عــام 2005، وهــو مــا ســبَّب حالــة مــن الشــلل 
السياســي املســتمر نتيجــة للصــراع القائــم بــني الطوائــف مــن أجــل تقاســم املــوارد والســلطة، وحــال 

دون إقــرار أي إصالحــات فاعلــة علــى أرض الواقــع.

منــذ منتصــف أكتوبــر 2019 عاشــت لبنــان احتجاجــات واســعة يف العاصمــة بــريوت وبعــض 
أكتوبــر  االتصــاالت يف 17  علــى  رســوم جديــدة  فــرض  قــرار  علــى  احتجاجــاً  الكــربى  املــدن 
2019م، وهــذه املوجــة كانــت عبــارة عــن انفجــار شــعيب حلالــة مــن اإلحبــاط املرتاكــم بســبب 
النظــام السياســي القائــم علــى احملاصصــة الطائفيــة، والــذي انعكــس علــى الوضــع العــام يف البلــد، 
وأدى إىل نقــص كبــري يف اخلدمــات العامــة، وقــد فّجــر هــذا القــرار املتعلــق بفــرض الرســوم اجلديــدة 
علــى االتصــاالت االحتجاجــات الشــعبية الــي اســتطاعت إجبــار رئيــس الــوزراء ســعد احلريــري علــى 

تقــدمي اســتقالته.

حبســب مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، حصــل لبنــان عــام 
2018 علــى 28 مــن مئــة نقطــة يف مــا يتعلــق بفســاد القطــاع العــام، وهــو مــا جيعلــه واحــداً مــن 

)14(   وحــدة الرصــد والتحليــل، االحتجاجــات العراقيــة بــني العاصفــة واهلــدوء، مركــز الفكــر االســرتاتيجي للدراســات، 
https://cutt.us/sXiSU 2019/12/1م،  االطــالع:  اتريــخ   )2019/10/16( إســطنبول، 
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أشــد البلــدان فســاداً يف املنطقــة، إذ يتــل املركــز 138 عامليــاً بــني 180 دولــة، إضافــة إىل إغــالق 
املبــادالت التجاريــة مــع ســوراي والعــراق واألردن وبلــدان اخلليــج بســبب األوضــاع يف هــذه البلــدان، 
وتســبب ذلــك يف تباطــؤ النمــو االقتصــادي يف البــالد، وانكشــاف املشــاكل البنيويــة يف االقتصــاد 
يْــن العــام يف لبنــان حاليــاً حاجــز 85 مليــار دوالر؛ أي مــا  اللبنــاين وسياســاته املاليــة، ويتجــاوز الدَّ

ميثّــل 150% مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل)15(.

تتميــز االحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة بكوهنــا األوســع نطاقــاً واألكثــر إصــراراً، كمــا تعتــرب أكثــر 
اســتيعاابً ملخاطــر احملاصصــة، بــدا ذلــك يف حرصهــا علــى جتــاوز املرجعيــات الشــيعية، ورْفضهــا 
االنقيــاد للكتــل السياســية املتصارعــة، كمــا أن هنــاك تشــاهباً بــني احلالتــني فيمــا يتعلــق ابحملاصصــة 
السياســية القائمــة وتداعيــات الصــراع الطائفــي وخضــوع مؤسســات الدولــة لنفــوذ القــوى املســلحة، 
وهــي حالــة دولــة داخــل الدولــة، كاحلشــد الشــعيب يف العــراق وحــزب هللا يف لبنــان، إضافــة إىل 
وقــد جنحــت  الداخلــي،  الفســاد  واستشــراء  املعيشــي  املســتوى  وتراجــع  العامــة  اخلدمــات  ســوء 
االحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة إىل اآلن يف القفــز علــى االنقســامات الطائفيــة ونظــام احملاصصــة 
السياســية الــي تشــكل أســاس احلكــم، لكــن التحــدي يف جنــاح هــذه االحتجاجــات يف إجيــاد صيغــة 
جديــدة للحكــم بعيــداً عــن هيمنــة املرجعيــات الدينيــة وجتــاذابت القــوى السياســية، وهــذا مــا حتتاجــه 

العــراق ولبنــان للخــروج مــن الوضــع القائــم.

)15(   وحــدة الرصــد والتحليــل، لبنــان هــل ينجــح احلــراك اللبنــاين يف حتقيــق أهدافــه، مركــز الفكــر االســرتاتيجي للدراســات، 
.9au7J/https://cutt.us ،إســطنبول، )2019/11/8(، اتريــخ االطــالع: 2019/12/1م
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خريطة القوى وموقفها من االحتجاجات الشعبية في 2019م
تتعــدد الفواعــل احملليــة يف كل مــن الســودان واجلزائــر والعــراق ولبنــان، ففــي حــني يــرص احملتجــون 
علــى نســبة مــا يقومــون بــه إىل الشــعب، تصــر بعــض النخــب احلاكمــة علــى إضفــاء صفــة املؤامــرة 
علــى االحتجاجــات، واهتــام أطــراف خارجيــة ابســتثمار اخلالفــات الداخليــة وتغذيتهــا، بينمــا ال 
تــزال اجليــوش العربيــة هــي املتحكمــة يف املشــهد السياســي يف املنطقــة بطريقــة مباشــرة كمــا هــو 

احلاصــل يف الســودان، أو غــري مباشــرة كمــا هــو الواقــع يف اجلزائــر.

تؤثــر القــوى احملليــة املختلفــة يف مشــهد االحتجاجــات العربيــة يف الــدول األربــع، وتتفــاوت درجــة 
التأثــري مــا بــني قــوى ميكــن أن تتحكــم ابملشــهد يف أغلــب تفاصيلــه، وأخــرى حتــاول الوصــول إىل 
ذلــك، وبعــض القــوى َتســبح عكــس التيــار يف مواجهــة حــادة بينهــا وبــني احتجاجــات الشــعوب، 
فتحــاول جاهــدة كســرها أو اســتغالهلا إن اســتطاعت، وآخــرون ال عالقــة هلــم مبــا يــدث ســلباً وال 

إجيــاابً، ولــكل مــن هــذه املكــوانت نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.

أواًل: األحزاب السياسية من الترهل السياسي إلى االستبدال الشعبي
حبســب الدارســني لنشــأة العمليــة احلزبيــة وتطورهــا فــإن هنــاك عــدداً مــن  املقــارابت املهمــة الــي 
تفســر هــذه الظاهــرة، علــى رأســها املقاربــة املؤسســاتية، فهــي الــي تعطــي دوراً مهمــا لعمليــة التنظيــم، 
وينظــر مــن خالهلــا لأحــزاب كمؤسســات سياســية تســعى للوصــول إىل الســلطة، تليهــا املقاربــة 
التارخييــة النزاعيــة الــي تــرى أن األحــزاب تتشــكل نتيجــة الصــراع بــني الثنائيــات، ومــن خــالل هــذه 
املقاربــة فــإن النزاعــات اجلديــدة تندمــج يف الثنائــي الســابق أو تشــكل ثنائيــاً جديــداً، وإذا كان 
الثنائــي الســابق يقــوم مثــاًل علــى الفكــرة امللكيــة مقابــل اجلمهوريــة أو العمــال مقابــل الربجوازيــني 
أو الديــي مقابــل العلمــاين، فــإن الثنائيــة الــي تنشــأ عقــب الثــورات قــد تتجــاوز الثنائيــات الســابقة 
ويتجــه النــاس لتشــكيل ثنائيــات جديــدة، وحينهــا يكــون أملهــم يف الثنائــي الســابق قــد وصــل إىل 
أقصــى درجــات التــدين، أمــا املقاربــة الثالثــة فهــي مقاربــة التطــور السياســي، وهــي الــي تنشــأ يف 
ســياق االنتقــال الدميقراطــي عقــب الثــورات، كمــا حــدث إابن »الربيــع العــريب« الــذي أفســح اجملــال 
لتشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة، ومــا ميكــن أن حتدثــه احتجاجــات 2019م مــن انعــكاس 
علــى العمليــة احلزبيــة، حيــث نشــأت أحــزاب جديــدة يف أكثــر مــن بلــد، وتنتظــر بعضهــا الرتخيــص 
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الرمســي كمــا يف اجلزائــر، وهــذا مــا جيعــل اخلارطــة السياســية أمــام عمليــة تطــور مســتمر، وحالــة مــن 
عــدم الثبــات علــى شــكل واحــد، كمــا أن هــذا التحــول قــد يكــون يف شــكل حتالفــات جديــدة يف 
إطــار األحــزاب نفســها، كمــا يف الســودان حاليــا ولبنــان ســابقا، أو عمليــة إعــادة متوضــع يف إطــار 

التحالفــات القائمــة، كمــا هــو احلاصــل يف العــراق.

المشهد الحزبي في بلدان االحتجاجات 
أتسســت العمليــة احلزبيــة يف دول االحتجاجــات يف أزمنــة متعــددة، فالســودان ولبنــان نشــأت 
فيهمــا احلزبيــة منــذ وقــت مبكــر، علــى العكــس مــن ذلــك يف اجلزائــر والعــراق، وتعتــرب الســودان رمبــا 
مــن أكثــر الــدول نضجــاً يف العمليــة احلزبيــة مقارنــة ببقيــة الــدول العربيــة، وحبكــم االنقــالابت الــي 
متــت يف الســودان إال أن األحــزاب ظلــت قائمــة وإن كانــت بدرجــة نســبية يف بعــض الفــرتات، 
لكــن هنــاك مــا يشــبه التشــظي لأحــزاب املركزيــة الكــربى بســبب تعــدد األنظمــة السياســية، وهــذا 
مــا جعــل مــن مســألة تفــكك األحــزاب أمــراً عــادايً، لتصــل األحــزاب الســودانية إىل مــا يقــارب مائــة 

حــزب. 

ميكــن اإلشــارة إىل خلفيــة عامــة ملكــوانت املشــهد احلــزيب يف الســودان قبــل حالــة التشــظي، مــن 
خــالل تقســيمها إىل ثالثــة اجتاهــات رئيســية، أوهلــا األحــزاب التقليديــة كحــزب األمــة القومــي، 
واحلــزب االحتــادي الدميقراطــي، أمــا القســم الثــاين فهــي األحــزاب احلديثــة: وهــي الــي قامــت علــى 
أســاس األيديولوجيــات احلديثــة، كاألحــزاب القوميــة )البعــث والناصــري(، واليســارية )كالشــيوعي 
ومؤمتر املســتقلني واملؤمتر الســوداين(، واإلســالم السياســي )اإلخوان املســلمني يف أطوارهم املختلفة 
وصــواًل للمؤمتــر الوطــي واملؤمتــر الشــعيب يف الوقــت الراهــن(، أمــا القســم الثالــث فهــي األحــزاب 
اإلقليميــة: وهــي تلــك احلــركات والقــوى الــي تعــرّب عــن احلــركات املطلبيــة أبطــراف البــالد، يف دارفــور 

أو جبــال النوبــة وشــرق الســودان، ويطلــق عليهــا أحيــاان »اجلهويــة« أو ِقــوى »اهلامــش«)16(. 

أمــا اجلزائــر فقــد انتقلــت مــن األحاديــة إىل التعدديــة متأخــرة بعــد إقــرار دســتور 1989م، نتيجــة 
تفاقم األزمة السياســية املتمثلة يف الشــرعية واملشــاركة السياســية، وعدم قدرة جبهة التحرير الوطي 

)16(   عبــاس حممــد صــاحل، الســودان كثــرة األحــزاب ومــوت السياســة، عــريب 21، )2019/7/28( اتريــخ االطــالع: 
.https://cutt.us/H30BK 2019/12/1م، 
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احلاكمــة علــى حــل هــذا اإلشــكال، ومسيــت حينهــا اجلمعيــات السياســية تفــادايً رمبــا لــردة فعــل 
القــوى الرافضــة للعمليــة احلزبيــة، وعلــى إثــر ذلــك نشــأت هــذه اجلمعيــات السياســية لتصــل يف العــام 

2015م إىل أكثــر مــن ســتني مجعيــة.

تصنــف األحــزاب يف اجلزائــر إىل أحــزاب مــواالة وأحــزاب معارضــة، وتتمثــل أحــزاب املــواالة يف 
جبهــة التحريــر الوطــي والتجمــع الوطــي الدميقراطــي، إضافــة إىل أحــزاب أخــرى صغــرية، أمــا أحــزاب 
املعارضــة فهــي تشــمل تيــارات خمتلفــة أيديولوجيــاً، فهنــاك أحــزاب إســالمية كــــ )حركــة جمتمــع الســلم 
واحلــركات القريبــة منهــا(، وأحــزاب علمانيــة مثــل )التجمــع مــن أجــل الثقافــة والدميقراطيــة، وجبهــة 
القــوى االشــرتاكية، وحــزب العمــال(، وأحــزاب وســطية مثــل )حــزب جيــل جديــد، وحــزب طالئــع 

احلــرايت(، وغريهــا مــن األحــزاب اجلديــدة الــي أتسســت حديثــًا )17(.

 قريبــاً مــن احلالــة اجلزائريــة كان الوضــع يف العــراق قبــل الغــزو األمريكــي يف 2003م، ومل تنتقــل 
البــالد مــن دولــة احلــزب الواحــد إىل دولــة التعدديــة احلزبيــة إال بعــد هــذا التاريــخ، خصوصــاً بعــد 
املصادقــة علــى دســتور 2005، وبعــد َســن قانــون األحــزاب ســنة 2015م)18(، وعلــى عكــس 
الوضــع العراقــي أتسســت العمليــة احلزبيــة يف لبنــان منــذ الدولــة العثمانيــة، حيــث وضــع أول قانــون 
لأحــزاب يف العــام 1909م)19(، ورغــم قِــدم العمليــة احلزبيــة يف لبنــان إال أهنــا مل تســتطع العبــور إىل 
الدميقراطيــة يف ظــل نظــام احملاصصــة بــني املكــوانت السياســية املركزيــة، حيــث يتحكــم يف املشــهد 
تيــاران رئيســيان: حتالــف 14 آذار الــذي يقــوده تيــار املســتقبل الســي بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق 
ســعد احلريــري، ويضــم أحــزااب ســنية ومســيحية، منهــا القــوات اللبنانيــة بزعامــة مســري جعجــع، وحــزب 
الكتائــب بزعامــة الرئيــس األســبق أمــني اجلميــل، ابإلضافــة إىل أحــزاب يســارية أخــرى، وكان احلــزب 
التقدمــي االشــرتاكي بزعامــة وليــد جنبــالط يف مقدمــة مؤسســي هــذا التيــار قبــل أن ينســحب 
يف عــام 2009 معلنــا حينهــا حيــاده السياســي، ويصنَّــف هــذا التيــار بقربــه مــن الســعودية، أمــا 

)17(   لقــرع بــن علــي، التعدديــة احلزبيــة يف اجلزائــر املســار واملخرجــات، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، جملــة املســتقبل العــريب 
العــدد )464( أكتوبــر 2017م.

)18(   زهــري عطــوف، التجربــة احلزبيــة يف العــراق بعــد 2003 الواقــع والتحــدايت، مركــز إدراك للدراســات واالستشــارات، 
ينايــر، 2018م، ص3.

)19(   أمحــد انصــوري، ايســر مســرة، التطــور التارخيــي للظاهــرة احلزبيــة يف لبنــان أهــم مالحمهــا وأمناطهــا، جملــة تشــرين للبحــوث 
والدراســات العلميــة، سلســلة العلــوم االقتصاديــة والقانــون، اجمللــد )37( العــدد )2(، 2015م، ص393.
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التحالــف الثــاين فهــو حتالــف 8 آذار الــذي يقــوده التيــار الوطــي احلــر املســيحي بقيــادة جــربان 
ابســل، وهــو حــزب الرئيــس ميشــال عــون، ويضــم هــذا التحالــف أحــزااب مســيحية ودرزيــة وســنّية، 
علــى رأســها حــزب هللا وحركــة أمــل الشــيعيتني، وتيــار املــردة املســيحي بقيــادة ســليمان فرجنيــة، كمــا 
يضــم هــذا التحالــف جمموعــات أخــرى مثــل تيــار التوحيــد واحلــزب الســوري القومــي االجتماعــي 

وجبهــة العمــل اإلســالمي.

علــى رأس األحــزاب اللبنانيــة األحــزاب الدينيــة بشــقيها املســيحي والشــيعي، حيــث أييت علــى 
رأس األحزاب املســيحية التيار الوطي احلر وحزب القوات اللبنانية، وهذا األخري حزب مســيحي 
يعيــش مــع تيــار املــردة احلــزب املســيحي اآلخــر بقيــادة ســليمان فرجنيــة صراعــا حــادا منــذ عــام 
1978م بعــد اغتيــال طــوين فرجنيــة وتوجيــه أصابــع االهتــام لســمري جعجــع قبــل أن يصطلحــا 
أخــريا، وتظــل الكتلــة الشــيعية ممثلــة يف حــزب هللا وحركــة أمــل هــي الكتلــة األكثــر متاســكا وســيطرة 
حــى اآلن، حيــث يُعــدان أكــرب الراحبــني يف انتخــاابت 2018م، الــي أفــرزت حتالفــات جديــدة 
يف املشــهد السياســي خمتلفــة عمــا كانــت عليــه ســابقاً، اختلطــت فيهــا املــوالة ابملعارضــة واألقليــة 

ابألكثريــة، بينمــا فقــد تيــار املســتقبل حنــو ثلــث مقاعــده.

األحزاب واالحتجاجات
مــن أشــهر األحــزاب السياســية يف الســودان حاليــاً حــزب املؤمتــر الوطــي احلاكــم والــذي بــرز إىل 
العلــن عــام 2000، بعــد انفصــال احلركــة اإلســالمية إىل مؤمتــر وطــي بقيــادة الرئيــس عمــر البشــري 
ومؤمتــر شــعيب برائســة حســن الــرتايب حينهــا، ويُتهــم املؤمتــر الوطــي ِمــن ِقبــل معارضيــه بتســخري 
إمكانيــات الدولــة لصاحلــه، كمــا يــرى آخــرون أنــه مل تعــد هنــاك حــدود بــني احلــزب والدولــة، وهلــذا 
كان املســتهدف األول مــن خــالل االحتجاجــات الســودانية، وتعــرَّض كثــري مــن قياداتــه لالعتقــال، 
يف املقابــل شــارك شــباب حــزب املؤمتــر الشــعيب يف الثــورة، وقُتــل بعــض أعضــاء احلــزب علــى يــد 
قــوات األمــن يف فــرتة االحتجاجــات ضــد البشــري، فيمــا ال تــزال أطــراف أخــرى تتهمهــم ابالخنــراط 
يف حكومــة البشــري بعــد وفــاة الــرتايب يف 2015م، ابإلضافــة إىل حــزب األمــة القومــي بزعامــة 
الصــادق املهــدي الــذي يُعتــرب الواجهــة السياســية لطائفــة االنصــار الصوفيــة، وهــو حــزب ذو توجــه 
إســالمي، لكنــه خيتلــف عــن توجــه احلركــة اإلســالمية يف الســودان، وشــارك يف الثــورة علــى نظــام 
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البشــري، وكان مــن املعارضــني حلكمــه مــع احلــزب الدميقراطــي الشــعيب  الــذي يعتــرب حليفــاً حلــزب 
األمــة، وقــد ظــل احلــزابن يتقامســان الســلطة يف فــرتات احلكــم الدميقراطــي يف الســودان، واحلــزب 
الدميقراطــي الشــعيب يعتــرب ذا توجــه صــويف، ويتمتــع رئيــس احلــزب وراعــي الطريقــة اخلتميــة حممــد 

عثمــان املريغــي بنفــوذ ديــي يف الســودان وخاصــة يف مشالــه وشــرقه)20(.

تُعتــرب اجلزائــر والســودان رمبــا مــن أقــوى البلــدان الــي ظهــرت فيهــا عــدد مــن األحــزاب السياســية 
مؤيــدة لالحتجاجــات ومشــاركة فيهــا بفعاليــة، رغــم حتذيــرات بعــض احملتجــني مــن تواجــد األحــزاب 
خشــية حــرف املســار، إال أن النضــال الســابق لبعــض هــذه األحــزاب جيعــل رمبــا مــن املســتبعد 
اجلــزم مبثــل ذلــك، كحركــة جمتمــع الســلم وجبهــة العدالــة والتنميــة اإلســالميتني يف اجلزائــر الــي اخنــرط 

أعضاؤهــا يف االحتجاجــات، وحــزب اإلصــالح اآلن يف الســودان، وغريهــا مــن األحــزاب.

الــي عاشــتها لبنــان َتســتهدف ابلدرجــة األســاس التكويــن السياســي واحلــزيب  االحتجاجــات 
املعقــد، الــذي مل يســتطع يف ظلــه اللبنانيــون أن يققــوا طموحاهتــم يف احلريــة والكرامــة والعيــش 
الكــرمي، ويشــارك يف االحتجاجــات اللبنانيــة خليــط شــبايب مــن كل املكــوانت، وتقــف أحــزاب 
دينيــة ضدهــا، كحــزب هللا وحركــة أمــل الشــيعية املتحالفــة معــه، حيــث هاجــم أنصارهــم خميمــا 
لالحتجــاج يف وســط بــريوت ودمــروه، بعــد أايم مــن إشــارة نصــر هللا إىل أن خصومــا أجانــب 

رويــرتز)21(. وكالــة  االحتجاجــات، حســب  يســتغلون 

قريبــا مــن املشــهد اللبنــاين كان حــال املكــوانت السياســية العراقيــة، حيــث تفــرز الســاحة السياســية 
حتالفــات جديــدة، ويســيطر علــى املشــهد السياســي حاليــا حتالفــان كبــريان، مهــا: حتالــف البنــاء، 
ومــن أبــرز رمــوزه »دولــة القانــون« بزعامــة نــوري املالكــي، و«الفتــح« )اجلنــاح السياســي للحشــد 
الشــعيب( بزعامة هادي العامري، وحزب »احلل الســي« الذي خرج من التحالف مؤخراً ويتزعمه 
مجــال الكربــويل، أمــا التحالــف الثــاين فهــو حتالــف »اإلصــالح«، الــذي يضــم تيــار »ســائرون« 
بقيــادة مقتــدى الصــدر، و«ائتــالف النصــر« بقيــادة حيــدر العبــادي، و«ائتــالف الوطنيــة« بقيــادة 

)20(   عمــر عبــد العزيــز، أبــرز األحــزاب السياســية الســودانية، BBC )2010/4/7(، اتريــخ االطــالع: 2019/12/1. 
.4r9dou/https://cutt.ly

)21(   رويــرتز، حــزب هللا علــى حكومــة لبنــان املقبلــة اإلصغــاء ملطالــب احملتجــني، )2019/11/1( اتريــخ االطــالع: 
.https://cutt.us/dBQ8t 2019/12/1م، 
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إايد عالوي، و«التضامن العراقي« بقيادة أســامة النجيفي، وَيضم كل حتالف رئيســي تيارات رمبا 
خمتلفــة فيمــا بينهــا، كاجتمــاع احلــزب الشــيوعي مــع ســائرون، واجتمــاع حــزب احلــل الســي ســابقا 
مــع حتالــف الفتــح الشــيعي، ويزعــم كل منهمــا أنــه املكــون األكــرب، ممــا كان ســببا يف تعقيــد املشــهد 
وتفاقــم الوضــع، وجعــِل تلــك التيــارات والتحالفــات مســتهَدفة ابالحتجاجــات الــي خرجــت يف 

كل مــدن العــراق. 

خــالل هــذه املوجــة كانــت االحتجاجــات يف ثــالث حــاالت مــن األربــع املذكــورة ســابقاً موجَّهــة 
ضــد أنظمــة حتكمهــا أو تدعمهــا أحــزاب اإلســالم السياســي، ففــي احلالــة الســودانية، كانــت 
مجاعــات اإلســالم السياســي منقســمة علــى جانــيَب املشــهد، ففــي حــني كان حــزب املؤمتــر الوطــي 
واحلركــة اإلســالمية ميثّــالن الســلطة، كان احلــراك الشــعيب املناهــض هلــا يــوي عــدداً مــن احلــركات 
واألحــزاب والرمــوز اإلســالمية أيضــاً، مثــل حــزب اإلصــالح اآلن، ومجاعــة اإلخــوان املســلمني 
يف الســودان، ويــزداد تعقُّــد هــذا املشــهد يف احلالتــني اللبنانيــة والعراقيــة، حيــث تعتــرب األحــزاب 
واحلــركات الشــيعية يف كلتــا احلالتــني مشــاركاً وداعمــاً لأنظمــة، يف حــني تقــف األحــزاب واحلــركات 
اإلســالمية الســنية علــى األغلــب يف املعارضــة، لكنهــا تعــاين الضعــف التنظيمــي وغيــاب الرؤيــة 
املنهجــي  ابلتجديــد  أكثــر  معنيــة  األحــزاب  هــذه  مــا جيعــل  وهــذا  أيضــاً،  واالنقســام  السياســية 
واملراجعــات الشــاملة، وعلــى الرغــم مــن اخلــربات املرتاكمــة واملتباينــة لــدى هــذه األحــزاب، ووفــرة 
مواردهــا البشــرية ورأمساهلــا االجتماعــي، عــالوة علــى حالــة الفــراغ والفوضــى الــي تضــرب املنطقــة 
مــع عجــز املشــروعات املنافســة عــن تقــدمي بدائــل فعالــة، فــإن هــذه األحــزاب مــا زالــت تفتقــر إىل 

املبــادرة واســتغالل نقــاط قوهتــا والفــرص املتاحــة هلــا)22(.

شــاركت عــدد مــن هــذه األحــزاب يف االحتجاجــات، واخنــرط شــباهبا يف صفــوف املظاهــرات 
واملســريات، بينمــا بقيــت األحــزاب احلاكمــة أو املشــاركة يف احلكــم مســتهدَفة مــن االحتجاجــات، 

وهــذا مــا يدعــو لقــراءة أبــرز نقــاط القــوة والضعــف هلــذه املكــوانت السياســية عمومــا.

فمن أبرز نقاط القوة الي متتلكها هذه األحزاب:

)22(   حممــد عفــان، املوجــة الثانيــة مــن االحتجاجــات وأزمــة التجديــد لــدى اإلســالم السياســي، )يت آر يت عــريب(، تركيــا، 
.https://cutt.us/DJVpN ،2019/12/17( اتريــخ االطــالع: 2019/12/28م(
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تبــي مشــاريع  عليهــا  يســهل  مــا  املؤسســية لأحــزاب، وهــذا  والطبيعــة  السياســية  اخلــربة    .1
جديــدة أو أنشــطة مجاهريــة، كاملؤمتــرات والنــدوات وتقــدمي اخلدمــات وخماطبــة اجلماهــري وتنظيــم 
االحتفاالت الوطنية واحلزبية، وغريها من األنشــطة الي يســهل على األحزاب السياســية تنفيذها، 
مــع التفــاوت الواضــح بــني األحــزاب املؤسســية وتلــك الــي تفتقــر للمقومــات الــي تؤهلهــا ملمارســة 

دورهــا السياســي يف اجملتمــع.

2.  احلاضنــة الشــعبية لأحــزاب؛ إذ تعــزز لديهــا فرصــة خماطبــة الــرأي العــام وتوجيهــه، ســواء علــى 
مســتوى احلــزب الواحــد أو علــى مســتوى الدولــة، إضافــة إىل التنشــئة السياســية ألعضــاء احلــزب، 

ممــا يســهل عليهــم معرفــة الظاهــرة السياســية والتعاطــي معهــا.  

3.  تبــي مطالــب الشــعوب ومشــاكل املواطنــني، وتقدميهــا للجهــات احلكوميــة كوســيط بينهــا 
وبــني املواطنــني.

4.  إمكانية املشاركة يف العملية السياسية بسهولة، وترشيح ممثليهم يف االنتخاابت. 

يف الواقــع العــريب تعــاين كثــري مــن األحــزاب السياســية مــن ظاهــرة ترهــل مل تســتطع جتاوزهــا عــرب 
القيــادات احلزبيــة احلاليــة، مــع ضعــف التعاطــي مــع مشــاكل اجملتمــع وتبنيهــا، مــا جيعــل العمليــة 
احلزبيــة أمــام حتــٍد كبــري يتعلــق بتجــاوز نقــاط الضعــف العامــة وإعــادة مراجعــة األداء الداخلــي، 
وجيــب مــع هــذا إدراك أن املســتفيد األول مــن تزييــف الفعــل السياســي هــي األنظمــة االســتبدادية 
الــي حتــرص علــى تغييــب البديــل األفضــل للواقــع املنهــك، ولعــل مــن أهــم نقــاط الضعــف الــي تعــاين 

منهــا األحــزاب اآليت:

1.  تعيــش كثــري مــن األحــزاب السياســية حالــة مــن االفتقــار إىل املبــادرة واإلبــداع، وافتقــاد 
املشــاريع اإلصالحيــة، مــا جيعلهــا غــري مؤهلــة لقيــادة احلــراك الشــعيب، وهــذا الــذي أدى إىل طــرد 
بعــض القيــادات احلزبيــة مــن ســاحات االعتصــام كمــا حــدث يف الســودان والعــراق، كتعبــري عــن 
ضعــف ثقــة احملتجــني هبــذه األحــزاب وإخفاقهــا يف تبــي تطلعاهتــم الســابقة، ومشــاركة بعضهــا مــع 

األنظمــة الســابقة الــي كانــت ســبباً يف تفاقــم األوضــاع.

2.  حمدوديــة اخنــراط الشــباب يف العمليــة احلزبيــة، ولعــل التفســري األقــرب هلــذا العــزوف ضعــف 
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تبنيهــا لطموحاهتــم، وعــدم إشــراكهم يف القيــادة واختــاذ القــرار، واســتنزافهم يف عمليــة التحشــيد الــي 
يشــعر مــن خالهلــا الشــباب أهنــم جمــرد أدوات يف معركــة لــو جنحــت ســيجي مثرهتــا غريهــم.

املعارضــة وعــدم قدرهتــا علــى تشــكيل حتالفــات واســعة للضغــط علــى  تفــكك أحــزاب    .3
األحــزاب. ِقبــل  مــن  املقدمــة  اإلصالحيــة  املقرتحــات  لتنفيــذ  احلاكمــة  الســلطات 

ثانياً: األنظمة الحاكمة في مواجهة االحتجاجات
النظــام السياســي هــو جمموعــة القواعــد واألجهزة-املرتابطــة فيمــا بينها-الــي تبــني نظــام احلكــم 
ووســائل ممارســة الســلطة وطبيعتهــا ومركــز الفــرد منهــا، وحُتــدد عناصــر القــوى املختلفــة وعلــى رأســها 
األحــزاب الــي متثــل معظــم هــذه القــوى، وحُتــدد أيضــاً شــكل النظــام السياســي وطبيعتــه يف بعــض 
البلــدان، ففــي الســودان تقــوم سياســة الدولــة يف إطــار مجهــوري رائســي، وتســود النظــام السياســي 
حالــة مــن عــدم االســتقرار، نتيجــة االنقــالابت العســكرية واألزمــات الداخليــة واحلــروب األهليــة 
والتأثــريات اخلارجيــة، كمــا أن اجليــش يف أغلــب أوقاتــه هــو مــن يســيطر علــى النظــام السياســي يف 
الســودان منــذ االســتقالل عــام 1956م إىل اآلن، ورغــم هــذه احلالــة فــإن النظــام يســمح ابلتعدديــة 

السياســية واملشــاركة اجملتمعيــة وإن كانــت ليســت ابملســتوى املطلــوب.

يف اجلزائر يُعترب النظام الرائسي هو نظام احلكم، ويتل رئيس اجلمهورية هرم السلطة التنفيذية، 
ويتمتع بصالحيات واســعة، ويســمح الدســتور اجلزائري ابلتعددية السياســية، ورغم ذلك ال تتمتع 
مؤسســة الرائســة ابلقــوة الــي خيوهلــا هلــا الدســتور أمــام مؤسســة اجليــش، كمــا أن احلــزب الوحيــد 
املمثــل للجزائــر منــذ االســتقالل هــو جبهــة التحريــر الوطــي، وبعــد فتــح اجملــال للتعدديــة أتســس 

حــزب التجمــع الوطــي الدميقراطــي ســنة 1997 الــذي قامســه تدويــر الســلطة.

وعلــى عكــس الســودان واجلزائــر فــإن النظــام السياســي يف كل مــن العــراق ولبنــان برملــاين، يف إطــار 
مجهوريــة فيدراليــة يف األوىل وأحاديــة يف الثانيــة، ويســمح النظامــان ابلتعدديــة السياســية، وجتــري 
فيهمــا انتخــاابت نيابيــة، لكــن الواقــع السياســي يقــوم أكثــر علــى احملاَصصــة السياســية الطائفيــة 
والعرقيــة واحلزبيــة، ففــي العــراق ومنــذ الغــزو األمريكــي، فــإن رائســة اجلمهوريــة مــن نصيــب األكــراد 
ورائســة الربملان للســنة ورائســة الوزراء للشــيعة، ومل يتمكن أي حزب من تشــكيل احلكومة منفرداً، 
وهــذا مــا يدفــع املكــوانت السياســية لتشــكيل حتالفــات كــربى، جتمــع قــوى خمتلفــة فكــرايً وسياســياً، 



33

االحتجاجات العربية | بين اإلصرار الشعبي وتحديات المرحلة

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

وطائفيــاً أحيــاانً، تســفر عنهــا يف كل مــرة خارطــة معقــدة مــن التحالفــات الــي ســرعان مــا َتســقط 
أمــام أبســط هــزة، أمــا لبنــان فهــي األخــرى تعيــش منــذ 1948 نظــام حماَصصــة مبوجــب االتفــاق 
الــذي ُوزعــت مبوجبــه الســلطات السياســية الثــالث بــني طوائفــه الكــربى، حبيــث يكــون رئيــس 
اجلمهوريــة مارونيــاً بســلطات واســعة، ورئيــس الــوزراء ُســنِّياً متفاَهــم معــه، ورئيــس جملــس النــواب 

شــيعياً.

هــذا الواقــع السياســي كلــه يؤمــن ابلدميقراطيــة اإلجرائيــة، حيــث جتــري فيــه انتخــاابت دوريــة، لكنــه 
ال يفــرز إال مــا تريــده القــوى املتحكمــة، وهــذا مــا يفســر حالــة اليــأس الشــعيب والعــزوف اجملتمعــي 
عــن االنتخــاابت الــي َجــَرت يف هــذه الــدول، وأمــام هــذا الواقــع مثــة نقــاط قــوة لأنظمــة السياســية 

تكمــن يف اآليت:

1.  اخلــربة السياســية القدميــة والرتاكــم املعــريف خــالل العقــود الســابقة الــي حكمــت فيهــا البلــدان 
العربيــة، وخالهلــا مــرت بعــدد مــن املراحــل أثــرت فيهــا وأتثــرت هبــا، ويف كل مرحلــة تتعمــق التجربــة 

ويتوســع اإلرث السياســي، مــا جيعلهــا مســتوعبة للوضــع القائــم ومتحكمــة يف تفاصيلــه.

2.  إضافــة للخــربة الــي تتمتــع هبــا األنظمــة فــإن حتــت تصرفهــا اإلمكانيــات الواســعة للدولــة، مــن 
جيــش وتعليــم ومــال وإعــالم، وهــذا مــا ميكنهــا مــن إدارة اجملتمــع والتحكــم فيــه.

3.  القدرة على التحشيد اجلماهريي الواسع ملواجهة ثورات الشعوب وتعزيز حكمها.

وإىل جانب نقاط القوة هناك نقاط ضعف منها:

1.  االســتفراد ابلســلطة والثــروة، وعــدم تلبيــة االســتحقاقات االنتخابيــة للطمــوح الشــعيب، وهــذا 
مــا يعــزز عــزوف املواطنــني عــن املشــاركة فيهــا، ويضعــف شــرعية األنظمــة.

2.  تغييــب الدســتور والقوانــني النافــذة، وتدهــور فعاليــة وأهليــة اإلدارات العامــة، ممــا جيعلهــا 
عرضــة للســقوط يف أي وقــت.

3.  اخلالفات السياسية والتجاذابت الطائفية والنزاعات املؤسساتية والتنافس بني األشخاص، 
كل ذلــك يعيــق األنظمــة احلاكمــة ويضعــف أداءها. 
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4.  املركزية يف الســيطرة واختاذ القرار، وابلتايل تصبح األخطاء واردة بســبب كثرة القرارات الي 
تتخذهــا القلــة جتــاه األكثرية.

5.  مَتلمــُل الشــعوب وعــدم رضاهــا ابلوضــع، رمبــا يدعوهــا لســحب التعــاون مــع األنظمــة، وهــذا 
مــا قــد يــؤدي إىل شــلل الدولــة.

ثالثاً: الجيوش بين الدور المأمول والواقع الُمعاش
تنظــر املؤسســة العســكرية العربيــة لنفســها أهنــا صاحبــت الــدور األكــرب يف بنــاء الدولــة واإلشــراف 
على أدائها، وهذا ما يفســر التواجد السياســي للعســكر، ففي الســودان يُعرف اجليش رمسياً ابســم 
القــوات املســلحة الســودانية الــي أتسســت عــام 1925م، ويتألــف مــن عــدة فــروع، كالقــوات الربيــة 

والقــوات اجلويــة وقــوات الدفــاع الشــعيب واحلــرس اجلمهــوري)23(.

فيمــا  املباشــر،  والقتــل  القمــع  مــن  احملتجــون حلــاالت  تعــرض  الســودانية  االحتجاجــات  أثنــاء 
ُرصــدت حــاالت عــدة تدخلــت فيهــا وحــدات مــن اجليــش حلمايــة احملتجــني، ممــا يفســر أن هنــاك 
خالفــاً داخــل اجليــش بشــأن هــذه االحتجاجــات، وأن هنــاك جــزءاً منــه يؤيــد مطالــب احملتجــني 
بغــض النظــر عــن اختــالف األهــداف، وهلــذا تدخلــت قــوات اجليــش معلنــة عــزل الرئيــس عمــر 
البشــري، ليقــوم بعــد ذلــك اجمللــس العســكري إبدارة مهــام الدولــة حتــت اســم اجمللــس العســكري 
املكــون مــن قيــادات عســكرية عليــا، مث حتــول بعــد ذلــك حســب االتفــاق األثيــويب إىل اجمللــس 

الســيادي املكــون مناصفــة بــني اجليــش واملدنيــني برائســة الفريــق أول عبــد الفتــاح الربهــان.

الثــورة  مرحلــة  إىل  نواتــه  وتعــود  الشــعيب،  الوطــي  اجليــش  اجلزائــري  اجليــش  يســمى  اجلزائــر  يف 
التحريريــة، ويلعــب اجليــش دوراً حمــورايً يف اجلزائــر، وأغلــب الرؤســاء املتعاقبــني علــى احلكــم كانــوا 
بــن جديــد واليمــني زروال،  وزراء دفــاع قبــل أن يتســلموا الرائســة، كهــواري بومديــن والشــاذيل 
وتقلبــت مواقــف اجليــش اجلزائــري جتــاه االحتجاجــات مــن متعاطــف مــع النظــام الســابق إىل حمايــد 
إىل مطالــب ابلرحيــل، وهــذه املواقــف املتقلبــة رمبــا تفســر جــزءاً مــن عــدم رضــى بعــض قيــادات 

اجليــش عــن احلالــة الــي آل إليهــا الوضــع، واســتيائهم مــن الطريقــة الــي تــدار هبــا الدولــة.

)23(   زهراء أبو العينني، ما هي قوات الدعم الســريع الســودانية الي انســحب قائدها من اجمللس العســكري، نون بوســت، 
https://cutt.ly/Hr9lOq .2019/12/1 :اتريخ االطالع
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يف العــراق كان اجليــش العراقــي األول بــني اجليــوش العربيــة عــام 1990، بعــد أن بلــغ تعــداده 
املليــون جنــدي، وبعــد الغــزو األمريكــي للعــراق عــام 2003، أصــدر احلاكــم املــدين حينــذاك بــول 
برميــر قــراراً حبــل وزارة الدفــاع العراقيــة وأجهــزة األمــن واملخابــرات وأجهــزة الشــرطة، مث تشــكلت 
بعدهــا تشــكيالت جديــدة متعــددة األقطــاب، علــى رأســها اجليــش العراقــي وجهــاز مكافحــة 
اإلرهــاب، والــي تعتــرب القــوات التقليديــة، بينمــا يُعــد احلشــد الشــعيب والبيشــمركة الكرديــة قــوات 
م قــوات احلشــد الشــعيب وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب  بديلــة وهلــا أصــول خــارج الدولــة الرمسيــة، وتُقــدِّ
م قــوات البيشــمركة تقريرهــا إىل حكومــة إقليــم كردســتان بــدال مــن  تقاريرهــا إىل رئيــس الــوزراء، وتُقــدِّ
وزارة الدفــاع يف بغــداد، ويرتبــط احلشــد الشــعيب إبيــران، وهــذا مــا جعــل منــه قــوة موازيــة للجيــش 

العراقــي وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب اللَذيــن تدرهبمــا أمريــكا.

خــالل االحتجاجــات الــي عاشــتها العــراق ســقط العديــد مــن القتلــى واجلرحــى، وأقــرت القــوات 
العســكرية ابســتخدام مفــرط للقــوة خــارج قواعــد االشــتباك احملــددة، وَوعــدت مبحاســبة الضبــاط 
واآلمريــن واملراتــب الذيــن ارتكبــوا هــذه األفعــال اخلاطئــة، بينمــا تصــر بعــض القيــادات األمنيــة علــى 
أن االحتجاجــات عبــارة عــن حمــاوالت إلســقاط الدولــة، وهــي تصريــات أتيت يف ســياق تصاعــد 

التوتــر بــني أمريــكا وإيــران، بعــد االنســحاب األمريكــي مــن االتفاقيــة النوويــة. 

يف لبنــان وبعــد نَيــل البــالد اســتقالهلا يف العــام 1943، اضطلعــت القــوات املســلحة اللبنانيــة 
بــدور احَلَكــم بــني التحالفــات السياســية الطائفيــة املتنافســة يف العــام 1958، عندمــا تدّخلــت 
بشــكٍل مباشــر إلهنــاء االضطــراب السياســي الناجــم عــن حــرب أهليــة قصــرية األجــل، تــال ذلــك 
أَْوُجــُه  هجــوم مضــاّد شــّنته النخــب الطائفيــة الســتعادة شــبكات احملســوبيات التابعــة هلــا، بلــغ 
مــع هزميــة النظــام السياســي املدعــوم مــن اجليــش يف االنتخــاابت الرائســية الــي ُأجريــت يف العــام 
1970، وتفكيــك املكتــب الثــاين، وهــو جهــاز االســتخبارات العســكرية التابــع للجيــش اللبنــاين، 
اللبنانيــة  املســلحة  القــوات  َشــرذمة  إىل  عاَمــي 1975 و1990  بــني  األهليــة  احلــرب  أّدت  مث 
وفــق االنقســامات الطائفيــة، مشــّرعًة بذلــك األبــواب أمــام نظــام امليليشــيات الــذي ســاد طيلــة 
ســنوات احلــرب األهليــة، ويف إطــار التســوية السياســية الــي نــّص عليهــا اتفــاق الطائــف بعــد احلــرب 
اللبنانيــة، خضعــت امليليشــيات بنجــاح إىل عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة الدمــج جزئيــا، 
وقــد قـََلبــت احلقبــة الســورية القــوات املســلحة اللبنانيــة رأســاً علــى عقــب، إذ ســعت أجهــزة األمــن 
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واالســتخبارات الســورية العاملــة يف لبنــان إىل إعــادة تشــكيلها لتصبــح مؤسســة حصينــة مواليــة 
لســورية، وغــري خاضعــة إىل إشــراف احلكومــة اللبنانيــة ورقابتهــا، مبــوازاة ذلــك، يشــكِّل حــزب هللا 
اســتثناًء ابرزاً لعملية حّل امليليشــيات يف لبنان ما بعد احلرب، إذ إنه حظي بدعم ســوري وإيراين، 
وعلــى الرغــم مــن هنايــة احلــرب األهليــة، جــاء اتفــاق الطائــف ليعــّزز شــرعية حــزب هللا، ُمعتــرباً إايه 

جــزءاً مــن »املقاومــة« اللبنانيــة ضــد االحتــالل إســرائيلي)24(.

يف هــذه االحتجاجــات كان تعامــل اجليــش اللبنــاين مــع املتظاهريــن إجيابيــاً نوعــاً مــا، إذ إنــه أكــد 
علــى حــق التظاهــر الســلمي والتعبــري عــن الــرأي املصــان مبوجــب أحــكام الدســتور، لكنــه دعــا إىل 
حصرهــا يف املياديــن العامــة وفتــح الطرقــات الــي يقطعهــا احملتجــون، وهــي القضيــة الــي كانــت ســبباً 
يف وقــوع بعــض اإلصــاابت يف صفــوف احملتجــني، حيــث قامــت قــوات مــن اجليــش واألمــن بفتــح 

الطرقــات الــي يعتصــم فيهــا احملتجــون.

تباينــت مواقــف اجليــوش العربيــة مــن االحتجاجــات، وهــذا مــا يدعــو إىل التعــرف علــى نقــاط قــوة 
هــذه اجليــوش وهــي كاآليت:

1.  املعنوايت العالية ألفراد اجليوش العربية، وهي نقطة قوة إذا ُوِظّفت يف إطارها الصحيح.

2.  الــوالء العــريب الــذي يســهِّل عمليــة التنســيق بــني اجليــوش العربيــة يف حتقيــق أهــداف مشــرتكة، 
واالســتفادة مــن الدعــم العــريب.

3.  اخلــربة السياســية لبعــض قيــادات اجليــش وخصوصــاً تلــك الــي أدارت دفــة احلكــم، ســواء 
بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة.

4.  السمعة الطيبة لبعض اجليوش وخاصة اجليوش الي ظلت حمافظة على توازانهتا اجليدة بني 
أهدافها اخلاصة وطموحات الشعوب، والتحدي األكرب أمامها هو البقاء على هذه التوازانت.

يف املقابــل تعــاين اجليــوش العربيــة عمومــا مــن عــدد مــن نقــاط الضعــف العامــة املتعلقــة أبدائهــا، 
ســواء يف اجلانــب املــادي أو املعنــوي، ففــي اجلانــب املــادي تعــاين مــن قصــور حقيقــي يف إنتــاج 

)24(   آرام نركيــزاين، القــوات املســلحة اللبنانيــة وحــزب هللا: ثنائيــة عســكرية يف لبنــان مــا بعــد احلــرب، مركــز كارينجــي للشــرق 
.https://cutt.us/ih2Ll ،األوسط، )2019/12/14( اتريخ االطالع: 2019/12/1م
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أو امتــالك أجهــزة الرؤيــة الليليــة املتقدمــة واألســلحة الذكيــة وأنظمــة االتصــاالت القويــة والفعالــة، 
والضعف التقي ومســتوى الصيانة، وغريها من اجلوانب املادية، أما على الصعيد املعنوي فيكمن 
يف اهتــزاز مسعــة اجليــوش لــدى الشــعوب، وهــي أكــرب نقــاط ضعــف اجليــوش العربيــة، وخصوصــاً 

اجليــوش الــي احنرفــت عــن واجبهــا الدســتوري وانشــغلت ابلوقــوف ضــد طموحــات الشــعوب.

مــن أبــرز نقــاط الضعــف يف اجليــش الســوداين تقاطــع املصــاحل الــي تنطلــق مــن األيديولوجيــات 
املختلفــة لقيــادات اجليــش، إضافــة إىل الطابــع القبلــي، األمــر الــذي قــد يفضــي إىل صــراع بــني 
قيــادات تلــك األجهــزة، إضافــة إىل ضعــف القبــول اجملتمعــي نتيجــة دور اجليــش يف عــدد مــن 
االنقــالابت العســكرية الســابقة، ممــا أفقــده الرضــا اجملتمعــي، وخصوصــا يف ظــل إصــراره يف الفــرتة 
األخــرية علــى إدارة عمليــة التغيــري ابلطريقــة الــي يريــد، ابإلضافــة إىل تنامــي دور قــوات الدعــم 
الســريع علــى حســاب اجليــش الرمســي. ويف اجلزائــر رغــم حــرص اجليــش علــى عــدم الظهــور كمقــاوم 
إلرادة الشــعب إال أن إدارتــه للحكــم بطريقــة غــري مباشــرة تقلــل مــن أمهيتــه، ويف العــراق يعــاين 
اجليــش العراقــي مــن قــدرات ضعيفــة ونفــوذ أجنــيب وتعــدد لدوائــر املصــاحل، أمــا اجليــش اللبنــاين 

فيعيــش حالــة مــن الضعــف يف مقابــل اجملاميــع املســلحة التابعــة حلــزب هللا وحركــة أمــل.

رابعاً: الشعوب العربية والبحث عن بدائل )الحركات الثورية نموذجا( 
مل تكــن االحتجاجــات العربيــة إال عمليــة انفجــار شــعيب َمــرَّ مبراحــل احتقــان متعــددة، نتيجــة 
وضــع تســببت فيــه األنظمــة احلاكمــة، ومل تســتطع األحــزاب والنخــب السياســية أن تديــر عمليــة 
ضغــط علــى األنظمــة لتصحيــح املعادلــة، مــا جعــل الظاهــرة الثوريــة يف فــرتة االحتجاجــات تعيــش 
حالة تصعيد متقدمة لرفِض النظام القدمي ولو مل يكن مشاركا فيما آل إليه الوضع، وهلذا تبحث 
عــن خيــارات جديــدة والفتــات طموحــة، ميكــن أن تعيــد هلــا األمــل مــن خــالل االحتجاجــات الــي 

تقــوم هبــا، فتتعــدد التيــارات الثوريــة وتتنــوع، وأحيــاان كثــرية قــد ختتلــف.

وللخــروج مــن حالــة الرتهــل السياســي الــذي تعــاين منــه العمليــة احلزبيــة يف املنطقــة، وضعــف 
األحــزاب السياســية يف إدارة الفعــل الثــوري وتبــي طموحــات الشــعوب، وتبعيــة بعضهــا لأنظمــة 
احلاكمة، جلأ كثري من احملتجني إىل أتسيس كياانت ثورية تتبى مطالبهم وتتخاطب ابمسهم بعيداً 
عــن االســتغالل احلــزيب واالنتهــاز الطائفــي، ففــي الســودان مت أتســيس جتمــع املهنيــني الســودانيني 
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الــذي أُعلــن عنــه يف أغســطس/آب 2018م، وال تقــود هــذا التجمــع قيــادات سياســية أو قبليــة 
كبقيــة األحــزاب، ويهــدف هــذا التجمــع حســب أدبياتــه إىل تكويــن حتالــف يظــى ابلثقــة لقيــادة 
املعارضــة عوضــاً عــن األحــزاب التقليديــة، ويكــون بديــاًل للنقــاابت الرمسيــة الــي يســيطر عليهــا 
النظــام حينهــا، وينظــر البعــض إىل التجمــع كمظلــة لليســارين يف الســودان، كمــا ظهــرت كذلــك 
بعــض التنســيقيات كتنســيقية البنــاء والتغيــري، الــي تضــم عــددا مــن املبــادرات الثوريــة، إضافــة إىل 

حركــة تضامــن مــن أجــل الدميوقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة ذات اخللفيــة اإلســالمية.

ظهــرت يف اجلزائــر بعــض احلــركات والتنســيقيات، ســواء تلــك املرتبطــة ابالحتجاجــات أو الــي 
نشــأت أثناءهــا ولكــن هلــا أهدافهــا اخلاصــة، ومــن هــذه احلــركات حركــة عــزم وحركــة املســار وحركــة 
مواطنــة واملنتــدى الوطــي للحــراك وغريهــا مــن احلــركات، إال أن هنــاك إصــراراً مــن ِقبــل كثــري مــن 
احملتجــني علــى رفــض أي كيــان يتحــدث ابمسهــم؛ خوفــاً مــن تعــرض مطالبهــم للتمييــع حــد قوهلــم، 
ويف العــراق ولبنــان بــدأت تتشــكل بعــض احلــركات الثوريــة اجلديــدة، كهيئــة تنســيق الثــورة يف لبنــان 
الــي تســعى لتجميــع الكيــاانت املختلفــة، إال أن كثــرياً مــن احملتجــني ال يــرون حاجــة لتبــي أي جهــة 
لالحتجاجــات أو احلديــث ابمسهــا، كذلــك األمــر ابلنســبة لالحتجاجــات العراقيــة الــي تنشــط 

املبــادرات الشــبابية يف إدارهتــا وتنظيمهــا دون متثيلهــا.

هذه احلركات والتكتالت الثورية هلا نقاط قوة لعل من أبرزها:

1.  أهنــا نــوع مــن التغيــري وجتــاُوز املاضــي، وهــذا األمــر يكســبها قبــواًل عنــد البعــض، نتيجــة 
العــزوف عــن املاضــي بــكل مكوانتــه حــى تلــك املكــوانت املعارضــة للحاكــم.

2.  نظافــة ســجلها وخصوصــاً تلــك احلــركات اجلديــدة الــي علــى رأســها قيــادات شــابة، ممــا 
جيعلهــا حمــل قبــول ومصــدر أمــل للملتحقــني هبــا.

3.  طموحهــا العــايل وســقفها املرتفــع، وضعــف ســيطرة اخلطــوط احلمــراء عليهــا، ممــا جيعــل 
إليهــا كبــرياً. االنضمــام 

ومــع هــذا هنــاك نقــاط ضعــف لــدى هــذه املكــوانت تتمثــل يف حمدوديــة اخلــربة السياســية، فهــي 
حــركات جديــدة علــى الســاحة السياســية ومل يســبق هلــا ظهــور، ممــا جيعلهــا وجهــاً لوجــه يف معركــة 
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متعــددة األبعــاد، وهــذا مــا يدعــو بعــض التكتــالت للبحــث عــن شــخصيات قدميــة تقــود مســارها، 
وهبــذا تعــود مــن حيــث بــدأت، كمــا تعــاين هــذه احلــركات مــن الطمــوح العــايل الــذي يكــون يف 
بعــض األحيــان متجــاوزاً للواقــع واملمكــن، وعلــى مســتوى متثيلهــا للمحتجــني ال يــرى فيهــا بعــض 
احملتجــني ممثــاًل هلــم، بــل هــي تُتهــم مــن بعضهــم ابلســطو علــى االحتجاجــات، وفضــال عــن ذلــك 
تعــاين هــذه املكــوانت مــن هشاشــة بنائهــا املؤسســايت، فجلُّهــا مل تســتكمل إجــراءات اعتمادهــا أو 
تكويــن فــروع هلــا يف خمتلــف املناطــق، علــى عكــس األحــزاب القدميــة املهيَكلــة، وبذلــك فــإن قدرهتــا 

علــى احلشــد والتعبئــة تبقــى حمــدودة.

خامساً: القبائل واالحتجاجات 
تنطــوي القبليــة علــى هويــة قويــة متيــز أعضــاء مجاعــة مــا عــن أعضــاء مجاعــة أخــرى، ومــع وجــود 
عالقــات جــوار وقرابــة قويــة، يتوافــر ألعضــاء القبيلــة إحســاس قــوي ابهلويــة، ومــن انحيــة موضوعيــة 
لكــي يتشــكل اجملتمــع القبلــي التقليــدي جيــب توافــر تنظيــٍم ُعــريٍف مســتمٍر ونظــاٍم للتبــادل، وهنــاك 
بـُْعــٌد عاطفــي يتمثــل يف وجــود إحســاس قــوي ابهلويــة املشــرتكة ميكــن أن يقــود النــاس للشــعور أبهنــم 
مرتبطــون قبليــاً، وكمــا هــي احلــال يف معظــم الــدول العربيــة ُتشــكل البنيــة القبليــة حقيقــة أنثروبولوجيــة 
وخاصيــة سوســيولوجية، وهلــا أتثريهــا يف كثــري مــن الــدول، ففــي الســودان ورغــم مظاهــر التطــور 
واحلداثــة يف بعــض املناطــق، إال أن القبليــة مــا زالــت حتافــظ علــى كياهنــا كبنيــة نفســية وثقافيــة تؤِطّــر 
أمنــاط الســلوك، مبــا يف ذلــك الســلوك السياســي، وهلــا نفــوذ علــى الثقافــة السياســية وعلــى العمليــة 
السياســية يف الســودان)25(، ومــا إن انطلقــت االحتجاجــات الســودانية إال كان أبنــاء القبائــل يف 
صفوفهــا اأُلَول، وانضمــت إليهــم حــى التكتــالت املســلحة كاحلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان الــي 
تشــكلت بعــد انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011، مــن املقاتلــني املنحدريــن مــن الــوالايت 
الشــمالية حتــت قيــادة احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وهــي مــن احلــركات املعارضــة لنظــام البشــري، 

وقــادت متــردا ضــده يف واليــَي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق.

يف االحتجاجــات اجلزائريــة شــارك أبنــاء القبائــل بفاعليــة، وإن مل يكــن الدافــع القبلــي هــو احملــرك 

)25(   عبـــده خمتــار موســى، أثــر القبليــة يف االســتقرار السياســي يف الســودان )حالــــة دارفـــور(، جملــة املســتقبل العــريب، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، العــدد )463(، ســبتمرب 2017م، ص74.
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ألكثرهــم، وكانــت لبعضهــم مطالــب متعــددة، وخصوصــا يف مناطــق القبائــل األمازيغيــة، وبعضهــا 
ينســجم مــع املطالــب العامــة للحــراك وأخــرى رمبــا يظهــر فيهــا النَفــس اهلــواييت، وكمــا هــو واضــح 
فــإن أطرافــاً كثــرية حتــاول االســتثمار بورقــة القوميــة يف اجلزائــر وإشــعال فتيــل األزمــة مــن جديــد، وإىل 

اآلن مــا يــزال احملتجــون حريصــني علــى وحــدة األهــداف والشــعارات.

 ويف العــراق انضمــت كثــري مــن العشــائر العراقيــة لالحتجاجــات الشــعبية، ونزلــت إىل الشــوارع 
متخلية عن أســلحتها، وعقد شــيوخ العشــائر يف حمافظات بغداد والبصرة وميســان واملثى وكربالء 
والنجــف واببــل وواســط مؤمتــرات داعمــة للتظاهــرات، ورفــض عــدد كبــري مــن الشــيوخ دعــوة رئيــس 
احلكومــة العراقيــة للقــاء هبــم، مثــل قبيلــة آل بديــر والديوانيــة وآل زريــج الــي أعلنــت رفضهــا للقــاء، 
وأكــدت علــى ثبــات موقفهــا املؤيــد لالحتجاجــات، واملطالبــة إبطــالق املعتقلــني، وحتقيــق مطالــب 

احملتجني.

 ويف لبنــان كذلــك، شــاركت عشــائر عــدة يف االحتجاجــات، مثــل عشــائر بعلبــك وكان هلــا 
حضــور ملِفــت.

رمبــا أن احلضــور القبلــي ابســم القبيلــة كان ظاهــراً أكثــر يف العــراق، وصحيــح أن هنــاك دوافــع 
عــدة هلــذا التأييــد، منهــا طمــوح بعــض مشــايخ العشــائر املســتقبلي، وبعضهــم خيشــى أن يفقــد 
مكانتــه لــدى احملتجــني، إال أن وجودهــم يف صــف االحتجاجــات كان لــه أمهيتــه، إضافــة إىل أن 
االحتجاجــات أســهمت بشــكل كبــري يف إذابــة كثــري مــن النزاعــات العشــائرية، وأســهمت أيضــاً يف 

حــلِّ بعــض املشــاكل الداخليــة.

هلذا احلضور القبلي والعشائري نقاط قوة ميكن إجيازها يف اآليت:

1.  للقبيلــة حضــور اجتماعــي وسياســي ُملِفــٌت يف أكثــر مــن دولــة عربيــة، وتُعــدُّ وســيلة ضغــط 
مــا تــزال تســتخدم يف أكثــر مــن دولــة، وهــذا مــا ميكنهــا مــن انتــزاع بعــض احلقــوق يف الــدول الــي 

ال تلتــزم القانــون.

2.  التالحــم القبلــي والــوالء الداخلــي جيعــل املنتســب إليهــا يف مأمــن، وجيعــل مــن القبيلــة رقمــاً 
يصعــب جتــاوزه.
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3.  أسهمت العشائر يف العراق يف الوقوف إىل جانب االحتجاجات ودعمها ورفض دعوات 
النظــام للقــاء هبــا، وهــذا ميثــل هلــا قبــوال لــدى طيــف واســع مــن الشــاب.

مــن انحيــة اثنيــة لــدى القبيلــة نقــاط ضعــف، تتعلــق هبشاشــة نفوذهــا وتشــوُّه مسعتهــا وصراعاهتــا 
الداخليــة، فالقبيلــة العربية-خاصــة يف اجلمهــورايت-مل تعــد كمــا كانــت مــن قبــل صاحبــة النفــوذ 
والكلمــة، فقــد تالشــت يف أكثــر مــن دولــة وغــدت جــزءاً مــن التاريــخ، ومل تعــد موجــودة إال يف 
الــدول الــي يضعــف فيهــا دور الدســتور والقانــون، أو الــي متــر حبــرب أهليــة وصراعــات داخليــة يَفقــد 
فيهــا النظــام ســيطرته علــى رقعــة واســعة مــن البــالد، ممــا يســاعد علــى االحتمــاء القبلــي واســتدعاء 
الــوالء العشــائري مثــل الســودان والعــراق، كمــا تُتهــم األنظمــة العربيــة ابلعبــث بورقــة القبيلــة، وإشــغال 

بعضهــا ببعــض وتشــويه مسعتهــا داخليــا وخارجيــا.

سادساً: المؤسسات الدينية والسلطة ... سباق التأثير 
أظهرت انتفاضتا العراق ولبنان ذلك اخلالف الفلسفّي َوالفقهي الكامن بني املرجعيات الدينية 
الشــيعية، ممثــاًل يف ثنائيــة التقليديــني واإلصالحيــني، وكذلــك بــني النجــف وإيــران، فاإلصالحّيــون 
ــر الدســتورية ينشــدون دولــة مدنيــة ذات حــرايت  الذيــن ميتــّدون جبذورهــم إىل آيــة هللا النائيــي ُمنظِّ
خبــالف  الواقــع،  بفقــه  املرســومة  وحدودهــا  األوطــان  مــع  ويتعاملــون  حقيقيــة،  شــعبّية  وســيادة 
مــون  األصوليــني مــن النخــب الدينيــة اإليرانيــة الذيــن ينظــرون إىل خــط الدســتورية بريبــة وشــك، ويقدِّ
عليــه تيــار »املســتبدة« بزعامــة الشــيخ فضــل هللا نــوري، إاّل أهنــم يف الوقــت نفســه كثــريًا مــا يتعاملــون 
بنــوٍع مــن الرباغماتيــة يف إبــراز هــذا الوجــه أو ذاك، واخلــالف بــني التياريــن خــالف اترخيــّي علــى 
مســتوى التأسيســات الفلســفية والفقهيــة، انســحب علــى ِفقــه الدولــة واملواقــف السياســية، وهنــاك 
خــالٌف ال يقــل أثــرًا عــن ذلــك اخلــالف بــني األصوليــني احلركيــني واإلصالحيــني، وهــو اخلــالف بــني 
التقليديــني أنفســهم، فالتقليديــون احلركيــون مــن الوالئيــني/ النخــب الدينيــة اإليرانيــة، ينظــرون بريبــٍة 
ــرّب التعبــري الصــادق عــن  إىل التقليديــني االنتظاريــني/ النجفيــني، ويــرون فيهــم عناصــر ســلبيًة ال تُع

الثــورة احلســينية)26(.

)26(   حممــد الســيد الصيــاد، أزمــة البيــت الشــيعي: موقــف النخــب الدينيــة مــن احتجاجــات العــراق ولبنــان، املعهــد الــدويل 
للدراســات اإليرانيــة، الــرايض، 2019م، ص6.



42

االحتجاجات العربية | بين اإلصرار الشعبي وتحديات المرحلة

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

املرجعية العليا يف النجف ال تؤمن بوالية الفقيه، وال ابلعمل السياســّي يف ظّل غياب املعصوم، 
إاّل أهّنــا تــديل برأيهــا يف األحــداث احملوريــة ابلنســبة للداخــل العراقــي، وليــس ِمــن عادهتــا أْن تصــدر 
الفقيــه  بواليــة  تؤمــن  الــي  اإليرانيــة  الدينيــة  الّنخبــة  خبــالف  العــراق،  خــارج  يــدث  ملــا  بيــاانت 
َومركزيتهــا، وكوهنــا ِمــن ضــرورات املذهــب الشــيعي، وامتــداد واليــة الفقيــه لتشــمل كافــة الشــيعة بــل 
واملســلمني يف العــامل كلّــه، وليــس داخــل احلــدود اإليرانيــة فقــط، وهيمنــة املرشــد األعلــى اإليــراين 
حــى علــى غــريه ِمــن الفقهــاء، وعــدم إميانــه بواليــة الفقهــاء، أو جملــس شــورى الفقهــاء،  أو صيغــٍة 
حتــّد ِمــن صالحياهتــا أو تعمــل علــى تقســيمها، هــذا االعتقــاد اجلــازم لــدى النُّخــب الدينيــة اإليرانيــة 
الوالئيــة جعلهــا تنظــر إىل الشــيعة العراقيــني واللبنانيــني، واجلماعــات الشــيعية احملليّــة كرعــااي للــويّل 
الفقيــه، َوتتعامــل معهــم بنفــس منطــق التعامــل مــع اجملتمــع اإليــرايّن علــى مســتوى الوصايــة والواليــة، 
فاالقتصاد وحتســني معيشــة املواطنني أمر اثنوّي يف النظرية السياســّية لدى تلك النُّخب، يف حني 

أّن الثــورة واهليمنــة والتمــدد أتيت كمرحلــة أوىل يف فكــر هــؤالء)27(. 

تعتــرب مرجعيــة النجــف مســتقلة نوعــاً مــا عــن مرجعيــة إيــران، وهــي صاحبــة ســلطة دينيــة وال واليــة 
هلا على الشــأن العام، لكنها تتدخل يف ذلك دوماً، أو يتم التدخل ابمسها حســب رواية أخرى، 
كمــا أهنــا ليســت مؤسســة صلبــة ميكــن أن يكــون هلــا موقــف قــوي داخلــي أو خارجــي، ابإلضافــة 
إىل تداخــل املصــاحل والنفــوذ بينهــا هــي ورجــال الديــن اآلخريــن مــن جهــة وبــني احلكومــة، وهــذا مــا 
جيعلهــا تقــدم رِجــاًل وتؤخــر أخــرى؛ خشــية مــن أي تغيــري قــادم قــد يهــدد شــبكة املصــاحل السياســية 
واالقتصاديــة، وحتــرص علــى مســك العصــى مــن املنتصــف، إضافــة إىل تورطهــا يف ختديــر الشــعوب، 
وتــورُِّط رجــال الديــن التابعــني هلــا يف كافــة تفاصيــل الوضــع الــذي آل إليــه العــراق، وهــذا مــا جعــل 
الشــعب يتجــاوز خطــاب املرجــع الشــيعي األعلــى آيــة هللا علــي السيســتاين الــذي دعــا فيــه احملتجــني 
إىل هتدئــة غضبهــم وعــرِض مطالبهــم علــى احلكومــة، إال أن مســاحة االحتجاجــات تطــورت بعــد 
دعوتــه، كمــا أن هنــاك رجــال ديــن عراقيــني أيــدوا االحتجاجــات وســاندوها، أمــا لبنــان فــال توجــد 
مرجعيــة موحــدة، كمــا أن حــزب هللا الــذي يتمتــع حبضــور ديــي وسياســي واســع ال خيفــي تبعيتــه 
إليران، وقد هدد املتظاهرين يف أكثر من خطاب ابلنزول إىل الشارع، إال أن احملتجني استطاعوا 
ختطــي هــذا اخلطــاب حــى يف املناطــق الــي يتمتــع فيهــا احلــزب حبضــور واســع كمحافظــة النبطيــة. 

)27(  املرجع نفسه.
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وخيتلــف الوضــع كثــرياً يف الســودان واجلزائــر، ذلــك أن األغلبيــة فيهمــا ذات بُعــٍد ســي، وال تبــدو 
فيهمــا للمرجعيــات الدينيــة ســلطة دينيــة وال سياســية، لكــن كان لكثــري مــن املؤسســات العلمائيــة 
حضــور الفــت، كجمعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائريــة، الــي يعتربهــا اجلزائريــون متثــل اهلويــة الدينيــة 
اجلزائريــة بعيــداً عــن التجــاذابت األخــرى، وكانــت هلــا بيــاانت مســاندة للحــراك ومؤيــدة لــه، كمــا 
أن احملتجــني يعــربون عــن هويتهــم مــن خــالل رفــع صــور الشــيخ املؤســس للجمعيــة عبــد احلميــد بــن 
ابديــس، يف إميــان منهــم مبــا ابت يســمى »املشــروع النوفمــربي الباديســي«. ويف الســودان حرصــت 
هيئة علماء الســودان أن متثل دور الوســيط بني احملتجني والنظام الســابق يف بداية االحتجاجات، 
ومل تســتطع أن تقــدم شــيئاً ملموســاً يف هــذا امللــف، كمــا تبنــت اهليئــة عــدداً مــن البيــاانت بعــد 
ســقوط الرئيــس البشــري جتــاه قضــااي متعــددة متعلقــة بتحكيــم الشــريعة ومكافحــة الفســاد ورايضــة 
النســاء، ممــا جعلهــا يف خــالف مــع جملــس الــوزراء احلــايل الــذي أصــدر قــراراً بضــم اهليئــة للمجمــع 
الفقهــي الســوداين، يف حــني يــرى علمــاء اهليئــة أهنــا ليســت مؤسســة حكوميــة وإمنــا هــي مؤسســة 

شــعبية، وقــرار إحلاقهــا ابجملمــع الفقهــي بعيــد عــن الواقــع.

حتــاول األنظمــة السياســية يف كل مــن الســودان واجلزائــر َخطْــَب ُودِّ احلــركات الصوفيــة واســتمالتها 
إىل مشــاريعها السياســية واالســتفادة منهــا يف االحتجاجــات أو االنتخــاابت، مــن خــالل زايرة 
اخلــالوي )كمــا يطلــق عليهــا يف الســودان(، والــزوااي )كمــا يطلــق عليهــا يف اجلزائــر(، والــي حتتضــن 
آالف األتباع واملريدين، وهلا أتثريها الكبري داخل شرية واسعة يف اجملتمعني السوداين واجلزائري، 
وهلذا حرص الرئيس السابق عمر البشري أن يزور بعض اخلالوي الصوفية يف فرتة االحتجاجات، 
كخــالوي واليــة النيــل األبيــض الــي كانــت مــن أكثــر الــوالايت احتجاجــا، وحماولــة االســتفادة منهــا 
يف مواجهــة االحتجاجــات الــي قامــت ضــده، وتعتــرب  الصوفيــة يف الســودان ذات أتثــري كبــري يف 
املشــهد السياســي، وحضــور ملمــوس يف العمليــة احلزبيــة منــذ وقــت مبكــر، كمــا ســبقت اإلشــارة 
إليهــا يف موضــوع األحــزاب السياســية، لكنهــا تـُْؤثـِـر الســالمة كثــرياً وخاصــة تلــك الطــرق الــي ليســت 
ممثلــة حبــزب سياســي، وهــذا مــا يفســر احنيــاز بعــض قياداهتــا للنظــام القائــم، وكذلــك األمــر ابلنســبة 
للجزائــر، بَيــد أن حضورهــا السياســي حاليــاً أخــف مقارنــة ابلســودان، وإن كانــت الطــرق الصوفيــة 
اجلزائريــة ذات إرث سياســي كبــري منــذ االســتعمار الفرنســي ودورهــا املقــاوم لــه، إال أهنــا أحجمــت 
عــن ذلــك، وهلــذا حتــاول األنظمــة السياســية املتعاقبــة اســتخدامها مبــا يقــق مصلحــة النظــام نفســه، 
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وخصوصــاً يف التحشــيد االنتخــايب، وتدشــني احلمــالت االنتخابيــة مــن الــزوااي الصوفيــة.

خيتلــف دور املرجعيــات الدينيــة واملؤسســات العلمائيــة مــن االحتجاجــات وموقفهــا مــن حــراك 
الشــعوب، ورغــم هــذا االختــالف وتعــدد األدوار إال أن هنــاك نقــاط قــوة مشــرتكة لــدى هــذه 

املكــوانت تتمثــل يف:

1.  أتثريهــا اجملتمعــي الواســع، وهلــذا حتــرص كل األنظمــة علــى شــرعنة قراراهتــا مــن خــالل فتــوى 
أو بيــان أتييــد، كمــا تســعى إىل اخــرتاق املؤسســات العلمائيــة وَشــقِّها، إذا مل تســتطع اســتمالتها يف 

معركتهــا ضــد الشــعوب.

2.  الــدور الكبــري الــذي تلعبــه وخاصــة يف العــراق، وقــد تعتــرب أحيــاانً فــوق التوجيــه الرمســي، 
وهــذا مــا ميكنهــا مــن لعــب أدوار سياســية كبــرية، وإن كانــت حريصــة علــى عــدم الظهــور يف ملعــب 

السياســة، واســتخدام أدوات أخــرى لتحقيــق األهــداف الــي تســعى إليهــا.

3.  العاطفــة الدينيــة لــدى الشــعوب العربيــة، جتعلهــا لســيقة ابملؤسســات الدينيــة مســتجيبة هلــا، 
ابســتثناء تلــك املؤسســات الــي ســقطت مــن أعــني الشــعوب.

4.  العامــل الديــي مهــم يف املنطقــة، وهــذا مــا يتطلــب مــن األنظمــة املتعاقبــة استشــعار أمهيــة عــدم 
جتــاوز تلــك املســلَّمات الدينيــة لــدى شــعوهبا، حــى ال جتــد نفســها أمــام حتالفــات جديــدة، لقــوى 

رمبــا كانــت متناقضــة ســابقاً قــد تؤثــر علــى أدائهــا.

ولكن هناك نقاط ضعف تؤثر بشكل كبري على دور هذه املؤسسات والنخب الدينية، منها:

1.  ضعــف الــدور االجتماعــي والسياســي لبعــض املؤسســات الدينيــة يف عــدد مــن الــدول، 
واحنصــار أدائهــا يف التأثــري الروحــي، وهــذا مــا أضعــف أتثريهــا علــى شــرية الشــباب الــي تُعتــرب أكثــر 

الشــرائح يف اجملتمــع وأقواهــا.

األنظمــة،  بعــض  ِقبــل  مــن  والــزوااي  املرجعيــات واملؤسســات واخلــالوي  بعــض  اســتخدام    .2
االنتخابيــة. املواســم  وخاصــة يف  احلاكمــة  لأنظمــة  سياســية  أهــداف  لتحقيــق 

3.  مل تـَُعــد كثــري مــن هــذه املؤسســات يف العــراق ولبنــان ذات أتثــري عــاٍل يف اجملتمــع مقارنــة 
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ابألايم الســابقة، يف حــني ال تــزال احلــركات الصوفيــة يف الســودان حمافظــة نوعــاً مــا علــى أتثريهــا، 
نظــراً خلوضهــا ميــدان السياســة منــذ وقــت مبكــر.

سابعاً: منظمات المجتمع المدني والموقف من االحتجاجات 
يشري مصطلح منظمات اجملتمع املدين إىل مؤسسات يُنشئها عدد من األشخاص وهلا أهداف 
مشرتكة، وهي تشمل املنظمات غري احلكومية، ومجاعات السكان األصليني، والنقاابت العمالية 

واملهنية، واملنظمات الدينية واخلريية، املستقلة عن احلكومة، وتقوم أبدوار جمتمعية عالية.

تـَُعدُّ منظمات اجملتمع املدين من وسائل التغيري املعاصرة، وأداة من أدوات االنتقال الدميقراطي، 
وهــي إطــار شــعيب اجتماعــي مــدين يتحقــق مــن خــالل عــدد مــن املشــاريع واألنشــطة واملبــادرات، 
وتعتــرب هــذه املنظمــات مــن خــالل مؤسســاهتا املتعــددة حلقــة الوصــل بــني املواطــن واحلاكــم، بــل 
تقــوم أحيــاان بكثــري مــن واجبــات الدولــة، وتعتــرب الـــُمدافع األول عــن حقــوق الشــعوب يف الصحــة 
والتعليــم والبيئــة واالقتصــاد والسياســة، وتعتــرب هــذه املنظمــات املتضــرر األبــرز مــن سياســات الــدول 
املنظمــات يف  هــذه  أخــرى، وهلــذا جتــد  أحيــاانً  أحيــاانً، واختطافهــا  املتعلقــة مبضايقتهــا وحلهــا 
اهلَّبــات واملســريات واالحتجاجــات مفــراً هلــا مــن سياســة القمــع الــي تتعــرض هلــا، فتســارِع إىل 
االلتحــاق هبــا واملشــاركة الفاعلــة يف حركتهــا، وكثــرياً مــا تكــون هــذه املنظمــات هــي احملــرك األول 

هلــذه االحتجاجــات.

بــرزت يف ســاحة االحتجاجــات يف الــدول األربــع أدوار خمتلفــة لعــدد مــن املنظمــات اجملتمعيــة، 
حيــث كان هلــذه املنظمــات حضــور فاعــل، كتجمــع املهنيــني الســودانيني الــذي يضــم عــدداً مــن 
املنظمــات، ويف اجلزائــر عانــت عــدد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين يف الفــرتات الســابقة مــن بعــض 
القيــود، ورغــم ذلــك أتسســت عــدة منظمــات يف فــرتة االحتجاجــات، وحرصــت بعضهــا علــى 
تقــدمي مبــادرات حلــل األزمــة، مثــل: حتالــف النقــاابت احلــرة، واملنتــدى الوطــي للتغيــري، وحتالــف 
اجملتمــع املــدين، بينمــا يف العــراق ولبنــان ال تلقــى تلــك املنظمــات الــي كانــت هلــا عالقــة ابلســلطة 
أو ضالعــة يف قضــااي فســاد قبــواًل لــدى احملتجــني، ويظهــر يف الســاحة دور املبــادرات الشــبابية 

التطوعيــة، وقدرهتــا الفائقــة علــى تنظيــم احملتجــني يف العــراق.

لعبــت منظمــات اجملتمــع املــدين دوراً مهمــاً يف االحتجاجــات الشــعبية، وذلــك ملــا تتمتــع بــه مــن 
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نقــاط قــوة، لعــل مــن أمههــا:

1.  يعترب اجملتمع املدين القطاَع الثالث من قطاعات اجملتمع، بعد احلكومة والقطاع اخلاص.

2.  توفــري اخلدمــات للمجتمــع يف جمــاالت خمتلفــة، وهــذا مــا يكســبها حالــة مــن القبــول لــدى 
مجاهــري واســعة.

4.  هلذه املنظمات دور فعال يف نشــر الوعي يف اجملتمع، واســتنهاض الشــعوب للقيام بدورها، 
وتوعيــة النــاس حبقوقهــم وواجباهتــم، مــن أجــل الوصــول إىل جمتمــع واٍع وســليم.

كما أن هناك عدداً من نقاط الضعف الي تعاين منها هذه املنظمات، منها:

1.  الثقافــة املدنيــة لــدى الشــعوب العربيــة الــي ال تــزال متخلفــة مقارنــة بغريهــا مــن الشــعوب، قــد 
تضعــف أداء هــذه املنظمــات وأتثريهــا مقارنــة بغريهــا مــن الــدول األكثــر مدنيــة.

2.  ُشــحُّ املــوارد املاليــة، وهــذا مــا جيعلهــا تلجــأ إمــا إىل احلكومــات أو جهــات خارجيــة؛ األمــر 
الــذي قــد يضطرهــا لتنفيــذ بعــض األنشــطة املشــروطة أحيــاان.

3.  التجــاذابت السياســية الــي جتعــل بعــض تلــك املنظمــات أداة بيــد الســلطة ووســيلة توظفهــا 
ملواجهــة الشــعوب. 

ثامناً: مواقع التواصل االجتماعي ودورها في االحتجاجات 
يف ظــل التطــورات التقنيــة الراهنــة واالنتشــار الواســع لشــبكات االنرتنــت، مقابــل تدهــور األوضــاع 
السياســية، االجتماعيــة واالقتصاديــة يف العــامل العــريب، بــرزت مواقــع التواصــل االجتماعــي كأحــد 
أهــم األدوات الــي تســهم يف تنميــة الوعــي السياســي مــن خــالل املعلومــات الــي تقدمهــا لأفــراد، 
وتســهم أيضــاً يف تكويــن قيــم واجتاهــات سياســية، وهلــا دور يف عمليــة التنشــئة السياســية وَحــثِّ 
األفــراد علــى املشــاركة السياســية، كمــا أســهمت يف خلــق وعــي تراكمــي يقتضــي التغيــري ألنظمــة 
عربية هيمنت على احلكم لعقود متتالية، حبيث مت اســتخدامها لنشــر وتبادل املعلومات السياســية 
وتعبئــة احملتجــني وتنظيمهــم وتســهيل التواصــل فيمــا بينهــم، وحتديــد مواعيــد وأماكــن جتمــع احلشــود 
اجلماهرييــة، وكذلــك نقــل الوقائــع بشــكل مباشــر، وال ميكــن اعتبــار مواقــع التواصــل االجتماعــي 
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العامــل األســاس للتغيــري يف اجملتمــع العــريب، بــل ميكــن وصفهــا كعامــل مهــم يف هتيئــة متطلبــات 
التغيــري وحمفــز قــوي للحــركات االحتجاجيــة العربيــة، عــن طريــق تكويــن الوعــي والسياســي لــدى 

أفــراد هــذه اجملتمعــات)28(.

واســتثارة محاســة  االحتجاجــات،  حتريــك  فعــال يف  دور  االجتماعــي  التواصــل  لوســائل  كان 
الشــعوب، وحتديــد أماكــن االنطــالق، ورصــد حــاالت االنتهــاك، ونقــل املعلومــات مباشــرة، حيــث 
تعتــرب بديــال أســرع لعــدد مــن الوســائل، وَتوسُّــع نطــاق الثــورة الــي جتــري يف الشــارع، وإظهــار املظــامل 
الي ال ميكن جتاهلها، وهذا ما أدى ببعض األنظمة إلغالق اإلنرتنت، للحد من أتثريه الواســع، 

كمــا حــدث يف الســودان والعــراق.

كمــا بــرزت عــدد مــن الصحــف علــى الفيســبوك، مثــل صفحــة اإلعــالم البديــل يف لبنــان، الــي 
عرفــت نفســها أبهنــا ُمهتّمــة بنقــل أخبــار احتجاجــات اكتوبــر2019، بعيــداً عــن التعتيــم اإلعالمــي 
الــذي تتعــرض لــه، وحتــرص الصفحــة علــى طــرح بعــض القضــااي الثوريــة للتصويــت، ويف العــراق 
حــرص ســواق التكتــك )عربــة نقــل صغــرية( علــى فتــح صفحــة يف الفيســبوك لتبــادل معلومــات 
االحتجاجــات الــي يصــل فيهــا قمــع، لنقــل املصابــني بشــكل أســرع، وأطلقــوا علــى صفحتهــم 

»احتــاد تكتــك العــراق«، وقامــوا ابســتحداث وســم #نقل_املتظاهرين_جمــاانً.

يف  املشــاركني  الشــباب  عنصــر  يف  ذلــك  ومتثــل  ابرز،  حضــور  هلــم  الناشــطون كذلــك كان 
االحتجاجــات بفعاليــة، إضافــة إىل الناشــطات العربيــات، حيــث تعتــرب املــرأة أيقونــة احتجاجــات 
2019م، ملــا مثلتــه مــن حضــور غــري مســبوق، وبــرزت علــى الســاحة الثوريــة أمســاء لناشــطات 
كانــت هلــن مواقــف مشــرفة يف الدفــاع عــن قضاايهــن، مــن كنداكــة الســودان إىل جماهــدة اجلزائــر، 
ومــن ابئعــة املناديــل يف العــراق إىل راكلــة َرُجــل الســلطة يف لبنــان، وكان هلــؤالء وغريهــن حضــور ابرز 

ومشــاركة فاعلــة يف هــذه االحتجاجــات.

هلذه الوسائل نقاط قوة تتمثل يف:

1.  ســهولة امتالكهــا وســرعة تغطيتهــا لأحــداث، فلــم تعــد الوســائل اإلعالميــة الــي تســيطر 

)28(   مسيــة حوادســي، جدليــة دور مواقــع التواصــل االجتماعــي: بــني نشــر الوعــي السياســي واالجتماعــي وثقافــة العنــف 
والتطــرف اإلرهــايب يف اجملتمــع العــريب، جملــة جيــل الدراســات السياســية والعالقــات الدوليــة، العــدد )16(، 2018م، ص79.
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عليهــا احلكومــة حتظــى بتأثــري أكــرب مــن هــذه الوســائل.

2.  تتيح ملمتلكها سرعة االطالع على آخر املستجدات واملعلومات وأخبار العامل.

3.  تعتــرب وســائل التواصــل صحافــة املواطــن، حيــث إن أي شــخص يصــادف حــداث ميكنــه 
تصويــره أو الكتابــة عنــه.

 4.  الوصــول إىل أماكــن مل يســتطع املراســلون الوصــول إليهــا، فممتلــك هــذه الوســائل ميكنــه 
أن يصــّور احلــدث، أو يكتــب عنــه، ويرســل مــا يصــور، أو يكتــب إىل وســائل اإلعــالم، يف هــذه 

املناطــق البعيــدة عــن تغطيــة وســائل اإلعــالم. 

وهلا نقاط ضعف لعل من أمهها:

1.  أهنــا قــد تضخــم بعــض األحــداث علــى حســاب أخــرى، فَتظهــر أحــداث مل تكــن ذات أمهيــة 
وتغيــب أخــرى ذات أمهيــة أكــرب.

وانتحــال  املغلوطــة  واألفــكار  األكاذيــب  وترويــج  الشــائعات  نشــر  يف  أحيــاان  تســهم    .2
املصــادر. عنهــا  تغيــب  الــي  املنشــورات  يف  وخاصــة  الشــخصيات، 

يعتــرب مــا ســبق إطاللــة موجــزة علــى أهــم الفاعلــني يف الــدول الــي انطلقــت منهــا احتجاجــات 
2019م، ســواء كانــوا مــن املؤيديــن هلــا أو الواقفــني ضدهــا، أو تلــك القــوى الــي ليــس هلــا موقــف 
ظاهــر إىل اآلن، مــع األخــذ ابالعتبــار أن هنــاك فاعلِــني خارجيــني هلــم أتثــري متفــاوت يف أكثــر 
مــن بلــد، لكــن مــا يهــم هــو تلــك القــوى واملؤسســات احملليــة املختلفــة وموقفهــا مــن احتجاجــات 
الشعوب، ومن خالل ما سبق يتبني أن هذه االحتجاجات شاركت فيها قوى كثرية من اجملتمع، 
وأقــوى شــرية كانــت حاضــرة هــي شــرية الشــباب واملــرأة، وهــذا مــا أكســبها زمخــاً كبــرياً ونشــاطاً 
واســعاً، إضافــة إىل حــرص احملتجــني علــى ســلمية مظاهراهتــم رغــم حــاالت القمــع الــي تعرضــوا هلــا 
بنســب متفاوتــة، كمــا أن هــذه االحتجاجــات مل تؤثــر فيهــا املناطقيــة والطائفيــة والشــعارات اهلوايتيــة 
األخــرى، فلــم تُفــرق الطائفيــة احملتجــني يف العــراق ولبنــان، ومل ُتضعــف األيديولوجيــا االحتجاجــات 
يف الســودان، ومل خَيضــع احملتجــون يف اجلزائــر للشــعارات العرقيــة، لكــن هــذه العوامــل ســيكون هلــا 
أتثريهــا القــوي فيمــا بعــد، وأتخــري حضورهــا ال يعــي غياهبــا ابلكليــة، كمــا أن هــذه االحتجاجــات 
متيــزت بغيــاب القيــادة والتمثيــل السياســي للمحتجــني يف اجلزائــر والعــراق ولبنــان ملــربرات عــدة 

ســتتطرق هلــا الدراســة الحقــاً.
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التحديات الداخلية والخارجية الحتجاجات 2019م
يعتــرب الدافــع االقتصــادي هــو العامــل األول النــدالع االحتجاجــات يف املنطقــة العربيــة، وتعتــرب 
احتجاجــات 2019م شــبيهة بســابقاهتا مــن الثــورات الــي بــدأت اقتصاديــة، وأســهم القمــع يف 
ترســيخها وتوســيع مطالبهــا، كمــا هــو احلــال يف الســودان والعــراق ورمبــا لبنــان، وخيتلــف الوضــع يف 
اجلزائــر إىل حــد كبــري، ومــع أن اهلــدف العــام ألغلــب الشــعوب العربيــة هــو الوصــول إىل ســلطة 
سياســية منتخبــة، تعكــس رغبــة الشــعوب وتلــيب تطلعاهتــا، فــإن مــا بعــد تنحــي هــؤالء املســؤولني 

أهــم مــن ســابقه. 

تتعــدد التحــدايت الــي تواجــه االحتجاجــات املطالِبــة ابلتغيــري واإلصــالح، ســواء يف مرحلــة الفعــل 
االحتجاجــي، أو مــا تليــه مــن مســارات أخــرى، فلحظــات االنتقــال مليئــة ابلتحــدايت والتعقيــدات 
وأبعادهــا يف  تشــابكاهتا  اختــزال  ميكــن  واالقتصاديــة، حبيــث ال  واالجتماعيــة  والثقافيــة  البنيويــة 
مســتوى واحــد للتحليــل، ألن املشــكلة تطــال وضعــاً أعمــق هــو طبيعــة الدولــة العربيــة احلديثــة الــي 
لديهــا مســارات عميقــة وتقاليــد عريقــة وآليــات عتيــدة يف الســيطرة واالســتحواذ وأتميــم اجملتمــع 
والتحكــم يف الســلطات املاديــة والرمزيــة، وهــي بطبيعتهــا متيــل إىل التســلط واالســتحواذ أبشــكاهلا 
ــِم  املختلفــة، ممــا أنتــج نســقاً اســتبدادايً ذا نــزوع مركــزي ســلطوي وهيمــي يتحــدد يف هاجــس حَتَكُّ
الســلطة يف جماهلا السياســي، والســعي إىل إعادة انتشــارها عرب احمليط، فصار فيها الفســاد منظومًة 

عصيــًة ومعقــدًة ذات أبعــاد خمتلفــة)29(.

ِمن أبرز التحدايت الي تواجه تلك االحتجاجات:

أواًل: العسكراتية وصراع السياسة 
يظهــر يف املرحلــة االنتقاليــة اجلــدل املتعلــق بعالقــة العســكر ابلسياســة، وهــل هنــاك دور ميكــن أن 
تؤديــه مؤسســة اجليــش يف هــذه الفــرتة ومــا حــدود هــذا الــدور، وهــل يشــكل التدخــل العســكري 
رافــدا لتحقيــق طموحــات الشــعوب املتعطشــة للدميقراطيــة، أم أن ذلــك عبــارة عــن ثــورة داخــل 
الثــورة، وهــي قضيــة ابلغــة التعقيــد يف الســودان واجلزائــر، مل حتــدث فجــأة بــل هــي مرافقــة للعمليــة 

)29(   ســلمان بونعمــان، أســئلة دولــة الربيــع العــريب، مركــز منــاء للبحــوث والدراســات، الــرايض، الطبعــة األوىل، 2012م، 
ص130.
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السياســية لفــرتة طويلــة، ولعــل االحتجاجــات العربيــة يف 2011م أثبتــت كمــا يــرى البعــض)30( أن 
مــن الصعــب االســتيالء علــى احلكــم مــن دون انشــقاق الطبقــة احلاكمــة، وانضمــام اجليــش أو جــزء 
منــه علــى األقــل للمحتجــني، وحيــث مل يصــل ذلــك ظلــت الســلطة قلعــة حصينــة مســلحة وعصيــة 
علــى االخــرتاق، لكــن هــذا االســتنتاج قــد ال يكــون مطــرداً يف االحتجاجــات احلاليــة، وخصوصــاً 
يف العــراق ولبنــان، فقــد اســتطاع احملتجــون إســقاط رئيســي الــوزراء يف البلديــن، دون انشــقاقات يف 

بنيــة النظــام، وبقــاء اجليــش واجملاميــع األخــرى حتــت إشــراف النظــام احلاكــم.

للعالقــة بــني العســكر والسياســة يف الوطــن العــريب بعدهــا التارخيــي، يعــود إىل مرحلــة االســتقالل 
ودور اجليــش يف تلــك املرحلــة الــي مــن خالهلــا يعتــرب نفســه صمــام أمــاٍن للشــعب ومشــرفاً علــى 
أداء الدولــة، وهــو هبــذه القناعــة ينطلــق مــن مبــدأ الوصايــة علــى العمــل السياســي يف البلــد، بطريقــة 
أو أبخــرى،  ففــي الســودان دخــل اجليــش معــرتك السياســية، بعــد أقــل مــن ثــالث ســنوات مــن 
االســتقالل، وحتديــداً يف 17 نوفمــرب 1958، واألمــر مل يعــد كونــه عمليــة تســلم وتســليم مــن رئيــس 
الــوزراء املنتخــب حينهــا عبــد هللا خليــل لقائــد اجليــش الفريــق إبراهيــم عبــود، ختوفــاً مــن تدخــل 
خارجــي ضــد احلكومــة املنتخبــة، وبعــده بســت ســنوات مت اإلطاحــة ابلنظــام العســكري مــن خــالل 
ثــورة أكتوبــر 1964، وإبســناد مــن تنظيــم الضبــاط األحــرار، لتدخــل بعــد ذلــك البــالد يف فــرتة 
انتقاليــة مضطربــة بفعــل صــراع املكــوانت املختلفــة، والــذي ســهَّل مــن تدخــل اجليــش مــرة اثنيــة 
بقيــادة العقيــد جعفــر منــريي يف 25 مايــو 1969م، ويتكــرر املشــهد نفســه يف االنقــالب علــى 
منــريي يف 6 أبريــل 1985، وإبســناد مــن اجليــش بقيــادة املشــري عبــد الرمحــن ســوار الذهــب الــذي 
ســلم الســلطة حلكومــة منتخبــة بعــد عــام انتقــايل، ليعــود بعــد ذلــك املشــهد العســكري بعــد ثــالث 
ســنوات مــن احلكــم املــدين املتأرجــح، بقيــادة العميــد حينهــا عمــر البشــري يف 30 يونيــو 1989م.

مــا يتميــز بــه املشــهد العســكري يف الســودان أن القــوى السياســية املختلفــة هــي الــي كانــت 
تســتدعي العســكر يف االنقــالابت الســابقة، رمبــا خللــق نــوع مــن االســتقرار يف الفــرتات االنتقاليــة، 
ــَخ جتربــة املؤسســة العســكرية يف  لكــن هــذا كان علــى حســاب احلكــم املــدين، فضــال عــن أنــه َرسَّ
الســودان، فلــم تفــارق احُلكــم مــن بعــد االســتقالل إال ســنوات معــدودة، ونفــس اإلشــكالية تتكــرر 

)30(   عزمــي بشــارة، يف الثــورة والقابليــة للثــورة، املركــز العــريب لأحبــاث ودراســة السياســات، قطــر، الطبعــة األوىل، 2012، 
ص66.
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يف املشــهد احلــايل، والتحــدي األكــرب يتعلــق خبــروج الشــعب مــن هــذه الفــرتة االنتقاليــة الطويلــة إىل 
حكــم مــدين، ال يكــون فيهــا للجانــب العســكري أي دور سياســي.

هنــاك حتــدٍّ عســكري آخــر يف الســودان يتعلــق بتلــك اجملاميــع املســلحة، كقــوات الدعــم الســريع، 
وهي جماميع عســكرية أسســها الرئيس الســابق البشــري، وكانت مهمتها مواجهة احلركات املســلحة 
املعارضــة، بقيــادة حممــد محــدان دقلــو )محيــديت( الــذي يلعــب دوراً ابرزاً يف هــذه الفــرتة مــن خــالل 
قيادتــه هلــذه اجملاميــع وشــغله منصــب انئــب رئيــس اجمللــس الســيادي، وتقــدمي نفســه للعــامل كمكافــح 
للهجــرات غــري الشــرعية، ابإلضافــة إىل الدعــم اإلقليمــي الــذي يصــل إليــه، وهــذا مــا ُيَصعِّــب عمليــة 
دمــج قواتــه ابلقــوات املســلحة وإعــادة هيكلتهــا مبــا يضمــن وحــدة اجليــش حتــت قيــادة واحــدة، ولعــل 
التحدي األبرز يف املوضوع أن تصبح هذه اجملاميع هي اجليش الفعلي للســودان إذا ما مت تســريح 

ضبــاط وأفــراد اجليــش الســابق.

تــرى اجملاميــع املســلحة يف دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل األزرق كحركــة حتريــر الســودان وحركــة 
العــدل واملســاواة وحتالــف اجلبهــة الثوريــة؛ أبهنــا أقصيــت عمــداً مــن االتفــاق السياســي الــذي أُبــرم 
عقــب إســقاط البشــري، وهــذا مــا يدعــو للمســارعة يف إجيــاد صيغــة توافقيــة تضمــن تســوية الوضــع 
السياســي مــع هــذه احلــركات وهيكلتهــا مــن جديــد مبــا ال يــؤدي إىل التصــادم مــع القــوات الرمسيــة.

يف املشــهد اجلزائــري يعــد احلضــور العســكري يف الســلطة أرســخ وأمكــن، وإن كان غــري مباشــر 
يف أغلــب األحيــان، إال أنــه يُعتــرب قلــب الدولــة ومركــز ســلطتها، عمقــت ذلــك األســباب التارخييــة 
املتعلقة ابلظروف الي نشــأت فيها الدولة، بعد ســنوات من الصراع املســلح مع قوى االســتعمار، 
البنــاء الدولــي، وأعطاهــا شــكلها التارخيــي املميــز، إذ ميــاِرس اجليــش  الــذي صبــغ جتربــة  األمــر 
الســلطة ويتكــر الشــرعية والســيادة مبــربرات خمتلفــة، حتــت غطــاء األيدلوجيــة الشــعبية الــي تنفــي 
السياســي، وعلــى الرغــم مــن إقــرار الشــرعية االنتخابيــة أداة جديــدة متنــح اجملتمــع الســيادة يف اختيــار 
مــن يكمــه، فــإن إلغــاء انتخــاابت 1992م وتزويــر االنتخــاابت الــي أتــت بعــد ذلــك وفــرض 
اجليــش مرشــحني لتزكيتهــم يف انتخــاابت صوريــة شــكلية، أثبتــت أن اجليــش ال يــزال يســاير تلــك 
ــَل احلداثيــة عــن الســلطة السياســية، ســواء عــن طريــق الفــرد املهيمــن أو مــن خــالل  الصــورة مــا قـَْب
تعــدد مراكــز صنــع القــرار خــارج املؤسســات الرمسيــة للدولــة كمــا هــو األمــر يف عهــد الرئيــس الســابق 
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بوتفليقــة)31(، ومــع أن خطــاب اجليــش يف فــرتة احلــراك بــدا حريصــاً علــى جتــاوز املرحلــة الســابقة، 
وحريصــاً كذلــك علــى حــق الشــعب يف اختيــار مــن يريــد، لكــن يف إصــراره علــى متريــر االنتخــاابت 
الرائســية بعيــداً عــن إرادة احلــراك نوعــاً مــن املغامــرة تؤكــد بقــاء األســئلة املتعلقــة ابســتقالل اجليــش 
عــن السياســة، ألن الوعــود الــي تتبناهــا املؤسســة العســكرية ال تــزال مــن دون إجابــة، وإن كانــت 

حريصــة علــى اســتيعاب احلــراك وعــدم االصطــدام بــه. 

الســودان واجلزائــر يف أغلــب تفاصيلــه، حيــث تعتــرب  عــن  يبــدو األمــر خمتلفــاً  العــراق رمبــا  يف 
السياســة هــي مــن تتدخــل يف اجليــش ال العكــس، عمــاًل بدســتور مــا بعــد الغــزو األمريكــي الــذي 
ينــص علــى التــوزان بــني مكــوانت الشــعب العراقــي يف القــوات املســلحة، إضافــة إىل الطريقــة الــي 
بُــي هبــا اجليــش، وكانــت ابلتوافــق بــني األمريــكان والساســة العراقيــني، وهــي طريقــة ضعيفــة كان 
اهلــدف األمريكــي مــن ورائهــا أن يظــل العــراق غــري مقتــدر عســكرايً؛ حــى ال يشــكل خطــراً علــى 
حلفائهــم يف املنطقــة، بينمــا يــربر الساســة العراقيــون اهلــدف مــن ذلــك بتوفــري جــزء كبــري مــن املــوارد 
للعملية التنموية يف البالد، األمر الذي أدى إىل حل اجليش السابق وتسريح أفراده الذين وجدوا 

أنفســهم فجــأة دون عمــل ممــا عــزز انضمــام بعضهــم جملموعــات مســلحة.

عمليــة بنــاء اجليــش العراقــي اجلديــد ابلطريقــة تلــك تزامنــت مــع التفجــريات الــي عاشــها العــراق 
يف تلــك الفــرتة، وهــذا مــا أدى إىل اســتنزاف اجليــش الوليــد، وإضعــاف صورتــه أمــام الشــعب، عــزز 
مــن ذلــك غيــاب املشــروع الوطــي املوحــد، وهــذا مــا أدى لغيــاب االســرتاتيجيات املتعلقــة ابألمــن 
الدفــاع كاحلشــد  العســكرية خــارج ســيطرة وزارة  مــن اجملاميــع  الوطــي، إضافــة إىل وجــود عــدد 
الشــعيب، والتحــدي األكــرب يكمــن يف إعــادة هيكلــة اجليــش وتلــك اجملاميــع األخــرى بعيــداً عــن 
النفــوذ السياســي والطائفــي، وقريبــاً مــن وضــع اجليــش يف العــراق كانــت لبنــان، وخصوصــا فيمــا 
يتعلــق بضعــف الدعــم الرمســي للجيــش وضعــف اجليــش نفســه واســتبداله مبجاميــع أخــرى، بعــد 
ســنوات مــن الصراعــات الــي أهنكــت اجليــش، وتـََفــرغ املكــوانت السياســية لدعــم احلــركات املســلحة 
التابعــة هلــا كحــزب هللا وحركــة أمــل، ذلــك أن احملاصصــة اللبنانيــة جعلــت القــوى املختلفــة ال حُتبــذ 

وجــود جيــش قــوي؛ ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل تعزيــز مؤسســات الدولــة حســب نظرهــم.

)31(   نوري دريس، اجليش والسلطة والدولة يف اجلزائر، جملة سياسات عربية، نوفمرب 2018م، العدد )35(، ص42. 
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وخالصــة املشــهد العســكري يف هــذه الــدول تكمــن إمــا يف تدخــل اجليــش يف السياســة والتحكــم 
يف أدوات تــداول الســلطة مبــا يــؤدي إىل إهنــاك العمليــة السياســية وتغييــب احلكــم املــدين كمــا هــو 
احلــال يف الســودان واجلزائــر، وإمــا يف تدخــل السياســة يف اجليــش، ســواء أكان عــن طريــق تفريــخ 
الــوالءات داخــل اجليــش كمــا هــو الوضــع يف العــراق، أم يف إضعــاف اجليــش واســتبداله مبجاميــع 
أخــرى كمــا هــو احلــال يف لبنــان والعــراق كذلــك، وابلتــايل فــإن حالــة إفســاد اجليــش للسياســة أو 

إفســاد السياســة للجيــش متكــررة يف أكثــر مــن بلــد عــريب.

ثانياً: الهوية الوطنية وتعدد التحديات 
يف حلظات األزمة والشك وعدم اليقني وضعف الثقة يف املستقبل، يعود الفرد إىل ما يضمن له 
نوًعــا مــن احلمايــة واالطمئنــان، وخاصــة حلظــة اضطــراب األنظمــة السياســية الــي حكمــت اجملتمــع 
بيــٍد مــن حديــد علــى مــدى عقــود، مكّرِســة الفكــر األحــادي، يف ظــل غيــاب أحــزاب حقيقيــة 
ونقــاابت جمتمــع مــدين تســهم يف بنــاء هويــة سياســية مبنيــة علــى عالقــات حتددهــا برامــج سياســية 
ومصــاحل مشــرتكة بــني املنتمــني إليهــا مــع تكريــس لتقاليــد دميقراطيــة، األمــر الــذي خلــق فراًغــا يف 
الوعــي السياســي جيــد مــن خاللــه الفــرد نفســه وحيــًدا يف مواجهــة اجملهــول، فيعــود إىل اهلــوايت 
التقليديــة اجلاهــزة اجتماعيــة أو دينيــة، ومــن الطبيعــي يف مثــل هــذا املنــاخ أن تطفــو علــى الســطح 
أقليــات قبليــة وإثنيــة حتــاول الدفــاع عــن مصاحلهــا وســط مرحلــة انتقاليــة غــري واضحــة املعــامل)32(.

للعامــل  ومتجــاوزة  ولبنــان  العــراق  الطائفــي يف  للعامــل  عابــرًة  العربيــة  االحتجاجــات  جــاءت 
العرقــي يف اجلزائــر والســودان، ومســتوعبة للقبائــل والعشــائر يف الــدول األربــع، وحريصــة علــى تقــدمي 
إجابــة واحــدة علــى ســؤال اهلويــة، إال أن مســتقبل هــذا الســؤال مقابــل األســئلة األخــرى يف خطــر، 
وخصوصــاً األســئلة املتعلقــة ابلتعدديــة الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة، الــي مــا زالــت تبحــث عــن إجابــة 

يف أكثــر البلــدان العربيــة.

يف الســودان هنــاك أقليــة مســيحية ومعتقــدات أفريقيــة، وتشــري بعــض الدراســات إىل أن حــوايل 

)32(   رحــال بوبريــك، األقليــات اإلثنيــة يف زمــن االنتقــال الدميقراطــي، مركــز اجلزيــرة للدراســات، )2013/2/14(، اتريــخ 
.https://cutt.us/UGJmm ،االطــالع: 2019/12/9م
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78% مــن ســكان الســودان مســلمون، بينمــا الوثنيــون 17% والبقيــة 5% مســيحيون)33(، وبغــض 
النظــر عــن دقــة اإلحصائيــة إال أن هنــاك أقليــات دينيــة موجــودة يف الســودان، إضافــة لأقليــات 
العرقيــة األفريقيــة، والقبائــل املتعــددة، الــي تعتــرب حتــدايً قدميــاً وجديــداً يف الوقــت نفســه، وال يقــل 
أمهيــة عــن غــريه، وهــذا األمــر يتطلــب وجــود فكــرة جديــدة تتجــاوز أحاديــة اللغــة والثقافــة، وتضمــن 
مــن خالهلــا هــذه األقليــات حقوقهــا الدينيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة دومنــا متييــز أو 

إقصــاء.

حتتضــن اجلزائــر إىل جانــب األغلبيــة العربيــة أقليــة أمازيغيــة تقــول بعــض املصــادر إهنــم يشــكلون 
27% وتوصلهــم مصــادر أخــرى إىل 40%، وتعتــرب القضيــة األمازيغيــة مــن القضــااي املطروحــة 
أببعادهــا الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة، وقــد شــارك هــؤالء يف االحتجاجــات اجلزائريــة بفاعليــة، 
وكان هلــم مطالــب متعــددة بعضهــا ينســجم مــع املطالــب العامــة، وأخــرى يظهــر فيهــا النفــس 
اهلــواييت، حيــث ترتفــع أحيــاانً  الــراايت الصفــراء كتمثيــل للهويــة األمازيغيــة، وإن كان البعــض يــرى 
أن هلــا بعــداً ثقافيــاً وليــس سياســياً، إال أن عــدداً مــن األمازيــغ أنفســهم ال يؤمنــون هبــا، ويروهنــا 
دخيلــة علــى اهلويــة األمازيغيــة، وهنــاك أطــراٌف كثــرية حتــاول االســتثمار بورقــة القوميــة يف اجلزائــر 
وإشــعال فتيــل األزمــة مــن جديــد، وإىل اآلن ال يــزال احملتجــون حريصــني علــى وحــدة األهــداف 
والشــعارات، ومــن املهــم التفكــري هبــذه القضيــة والوقــوف عنــد أســباهبا وخلفياهتــا وحماولــة الوصــول 
الوحــدة ويَقبــل  يعــرتف ابلتنــوع يف إطــار  إىل رؤيــة حقيقيــة هتيــئ ملعاجلــة جــادة وحــٍل جــذري 
ابالختــالف بعيــداً عــن الصــراع، وكذلــك األمــر مــع األقليــة الدينيــة املســيحية يف اجلزائــر، الــي 

تشــكو مــن إغــالق عــدد مــن كنائســها وخاصــة الكنائــس الربوتســتانتية.

يف لبنــان والعــراق هنــاك تعدديــة دينيــة وطائفيــة وعرقيــة ختتلــف مــن بلــد آلخــر، ففــي العــراق إىل 
جانــب األغلبيــة املســلمة بقســميها الســي والشــيعي تتواجــد أقليــات مســيحية ويزيديــة وصابئــة 
ودايانت أخــرى أقــل عــدًدا، كمــا توجــد إىل جانــب العرقيــة العربيــة عرقيــات أخــرى كرديــة وتركمانيــة 
وفارســية، ويف لبنــان هنــاك فسيفســاء دينيــة وعرقيــة متعــددة مــا بــني مســلمني ومســيحني، وأقليــة 
يهوديــة، وداخــل كل داينــة عــدد كبــري مــن الطوائــف واملذاهــب، لكــن ليســت هنــاك معلومــات 

)33(   ســودارس، املســيحية يف الســودان، الســودان اإلســالمي، )2007/12/26(، اتريــخ االطــالع: 2019/12/9م، 
.https://cutt.us/tUNM8
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دقيقــة يف حتديــد ِنســبها، مــع غيــاب العامــل العرقــي يف لبنــان ألن معظمهــم عــرب ابســتثناء أقليــة 
أرمنيــة، واالحتجاجــات القائمــة يف البلديــن ال هتــدف إىل إلغــاء هــذا التنــوع بقــدر مــا هتــدف إىل 

إزالــة أي متييــز علــى أساســه، والعــودة للهويــة الوطنيــة اجلامعــة. 

إليهــا  املختلفــة عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة، يضــاف  املتعلقــة ابلعوامــل  الســابقة  التحــدايت  هــذه 
األيديولوجيــات املتعــددة، وإن كان الفعــل الثــوري قــد حــرص يف البدايــة علــى رفــض الشــعارات 
األيديولوجيــة، إال أن االنتمــاءات ســيكون هلــا حضــور قــوي يف مســتقبل االحتجاجــات، والوضــع 
يف الســودان بــني بدايــة االحتجاجــات ومــا آلــت إليــه يُظهــر نوعــاً مــن اخلالفــات األيديولوجيــة الــي 

ينبغــي أن تســوَّى يف إطــار االعــرتاف ابجلميــع.

مثــة وعــي لــدى احملتجــني يف العــراق ولبنــان ابلتــالزم الثنائــي بــني الفســاد والطائفيــة، فالطائفيــة ال 
تــرى يف الدولــة ســوى غنيمــة، وإن اختلفــت نســبة الطائفيــة بــني لبنــان والعــراق، فهــي يف األوىل 
متجــذرة حبكــم الواقــع والدســتور وأصبحــت ثقافــة حتتــاج إىل وقــت أطــول ووعــي أعمــق لتجاوزهــا، 
ويف الثانيــة هــي مســيطرة حبكــم الواقــع، وهنايتهــا حتتــاج إىل إرادة حقيقيــة، واحلــل يكمــن يف املواطنــة 
املتســاوية وقيــام أحــزاب سياســية علــى أســاس وطــي، أمــا الســودان وبرغــم كــون النظــام الســابق 
قبــل  التيــار نفســه ســواء  لــه مــن داخــل  تيــار إســالمي عريــض، إال أن املعارضــة  علــى  حمســوابً 
االحتجاجــات أو أثناءهــا وحضــور اجلماعــات اإلســالمية الشــعبية، قــد يشــفع هلــا يف أي تســوايت 
قادمــة رغــم التباينــات الواضحــة يف املشــهد السياســي، ورمبــا أن حالــة الفصــل بــني هــذه املؤسســات 
والعامــل الديــي نفســه تبــدو حاضــرة، لكــن التعقيــد قــد يكــون يف املســتقبل فيمــا يتعلــق ابملرجعيــات 
الدســتورية والبعــد اهلــواييت، ورمبــا أن حتــدي التمييــز بــني اجلانــب الدعــوي واجلانــب السياســي مــن 

أهــم التحــدايت الــي ينبغــي أن حتســمها هــذه اجلماعــات.

ثالثاً: االحتجاجات وتحدي االستمرار
تــزول اخلالفــات أثنــاء النــزول إىل الشــارع، حــى تلــك اخلالفــات العرقيــة واأليديولوجيــة العميقــة، 
لكــن مــع حتقيــق أبســط هــدف يبــدأ اخلــالف يــدب يف الكتلــة الثوريــة، وخاصــة تلــك اخلالفــات 
املتعلقــة بتعــدد األهــداف واملطالــب وتطلعــات احملتجــني العليــا، إضافــة إىل غيــاب القيــادة الواحــدة، 
وخصوصاً بعد حتقيق األهداف األوىل املتعلقة إبسقاط الرأس األول يف احلكم، ألن األمر بعدها 
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يتــاج إىل فعــل سياســي مســاند للضغــط الثــوري، ومــامل تفكــر االحتجاجــات مبــن يقودهــا يف ظــل 
التوجــس مــن األحــزاب القائمــة فإهنــا ســتجد نفســها رمبــا مقــودة مــن حيــث ال تشــعر، ممــا يــؤدي 
إىل تشــتت اجلســم الثــوري ومتزقــه، وإىل اآلن يعتــرب حتالــف احلريــة والتغيــري يف الســودان مــن أقــوى 
التحالفــات، وإن كان ال ميثــل اجلســم الثــوري كامــاًل وال يتبــى أهــداف احملتجــني كمــا هــي، إال أنــه 
اســتطاع أن يفــرض نفســه يف ظــل غيــاب القيــادة الثوريــة املنبثقــة مــن الشــارع، والتحــدي األكــرب 
أمامــه يكمــن يف اســتيعاب القــوى غــري املمثَّلــة، وتبــي أهــداف احملتجــني وعــدم الســماح بتحويــل 
الثــورة إىل انقــالب عســكري أو أداة لتصفيــة حســاابت داخليــة كمــا بــني اليســار واإلســالميني. 

يف اجلزائــر يصــر احملتجــون علــى عــدم التمثيــل، وحــى تلــك احلــركات اجلديــدة حتــرص علــى تقــدمي 
نفســها كممثلــة ألعضائهــا وليــس ممثلــة للحــراك برمتــه، ويــربر احملتجــون ذلــك إبن مســألة التمثيــل 
شــيء ســابق ألوانــه، وُيســهل اختطــاف االحتجاجــات مــن ِقبــل الســلطة أبمســاء ال وجــود هلــا يف 
الشــارع، كمــا أن التمثيــل يقــزم أهــداف االحتجاجــات مــن أهــداف وطنيــة كــربى، إىل مطالــب 
ملعاجلــة اآلاثر، كتعويــض الضحــااي ومعاجلــة اجلرحــى وغــري ذلــك مــن األهــداف اآلنيــة، وقريبــاً مــن 
املشــهد اجلزائــري كان املشــهد الثــوري يف العــراق ولبنــان، لكــن واقــع الثــورات يقــول إن الثــورة مهمــا 
كان مصدرها ال تصبح ذات نتائج إال بعد هبوطها إىل روح اجلماعات، فاجلماعة تُتم الثورة وال 
تكــون مصدرهــا، وهــي ال َتقــِدر علــى شــيء وال تريــد شــيئاً إن مل يكــن عليهــا رئيــس يقودهــا)34(، 
وقــرار احملتجــني بعــدم اختيــار ممثلــني هلــم رمبــا يكــون انجحــاً تكتيكيــاً، لكــن اســرتاتيجياً قــد تكــون 

لــه تبعاتــه.

أثبتــت االحتجاجــات العربيــة يف 2019م أن رأس النظــام ليــس هــو كل النظــام، وأن دوره ليــس 
ســوى رمــز ميكــن التخلــي عنــه مــن ِقبــل النظــام عنــد احلاجــة، وخاصــة لتخفيــف ضغــط ثــوري أو يف 
إطــار خــالف داخلــي بــني مكــوانت النظــام، ألن املنظومــة الداخليــة يف هــذه الــدول تتحكــم فيهــا 
شــبكة متكاملــة هلــا جذورهــا الداخليــة واخلارجيــة العميقــة، حتكمهــا املصــاحل واألهــداف املشــرتكة، 
واالحتجاجــات ليــس القصــد منهــا إقالــة رمــز النظــام فقــط، ألن ذلــك ســيؤدي مبــا ال يــدع جمــاال 
للشــك إىل تغيــري رأس آخــر مــن تلــك املنظومــة القائمــة، لكــن اهلــدف أن يُفــِكك الفعــل الثــوري 

)34(   غوســتاف لوبــون، روح الثــورات والثــورة الفرنســية، ترمجــة عــادل زعيــرت، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، مصــر، 
الطبعــة األوىل، 2012م، ص26.
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تلــك املنظومــة املعقــدة مــن االســتبداد والفســاد، أو مــا تعــرف ابلدولــة العميقــة، وأن يضمــن عــدم 
تكــرار اخلطــأ نفســه، وبــدون ذلــك تظــل األزمــة قائمــة ألن أســباهبا مــا تــزال حاضــرة.

يف الســودان هنــاك إصــرار علــى تفكيــك املنظومــة الســابقة، لكــن التخــوف مــن اســتبدال منظومــة 
مســتبدة أبخــرى قريبــة منهــا أو مثلهــا يف ظــل اخلــالف األيديولوجــي القائــم، ويف اجلزائــر يُــراد 
للحــراك جتــاوز املنظومــة الســابقة واالكتفــاء إبســقاط العصابــة القريبــة مــن الرئيــس بوتفليقــة والــي رمبــا 
أرادت يف الســابق جتــاوز الدولــة العميقــة يف إطــار صــراع األجنحــة، أمــا يف العــراق فــإن املشــكلة 
اًي أمــام العراقيــني الراغبــني يف قيــام دولــة علــى أســاس وطــي بعيــداً عــن التجــاذابت  الطائفيــة أكــرب حتــدِّ
الطائفيــة، ورمبــا أن املشــكلة الطائفيــة يف لبنــان أشــد تعقيــداً عنهــا يف العــراق، وإن كانــت يف بــالد 
الرافديــن أقــوى ســيطرة، لكــن لبنــان إشــكاليتها تكمــن يف تبــي الدســتور احلــايل للطائفيــة، ممــا جيعــل 
التحــدي أكــرب أمــام الشــعب، وُيــول االحتجاجــات القائمــة مــن احتجاجــات ذات مطالــب آنيــة 

إىل فعــل ثــوري مبــا تعنيــه كلمــة الثــورة.

هنــاك حتــدايت أخــرى تتعلــق ابلعدالــة االنتقاليــة وتعويــض أســر الشــهداء واجلرحــى وحماكمــة 
املســؤولني عــن ذلــك، وخصوصــاً يف الســودان والعــراق الــي شــهدت عنفــاً مفرطــاً حبــق احملتجــني.

خيــار الثــورة املضــادة يبــدو ســابقاً ألوانــه ألن البديــل الــذي تعمــل عليــه املنظومــات احلاكمــة 
اآلن هــو اختطــاف االحتجاجــات واســتخدامها يف تصفيــة حســاابت داخــل املنظومــة نفســها، مبــا 
يضمــن ذهــاب البعــض وبقــاء البعــض اآلخــر، ويف هــذا اإلطــار يتــم الســماح للمحتجــني ابلتصعيــد 
مبــا يضمــن حتقيــق األهــداف، مث تتدخــل تلــك القــوى مــن داخــل الدولــة بتشــويه احملتجــني وقمعهــم 

أو االدعــاء بوجــود طــرف اثلــث هــو املســؤول عمــا حــدث.

رابعاً: اقتصاد ما بعد االحتجاجات 
يعــاين االقتصــاد العــريب مــن تدهــور كبــري، وهلــذا خُيشــى أن َتضــرب هــذه االحتجاجــات آخــر 
مسمار يف نعش االقتصاد احمللي يف هذه البلدان، ألن الوضع االقتصادي يف فرتة االحتجاجات 
ومــا بعدهــا يــزداد تدهــوراً نتيجــة نقــص يف املــوارد الداخليــة ألســباب متعــددة، قــد تكــون منهــا 
اإلضراابت الشعبية واالضطراب داخل مؤسسات الدولة كانعكاس للفعل االحتجاجي للداخل، 
وتقليــص أداء الشــركات االســتثمارية اخلارجيــة ومغــادرة بعضهــا نتيجــة الوضــع غــري املســتقر الــذي 
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تعيشــه بلــدان االحتجاجــات.

هــذه العوامــل الســالفة الذكــر ومــا قبلهــا، انعكســت علــى االقتصــاد يف دول االحتجــاج األربــع، 
فالسودان يعاين من ارتفاع كبري يف معدالت التضخم، وتراجٍع يف قيمة العملة احمللية، وصعوابت 
كبــرية يف إدارة السياســات االقتصاديــة الكليــة يف األجلــني القصــري واملتوســط، حيــث َكشــف تقريــر 
أداء وزارة املاليــة واالقتصــاد الوطــي الســوداين للربــع الثــاين مــن العــام 2019، عــن عجــز يف املوازنــة 
بلــغ 16 مليــار جنيــه ســوداين )355 مليــون دوالر(، إبيــرادات قدرهــا 61.8 مليــار جنيــه )1.37 
مليــار دوالر(، ومنصرفــات 77.8 مليــار جنيــه )1.37 مليــار دوالر(، وتراجــع معــدل النمــو إىل 
ســالب 2.1 يف املائــة)35(، أمــا اجلزائــر فقــد ســجلت املصانــع واملؤسســات الصغــرية واملتوســطة 
أكــرب اخلســائر، بلغــت نســبتها أكثــر مــن 40% يف نســبة مبيعاهتــا، جــراء األوضــاع، فيمــا بلغــت 
نســبة ركــود حركــة التجــارة يف املؤسســات الصغــرية 70%، كمــا شــهد الوضــع االقتصــادي إحالــة 
مــا يقــارب 900 ألــف عامــل علــى البطالــة، منهــم 500 ألــف عامــل مــن املؤسســات االقتصاديــة 
وحــوايل 150 ألفــاً يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة، ابإلضافــة إىل أكثــر مــن 50 ألــف اتجــر 
أُغلقــت حمالهتــم، وهــو مــا أســهم يف ارتفــاع نســبة البطالــة إىل 14% منــذ 22 فربايــر 2019م، 
يف الوقــت الــذي كانــت يف حــدود 9%، ابإلضافــة إىل ارتفــاع نســبة التضخــم واهنيــار قيمــة العملــة 

الوطنيــة)36(.

لبنــان، حيــث يســيطر هاجــس  التحــدايت يف  أقــوى  التحــدي االقتصــادي كذلــك مــن  يُعــد 
االســتقرار النقــدي علــى تصرفــات املوِدعــني واألســواق يف ظــل ســراين ســعر واقعــي للــدوالر يتجــاوز 
1800 لــرية، مبــوازاة ســعر رمســي يبلــغ 1507 ال يتوافــر إال بكميــات قليلــة جــداً لــدى املصــارف، 
يقابــل ذلــك منــُع التحويــالت، وحجــُب التســهيالت املصرفيــة ذات الطابــع التجــاري، وخفــُض 
ســقوف بطاقــات الدفــع املربوطــة بودائــع ابلــدوالر، ويف حــني تتجــه اهليئــات االقتصاديــة إىل إعــالن 
إضــراب عــامٍّ مفتــوح، بعــد اضطــرار غالبيــة املؤسســات يف القطاعــات اإلنتاجيــة كافــة إىل تقليــص 
أعماهلــا، وبعضهــا وصــل فعــاًل إىل اإلقفــال املؤقــت أو النهائــي، مبــا ينــذر ابرتفــاع حــادٍّ يف انكمــاش 

)35(   أمحــد خليــل، االقتصــاد الســوداين ينكمــش 2.1 % يف الربــع الثــاين، الشــرق األوســط، ســبتمرب، 2019، العــدد 
.https://cutt.us/VofLt 2019/12/4م،  االطــالع:  اتريــخ   ،)14889(

اجلزائريــة،  التحريــر  صحيفــة  اجلديــد،  اجلزائــر  رئيــس  تواجــه  الــي  االقتصاديــة  التحــدايت  أبــرز  علــي،  حممــد     )36(
.https://cutt.us/Ak0gK 2019/12/4م،  االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/11/26(
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االقتصــاد والبطالــة ويزيــد كلفــة اســتعادة التــوازن ووقتــه، زاد منســوب القلــق واالنعكاســات الســلبية 
مــع متــدد الســعر الواقعــي إىل أســواق االســتهالك، حبيــث مل يعــد حصــر التســعري ابللــرية جمــدايً يف 
كبــح موجــة الغــالء الــي مشلــت جممــل املــواد األساســية احملليــة واملســتوردة، وهــو مــا يتطابــق مــع 

حتذيــر البنــك الــدويل مــن قــرب وقــوع 50% مــن الشــعب اللبنــاين حتــت خــط الفقــر)37(. 

أمــا العــراق فهنــاك أتثــري مباشــر عكســته االحتجاجــات، انجــم عــن إجــراءات الدولــة يف مواجهــة 
املظاهــرات وأعمــال القمــع الــي ضاعفــت مــن تعطيــل املنشــآت العامــة واخلاصــة، وقطــع شــبكة 
اإلنرتنــت، حيــث قــدرت شــركة »نــت بلوكــس« خســائر قطــع اإلنرتنــت علــى االقتصــاد العراقــي 
مبليــار و358 مليــون دوالر خــالل شــهر أكتوبــر 2019م، وهــو مــا ميثــل مــا يقــرب مــن نصــف 
الناتــج اإلمجــايل للبــالد، كمــا أن اإلجــراءات اإلرضائيــة الــي اتبعتهــا  احلكومــة لتهدئــة احملتجــني، 
كالزايدة يف أعداد املوظفني واملتقاعدين، والوعود بصرف رواتب للعاطلني عن العمل، ســتذهب 

حنــو الــزايدة الكبــرية يف اإلنفــاق، وســتظهر كارثتهــا يف موازنــة ســنة 2020م)38(.

يرافِــق هــذا االضطــراب طمــوح شــعيب لــه مطالــب عاجلــة، وكثــري مــن املواطنــني مل يعــد يعنيهــم 
حتقيــق التحــول الدميقراطــي دون أن ينعكــس علــى وضعهــم املعيشــي، يف املقابــل فــإن النخــب 
احلاكمــة ال تــزال جتــرب تلــك الوصفــات االقتصاديــة الفاشــلة الــي مت جتريبهــا مســبقاً، ملواجهــة 
حتــدايت أضخــم وهــي نفســها كانــت مــن أبــرز أســباب انــدالع االحتجاجــات، ويف هــذا اإلطــار 
هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات الوقائيــة ميكــن أن تقــوم هبــا هــذي الــدول، أييت علــى رأســها احلــد مــن 
الفســاد وتقليــص النفقــات وإلغــاء امتيــازات رجــال الدولــة، أمــا االقتصــادايت العربيــة فهــي حباجــة 
إىل ثورة اقتصادية حقيقية، تعمل على تنمية رأس املال البشــري وهتتم ابلقطاعات الريفية الزراعية 

وتعيــد إحيــاء القطــاع الصناعــي. 

خامساً: التحديات الخارجية 
لفهــم العامــل اخلارجــي ال بــد مــن العــودة إىل الــوراء لعقــود، وفهــم طبيعــة نشــأة الــدول الوطنيــة، 

)37(   علــي زيــن الديــن، ســيطرة األســواق املوازيــة يف لبنــان تعــزز حتــدي االســتقرار النقــدي، الشــرق األوســط، العــدد: 
.https://cutt.us/Qfe9g 2019/12/11م،  االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/11/11(  ،)14958(

االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/11/18( نــت،  اجلزيــرة  العــراق،  تنتظــر  وشــيكة  اقتصاديــة  نكســة  الشــماع،  مهــام     )38(
.https://cutt.us/nDgzV 2019/12/10م، 
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الــي تشــكلت أبفعــال خارجيــة يف األســاس، ويف ظــل أوضــاع النســق العاملــي متعــدد القــوى القطبيــة 
هنايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، ومــا ارتبــط هبــا مــن ســيطرة الــدول االســتعمارية 
علــى املنطقــة واحتالهلــا عقــوداً طويلــة، مث خــروج فرنســا وبريطانيــا مــن املنطقــة بعــد تقســيم مواقــع 
النفــوذ بينهمــا، ورســم حــدود مصطنعــة فيهــا، وزرع الكيــان الصهيــوين، كيــاانً اســتيطانياً إحالليــاً 
اتبعاً سياســياً واقتصادايً للغرب، وغريباً حضارايً وثقافياً عن املنطقة، وكان من نتائج تلك النشــأة 
املشــوهة للــدول الُقطريــة العربيــة أن قامــت العالقــات بــني القــوى الكــربى واألنظمــة العربيــة علــى 
أســس خمتلــة تقــوم علــى عالقــات التبعيــة واهليمنــة، حيــث تعتمــد هــذه األنظمــة علــى محايــة القــوى 
الغربيــة الكــربى يف بقائهــا واســتمرارها، كمــا تتضــح أيضــاً أمهيــة العامــل اخلارجــي مــع اســتخدام 
خطــاب احلــرب علــى اإلرهــاب؛ ألجــل ترســيخ احلكــم املطلــق وتربيــر قمــع احلــرايت مــن أيــدي 
النخــب احلاكمــة وحتــول هــذا اخلطــاب يف الواقــع إىل إحــدى اســرتاتيجيات الفاعلــني الداخليــني 

واخلارجيــني إلجهــاض مســارات االنتقــال الســلمي إىل الدميقراطيــة املعاديــة ملصاحلهــم)39(.

أتسيســا علــى ذلــك؛ يعتــرب العامــل اخلارجــي مــن أقــوى العوامــل يف مواجهــة تطلعــات الشــعوب، 
لكــن مثــة جتــارب كثــرية اســتطاعت جتــاوز العامــل اخلارجــي، وُصْنــَع بديــل دميقراطــي انجــح كأمريــكا 
اجلنوبيــة والفلبــني وكــوراي اجلنوبيــة، وهــذا يتطلــب شــيئاً مــن التــوازن حبيــث ال تتصــادم عمليــة التغيــري 
مــع املصــاحل اخلارجيــة، ألن فــرتات االنتقــال تعيــش فيهــا البلــدان حالــة مــن اضطــراب الــوالءات، 
تعتــرب  وهلــذا  البلــد،  واالقتصــادي يف  السياســي  الوضــع  علــى  مباشــر  انعــكاس  لــه  بــدوره  وهــذا 
الســودان مــن أشــد البلــدان حاجــة إىل ضبــط العالقــة ابآلخــر اخلارجــي؛ نتيجــة ســنوات املقاطعــة 
وإدراج البلــد يف قوائــم الــدول الداعمــة لإلرهــاب، األمــر الــذي يتطلــب تبــي سياســة خارجيــة أكثــر 

انفتاحــاً، ومبــا ال يؤثــر علــى ســيادة البلــد.

َتعقــد الســودان آماهلــا يف مواجهــة املخاطــر االقتصاديــة علــى الدعــم اإلقليمــي، ويعتــرب التحــدي 
اخلارجــي األبــرز أمامهــا، موازنــة العالقــات اإلقليميــة والدوليــة، إضافــة إىل الســعي لرفــع العقــوابت 

االقتصاديــة كاملــة، وشــطب الســودان مــن الئحــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب.

تــزال  مــا  اللحظــة، وفرنســا  ليــس وليــد  الســاحل األفريقــي  الفرنســي يف دول منطقــة  التواجــد 

)39(   عبــد الفتــاح ماضــي، العوامــل اخلارجيــة والثــورات العربيــة أربــع إشــكاليات للبحــث، جملــة سياســات عربيــة، املركــز العــريب 
للدراسات، العدد)36( يناير 2019م، ص17.12.
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تــرى نفســها األحــق ابهليمنــة علــى الفضــاء االســتعماري القــدمي، وقيادتــه َوفْــق مصاحلهــا علــى 
حســاب الشــعوب األخــرى، وهلــذا عملــت منــذ عقــود علــى تغذيــة احلــروب األهليــة املوجــودة بفعــل 
السياســات االســتعمارية، مما أدى إىل إضعاف التنمية واألمن يف هذه البلدان، وهذا ما ســاعدها 
علــى التوســع أكثــر يف دول تلــك املنطقــة لنهــب الثــروات النفطيــة واملعدنيــة، وهلــذا يصــر احملتجــون 
يف اجلزائــر علــى رفــض التدخــالت اخلارجيــة، وقــد نــدد احملتجــون يف مســرياهتم بتدخــالت الرئيــس 
الفرنســي وتصرياتــه خبصــوص الوضــع يف اجلزائــر، وَعــدُّوه مواصلــة لفــرض وصايتهــا االســتعمارية، 
كذلك رفض احملتجون زايرة وزير اخلارجية السابق رمطان لعمامرة والدبلوماسي السابق األخضر 
االبراهيمــي إىل روســيا و الصــني لطمأنتهــم علــى مصاحلهــم يف اجلزائــر، وإىل جانــب الفعــل الثــوري 
املتصاعــد يتــاج األمــر فعــاًل سياســياً معــزِّزاً هلــذا التوجــه وأكثــر اتــزاانً فيمــا يتعلــق بضبــط العالقــة 

ابخلــارج.

يف املقابــل هنــاك ختــوف فرنســي مــن أي حتــول دميقراطــي يف هــذه املنطقــة، وال ُيســتبعد أن تكــون 
محــالت حفــرت العســكرية جــاءت إبيعــاز مــن فرنســا للتشــويش علــى احلــراك اجلزائــري واســتغالله، 
كذلــك مــا يتعلــق ابملنــاورات الــي قامــت هبــا املغــرب يف الثامــن مــن إبريــل 2019م ابلقــرب مــن 
احلــدود اجلزائريــة، يف منطقــة شــهدت اشــتباكات اترخييــة بــني اجليشــني اجلزائــري واملغــريب يف حــرب 

الرمــال يف أكتوبــر 1963، والــي جــاءت يف ذروة االزمــة السياســية يف اجلزائــر)40(.

القلــق الروســي مــن االحتجاجــات اجلزائريــة بــدا واضحــاً نتيجــة العالقــة االقتصاديــة والعســكرية 
والسياســية الــي تربــط البلديــن منــذ االحتــاد الســوفيي، والــي تشــهد تطــوراً مطــرداً، وخصوصــاً بعــد 
زايرة الرئيــس الســابق بوتفليقــة لروســيا يف 2001م، وتوقيــع اتفاقيــة الشــراكة االســرتاتيجية، كأول 
اتفاقيــة توقعهــا روســيا مــع دولــة عربيــة، وهلــذا تســعى روســيا للمحافظــة علــى النظــام الســابق أو 
ضمــان بديــل تســتطيع مــن خاللــه احملافظــة علــى مصاحلهــا يف اجلزائــر وتقويــة نفوذهــا يف املنطقــة 
بشــكل عــام، مســتغلة الرتاجــع األمريكــي واالنشــغال الفرنســي واالضطــراب الــذي تشــهده البلــدان 

العربيــة.

يف العــراق ولبنــان اكتســبت االحتجاجــات الشــعبية زمخــاً كبــرياً، ألهنــا حَتــدث للمــرة األوىل يف 

)40(   أمــرية أمحــد حــرزيل، األزمــة السياســية يف اجلزائــر تعقيــدات الداخــل وحتــدايت اخلــارج، املركــز الدميقراطــي العــريب، 
.https://cutt.us/MmuNJ 2019/12/10م،  االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/1/23(
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وقــت واحــد، والــي حتمــل نفــس املطالــب، وتنــادي بتغيــري نظــام احلكــم القائــم، وتوحيــد املطالــب 
الشــعبية الرافضــة للواقــع الداخلــي والتدخــل اخلارجــي وإن بــدت مطالــب رفــض التدخــل اخلارجــي 
أقــوى يف العــراق مقارنــة بلبنــان، وهــذا مــا أاثر الســلطات اإليرانيــة الــي تـَُعــدُّ املتضــرر األول مــن 
ذلــك، ألهنــا بَنــت تدخالهتــا يف هاتــني الدولتــني علــى التناقضــات الداخليــة، ويف حــال ســقوط 
هــذه التناقضــات تفقــد ســيطرهتا مباشــرة، إضافــة إىل الوجــود الشــيعي واحلــدود اجلغرافيــة والعائــدات 
النفطيــة يف العــراق، الــي جتعــل منــه خطــاً أمحــر ابلنســبة إليــران، مــع خضــوع مؤسســات الدولــة 
لنفــوذ القــوى املســلحة التابعــة إليــران؛ كاحلشــد الشــعيب يف العــراق وحــزب هللا يف لبنــان، وهــذا مــا 
عــزز مــن خمــاوف إيــران الــي تــرى أن كل مــا يــدث أييت يف إطــار العقــوابت األمريكيــة الــي تتعــرض 
هلــا، وبدعــم إقليمــي مباشــر، ومــن ذلــك مــا جــاء علــى لســان مرشــد الثــورة اإليرانيــة علــي خامنئــي، 
الــذي اهتــم قــوى خارجيــة ابلتدخــل يف الشــأن العراقــي واللبنــاين، واهتــم الــوالايت املتحــدة بتمويــل 
هــذه االحتجاجــات، وقريبــاً مــن اهتامــات املرشــد اإليــراين وصــف األمــني العــام حلــزب هللا، حســن 

نصــر هللا، االحتجاجــات أبهنــا مل تعــد عفويــة بــل هنــاك قــوى سياســية متوهلــا.

علــى كل  االنقســام  هــذا  وينســحب  إيــراين،  أمريكــي  سياســي  انقســام  حالــة  العــراق  يعيــش 
املســتوايت، العســكرية واإلعالميــة واالقتصاديــة، وهــذا مــا جيعــل خيــار التفــرد األمريكــي ابلتدخــل 
يف العــراق وارداً يف حــال اختفــاء التدخــل اإليــراين، أو قلــب الطاولــة علــى اإليرانيــني، مســتغاًل 
لكــن  منهمــا،  أايً  يتجــاوز  أن  القــادم  أو  احلــايل  النظــام  يســتطيع  وال  الشــعيب،  الســخط  حالــة 
ابســتطاعته بنــاء تــوازانت حقيقيــة مبــا ال يضــر مبصلحــة العــراق، ويبقــى التحــدي األمريكــي واإليــراين 
مــن أقــوى التحــدايت اخلارجيــة الــي تواجــه االحتجاجــات العراقيــة، خصوصــاً أهنــا تزامنــت مــع 
احتجاجــات متكــررة يف الداخــل اإليــراين، إضافــة إىل اخلطــوات املربكــة للمشــهد االحتجاجــي 
املتمثلــة ابلضــرابت األمريكيــة الــي تعــرض هلــا احلشــد الشــعيب املدعــوم إيرانيــاً، ومــا تــال ذلــك مــن 
ردود تصعيديــة أربكــت املشــهد االحتجاجــي، مثــل اقتحــام حمتجــني غاضبــني للســفارة األمريكيــة 
يف العــراق، وهــو األمــر الــذي فســرته أمريــكا يف إطــار تنفيــذ التهديــدايت اإليرانيــة هلــا، وجــاء مقتــل  
القائــد العســكري اإليــراين قاســم ســليماين، وانئــب رئيــس احلشــد الشــعيب أبــو مهــدي املهنــدس، 
يف إطــار الــرد األمريكــي علــى اقتحــام الســفارة، ومــا تــاله مــن رٍد إيــراين بقصــف عــدد مــن املقــار 
العســكرية األمريكيــة يف العــراق، وهــذه اخلطــوات قــد تقــف عنــد هــذا احلــد إذا اقتنــع الطرفــان مبــا 
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مت، وقــد تكــون بدايــة حتــول يف إطــار اخلالفــات األمريكيــة اإليرانيــة، خصوصــاً إذا مت اســتثمار إيــران 
لــأذرع املســلحة التابعــة هلــا يف املنطقــة، األمــر الــذي قــد ينعكــس علــى مشــهد االحتجاجــات 

العراقيــة أكثــر، ألن ذلــك ســيحوِّل املنطقــة العربيــة والعــراق خاصــة إىل ســاحة حــرب مفتوحــة.

علــى املســتوى اإلقليمــي مل تكــن دول اإلقليــم مرحبــة هبــذه االحتجاجــات وال ابالحتجاجــات 
الــي ســبقتها، فإيــران َتعتــرب أن أي دميقراطيــة عربيــة حقيقيــة قــد تُزعــزع نظامهــا، واحلالــة املصريــة تـَُعــدُّ 
املثــال األبــرز علــى الدعــم اإلقليمــي للثــورات املضــادة، ويعــود الســبب يف ذلــك إىل خــوف هــذه 
األنظمــة مــن امتــداد التغيــري إليهــا، وخبصــوص العامــل اإلســرائيلي فــإن هنــاك معادلــة ظلــت قائمــة 
تربــط بــني مســألي أمــن إســرائيل ووجــود منــط احلكــم املســتبد ابلعواصــم العربيــة، خوفــاً مــن وصــول 
أي قــوة وطنيــة إىل الســلطة)41(، ويف هــذا اإلطــار قــد تتالقــى الــدول املختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا 

يتعلــق برفــض هــذه االحتجاجــات والوقــوف ضدهــا.

تُعتــرب االحتجاجــات الــي عاشــتها املنطقــة العربيــة يف 2019م شــعبية خالصــة، تكتنفهــا حتــدايت 
متعــددة داخليــة وخارجيــة، لكــن اخلــارج يــاول يف هــذه املــرة بــكل مــا أويت مــن قــوة اســتغالل حــراك 
الشــعوب وتوجيهــه خلدمــة مصاحلــه، وإعــادة متوضعــه مــن خــالل االحتجاجــات نفســها، ومــع هــذا 
فــإن األحــداث الســابقة وتداعياهتــا أكســبت الشــعوب خــربة ال أبس هبــا، ســواء يف التعامــل مــع 
قــوى الثــورة املضــادة احملليــة أو األطــراف األخــرى اإلقليميــة والدوليــة، ولعــل مــن اخليــارات املفضلــة 
الــي ميكــن أن تلعبهــا هــذه القــوى تفكيــك اجلســم الثــوري وإذكاء اخلالفــات الداخليــة واللعــب علــى 
التناقضــات املناطقيــة واأليديولوجيــة واملذهبيــة، كخيــارات أوليــة، وميكــن أن تعقبهــا خيــارات أخــرى 

يف إطــار عــدم االستســالم ألي عمليــة تغيــري حقيقيــة يف املنطقــة.

)41(   عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق، ص19.
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مستقبل احتجاجات 2019م وانعكاساتها على المنطقة
لالحتجاجــات العربيــة يف 2019م أهــداف واضحــة، تتعلــق بتغيــري األنظمــة احلاكمــة، ولعــل 
اهلــدف العــام مــن وراء ذلــك كلــه يكمــن يف حتقيــق انتقــال دميقراطــي حقيقــي، مــن خاللــه خيتــار 
الشــعب مبحــض إرادتــه مــن ميثلــه، بعيــداً عــن اآلليــات املتحكمــة يف الســلطة والثــروة، ومبــا يتيــح 
للشــعوب االســتفادة مــن ثرواهتــا وحتقيــق التنميــة االقتصاديــة واحلكــم الرشــيد، وممــا ال شــك فيــه أن 
جناح الشعوب يف الوصول إىل هذه املطالب، يكمن يف إمياهنا بضرورة التغيري، وإدراكها أن ذلك 
يتطلــب عمــراً طويــاًل حــى تتحقــق األهــداف كاملــة، إضافــة إىل مراعــاة أمهيــة الفــرتات االنتقاليــة 

وتكاليــف إعــادة البنــاء مبــا يقــق التطلعــات املســتقبلية للمجتمعــات.

أواًل: امتحان المرحلة االنتقالية
تـَُعــدُّ املرحلــة االنتقاليــة أوىل املراحــل الــي عــن طريقهــا يتــم االنتقــال مــن األنظمــة الســابقة املتســمة 
ابلطابــع التســلطي بدرجاتــه املتفاوتــة إىل أنظمــة أكثــر دميقراطيــة، وهــي مرحلــة طبيعيــة ومهمــة يف 
أي حتــول، وفيهــا تظهــر اخلالفــات الكــربى والتباينــات املتعــددة، لوجــود األنظمــة الســابقة الــي 
حتــاول العــودة بطريقــة أو أبخــرى، وكثــرياً مــا تكــون ممثلــة يف هــذه الفــرتة، وهــذا مــا يســهِّل هلــا 
إعــادة العبــور ورمبــا بوجــه جديــد، كمــا أن هــذه الفــرتة حتضــر فيهــا الصراعــات املتعــددة بــني القــوى 
السياســية املختلفــة، ويف اجملتمعــات العربيــة تكــون خماطــر هــذه املرحلــة مضاعفــة نتيجــة احلالــة 
االقتصاديــة املرتديــة وضعــف العمليــة الدميقراطيــة أو انعدامهــا، وهــذا مــا يتطلــب ســد الثغــرات الــي 
ميكــن أن تعــود منهــا األنظمــة الســابقة، والــي ســبق اإلشــارة إىل بعضهــا فيمــا يتعلــق ابلتحــدايت.

بعــد عــزل الرئيــس الســوداين الســابق عمــر البشــري، وإعــالن اجليــش تــويل املرحلــة االنتقاليــة يف 
احلــادي عشــر مــن إبريــل 2019م، بدعــوى احملافظــة علــى البلــد مــن االنــزالق يف حــرب أهليــة، 
أعلــن احملتجــون رفضهــم ملــا أمســوه اســتبدال انقــالب ابنقــالب، وبــدؤوا تصعيدهــم ضــد االنقــالب 
العســكري، ممــا أدى لقمــع احملتجــني يف أكثــر مــن ســاحة، حــى جــاءت املبــادرة األثيوبيــة لتعلــن 
التوصــل إىل حــل وســط بــني قــوى احلريــة والتغيــري مــن جهــة والعســكر مــن جهــة أخــرى، وهبــذا 
دخلــت الســودان يف مرحلــة انتقاليــة ذات طابــع توافقــي يف ظاهرهــا مدهتــا 39 شــهراً، ويبقــى 
الوصــول إىل ذلــك التاريــخ واخلــروج مــن هــذا الطابــع املختلــط إىل انتخــاابت دميقراطيــة نزيهــة 
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وتنحــي العســكر، هــو االمتحــان األبــرز الــذي يواِجــه اجلميــع.

فيهــا  يكــون  انتقاليــة ال  فــرتة  إىل  تدعــو  املعارضــة  أطــراف يف  بــني  الــرؤى  تباينــت  اجلزائــر  يف 
أي دور لرمــوز النظــام الســابق، وســلطة يؤيدهــا اجليــش تتبــى تســيري فــرتة مــا بعــد بوتفليقــة وفــق 
اإلطــار الدســتوري، وجــزء كبــري مــن احلــراك مــع اخليــار الدســتوري ولكــن وفــق خمــارج َتســتبعد بقــااي 
النظــام املتهمــة ابلتحضــري لتزويــر العهــدة اخلامســة، وبــني رفــض الشــارع وإصــرار الســلطة أقيمــت 
االنتخــاابت الرائســية الــي أســفرت عــن فــوز عبــد اجمليــد تبــون الــذي شــغل منصــب رائســة الــوزراء يف 
عهــد بوتفليقــة، ورغــم وعــوده بتلبيــة تطلعــات الشــعب الــي أعلنهــا فــور فــوزه إال أن االحتجاجــات 
الشــعبية اســتمرت رافضــة الطريقــة الــي متــت هبــا االنتخــاابت والنتيجــة الــي أســفرت عنهــا، كوهنــا 
تعيــد تكريــس أدوات النظــام الســابق، ويبقــى االمتحــان األبــرز أمــام الرئيــس اجلديــد يف حتقيــق مــا 
وعــد بــه مــن حريــة ودميقراطيــة، ألن تلــك الوعــود يف احلقيقــة هــي عــني مطالــب احملتجــني، وبذلــك 

قــد يســتطيع امتصــاص الغضــب الشــعيب، والعبــور إىل الدميقراطيــة.

أمــا املشــهد يف العــراق ولبنــان فيختلــف عــن ســابقيه، فاحملتجــون مصــرون علــى حتقيــق أهــداف 
االحتجاجــات واملتعلقــة ابإلصــالح الشــامل وحماربــة الفســاد، ويــرون أن إســقاط رئيســي الــوزراء 
ليســت ســوى أول املطالــب، وبينمــا تســتمر مشــاورات القــوى السياســية املتصارعــة للتوافــق علــى 
الــوزراء، يواصــل احملتجــون تصعيدهــم، ورمبــا أن االنتقــال مــن  بعــد اســتقالة رئيســي  مــا  ترتيــب 
رئيــس وزراء إىل آخــر ليــس هــو فقــط مــا ميكــن أن ينهــي االحتجاجــات، مــامل حُتــدد مالمــح الفــرتة 
االنتقاليــة ومآالهتــا، وتكــون مرضيــة للشــعب الرافــض هلــذا الوضــع، ومــا ســوى ذلــك قــد يــؤدي 

للدخــول يف حالــة احــرتاب داخلــي ال حُتمــد عواقبهــا.

إن ســقوط األنظمــة ال يعــي زوال التســلط، فقــد يكــون مدخــاًل آخــر لنظــام أكثــر احتــكاراً 
ومتســكاً ابلســلطة، وعلــى املســتوى اخلارجــي يالَحــظ أن سياســات الــدول الغربيــة مبثابــة مؤثــرات 
ســلبية تعمــل علــى ترســيخ التبعيــة مــن خــالل براجمهــا املطروحــة علــى جمموعــة الــدول الســائرة حنــو 
الدميقراطيــة، فتتدخــل مبختلــف األســاليب وخاصــة العســكرية منهــا، ومبــربرات متعــددة، ويف األخــري 
تَــرتك الدمــار وتفتــح اجملــال للصراعــات والغيــاب الكلــي ملعــى الدولــة وســيادهتا، وتبقــى العوامــل 
الداخليــة املتعلقــة ابهنيــار األنظمــة التســلطية وتوســيع الثقافــة الدميقراطيــة وتزايــد قــوة اجملتمــع املــدين 
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هــي الضامــن الفعلــي لرفــض تدخــل اآلَخــر يف منــط تســيري اجملتمعــات)42(.

الفــرتات االنتقاليــة، والــي تصــل إىل  َتظهــر يف  الــي  الداخليــة  وإضافــة إىل اخلالفــات  عمومــاً 
حــد التعقيــد أحيــاانً، وقــد تؤِخــر عمليــة التغيــري، فــإن التدخــالت اخلارجيــة تبــدو حاضــرة وبقــوة، 
خصوصــاً إذا طالــت الفــرتة االنتقاليــة، وغالبــاً مــا يكــون التدخــل لــوأد عمليــة االنتقــال الدميقراطــي، 
عــدة ذرائــع لشــرعنة مــا يقــوم بــه، مــن قَبيــل احملافظــة علــى املصــاحل االقتصاديــة أو  مســتخدماً 
اســتيعاب العمــق اجلغــرايف، ويــزداد التخــوف أكثــر علــى مصــري العــراق ولبنــان ابعتبارمهــا ســاحة 
صــراع دويل كبــري، ويبقــى التوافــق الداخلــي واحلــرص علــى الطابــع الســلمي وعــدم اإلقصــاء، والبعــد 
عــن التدخــل اخلارجــي ســواء كان بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة الضامــن األبــرز للخــروج مــن 

امتحــان الفــرتة االنتقاليــة بنجــاح.

ثانياً: االنتقال الديمقراطي وعامل الزمن 
انتقــال دميقراطــي، عــن طريقــه يشــرتك اجلميــع يف  تســعى االحتجاجــات الشــعبية إىل حتقيــق 
الســلطة والثــروة، وهــذا اهلــدف مــع إمكانيتــه إال أنــه يتــاج إىل زمــن، ألن املتتبــع لتاريــخ الثــورات 
واالحتجاجات جيد أن كثرياً منها مل تصل إىل أهدافها احلقيقية إال بعد عدة عقود من انطالقها، 
وحــى بنــاء الدميقراطيــة نفســه يتــاج إىل وقــت، وال يوجــد يف الغالــب دولــة بنيــت فيهــا الدميقراطيــة 
مباشــرة مــن خــالل عمــل ثــوري واحــد، فاالحتجاجــات كمــا ســبق تفصيلــه تســتغرق ســنوات 
للوصــول إىل حالــة االســتقرار، حبســب ظــروف البلــد الــذي انطلقــت فيــه، والقــوى املضــادة الــي 
حتــاول عرقلتهــا، والقــوى القائمــة عليهــا واملســتفيدة مــن جناحهــا، فقــد اســتغرقت الثــورة الفرنســية 
كمــا أشــرَي أعــاله حنــو عشــر ســنوات لالســتقرار، والثــورة البلشــفية قريبــاً مــن مخــس ســنوات، وهكــذا 

ســنة الثــورات.

إن حتقيــق هــذا االنتقــال يتطلــب خــوض مســار حضــاري طويــل ومعقــد مــن الكفــاح الدميقراطــي 
واالندمــاج االجتماعــي والتغيــري الثقــايف، وقــدرة مجاعيــة علــى النهــوض، كمــا يقتضــي كذلــك الوعــي 
املركَّــب ابحمليــط اخلارجــي وطبيعــة املرحلــة احلضاريــة الراهنــة، ألن اجملتمعــات يف حتوالهتــا الكــربى 

)42(   لينــدة طــرودي، عوامــل التحــول الدميقراطــي بــني املؤثــرات الداخليــة واخلارجيــة، جملــة احلقــوق والعلــوم السياســية، كليــة 
احلقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عمــار ثليجــي، اجلزائــر، العــدد )12( 2016م، ص351.
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تــؤدي مثنــا غاليــا مــن أجــل إرســاء أســس توافقاهتــا التارخييــة الكــربى، علــى أســاس توطــني النظــام 
الدميقراطــي واحلريــة والعــدل، وهلــذا  جيــب يف هــذه الفــرتة التوجــه حنــو بنــاء أمنــاط بديلــٍة جديــدٍة 
فكرية واجتماعية واقتصادية وسياســية حاملة ملشــروع اإلصالح والدميقراطية والنهضة؛ ألن مســار 
االنتقــال الدميقراطــي وتفكيــك البنيــات االســتبدادية واإلرث التســلطي ليــس مســاراً خِطّيــا واضــَح 
املعــامل واألســس، كمــا ال توجــد وصفــة جاهــزة صاحلــة للتطبيــق، والدولــة العربيــة احلديثــة بطبيعتهــا 
متيــل إىل التســلط واالســتحواذ أبشــكاله املختلفــة، ولديهــا ممارســات وتقاليــد عريقــة وآليــات عتيــدة 
يف الســيطرة وأتميم اجملتمع والتحكم يف الســلطات املادية والرمزية، كما أن الفســاد منظومٌة عصيٌة 
ومعقــدة ذات أبعــاد سياســية واقتصاديــة وإداريــة وإعالميــة يصعــب تفكيكهــا بســهولة ولــن يتأتــى 
إال ابســتعادة األمــة للفاعليــة والتأثــري والســيادة وجتنــب فوضــى االهنيــار أو الطائفيــة أو التجزئــة، 

واســتثمار مرحلــة التطلــع الكفاحــي اجلماعــي لبنــاء كتلــة دميقراطيــة جامعــة)43(.

َتســتخدم األنظمــة كافــة الوســائل لِــَوْأِد االحتجاجــات، لكــن هــذه الوســائل ال تســتطيع إســقاط 
العزميــة الشــعبية، ويُعتــرب العنــف أحــد هــذه الوســائل وأقواهــا، وبقــدر اإلثخــان واإليــالم إال أن هــذه 
الوســيلة ال تنهــي االحتجاجــات ابلكليــة، بــل رمبــا تزيدهــا زمخــاً، كمــا أن الشــعوب قــد تقــوى علــى 
جتــاوز حالــة البنــاء الثقــايف اهلــش أو القريــب، الــذي مل يتحــول بعــد إىل ثقافــة جمتمعيــة، كمــا حصــل 
يف العــراق، فرغــم تكريــس املناهــج واإلعــالم واخلطــاب الديــي للمســألة الطائفيــة، إال أن الشــعب 
اســتطاع أن يتجاوزهــا، وحالــة املدافعــة بــني مــا كان ومــا جيــب أن يكــون يتفــاوت عمرهــا الزمــي 

مــن شــعب إىل آخــر.

قــد تنجــح األنظمــة علــى املــدى القريــب يف العــودة إىل احلكــم أبي طريقــة أو علــى األقــل املشــاركة 
فيــه، كمــا هــو األمــر يف اجلزائــر حيــث ال يــزال اجليــش متحكمــاً أبدوات اختيــار احلاكــم، ويف احلالــة 
الســودانية ال يــزال النظــام الســابق ممثــاًل ابلعســكر يســيطر علــى جــزء مــن املشــهد، ويف العــراق 
تتمســك القــوى احملليــة ابلوضــع القائــم، ويف لبنــان يبقــى األمــر أكثــر تعقيــداً لوجــود دســتور يكــرس 
احملاَصصــة الــي اثر بســببها الشــعب، وعلــى اختــالف احليثيــات يف الــدول األربــع مــن املرجــح أن 
تبقــى احلالــة االحتجاجيــة قائمــة، نظــراً لبقــاء األســباب ومســو اهلــدف، وهــذا األمــر ســيؤدي إىل 

)43(   ســلمان يونعمــان، النمــوذج الثــوري االنتفاضــي العــريب مل يصــل ذروتــه بعــد، األانضــول، )2019/3/31( اتريــخ 
.https://cutt.us/yuVUi 2019/12/17م،  االطــالع: 
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جــوالت قادمــة مــن االحتجاجــات واملســاَومات، يتــم مــن خالهلــا إحــداث تغيــريات متدرجــة، 
اســتجابة لضغــط الشــارع قــد تــؤول يف هنايتهــا إىل تغيــري شــامل.

عامــل الزمــن هــذا بقــدر ســلبيته إال أنــه قــد ُيســتثمر مــن خــالل إعــادة بنــاء وعــي جديــد، يســهم 
يف الدفــع بعمليــة التحــول الدميقراطــي إىل األمــام، وأتهيــل خُنَــٍب سياســية وفكريــة جديــدة، وإعــداد 
قــادة حقيقــني لضمــان انتقــال الســلطة ومبــا يكفــل تغــري أدائهــا عمــا كانــت عليــه ســابقاً، إضافــة 
إىل أمهيــة بنــاء املفاهيــم املدنيــة وخصوصــاً مــا يتعلــق منهــا ابلدولــة والسياســة والدميقراطيــة واملواطنــة 

والكرامــة والعــدل واملســاواة واحلقــوق واحلــرايت.

االنتقــال الدميقراطــي ال يُعتــرب كل الدميقراطيــة، وإمنــا يـَُعــد مرحلــة مــن مراحــل البنــاء املؤسســي هلــا، 
تليــه مرحلــة التحــول الدميقراطــي الــي تــؤدي إىل دمــج املشــروع الدميقراطــي ضمــن املنظومــة اجملتمعيــة 
الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، وحتــوُّل الدميقراطيــة إىل ثقافــة جمتمعيــة ولبنــة مــن 
لبنــات النســيج الداخلــي، وتنعكــس علــى الســلوك الفــردي واجلماعــي، وهــذا بــال شــك يتــاج إىل 

فــرتة أطــول مــن فــرتة االنتقــال الدميقراطــي.

ثالثًا: المنطقة العربية من االحتجاجات المطلبية إلى الثورات الشاملة
تتشــابه الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الــي تعيشــها البلــدان العربيــة مــع بعــض، 
حيــث إن الوضــع السياســي الــذي تعيشــه أغلــب هــذه البلــدان يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الوضــع 
االقتصــادي، وهــذا مــا أدى إىل ارتفــاع معــدالت الفســاد وِنســب الفقــر والبطالــة وتــردي اخلدمــات 
العامــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إجــراءات تتعلــق حبريــة الــرأي والتعبــري، وضغــٍط علــى الشــعوب 
وقمــٍع لالحتجاجــات، وهــذا مــا أدى حلالــة اإلحبــاط الداخلــي واالحتقــان الشــعيب الــذي انفجــرت 
معــه موجــة الربيــع األوىل يف 2011م، واحتجاجــات 2019م الــي رمســت مالمــح ربيــع جديــد 
يتوافــق مــع الربيــع األول يف األســباب الدافعــة واإلصــرار الالحمــدود، كمــا أن توفــر هــذه األســباب 
يف أكثــر مــن بلــد واملتعلقــة بغيــاب احلقــوق واحلــرايت وتراجــع املســتوى املعيشــي وارتفــاع معــدالت 
الفقــر والبطالــة واستشــراء الفســاد، جتعــل مــن انــدالع االحتجاجــات يف املســتقبل يف أكثــر مــن بلــد 

عــريب أمــراً وارداً وبقــوة.

تُعتــرب ارتــدادات الثــورة يف اإلقليــم أمــراً طبيعيــاً حســب اتريــخ الثــورات، فالثــورة الفرنســية الــي تلتهــا 
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الردة امللكية، عادت وانفجرت موجتها االرتدادية يف أرجاء أورواب، وخاصة بعد العهد النابوليوين، 
واحنســار احتالالتــه الــيَ نشــرت أفــكار الثــورة أيضــاً، ويبــدو أن املرحلــة مــا بــني 1830. 1848 
هــي أكثــر احلقــب شــبهاً ابحلقبــة العربيــة، مــن انحيــة انتشــار فكــرة الثــورة وحــرص احلكومــات 
القائمــة علــى اختــاذ اخلطــوات االحرتازيــة إلحباطهــا، وكذلــك مــن انحيــة حتــوُِّل الثــورة وانتشــار فكــرة 
الدميقراطيــة يف إطــار الدولــة الوطنيــة إىل ســريورة تتضمــن صعــوداً وهبوطــاً وأزمــات وغريهــا، فالثــورة 
الفرنســية مثــاًل كان هــدف احلكومــات الــي وقفــت ضدهــا منــع تكرارهــا، لكــن ذلــك األمــر مل َيُــْل 
دون انتشــارها يف إســبانيا وانبويل واليوانن وأمريكا اجلنوبية، ومبجرد جناح الثورة وانتشــار جاذبيتها 
ومــا تعرضــه مــن جاذبيــة التغيــري بواســطة إرادة الشــعب وقدرتــه علــى التحــرك، فــإن الشــعوب الــي 

تشــعر ابلظلــم والــي ســئمت اجلمــود أو أجــزاء منهــا َتســتلهم النمــوذج للتحــرك)44(.

تعيــش املنطقــة العربيــة مرحلــة مهمــة يف مســارها التارخيــي، وهــذا تعبــري طبيعــي لُســنن حركــة 
التاريــخ، ألن الدميقراطيــة تعتــرب ظاهــرة تنتقــل مــن بيئــة ألخــرى ، ابتــدأت يف الســبعينيات مــن القــرن 
املاضي إبســقاط ديكتاتورايت الربتغال وإســبانيا، بعدها رحلت إىل أورواب الشــرقية، لتنتقل بعدها 
إىل بلــدان أمريــكا اجلنوبيــة، ويف عقــد التســعينات دخلــت أرجــاء أورواب الســالفية ، لتســتقر بعــد 
ذلــك يف الــدول اإلســالمية مــن آســيا الوســطى )ماليــزاي وإندونيســيا(،  بعدهــا رحلــت إىل إفريقيــا 
اجلنوبيــة، وبقــي األمــر كذلــك حــى العقــد الثــاين مــن هــذا القــرن، لريحــل الربيــع الدميقراطــي إىل 
الوطــن العــريب حســب تعبــري املفكــر املغــريب حممــد طــاليب، الــذي ينظــر إىل الدميقراطيــة كُســنَّة اترخييــة 
تعضدهــا ُســَنٌن أخــرى اجتماعيــة حتــدث بســبب الرتاكــم الَكمــي يف ممارســة القهــر والظلــم علــى 
الشــعوب، يقابلهــا يف ذلــك تراكــم كمــي يف الوعــي بذلــك الظلــم والقهــر مــن طــرف الشــعوب، ومهــا 

شــرطان أساســيان يف فعــل الثــورة والتغيــري)45(. 

هلــذه االحتجاجــات والــي ســبقتها عــدد مــن املقاصــد، وهــي بوصلــة املدافعــة يف الفــرتات القادمــة، 
تتعلــق إبنتــاج الســلطة والثــروة وإعــادة توزيعهمــا، وجوهــر ذلــك إعــادة الســلطة والثــروة لأمــة، وإنتــاج 
هــة وإعــادة توزيعهــا، وهــذه املقاصــد  القيــم احلاكمــة وإعــادة توزيعهــا، وإنتــاج املفاهيــم الفكريــة املوجِّ

)44(   عزمي بشارة، مرجع سابق، ص72.69.
)45(   حممــد الطــاليب، الربيــع الدميقراطــي ســنة اترخييــة واجتماعيــة وسياســية ونفســية، حركــة التوحيــد واإلصــالح، املغــرب، 

.https://cutt.us/FWC7H ،2012/12/1( اتريــخ االطــالع: 2019/12/18م(
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األربعــة متزامنــة ومتتاليــة ومرتاكبــة ومتشــابكة بعضهــا مــع بعــض، وهــي متثــل أربــع ثــورات حقيقيــة، 
ثــورة سياســية، وثــورة اقتصاديــة اجتماعيــة، وثــورة قيميــة أخالقيــة، وثــورة فكريــة ثقافيــة، وهــذه 
الثــورة هــي املدخــل لإلصــالح العــام، واملدخــل السياســي رمبــا أمههــا إن مل يكــن املدخــل الفكــري 

الثقــايف)46(. 

تربِهــن هــذه االحتجاجــات علــى أن الدميقراطيــة ليســت اليــوم مطلبــاً حقيقيــاً يف اجملتمعــات العربيــة 
املعاصــرة فحســب، ولكنهــا ممكنــة أيضــا، بــل إهنــا البنــد األول علــى جــدول أعمــال الشــعوب العربيــة 
التارخيــي، والــذي مــن دونــه لــن تكــون هنــاك أي إمكانيــٍة لتحقيــق أي إجنــاز وطــي، فالثــورات تفتــح 
صفحــة جديــدة يف اتريــخ األمــم والشــعوب، لكنهــا ال حَتســم مصريهــا، ومبقــدار مــا تتعلــم الشــعوب 
مــن جتارهبــا، وتُراِكــُم مــن اخلــربة واملعرفــة النظريــة، وأهــم منهــا العمليــة، لكنهــا َتْضَمــُن وصوهلــا إىل 
احلالــة املدنيــة الــي مُتيّــز الشــعوب احلــرّة واألمــم والدميقراطيــات الناجــزة، لذلــك كل ثــورة هــي مشــروع 
أمــة، ودولــة حــرة، وابلتــايل هــي مهمــة مل تكتمــل ولــن تكتمــل إال بثــوراٍت متتاليــة ومســتمرة، ولــو 
بوســائل خمتلفــة يف كل حقبــة، وهــي عمليــة تغــري وتغيــري متواصلــني، ال ُتشــكِّل االنتفاضــة الكــربى 

فيهــا ســوى حلظــة القطــع مــع املاضــي االجتماعــي والسياســي)47(.

كما كان الحتجاجات الربيع العريب أثرها الســليب واإلجيايب يف املنطقة ككل، ســواء فيما يتعلق 
ابلتغيــري اجلزئــي يف تونــس أو املقاربــة اإلصالحيــة يف املغــرب، أو مــا يتعلــق إبعــادة بنــاء التحالفــات 
يف املنطقــة علــى غــري مــا كانــت عليــه، فــإن هــذه االحتجاجــات رمبــا ســتكون هلــا انعكاســاهتا علــى 
املنطقــة، وســتعيد تشــكيل املســتقبل السياســي العــريب، وتشــكيل التحالفــات املختلفــة وتــوازانت 
القــوى، ســواء لصــاحل االحتجاجــات أو ضدهــا، يف حــال اســتمرارها والتحــاق شــعوب أخــرى هبــا.

)46(  املرجع نفسه.
)47(   برهــان غليــون، مــا أجنزتــه ثــورات الربيــع العــريب 2011م، العــريب اجلديــد، )2019/4/11(، اتريــخ االطــالع: 

.https://cutt.us/HV32S 2019/12/1م، 
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الخاتمة
تعتــرب مشــكلة الســلطة مــن أعقــد املشــاكل وأعمــق اإلشــكاالت الــي تعــاين منهــا املنطقــة العربيــة، 
وهــي الســبب الرئيســي يف انــدالع االحتجاجــات الســابقة واحلاليــة ورمبــا االحتجاجــات القادمــة، 
وذلــك النعــكاس ظاهــرة االســتبداد الــذي تعــاين منــه املنطقــة علــى كافــة اجملــاالت االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، وعجــِز األنظمــة القائمــة عــن إدارة الســلطة وفــق إرادة الشــعب، 
وتوزيــع الثــروة وفــق مــا يقــق تنميــة اجملتمــع، وهــذا مــا أدى إىل ظهــور الصراعــات العربيــة املختلفــة، 
وظهــور احلــركات االحتجاجيــة الــي قامــت يف عــدد مــن الــدول العربيــة يف العقــد الثــاين مــن القــرن 
الواحــد والعشــرين، عــرب حمطتــني زمنيتــني، كانــت األوىل يف بدايــة العــام 2011م، والثانيــة يف العــام 
2019م، ونظــراً لوجــود الدوافــع يف أكثــر مــن دولــة فــإن أغلــب الشــعوب العربيــة مرشــحة للحــاق 
ابلركــب، مــا مل ُتســارع أنظمتهــا يف إحــداث تغيــري حقيقــي يعــاجل مشــكلة احلكــم ويرضــي اجملتمــع.

إن انــدالع املوجــات االحتجاجيــة للمــرة الثانيــة خــالل أقــل مــن عقــد هبــذا الزخــم الشــعيب، ويف 
أكثــر مــن بلــد وانطالقــاً مــن دوافــع متقاربــة وتطلعــات واحــدة، إن دلّــت علــى شــيء فإمنــا تــدل علــى 
وحــدة مشــاعر الشــعوب العربيــة وواحديــة تطلعاهتــا، فالظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
الــي تعيشــها البلــدان العربيــة تتشــابه بعضهــا مــع بعضهــا، كمــا أن االحتجاجــات الــي عاشــتها 
املنطقــة خــالل هــذا العقــد، أكســبت الشــعوب عــدداً مــن اخلــربات املتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع 
األنظمــة، وتــاليف األخطــاء الســابقة، واحلــرص علــى ســلمية االحتجاجــات، األمــر الــذي قــد ميكنهــا 

أن ترتقــي مســتقباًل إىل نــوع مــن احلــاالت الثوريــة الشــاملة.

مل يــدرك كثــري مــن املشــاركني يف هــذه االحتجاجــات بدايــة املقاطعــة االقتصاديــة للســودان، وال 
أحــداث العشــرية الســوداء يف اجلزائــر، وال مــا يتعلــق ابلغــزو األمريكــي للعــراق، وال ســنوات احلــرب 
األهليــة يف لبنــان، لكنهــم مسعــوا عنهــا كثــرياً واكتــووا آباثرهــا وأدركهــم هليبهــا، وهــذا مــا عــزز حرصهــم 
علــى عــدم تكــرار تلــك احلــاالت، مــع تقــدم ملحــوظ لــدى هــؤالء يف اســتيعاب حتــدايت احلاضــر 
وتطلعــات املســتقبل، وإدراك مــآالت التدخــالت اخلارجيــة، والتمســك ابهلويــة الوطنيــة والعربيــة، 
والرغبــة اجلــادة يف االنتقــال الدميقراطــي الســلمي الــذي يؤســس حليــاة حــرة وكرميــة، وبــني هــذا احللــم 
يف االنتقــال الدميقراطــي وحــاالت االنتكاســات والقمــع والصراعــات القدميــة واجلديــدة الــي تعيشــها 
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م رِجــاًل ويؤخــر أخــرى، خشــية غيــاب األمــن بصفــة كاملــة،  املنطقــة، كان املواطــن العــريب يُقــدِّ
لكــن عندمــا تصــل األوضــاع إىل ذروهتــا، تتجــاوز الشــعوب مــا قــد يــدث مــن ردود فعــل مــن ِقبــل 

األنظمــة القائمــة، وتتحــدى مســألة القمــع الــذي قــد يزيدهــا قــوة وإصــراراً يف أغلــب األحيــان.

الشــعارات  جــاءت هــذه االحتجاجــات مســتوعبًة األعــراق والقبائــل والعشــائر، وبعيــدة عــن 
األيديولوجية واملناطقية واحلزبية، وحريصة على تقدمي إجابة متقاربة لسؤال اهلوية، كما استطاعت 
عبــور الطائفيــة يف العــراق ولبنــان، وجتــاوز العامــل الِعرقــي يف اجلزائــر والســودان، وهبــذا اســتطاع 
احملتجــون إقنــاع تلــك األنظمــة بضــرورة التنحــي، وحتقيــق هــذا املطلــب ســيكون رمبــا بدايــة الثــورة 
احلقيقيــة وليــس انتهاءهــا، ألن التغيــري الــذي يطمــح إليــه هــؤالء ال يكمــن يف إحــالل أنظمــة جديــدة 
بديلــة عــن األوىل، بــل الســعي لضمــان عــدم تكــرار األخطــاء الســابقة الــي أســهمت يف إنتــاج هــذه 
النخــب احلاكمــة، وهــذا مــا جيعــل التحــدي أمامهــا أكــرب وفــرتة التغيــري أطــول، لعــدة عوامــل تتعلــق 
ــم اجليــش يف الســودان واجلزائــر، وســيطرة املرجعيــات الدينيــة  بعضهــا بوجــود الدولــة العميقــة وحتكُّ
يف العــراق ولبنــان، وتعــدُّد األيديولوجيــات وأتزُّم احلالــة االقتصاديــة، وهــذا مــا قــد يؤخــر الوصــول 
إىل األهــداف الكــربى عــدة عقــود، وذلــك أمــر طبيعــي مقارنــة بعمــر الثــورات، ومــا دامــت أســباب 
االحتجاجــات وشــروط جتددهــا قائمــة، فــإن تكرارهــا هــو الفعــل الــذي سيســتمر، وانتقاهلــا مــن 
دولــة إىل أخــرى أمــر وارد بقــوة؛ نظــراً لتشــابه الدوافــع يف أغلــب دول املنطقــة، مــا مل تُبــادر هــذه 

احلكومــات حبلــول حقيقيــة وُمرضيــة لشــعوهبا.

إضافــة اىل التحــدايت الداخليــة املتعــددة، هنــاك حتــدايت خارجيــة ال تقــل أمهيــة عنهــا، تعــود 
لطبيعــة نشــأة الدولــة الُقطريــة نفســها، والــي نشــأت بفعــل خارجــي أكثــر منــه داخلــي، وربــِط األمــن 
اإلســرائيلي ابســتمرار بنمــط احلكــم الســائد، وقيــام عالقــات خارجيــة مــع تلــك الــدول قائمــة علــى 
التبعيــة الداخليــة واهليمنــة اخلارجيــة، وظهــور مصطلــح احلــرب علــى اإلرهــاب مبفهومــه الفضفــاض 
الــذي يتســع لرتســيخ احلكــم املطَلــق، وتربيــر قمــع احلــرايت وإجهــاض مســارات االنتقــال الســلمي 
إىل الدميقراطيــة، والتخــوف اإلقليمــي مــن متــدد مثــل هــذه االحتجاجــات إىل بقيــة الــدول العربيــة، 
ويف هــذا اإلطــار قــد تتالقــى الــدول املختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا يتعلــق برفــض االحتجاجــات 
والوقــوف ضدهــا، وهــذا قــد يؤخــر التغيــري وينهــك احملتجــني؛ لكنــه لــن يســتطيع القضــاء علــى 
االحتجاجــات بشــكل كلــي، ولعــل املرونــة يف اســتيعاب التحــدي اخلارجــي يف هــذا الظــرف وهبــذه 
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املعطيــات قــد تقلــل التكلفــة.

تعتــرب املؤسســة العســكرية هــي املتحكمــة يف املشــهد كمــا يف الســودان واجلزائــر، وهلــا َمصــاحل 
تتقاطــع يف بعــض املراحــل مــع عــدد مــن املطالــب الشــعبية، بينمــا هنــاك جماميــع مســلحة تنافِــس 
اجليــش وال تـَْتبــع يف كثــري مــن أعماهلــا وزارة الدفــاع، وتتحكــم فيهــا قــوى أخــرى كمــا هــو احلــال يف 
العــراق ولبنــان والســودان، وتظــل تشــكل حتــدايً عســكرايً حقيقيــاً ســواء فيمــا يتعلــق ابالحتجاجــات 
ــر علــى األغلــب خماطــر العالقــة  أو طبيعــة املؤسســة العســكرية نفســها، وهــذه احلالــة عمومــاً تفسِّ
بــني اجليــش والسياســة يف أكثــر اجلمهــورايت العربيــة، والــي تكمــن يف إضعــاف اجليــش للسياســة 

أو إضعــاف السياســة للجيــش.

تعتــرب الدميقراطيــة احلقيقيــة اهلــدف العــام مــن وراء هــذه االحتجاجــات، وهــذا اهلــدف يتــاج إىل 
نـََفٍس طويل وإدراك أعمق، ونظراً الرتفاع ســقف طموحات بعض احملتجني واســتعجال املطالب، 
قــد يتــم االنقــالب علــى االحتجاجــات مــن داخلهــا، أو يتــم اســتغالل بعــض احملتجــني يف ثــورات 
مضــادة، وهــذا مــا يتطلــب وعيــاً حقيقيــاً مــن احملتجــني أنفســهم، وإدراكاً لعمــر الثــورات، وحرصــاً 
علــى بنــاء خُنَــٍب وَوْعــٍي جديديــن، يســهمان يف الدفــع بعجلــة التغيــري إىل األمــام، كمــا أن األنظمــة 
االنتقاليــة هــي األخــرى جيــب أن حتظــى ابهتمــام ابلــغ، وطريقــة أذكــى يف اختيــار رموزهــا، ألهنــا 
واجهــة التغيــري والعامــل املهــم بعــد الشــعوب يف إجناحهــا، وحــى ال تكــون بوابــة لعــودة األنظمــة 

الســابقة وتكــرار احلالــة مــن جديــد.
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https://cutt.us/uzFX3
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.https://cutt.us/FWC7H

  حممــد عفــان، املوجــة الثانيــة مــن االحتجاجــات وأزمــة التجديــد لــدى اإلســالم السياســي، 	 
2019/12/28م،  االطــالع:  اتريــخ   )2019/12/17( تركيــا،  عــريب،  يت  آر  يت 

.https://cutt.us/DJVpN

حممــد علــي، أبــرز التحــدايت االقتصاديــة الــي تواجــه رئيــس اجلزائــر اجلديــد، صحيفــة 	 
https://  ،2019/12/4 االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/11/26( اجلزائريــة،  التحريــر 

.cutt.us/Ak0gK

 	https://cutt.us/  ،2019 الفســاد،  مــدركات  مؤشــر  الدوليــة،  الشــفافية  منظمــة 
.M9gvo

انصيــف يوســف حــي، )1999م(، التحــوالت يف النظــام العاملــي واملنــاخ الفكــري اجلديــد 	 
وانعكاســه علــى النظــام اإلقليمــي العــريب، فصــل يف كتــاب العــرب وحتــدايت النظــام العاملــي، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت، الطبعــة األوىل.
نــوري دريــس، )نوفمــرب2018م(، اجليــش والســلطة والدولــة يف اجلزائــر، جملــة سياســات 	 

عربيــة، العــدد )35(. 
مهــام الشــماع، نكســة اقتصاديــة وشــيكة تنتظــر العــراق، اجلزيــرة نــت، )2019/11/18(، 	 

.https://cutt.us/nDgzV ،اتريخ االطالع: 2019/12/10م
الفكــر االســرتاتيجي 	  وحــدة الرصــد والتحليــل، االحتجاجــات العراقيــة بــني العاصفــة واهلــدوء، مركــز 

2019/12/1م،  االطــالع:  اتريــخ   )2019/10/16( إســطنبول،  للدراســات، 
.https://cutt.us/sXiSU

مركــز 	  أهدافــه،  حتقيــق  يف  اللبنــاين  احلــراك  ينجــح  هــل  لبنــان  والتحليــل،  الرصــد  وحــدة 
االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/11/8( إســطنبول،  للدراســات،  االســرتاتيجي  الفكــر 

.9au7J/https://cutt.us 2019/12/1م، 
يــى أمحــد الكعكــي، )1986م(، الشــرق األوســط والصــراع الــدويل، دار النهضــة للطباعــة 	 

والنشــر، بريوت، الطبعة األوىل. 

https://cutt.us/Ak0gK
https://cutt.us/Ak0gK
https://cutt.us/nDgzV
https://cutt.us/sXiSU
https://cutt.us/9au7J
https://cutt.us/9au7J


مركــز مســتقل غــري رحبــي، يُعِــّد األحبــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــرب تكنولوجيــا االتصــال، إســهاماً 

منــه يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــري املبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري االسرتاتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، واملشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األبحاث والدراسات: 
العلميــة يف جمــاالت  املنهجيــة  الدراســات واألحبــاث وفــق  إعــداد  املركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: املركــز،  ختصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية واألهلية، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضــااي الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

د املهــارات. ابلتعــاون مــع كادر علمــي حُمــرتف وُمتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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