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 ا على دول الخليجاتهنعكاساالتغيرات السياسية في المنطقة العربية و 

 أحمد بن علي بن محمد المخيني

 

 مقذمة 

دورا متزايدا في "( دول الخليج)" الست تلعب دول الخليج العربية

الساحة العربية والساحة الدولية نظرا لما تتمتع به من موقع واحتياط 

الوضع " تفاقم"والغرب خصوصا، ال سيما مع ين لدول العالم ككل استراتيجي

ناهيك عن الوفرة  و.  اإليراني وإعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة

المالية والرغبة في النفوذ والسلطة لبعض دول المنطقة ، فإن تنامي حس 

االنتماء الخليجي إلى العالم العربي الناتج من ارتفاع مستويات الوعي 

ات المتعلمة واألخرى التي عاصرت وعايشت أساطين والثقافة ضمن الفئ

: أمرين اثنينعالقة وثقى بين الفكر والسياسة والتجارب العربية أوجد برأيي 

محاولة ( 2)و، به دول الخليج مجتمعة ومنفردة تلعالدور اإلقليمي الذي ( 1)

وذلك من ، للمطالبات الداخلية  ةستجابالاوداخلي الحفاظ على االستقرار ال

( 2)و، كوسيلة تشتيت وإشغال  توظيف الهم العربي( 1" )أمرين اثنينالل خ

 دول الخليج التي برأياإلقليمية محاولة بتر خطوط التغذية الفكرية والمالية 

 .هاتكون موجهة لداخل" قد"

 

لم السياسية التي تمر بها المنطقة في رأيي فإن انعكاسات التغيرات و

، للتو وما حدث ال يعدو أن يكون عوارض مصاحبةبل لعلها قد بدأت تنته بعد 

فكري وعقدي منحبس أكثر منه مادي ظاهر، هذه التغيرات  أن أثرأحسب و

وأحسب أن الشعوب الخليجية في وضع مراقبة ومراجعة ؛ فالمراقبة خارجية 

وبانتظار المتحصلة كاسب بالمومجموعاتها تتأثر بمدى ارتباط مصالح أفرادها 

.  ل داخل كل فرد لتحديد وجهته ودورهمتأما المراجعة فهي تعتغيير الجبهات ، 

وكذلك الحال بالنسبة إلى األنظمة فهي وإن كانت ما تزال قوية لتدرك أن 

من جانب واحد كما تدرك أن الوقت لم يعد سن قوانينها  ت اللعبة اآلن ال

ر في يلتفكلمزيد من الوقت  بجانبها، وكل ما تقوم به اآلن هي مسألة شراء

بخيوط معظمها دول الخليج تمسك ة بحيث للعبوقوانين جديدة كيفية جديدة 

 .دون اللجوء إلى البطاقات األمنية
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على قراءة  دمتعتسأحاول خالل هذه الورقة الموجزة طرح رؤية 

تبثها دول الخليج من جراء هذ ( أحيانا متضاربة)وإشارات  ةديازتملمتغيرات 

آخذا األنظمة الحاكمة على  .السياسية التي تشهدها المنطقة العربية التغيرات

وانطلق أيضا من . أنها كيانات حية لها روحها وشخصيتها وسلوكياتها كالبشر

قناعة بأن العالم العربي نظام سياسي واحد مهما اختلفت االنظمة الحاكمة، 

 .وب العربيةوما عجزت عنه النظم السلطوية التنفيذية لن تعجز عنه الشع

 

 اإلطار انمعزفً واننظزي 

 

كما أسلفت فإن هذه الورقة الموجزة تحاول أن تقدم رؤية مبنية على 

وتأثير ذلك  حسب المعطيات المتاحةالعربية قراءة لألوضاع في المنطقة 

 يف يندملا عمتجملاو بوعشلا بناج ىلإ زايحنالا عم) دول الخليج على وضع

لدى ظرفية وقناعات تراكمت معرفة في ذلك الورقة ، وتستخدم  (لودلا هذه

والتي كونت ذهنية بعينها أو توجها بعينه للتعامل مع األوضاع في الباحث 

والتي عضدها ببعض األدبيات المبحوثة علميا المنطقة واستشراف مستقبلها، 

 .المنشورة حديثا

 

النقاط  نظريا فيالمقيّدة هة معرفيا وويمكن تأطير هذه المنطلقات الموجّ

 :التالية

بمراحل كما يمر معظم األحيان، ومنطقي كائن حي بال عقل  الدولةإن  -1

 ة كاالفتراس ،وانييحوز غرائز حيفهو  النمو من طفولة ونضج وهرم

وحب البقاء واالستمرارية ،والمصلحية النفعية ، وغير ذلك من الطبائع 

سرعان ما والخطير في هذه النظرة أن حيوانية الدولة .  الحيوانية

فتغيّب بشريتهم "( لدولةأهل ا)"تتملك الحواس العقلية لذوي السلطة 

خاصة في حاالت التهديد إال من رحم ربك وقليل هم، وإنسانيتهم، 

 .بالفناء
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مها التي أعدها أرسطوطاليس وقوّالمدنية للسياسة األعمدة الثمانية أن  -2

في تشكل  – أدناه (1)المظهرة في الشكل التوضيحي رقم  -الفارابي 

وتحديد ما ، لفهم ما يجري في المنطقة وعملية صلبة قاعدة رأيي 

يرجى مراعاة أن . فيها يمكن عمله إلنقاذ الوضع السياسي والمدني

يجب أال ( مثل الرعية)المصطلحات الواردة في هذا األنموذج المعرفي 

تؤخذ بظاهرها أو بداللتها الحديثة ، بل يجب أن تدرس في سياق 

ويظهر الشكل التوضيجي . مختلف غير أن هذا ليس مجال ورقتنا هذه

محاولة لتحديث المصطلحات الواردة في أنموذج األعمدة ( 2)رقم 

 .الثمانية للسياسة المدنية

 

خاصة عمان )في دول الخليج  1النفعي الوجودي أن نظام التعايش -3

هو عقلية توطنت لدى الشعوب واألنظمة تسمح لها إنما ( والبحرين

ضربا من ازدواجية المعايير بين بأسلوب حياة يظنه المراقب الخارجي 

الخطاب العام والخطاب الخاص، وهذا نظام يتيح للمجموعات أو 

الشعوب أو في هذه الحالة األنظمة التحرك في سيرورة متواصلة 

(continuum )فيما بين فالتوازي وهلم جرا التماس إلى التوازي  من

 .  الخطابين آنفي الذكر

 

الفكر التي وسمت أو شكلت  (ى األصولالعودة إلبمعنى )أن األصولية  -4

غالبا ما تكون خط اإلمداد األول  السبعيني في التعامل مع أمور الشعب

في إدارتها لألزمات أو في ردة فعلها  ألنظمة الحكم في المنطقة

وتستند هذه األصولية الخليجية على عدة ، لمتطلبات التغيير أو العصرنة

 :عناصر ومقومات مثل

خاصة غير واضحة ومطاطة عادة ما تبرر منظومة قيم  (أ )

ة والسياسية وغيرها من وتشرعن الخصوصية الثقافي

أو )فهم خاص للوالء الخصوصيات، ويعضد هذه المنظومة 

                                                           
1
ٚأعٕٟ تٙا اٌّدّٛعاخ اٌثماف١ح ٚاٌعشل١ح )٘ٛ اٌساٌح اٌّع١ؾ١ح اٌرٟ ٔؾأخ ٚذطٛسخ ٚاعرمشخ ف١ّا ت١ٓ اٌعٛاٌُ : ٔظاَ اٌرعا٠ؼ اٌٛخٛدٞ إٌفعٟ   

ٌرعثش عٓ ِظا٘ش " عٛاٌُ"تعل دٚي اٌخ١ٍح ٚعٍٝ ٚخٗ اٌخقٛؿ عّاْ ٚاٌثسش٠ٓ، ٚذعّذُخ اعرخذاَ ٌفظح  اٌّرعا٠ؾح داخً( ٚاٌذ١ٕ٠ح ٚاٌّز٘ث١ح
ِٕٚعضٌح عٓ تعنٙا اٌثعل ِٚغرمٍح تغٕٕٙا عٛاٌُ ِرٛاص٠ح ٘زٖ اٌساٌح اٌّع١ؾ١ح ٚعٍٛو١اخ اٌّرعا٠ؾ١ٓ راخ اٌٛخ١ٙٓ؛ فُٙ ٠ثذٚ ٚوأُٔٙ ٠ع١ؾْٛ فٟ 

اٌذ٠ٕٟ اٌغ١اعٟ ٚ ُٚفىش٘االخرّاع١ح  ُ اٌثماف١ح ٚاالزرفائ١ح ٚعاداذُٙٚطمٛعٌّٕٙغٛت١ٙا زٛاي اٌؾخق١ح واأل) بالمجال الخاصعٕذِا ٠رعٍك األِش 
 اٌرٟ ذرطٍة ؽشاوح واألعٛاق ٚاٌّاء ٚاٌىألو) المجال العامِٛامع فٟ ، أِا  (ذداٖ ا٢خش ُٚٔظشذٙٚاٌٍغٛٞ ٚٚعائً ٔمً ِعاسفُٙ ٚعٍُِٛٙ 

ادي ٠ر١ّض تاٌّغاٚاج ٚاالزرشاَ اٌّرث ِٓ ٘زٖ اٌعٛاٌُأٞ تع١ذ عٓ خقٛف١ح ٚفف١ٙا ٠ٍدأْٚ إٌٝ أعٍٛب ِذٟٔ ِغرمً  (ٚاٌزٚد عٓ اٌسّٝ اٌّؾرشن
  .ٚاٌّؾاسوح فٟ فٟ اإلداسج ٚفٕاعح اٌمشاس
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ولتجسداته ووسائل التعبير عنه وتمكينه  وصفوفه( المواالة

واحتوائه والحفاظ عليه، وهو فهم يرتكز على الشخوص ال 

 .المؤسسات واألوطان

 

 -أو رئيس الدولة خصوصا  -دور األنظمة الحاكمة  (ب )

إلدارة المصالح المتضاربة أو المتقاطعة ألطراف " كوسيط"

المشهد السياسي واالجتماعي، وذلك لضمان عدم تغليب 

هذا الدور الوسيطي ولو أنه ظاهريا غير .  طرف على آخر

يضع حدودا ذاتية تضمن  محدود السلطات إال أنه واقع

وهذا الدور . وصالحية وساطته واستمراريتهاشرعيته 

الوسيطي يتداخل بشدة مع الفهم الخاص للوالء 

 .ويتعاضدان

 

وحدانية الهياكل االجتماعية الناظمة للعالئق البشرية ضمن  (ج )

إطار المجتمع الواحد أو الدولة وهي القبيلة، وتشكيل 

 .الدولة على أنها طور أعلى من القبيلة
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اٌعاٌُ تغراْ 
ع١اخٗ اٌذٌٚح

اٌذٌٚح عٍطاْ 
ذس١ا ( عٍطح)

اٌغٕح ( ا)تٗ
(اٌمأْٛ)

اٌغٕح 
(  اٌمأْٛ)

ع١اعح

اٌغ١اعح 
٠غٛعٙا 

(  ٠ٕفز٘ا)
اٌٍّه ٠عنذٖ 

اٌد١ؼ
اٌد١ؼ أعٛاْ 
٠ىفٍُٙ اٌّاي

اٌّاي سصق 
ذدّعٗ 
اٌشع١ح

اٌشع١ح 
(  اٌؾعة)

٠رعثذُ٘  
(  ٠طٛعُٙ)

اٌعذي

اٌعذي ِأٌٛف 
ٚ٘ٛ فالذ 

اٌعاٌُ

 :  0 ذٛم١سٟ ؽىً

 اٌّذ١ٔح ٌٍغ١اعحاألعّذج اٌثّا١ٔح 
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اٌعاٌُ تغراْ 
ع١اخٗ اٌذٌٚح

اٌذٌٚح عٍطح 
إلٔفار  

اٌمأْٛ

اٌمأْٛ 
أعاط اٌسىُ

اٌسىُ ٠ٕفزٖ 
سئ١ظ اٌذٌٚح 

ذعنذٖ 
اإلداسج

اإلداسج 
أعٛاْ ٠ىفٍُٙ 

اٌّاي

اٌّاي ِٛسد 
ٍِّٛن 
ٌٍؾعة

اٌؾعة 
٠طٛعُٙ  

(  ٠خنعُٙ)
اٌعذي

اٌعذي ِرطٍة 
ِع١ؾٟ ٚ٘ٛ 
فالذ اٌعاٌُ

 :  2 ذٛم١سٟ ؽىً

ٔغخح ِعقشٔح ٌألعّذج اٌثّا١ٔح 

 اٌّذ١ٔح ٌٍغ١اعح
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 انتغٍزات انسٍاسٍة فً انمنطقة انعزبٍة

لعله من المناسب قبل الخوض في تأثير التغيرات السياسية في المنطقة 

النظر إلى ماهية هذه التغيرات ودور الخليج في إنشائها أو تطورها وذلك من 

خالل الثمانية عشر شهرا الحكومات الخليجية سلوكيات التمعن في خالل 

اعتمدت عليها في هذه الماضية التي جسدت ازدواجية في المعايير التي 

األربع ، وهي إن كانت  تايئانثلا وأ 2مفارقاتلابالسلوكيات ، ويمكن تسميتها 

 : هيالمفارقات و،  عضويامتعالقة فهي ة ظاهريا متضاد

 ؛الدولي في مقابل المشهد  مشهد المحليال -1

 الخارجي؛الدور في مقابل الدور الداخلي  -2

 ؛ وأخيرا(الجملوكيات)الملكيات في مقابل الجمهوريات  -3

 .اآلخر في مقابل رفضرضا البعض  -4

 

 انمشهذ انمحهً مقابم انمشهذ انذونً 

 

وكأن الفراغ الذي أحدثته الثورات العربية أضحى مرتعا للعالم الغربي بدا 

السفلي أو  المرتبطة بالفكر اإلسالميخصبا للحركات اإلسالمية أو تلك 

وفي بعض المواقف عبرت )، والتي تحمل مشاعر معادية للغرب األصولي

ووجوده الذي كان يتمتع الغرب  مما سيؤثر على مصالح( عن هذه المشاعر

مساعدات "تقديم إلى ولذا سعت الحكومات الغربية ، إبان األنظمة السابقة

في دول الخليج قلقا من تحولها إلى  لألنظمةعسكرية وأمنية  ومشتريات" فنية

 ."إسالمية"حكومات جمهورية أو حكومات 

 

 :والنتيجة

أن سياسة االضطهاد واالحتواء المتبعة سابقا عادة مرة أخرى لتصبح  -1

دول الخليج مدعومة بالدول الغربية التي األنظمة باألسلوب الذي تتبعه 

والخروقات تعبر عن رفضها ألساليب القمع المستخدمة كثيرا ما 

                                                           
2
 The GCC Countries and the)ِٓ ٚسلح تسث١ح ِٓ إعذاد ع١ٍف١ا وٌِٛٛثٛ ، تعٕٛاْ   "خا١ئإثٌا" ٚأ "اٌّفاسلاخ"اعرعاس اٌثازث ِماستح   

Arab Spring. Between Outreach, Patronage and Repression ) ،  أعّاي ِعٙذ اٌؾؤْٚ اٌخاسخ١ح ِٓ(Istituto Affari 
Internazionali ) ٚاٌرٟ اعرخذِد اٌّقطٍر اٌالذ١ٕٟ 2102، ِاسط ، َ(dichotomy ) ٍٝالعرعشاك عٍٛو١اخ دٚي اٌخ١ٍح ٌٍٚرذ١ًٌ ع

 .اٌعاللح ت١ٓ ٘زٖ اٌغٍٛو١اخ اٌّرٕالنح ظا٘ش٠ا
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ولكنها لن تذهب إلى أي مدى قد المرتكبة في حق الحريات المدنية، 

يؤثر على مصالحها االقتصادية والسياسية في ظل الظروف المتالطمة 

 .والمتغيرة في المنطقة

شجع ظهور الفراغات ويروز توجهات سياسية جديدة مع المساعدة  -2

دول الخليج إلى محاولة بعض لغربية والوفرة البترولية الفنية ا

من ازن القوى الجديد؛ فالمحافظة على وجودها ودور لعب في تو

الواضح أن السعودية وقطر أضحيا فرسا سباق تمثل فيه السعودية 

وماهية كل من هذين اللواءين . ء اإلصالحلواء الالهوادة وقطر لوا

 :بالعناصر التاليةمرتبطة 

األصولية التي سعت إلى مأل الفراغات السياسية نمو  (أ )

 .واأليدولوجية الحاصلة

بروز تحد جديد من جراء العالقة مع الحلفاء الغربيين؛  (ب )

دول الخليج أن هذه نظمة الحكم في فمن جهة تبين أل

الدول الغربية لن تضمن لها االستقرار كما وعدت ولن تأتي 

لنظام حصل كما )لنجدتها سياسيا إن احتاجت إلى ذلك 

دول المنطقة أن ألنظمة بوعليه فينبغي ل( في مصرمبارك 

تتخذ إجراءات بديلة، ومن جهة أخرى ال يمكن نبذ هؤالء 

الحلفاء كلية وذلك لمدى تأثيرهم وقدرتهم على تغيير دفة 

إيران وتركيا خاصة فيما يتعلق باألحداث في المنطقة 

 .وسورية وإسرائيل

هاتين الدولتين؛ فالسعودية التحديات الداخلية لكل من  (ج )

تحاول التوازن بين شرعية آل سعود المحصورة بين تيار 

واالقتصادي المحافظين ومطالبات اإلصالح السياسي 

الوفاء التوازن بين واالجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى 

أما   .نفوذ المذهبيبمتطلبات االستقرار في البحرين وال

 -التي بقت إلى حد كبير بعيدة عن الثورات العربية  –قطر 

فتحاول أن تظهر لمواطنيها ومثقفيها بدور رائد اإلصالح 

السياسي والداعم للديموقراطي للعالم العربي بغية 

 .الحصول على دور إقليمي الفت

دول الخليج إظهار سيطرتها على األوضاع  وعالوة على ما سبق تحاول -3

ستقرار المصالح االقتصادية للعالم وديمومة في المنطقة ضمانا ال
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اهتمام الدول الغربية بدور دول الخليج في المنطقة خاصة في 

 .مع تقلبات األوضاع المرحلة المقبلة

 

 انذور انذاخهً فً مقابم انذور انخارجً

 

ما أعنيه بالدور الداخلي في مقابل الدور الخارجي هو مجموعة السلوكيات 

مجال االقتصاد )والتصرفات التي قامت بها دول الخليج على المسرح الداخلي 

مقابل مجموعة السلوكيات والتصرفات التي قامت بها دول الخليج ( السياسي

، ( لدوليةالخارجية والعالقات امجال السياسة )على المسرح الخارجي 

وبنفس تقارب السياسة المحلية مع السياسة الخارجية المتعالقة في الجانب 

األول الموضح أعاله، رأت دول الخليج تصرفاتها وسلوكياتها في سياق الدور 

الداخلي مستقلة تماما كشأنها السيادي الداخلي عن تصرفاتها وسلوكياتها في 

لدولية واإلقليمية والتزاماتها سياق الدور الخارجي المتصلة بمسؤوليتها ا

 .السياسية

فقد أقدمت دول الخليج على عدد من السلوكيات  لدور الداخليبالنسبة ل

مظهرة أصولية وتشددا عظيمين في محاولة السبعينيات، فكر المنتمية إلى 

 :هذه السلوكيات ومن أبرزللحفاظ على البقاء، 

اشتباه وتغيير  تشديد القبضة األمنية من قمع ومالحقة من أدنى -1

من حصول ما يعرف بأثر  القوانين والنظم لتتفق مع هذا التوجه فرقًا

في المنطقة بعد وصول الخطر إلى اليمن وتمكنها من تأمين  "الدومينو"

 ؛الوضع الداخلي لدى هذا الجار  وتوجهاته بالنسبة لدول المنطقة

 بإضفاء( والديني إلى حد ما)الخطاب الرسمي والسياسي قيام  -2

الخصوصية الثقافية والدينية لكيفية تفسير حقوق اإلنسان والحريات 

في محاولة لعدم نفي هذه الحقوق من  المدنية وآليات تطبيقها

 المعادلة التنموية واإلعالمية ولكن بما يتفق واألغراض السياسية؛

وبناء الثالث كانت مخبأة لمثل هذا اليوم، الصف من إظهار والءات  -3

احتواء ما يشتم فيه رائحة مع والءات جديدة بنفس األساليب القديمة 

 المعارضة أو الرأي المخالف؛

االستجابة إلى المطالبات االقتصادية والمعيشية إلى حد اإلغراق  -4

وتفوق التوقعات في بعض األحيان، مما يظهر رغبة أكيدة في االحتواء 
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باإلصالح انطالقا من  لبيناالقتصادي وإيجاد انشقاق شعبي ضد المطا

ورغبة في إيجاد قناعة داخلية أن ( كسر العيننم الفم تإطع)قاعدة 

في دول الخليج أرأف حاال بشعوبها ومواطنيها  "3السلطانية" األنظمة

 .الة التي وصلت إليهاأو الحالسابقة من حال الجمهوريات 

 

فقد سعت دول الخليج إلى كسب نفوذ  أما بالنسبة للدور الخارجي

وتأثير جديدين من لعب دور الداعم للشعوب العربية في تحقيق مصيرها 

 :دون وصاية، وقدمت في ذلك

الدعم المالي والسياسي لدعم حق تقرير المصير، والذي يخبئ قلقا  -1

من وصول تأثير هذا الحق إلى دول الخليج إما بالمطالبة بذات الحق 

او من خالل األثر االقتصادي النهيار الدول العربية سياسيا وذات الصورة 

 .واقتصاديا على استقرار دول الخليج وأمنها

المساعدة العسكرية في تغيير النظم التي لم تعد في نفس المحور  -2

، وذلك في محاولة للحصول على وضع (محور الحلفاء الغربيين)

ورسم الخارطة  مفاوضات أفضل عند إعادة توازن القوى في المنطقة

، وكذلك لشراء األنظمة (أخذا بعين االعتبار إيران وتركيا)السياسية 

الجديدة للحيلولة دون دعمها ألي مطالبات شعبية أو حركات اجتماعية 

باإلضافة إلى ما سبق سعت هذه الجهود إلى كسب .  في دول الخليج

لحد وإيجاد مصلحة مشتركة في محاولة لورشوته رضا المحور الغربي 

 .من الضغوط واالتهامات التي يمارسها هذا المحور على دول الخليج
 

األهمية بمكان اإلشارة إلى أمر هام وهو أن التغيرات السياسية من 

سريعا ما  م كشأن عربي صرف2011التي بدأت في المنطقة في أوائل 

إلى معترك  تحولتعند دخول سورية في الحلبة التي  ادولي اشأن تأصبح

 .والصراع على قيادة العالم اإلسالميالغربي  -للتنافس الشرقي

 

 

                                                           
3
راخ اٌقٍح  ح١تشغٌااألدت١اخ  فٟ ٝرز اشخؤ٠ِعٛد ٌفظ اٌغٍطا١ٔح إٌٝ ِدّٛعح األدت١اخ اٌرٟ ظٙشخ إتاْ اٌسىُ اٌعثاعٟ ٚعاد ظٙٛس٘ا ِدذدا   

١ٌٚظ تاٌنشٚسج اٌغٍطٕح وى١اْ ع١اعٟ لأٟٛٔ، ٚذشذثط وٍّح " اٌغٍطاْ"ٚ" اٌغٍطح"تٕظُ اٌسىُ فٟ دٚي اٌخ١ٍح، ٚاٌغٍطا١ٔح ِٕغٛتح إٌٝ 
اخ فشلا، اٌغٍطا١ٔح تٕظاَ اٌسىُ اٌزٞ ذرذاخً ف١ٗ عٍطح سئ١ظ اٌذٌٚح تقالز١اخ اٌّؤعغاخ اٌشع١ّح فال ٠عذ ت١ٓ اٌؾخـ ٚإٌّقة ٚاٌّؤعغ

 ".ٚزذا١ٔح اٌغٍطح"ٚ٘زا ذدغ١ذ ألزذ ذذاع١اخ ِا أعّاٖ اتٓ سؽذ 
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 (انجمهىكٍات)انمهكٍات فً مقابم انجمهىرٌات 

رات للربط بين الثومن قبل األنظمة بدول الخليج هناك محاولة حثيثة لم تفتأ 

، 4(تونس ومصر وليبيا وسوريةاألنظمة الجمهورية في )العربية والجملوكيات 

 :على أمرينللتدليل وذلك 

ألّم بهذه  "اعتالل"أو " مرض"أقرب إلى أن الثورات العربية كانت : األول -

بسبب تركيبتها االقتصادية وأخطائها السياسية ونظام الحكم  الجملوكيات

" الخصوصية"الجمهوري الذي ال تعده األنظمة في الخليج متوافقا مع 

هنا كان تدخل ومن .  الثقافية والفكرية والمجتمعية للعالم العربي

دعم إرادات رغبة منها في أنظمة دول الخليج بمستويات مختلفة 

الشعوب بهذه الجملوكيات من منطلق احترام رغباتها مع القناعة التامة 

وعدم رغبتها  بعدم جدوى نظام الحكم الجمهوري في العالم العربي

 .في تطبيق هذا النظام في إقليمها

ال يعدو أن ( خاصة الخليجية)العربية أن ما حدث في الملكيات : الثاني -

يكون محاوالت تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدول الخليج، 

 :والتي

o  ،راغب في تحسين مع رغبات شباب تصادفت في أحسن األحوال

 ؛ غير واع أو غير ناضج سياسياأوضاعه االقتصادية وهو 

o  ،مجموعة من العمالء المأجورينرغبات مع توافقت وفي أسوئها 

 غربيةخارجية لتغيير نظام الحكم في هذه الدول تنفيذا ألجندات 

تحاول فرض ضغوط على األنظمة الخليجية وقلقلة استقرارها 

لتظل رهنا للهيمنة الغربية خاصة مع وجود إيران على حافة 

  .الخليج ورغبة تركيا في قيادة العالم اإلسالمي

ألردن والمغرب من حيث ما حصل في اتتغاضى األنظمة ع يناألمركال وفي 

اإلصالحية، واكتفت األنظمة بدول  إلى مطالب الشعباالستباقية االستجابة 

 .الخليج بتوظيف هاتين المملكتين كدليل على االستثنائية الملكية

                                                           
4
 .ٌُ أدسج ا١ٌّٓ مّٕٙا ٌعذَ ٚخٛد ظٛا٘ش ٚامسح ٌٍدٍّٛو١ح ف١ّا عذا ٔظاَ اٌسضب اٌٛازذ أٚ ا١ٌّّٙٓ  
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من ظاهرة سياسية ربطت بين االستقرار هذه المحاولة  تلقد استفادو

 .  الدستوريةوالنظم الملكية السياسي 

 

وفي محاولة لسبر أغوار هذه الظاهرة سطحيا التي أطلق عليها 

 :يمكن القول  (monarchical exceptionalism)الملكية " االستثنائية"

هذه  الناشئة بحكم أنالملكيات أكثر استقرارا من الجمهوريات أن  -

، تمر بمرحلة انتقاليةكونها ناشئة وليس ألنها جمهوريات، ولالجمهوريات 

كيات أقدم عمرا مما أتاح لها نضجا سياسيا وخبرة ومعرفة وألن المل

 .أقرب بالشعب

" السلطانيةالنظم "العالقة التي تربط الشعوب بحكامها في أن  -

والملكيات عادة ما تستند على حس أسطوري أقرب إلى الرمزية الدينية 

التزامات أخالقية وأدبية على الطرفين لتقديم  يوجدواألبوية، مما 

 بالد، ومما يجعل الملك أكثر اهتماما في الحفاظ على وظيفتهمصلحة ال

بين الشعب التي لن تتأتى دون إرضاء شعبه، في حين أن العالقة 

ورئيس الدولة في النظم الجمهورية ال تكون حميمية بنفس القدر، 

الحزب وعادة ما يشوبها الشك أو التوجس، وفي حالة الجمهوريات ذات 

يكون الرفض واضحا انطالقا من التشكيك في مصداقية رئيس  الواحد

 .أو شرعيته أو وضعه مصلحة الحزب فوق مصلحة الشعب الدولة

 

 اَخز فً مقابم رفضانبعض ضا ر

إن ردود األفعال لما حدث في دول المنطقة من ثورات وتغيير للنهج 

االجتماعي الفكري واالجتماعي القائم تدل على حدوث شرخ في النسيج 

لهذه الدول، وال أستطيع الجزم بعمق هذا الشرخ أو مدى تفاوته من دولة 

جزم ستطيع الألخرى أو من مجتمع آلخر ضمن إطار الدولة الواحدة، إال إنني أ

قائم على أسس متعددة منها ما هو مرتبط بالتكريس حاصل الأن الشرخ 
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بعضها البعض ، ومنها ما هو األيدولوجي وتركيبة الهياكل االجتماعية وعالقتها ب

 .متعلق بالمصالح والمكاسب االقتصادية، وكال الفئتين ظهرتا في دول الخليج

يتطلب جهدا وطنيا النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية إعادة بناء إن 

للتصالح الوطني وترتيبات عملية قوانين ومنظومات  عبرومستداما منظما 

(national reconciliation ) والعدالة االنتقالية(transitional justice) تقوم ،

بمعالجة األخطاء والجرائم   من خاللها( ومؤسسات اأفراد)أطراف الدولة 

سيرا على طريق  بأسلوب منهجي وواضح ومنصف التي ارتكبت في السابق

مع )وخارجيا ( نفسيا)بناء مجتمع جديد على أسس واضحة متصالحة داخليا 

 .(أطرافهأوضاع المجتمع و

في اتجاه لدى بعض دول المنطقة العربية  اهناك سعيوفي حين أن 

، تتجاهل دول الخليج إعادة بناء النسيج الوطني وإعادة الحقوق إلى أهلها

هذا وأعزو   .هذا البعد على الرغم من حساسيته لطبيعة نظم الحكم فيها

 :ثالثةالتجاهل ألسباب 

ألسباب اقتصادية، وأن االنطالق من منصة أن ما حدث يعود  (1)

شراء الوالءات وإغداق و" دولة الرفاه"الحل يكمن في تجسيد 

العطايا وتشكيل مجتمع اتكالي يعتمد على الحكومة وال يرى 

للحياة سبيال بدونها، وفي ذلك افتراض من قبل الحكومات 

تكريس للحس الخليجية بقلة الوعي السياسي لدى مواطنيها أو 

 .مالنفعي المصلحي بينه

المنظومة القبلية التي توفر الهيكل اتكاء هذه الدول على أريكة  (2)

االجتماعي للعالقات اإلنسانية في هذه المجتمعات والتي يعول 

بشكل تلقائي مرتبط عليها أنها ستسهم في إعادة بناء المجتمع 

بوجودها ورغبة هذه المنظومة في تعزيز موقفها في الواقع 

قليدية واصطفاف ن االجتماعية التمن خالل شبكات األماالجديد 

 الوالءات الجديدة التي تروم نفوذا جديدا أو مجددا؛
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وهذا في رأيي السبب )الجهل بأهمية إعادة بناء المجتمع  (3)

، فهذه الحكومات ترى أن في ذلك ترفا فكريا (الحقيقي

أصبح في مستوى ارتباط الناس بالقبيلة وسياسيا، وال تدرك أن 

بل ، وأن وعيا مدنيا وحضريا جديدا برز مختلف كلية عن ذي ق

لدى الشباب الذي يكونون ثلثي السكان وهو وعي يختلف جذريا 

من حيث مرجعية التكوين والمواطنة  عن الرعيل السابق

 .ومسؤوليته

عيش يلن أمال إن في محاولة إرضاء البعض على حساب البعض اآلخر 

الهيدروكربونية الكبرى تعتمد على احتياطياتها الخليج طويال إذا كانت دول 

الزيادة األخيرة في اإلنفاق الداخلي والدعم ، ف في تمويل ذلكفحسب 

والتقلبات االقتصادية والسياسية العالمية ستؤثر العربية المقدم لتغيير االنظمة 

 :سلبا على الوفرة المالية المتاحة لهذه الدول من جراء

عالمية ، وبالتالي حجم االحتياطات النفطية التي تقلبات أسعار النفط ال -1

  ؛ترتبط بسعر البرميل 

اطراد النمو التي البد وأن تستمر بوتيرة مطردة بزيادة اإلنفاق و -2

ق األوضاع يتوفمتطلبات االستقرار السياسي من للوفاء بالسكاني و

 .جديدة هدايا ومقتنيات عسكرية وأمنيةالمعيشية للسكان و

 انتغٍزات عهى دول انخهٍج انعزبٍةانعكاسات هذه 

 

إن من أبرز االنعكاسات في رأيي للتغيرات في المنطقة على دول 

الخليج هو تغير أو تباطؤ وتيرة اإلصالحات السياسية أو االنفتاح السياسي التي 

ودماء جديدة للحكم؛ " شابة"بدأت مؤشراته في الظهور مع وصول أجيال 

شعوب فلقد أذهل األنظمة تفوق معدل نمو التوقعات السياسية تطورها لدى 

المنطقة وتطلعاتها عما كانت تظنه األنظمة أو تستند عليه، والتي أرادت أن 

يكون اإلصالح السياسي منحة وهبة منها بحسب اإلطار الزمني الذي ترتأيه 

 .  والشروط التي تظنها مناسبة
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ما تبعها من تغيرات و –إن الصدمة التي أحدثتها التغيرات السياسية 

جعلت األنظمة في دول الخليج تلتفت مجددا إلى  –استراتيجية واقتصادية 

عن اإلصالح السياسي كبديل ومكافحة الفساد " هيكليا"اإلصالح االقتصادي 

سواء أكانت ملكية أم )الذي تم تأجيله سعيا لتقرير أبدية وحدانية السلطة 

ويبقى التوحد في اتخاذ  .وحرمة المساس بها( أميرية أم مشيخية أم سلطانية

وفي رأيي .  سمة للعهدين( بما في ذلك التعامل بأسلوب ردة الفعل)القرار 

كان من األحرى االلتفات إلى جذر المشكلة وهي المشاركة الشعبية 

المؤسسية والحقيقية في صنع القرار والمحاسبة بما يتطلبه ذلك من تغيير 

 .في الذهنية والقوانين والمؤسسات

 

ائلين أكثر من الحد الطبيعي إن واقعية الطرح تستلزم أال نكون متف

وهذه . الالزم الستمرار العمل والجهد الحثيث لتحقيق األهداف المرجوة

محفزة للتقويم والمتابعة باستمرار حتى ال نقع حسب تجربتي الواقعية 

فرائس في براثن المفاجأة فهي العنصر الفاعل في الثورات والحركات 

وعلينا أن ندرك أن ما حدث إلى اآلن ساهم في الضعف والخور  .االجتماعية

الذي ما زال يعتمد على  الظاهر على فاعلية النظام السياسي لدول الخليج

، إال أن هذه النظم السياسية باقية على المديين الوالءات والمحسوبيات

القريب والمتوسط، ويجب أال نغتر أبدا بالمكتسبات التي تحققت، بل يجب 

واصلة السير بوتيرة تحافظ على الزخم المحقق وتعضده وعيا وتبنيه م

تشهاد غير المبرر في مؤسسيا مبتعدين في رأيي عن الصدام المباشر واالس

 .وتحقيق الهدف المروم إلى مقومات الفوز والنصرظروف تفتقر كثيرا 

 

 لتغيرات السياسيةالحقيقية لنعكاسات االومن هذا المنطلق فإنني أرى أن 

حدثت في المنطقة  (ة ونفسيةاقتصادية واجتماعيوما ارتبط بها من تغيرات )

 في األبعاد الظاهرة من السلوكيات السياسية بل في العقليات الباطنة ليس

وهذا من  سار حاجز الالمعقول أو الالممكنوأبرزها انك، للحاكم والمحكوم

 . النجاحات البارزة التي ينبغي استثمارها وتعظيم فائدتها

 

هذه الحقيقة على الرغم من بساطتها وسطحيتها إال أنها مؤثرة في خلد 

، حتى في أوساط النظم العديدين كالذين ذهلوا من عري اإلمبراطور 

والذهول والصدمة يمران بمراحل رفض ومعاناة . الحاكمة في دول المنطقة
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اإلشارة هنا ومن نافلة القول . تنتهي بالتأقلم مع الوضع الجديد أو تطويعه

بين مصائر الشعوب في إلى ما كشفته هذه التغيرات من عالقة حميمة 

الخارجية السياسات ومدى ارتباط ( بما في ذلك إيران وتركيا) المنطقة

ناهيك عن هشاشة النظم الحاكمة التي باتت أبعد ما تكون  بالشؤون الداخلية

 .عن دولة المؤسسات

 

نظم الحاكمة في رأيي راغبة في إن الوبدون اإلخالل بما جاء أعاله، ف

السياسي ، من منظور نفعي ال قيمي ، على أن يحفظ ماء وجهها اإلصالح 

إشراك وأن تترك على سدة الحكم والثروة التي تحصلت عليها، وهي مهتمة ب

، وهذا في  الحكم ولكن وفق إطارها الزمني وشروطها هيالشعب في 

ن في هذا الحلم من خالل وهي ستمع.  أو الخيال رأيي ضرب من الحلم

 . متضافرة ومتجددة سلوكيات تقليدية ثالثة

 

وذلك بتكوين فقاعة عازلة حول هذا " إيجاد فقاعة"األول فهو السلوك ف

وإيجاد أحالم وخياالت ، توزيع حبوب مهدئة لها ولشعوبها الحلم من خالل 

 .أخرى داخل الحلم الكبير للهروب من الواقع ولشراء مزيد من الوقت

 

سواء )وذلك  بحماية النائمين " حماية الفقاعة"أما السلوك الثاني فهو 

، الفقاعة   عمن اإليقاظ الذي سيفق( القائمين على أمر الحكم أو الشعب

، وفي لكل من يصرخ أو يحاول تنبيه النائمين الضرب بمقامع من حديدوذلك ب

 .قتصادية المناسبةسبيل ذلك سيتم توظيف األساليب القانونية واالجتماعية واال

 

وهو سلوك موجه إلى " تكريس اإليمان بالفقاعة"أما السلوك الثالث فهو 

كخط دفاع احترازي يصد صيحات  ( أفرادا ومؤسسات)العقل الباطن للدولة 

إلى أضغاث أحالم أو  يها ويحولهايرفض االستماع إلالتنبيه ومحاوالت اإليقاظ و

أو الجحود الناقم ، وبذا  5أحقاد فئوية من خالل إضفاء صفة العمالة الخارجية

وتضعف شوكة الناطقين بصوت الضمير، تتقوى الفرقة بين أفراد الشعب 

من وتبقى النظم الحاكمة هي صمام األمان الوحيد لالستقرار الداخلي، و

 (1: )يس الرقابة الذاتية كنتيجة حتميةوتكر وسائل تعزيز اإليمان بهذه الفقاعة

                                                           
5
ٌمٜٛ خاسخ١ح ذٙذف إٌٝ لٍمٍح إٌظُ ألقذ تٙا االذٙاِاخ تأْ إٌاؽط١ٓ ٚاٌعا١ٍِٓ فٟ ِداي اٌعًّ اٌّذٟٔ ٚزمٛق اإلٔغاْ أدٚاخ ٚخٛاع١ظ   

 .اٌساوّح فٟ دٚي اٌخ١ٍح ٚإِٔٙا
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من المجهول واألوضاع البديلة التي ستحل عليهم نازعة منهم سبل التخويف 

والتشهير وبطبيعة الحال الوصمة االجتماعية التي ( 2)والرفاهية والراحة ، 

توظيف ( 3)،و (المذهب/ القبيلة / األسرة )ستحل على الفرد ومجموعته 

ت والتدابير اإلدارية التي تتسم بالغموض والمطاطية ليتم القوانين واإلجراءا

 .تفسيرها لصالح األنظمة المسيّرة

 

 :أما الفقاعة فمن أهم مكوناتها السياسية واالقتصادية والمدنية ما يلي 

 

 :السياسي المكون -

o  هو وإن كان و، مواطنيها بين األنظمة الحاكمة وعقد جديد هناك

وهي ،  أو أشد وطأة قديمةالشروط نفس البعقدا جديدا إال أنه 

هيمنتها وأصوليتها وسيطرتها بما األنظمة فيها شروط جددت 

أو المساس بأمور في األمور السياسية الشعب يكفل عدم تدخل 

أو تأسيس بما في ذلك تشكيل مؤسسات مجتمع مدني )الحكم 

اإلنكفاء على األمور توجيه الشعب إلى و (بيوت خبرة مستقلة

وفي نفس الوقت هناك شرط .  فحسبواالجتماعية  االقتصادية

جزائي يمنح هذه األنظمة صالحيات قانونية للقمع والمالحقة 

ومما يعزز هذا العقد الجديد توليد استهالكية   .والتحييد والتقييد

ونهم لمتطلبات الحياة المرفهة وملذاتها من خالل توظيف أعداد 

مدنية وعسكرية ، كبيرة من المواطنين في وظائف حكومية 

وتباعا تسهيل االقتراض واالستدانة المرتبطة ببقاء هؤالء على 

 .رأس عملهم

 

o  والمواطن الخليجي هناك محاولة لتجديد الهوة بين المواطن

مختلفين وسياقين اقتصادين ، من خالل إيجاد وضعين العربي 

" المستقر"متباينين، وربط هذا التغاير بالوضع السياسي سياسيين 

" المستبد"مقابل الوضع " بفضل النظام الملكي"الملكيات  في

في ثورات " سببا"الذي كان  في الجملوكيات" غير المستقر"و

بين المواطن العالقة القومية بتر ؛ بما يؤدي إلى الربيع العربي

ويمكّن من قطع خطوط اإلمداد  الخليجي والمواطن العربي
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تصوير الحالة الخليجية و "المحتملة"الفكري والثوري االفتراضية 

 .أنها استثنائية

 

o  اللعب بنار القبلية والمذهبية والطائفية والعرقية والعمالة

الخارجية من أجل توظيف فكرة المؤامرة وتصوير األنظمة 

الحاكمة في دول الخليج على أنها النموذج األسلم لألمان وتوحيد 

آنية  "مكاسب"الصف الوطني، وهي وإن كانت قد تحقق 

إال أن تقطيعها ألوصال اللحمة الوطنية خطير جدا على وظاهرية 

 .وقد ال يمكن معالجة آثاره أبدا المديين المتوسط والبعيد

 

 :قتصادياال المكون -

o  ونهما مبالغا فيه استهالكية جديدة تشهد الفقاعة الخليجية نشوء

اتكالية لدى أفراد الشعب اختلطا بشعور االستحقاق مما يولد 

وشعورا بالنقص واالحتياج  انتاجية أقلوبالطبع ، مضاعفة 

المستمرين للعطايا والخدمات الحكومية وشبكات الرفاه 

تعزز االرتباط  هذه االستهالكية.  االجتماعي مهما قلت أو كثرت

بالوضع الراهن وتعظم قيمته عند حساب األرباح والخسائر قبل 

  .واقب والسماتمجهول الع لتغيير أو تجريب أي بديلأية محاولة ل

 

o  أعباء د ولّ( وغير المنظمة)اإلنفاق بصوره الجديدة الواسعة

أصبحت ال يمكن التراجع عنها ألنها ضاف للموازنة العامة تجديدة 

يجعل من إدارة الوضع بذا  وحقا مكتسبا، وهبالنسبة للشعب 

تعظيم االعتماد على ( 1: )االقتصادي للبالد صعبا من حيث

( 2)بدل تنمية قطاع خاص حقيقي، وكمحرك لالقتصاد الحكومة 

نظرا  التي قد خصصت لألجيال القادمةلموارد الطبيعية ااستنزاف 

تقليل الهامش ( 3)للرغبة في إنتاج المزيد من النفط والغاز، و

المتاح سابقا من العوائد النفطية والمخصص لالستثمارات 

   .الخارجية وتعزيز الموقف اإلئتماني
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o على والوعود التي أطلقت اعتمدت هذا اإلنفاق بالذكر أن  جدير

الوفرة النقدية التي تحصلت لدى دول الخليج من واقع صناديقها 

الذي تزامن وقتي ألسعار النفط الحاد واالستثمارية واالرتفاع ال

ومن المعلوم أن هذه الصناديق ، " الربيع العربي"مع أحداث 

االستثمارية لن تبقى لألبد وعوائدها ستتأثر حتما بالوضع 

سرعان ما االقتصادي الدولي، أما بالنسبة ألسعار النفط فإنها 

؛ المتوقعة ودون ذلك بقليل" الطبيعية"انحفضت إلى أسعارها 

 :وذلك

   ؛لغياب شبح الحرب مع إيران 

 الذي تأثر بثالثة النخفاض الطلب العالمي على النفط و

وتأثيراتها على االقتصاد األوروبي أزمة اليورو ( 1: )عوامل

تباطؤ النمو في بعض االقتصاديات اآلسيوية ( 2)والعالمي، 

ن تمكُ( 3)ألسباب داخلية وأخر متبكة بأزمة اليورو، و

عربي المتنبئين من إيجاد آلية لتقويم مخاطر الربيع ال

التي تحسب  رياضيا في نماذجهم االقتصاديةإدماجها و

 .  المخاطر السوقية وتوقعات األسعار

 

o  هذه الوفرة مرتبطة باألسعار العالمية للنفط وهي إن إن

فتحت ( دوالرا أمريكيا للبرميل 135-100)إلى مستوى ارتفعت 

في األسواق  دول الخليج المجال لمنافسين جدد يزاحمون

فإنها حتما  ، وإن انخفضتهامش الوفرةمما سيقلل النفطية 

ويبدو أن دول ستضعف قدرة هذه الدول على مواصلة اإلنفاق ، 

الخليج بقيادة الممكلة العربية السعودية تجنح نحو الخيار الثاني 

دوالرا أمريكيا  00-00المحافظة على أسعار النفط في مستوى )

ولتقطع الطريق على  لتشجع النمو االقتصادي العالمي( للبرميل

 .بروز منافسين جدد

 

 :المدني المكون -

o  هذا الجانب هو الجانب األبرز للصراع بين رغبات الشعوب

فهو يتعلق بشرعيتها وبقائها ، دول الخليجوتوجهات األنظمة في 

واستمرار وجودها، مما سيجعلها تستنفر جميع السبل للمقاومة، 
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ولو اضطرها األمر إلى إيجاد عزلة سياسية تعود بنا إلى 

السبعينيات من القرن الماضي، فبقاؤها في السلطة هو الذي 

 . يسمح لها بالحركة خارجيا ودوليا

 

o  على الصعيد الشعبي هناك حراك عظيم نابع من إحساس متنام

وتوحيد الصفوف ورفع تجميع الجهود ما يمكن عمله لببالذات و

يعضده تطور التقنية ، بين أفراد المجتمع وعي المدنيمستوى ال

من قبل األنظمة يقابله وتغير الذهنية وسقوط جدار الخوف، و

  .منظومة العمل المدنيتجاه رفض وعجز في آن واحد خوف و

 

o  يسير في  -بعد الذي يبدو أنه لم يبلغ أوجه  -هذا الصراع

من  وسط كليتلمس الطريق إلى المستقبل  استقطاب خطير

 :الشرائح الثالث التالية

 

 (1 )المدني ؛ ضمن صفوف العاملين في المجتمع 

 بين المثقفين والنخبة المتعلمة ؛فيما ( 2)و 

 فيما بين األجهزة الحكومية والنخب السياسية في ( 3)و

 .دول الخليج

o  مؤسسات وأفرادا  -في هذا الخضم سيبرز دور المجتمع المدني

الوطنية وتوجيه الجهود الوطنية من في إعادة بناء اللحمة  -

جميع األطراف، وعلى الرغم من أن األدبيات السياسية تربط 

ة نشاط المجتمع المدني وفعاليته بنشاط المشاركة الشعبية ووفر

كثيرا ما ، إال أن هناك رأيا يسير باتجاه أن المجتمع المدني أطرها

يمأل الفراغ السياسي، ويتطلب هذا وعيا من الشعب لتفريغ 

النظام السياسي ليحل المجتمع المدني محله، وهذا لن يتأتى إال 

واعتمادها على ذاتها من خالل استقاللية الشرائح المجتمعية 

ان ن الخالداعمالطُ عادها عن االتكالية واالستهالكية وهماوابت

 .في المنطقة نظمة السياسيةلأل
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o  بعض دول الخليج  نحتبالنسبة إلى آليات العمل المدني، فقد

ذي الطابع السياسي تجريم العمل المدني إلى ( وستنحى بقيتها)

خارج اإلطار الحكومي أو التوجهات أو التنموي أو الفكري 

بقصد أو  ، ويساندها في ذلك بعض شرائح المجتمعالحكومية 

وتسييره  المجتمع المدنيحكام القبضة على وذلك إل، بدون قصد

سلب المواطنين ، ول كأداة بدل أن يكون شريكا أو جهدا موازيا

حقهم الطبيعي في ممارسة مواطنتهم ما لم يكن ذلك ضمن 

هي الحكومة ة هي أن يالنظرة المؤسسف؛ السرب الحكومي 

، وفي سبيل ذلك ستسمترئ تقود التنمية ال المواطنالتي 

العمالة الخارجية وستبالغ في الحكومات نظرية المؤامرة و

 .إضفاء الوصمة االجتماعية توظيفا للضغط االجتماعي

 

 انعىامم انتً قذ تغٍز قىاعذ انهعبة وانمشهذ فً انمنطقة:  انخالصة

علينا أن نعي جليا أن الحكومات في دول الخليج بناء على ما سبق،  

دون أن يؤثر على المديين القريب والمتوسط، ستحتفظ بنفوذها وسطوتها 

للجميع، ولكن والسعادة ذلك على وجهتنا التي تنشد الصالح واإلصالح وعينا ب

التي من الحري بها أن توازن مثالية  ينبغي أن يؤثر ذلك على أدواتنا ووسائلنا

القيم التي نبغي تجسيدها وواقعية التحديات السياسية والعوامل البيئية 

في دول الخليج  ،  المجتمع المدني الجميع ، وبوجه أخصعلى و  .المحيطة 

والعوامل وآثارها وأن التحديات هذه درك أن يأفرادا ومؤسسات العربية 

تحسبا لتأثيرها على مسار تطور األحداث  يفكر في كيفية تناولها ومعالجتها

ومن  .في المرحلة المقبلة وعلى قواعد اللعبة التي نشترم فيها جميعا اآلن

 :ليماي أبرز هذه العوامل

 

 . طاقات الشباب ودعمهمحصد  -1

من % 60إلى % 50يشكل الشباب في دول الخليج ما بين  (أ )

واقتصادية عدد السكان، وهم بذلك يشكلون قوة سياسية 

ال يمكن االستهانة بها، بل يجب توعيتها موضوعيا وفكرية 

ومنهجيا وتوظيفها توظيفا حسنا ، وهذا أمر في بالغ األهمية 

والداللة السيما وأن هذه الشريحة من المجتمع في موقف 



 

 
23 

 

الحقيقية )اقتصادي ضعيف مع ارتفاع مؤشرات العطالة 

 .في دولنا( والمقنعة

إلصالحيين الشباب هم مجال التحدي الحقيقي بين ا (ب )

والمحافظين، ونجاح المرحلة القادمة وسماتها ستتحدد بفعل 

الشباب، والمراقب للوضع في المنطقة ليلحظ االهتمام 

وفي هذا الصدد ينبغي . األخير والالفت للنظر بهذه الشريحة

االلتفات إلى الموازنة بين تطلعات الشباب والمقدرات الفعلية 

إيجاد خارطة لية وصوال إلى دولة والقيود اإلدارية والهيكلل

 .طريق عملية قابلة للتحقيق على أرض الواقع

 

قنوات للحوار والمصالحة الوطنية للمحافظة على الزخم إنشاء  -2

 .الحراكي والتغير الذهني وللتوفيق بين الرؤى لبناء مجتمع المستقبل

فيما للحوار والمصالحة من األهمية بمكان أن توجد قنوات  (أ )

المختلفة لقيادات الحراك الشعبي واالجتماعي بين األطياف 

والمجتمع المدني والمثقفين ومسؤولي اإلدارة التنفيذية 

والتشريعيين وغيرهم من صناع القرار ضمن إطار كل دولة 

من دول الخليج، وبين هؤالء واألطراف األخرى في المشهد 

   .السياسي واالجتماعي في المنطقة

وؤلية المجتمع عموما من مسإيجاد هذه القنوات إن  (ب )

والمجتمع المدني خصوصا لتوظيف المرحلة االنتقالية توظيفا 

حسنا لمصلحة إعادة بناء النسيج االجتماعي وإيصال أصوات 

جميع األطياف إلى صناع القرار متقين بذلك شر الجهود 

التي تستهدف المجتمع المدني والناشطين في المفرقة 

تماعي، وبنفس القدر مجال حقوق اإلنسان والحراك االج

االنطباعات السلبية التي قد تنشأ تبعا واألفكار متقين شر 

فيما عدا )ولربما لن تقوم الحكومات في دول الخليج  .ذلكل

 بأي خطوة في هذا االتجاه ألن( في أغلب الظن البحرين

 .من دعواها كصمام أمانذه الفرقة تقوي ه

لعملية اإلصالحية إن عدم االلتفات إلى هذا العامل قد يحول ا (ج )

التي بزغت مع الربيع العربي إلى عملية نزاع على السلطة، 
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ومشهد يسع لجميع فرص متكافئة حول دون الوصول إلى يو

 .األطراف

 

 .استقرار قيم الثورات -3

الحرجة في أي حراك اجتماعي سياسي وشعبي  من األمور (أ )

 تطور القيم المؤطرة لهذا الحراك ولعمل المدني

، وال أقصد بذلك أدلجة  واستمرارها نبراسا لعمل منظم

اعني ، وإنما أو حزبيو القيم ووضعها في أطر إنشائية

أن القيم والمثاليات التي  حركت التام لحقيقة دراك اإل

الناس ال تصلح وحدها إلدارة شؤون البالد أو تشكيل 

المجتمع الجديد، وعلى الشباب أن يوازن بين هذه المثالية 

لقيمية  وبين البراغماتية السياسية الضرورية الستتباب أمر وا

 .الدولة وسط المجتمع المحيط إقليميا ودوليا

من األهمية بمكان في هذا الصدد التأكيد على عملية  (ب )

التقويم والمتابعة لضمان االلتزام بهذه القيم وتطبيقها مع 

 .موازنتها بمتطلبات الواقع

 

 .سالميالصراع على قيادة العالم اإل -4

الصراع على قيادة العالم العربي والعالم اإلسالمي أصبح  (أ )

في دول الخليج  عامال مباشرا في نجاح أية تحركات داخلية

من حيث اهتمام األنظمة بصورتها الخارجية ودورها كداعمة 

أو حارسة ( مثل دولة قطر)للتحول الديموقراطي والعدالة 

 (.  المملكة العربية السعوديةمثل )األصيلة لقيم ل

: هي، والدول التي تتصارع على قيادة العالم اإلسالمي إن  (ب )

، ستحاول أن تدلو بدلوها في إيران وتركيا وقطر والسعودية

المحيط الداخلي لكل من منافسيها الثالثة اآلخرين 

 .وصورهم الخارجية وعالقاتهم مع العالم الخارجي

على الناشطين وعلى إن هذا في رأيي سيلقي بعبئه  (ج )

مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج، وسيترتب عليهم 

 .السير بحذر في عالقاتهم بأي من هذه الدول إن وجدت
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 .سيادة القانونتمتين  -5

سيادة القانون هي أمل المجتمعات في قيام دول مدنية في  (أ )

وهي هدف مستدام ووسيلة هام وشرط ضروري بلداننا ، 

وهي خطاب لطالما تشدقت به األنظمة في آن واحد ، 

في التعامل مع المرحلة المقبلة من حيث وسيكون فيصال 

ممارسة الضغوط الدولية والمؤسسية على دول الخليج التي 

األنظمة عادة هذه وإن كانت تهتم كثيرا بصورتها الخارجية، 

ما تجنح إلى توظيف القانون لمصلحتها كونها تمتلك صالحيات 

 .عةتشريعية واس

من األهمية بمكان التشجيع والعمل بجد على سيادة ولذا ف (ب )

ولو كانت واحترام أحكامه  ونظمه وإجراءاته القانون 

الحراك الحريات وحق في مجحفة  الحالية القوانين

جحاف سرعان ما سيظهر جليا االجتماعي والشعبي، فهذا اإل

كما أن   .اإلدارات الحالية "ييموال"بما في ذلك  للجميع

واحترام سيادتها في ذات إللماع إلى إجحاف هذه القوانين ا

الوقت يجعل موقف األنظمة صعبا أدبيا أمام مواطنيها 

دون إصدار قوانين جديدة ساعد في الحيلولة سيوالعالم مما 

 .الحريات وحقوق اإلنسانبما ينافي أو تعديل قوانين حالية 

التشريعات أن نستهدف أوال إن سيادة القانون تستدعي  (ج )

تعديلها من وموضوعا وإجراءات، المجحفة أو المقيدة، 

والرأي على التشريعيين الداخل من خالل ممارسة الضغط 

، وكسب التأييد الشعبيالعامة التوعية من خالل والعام 

 .  ملتفتين إلى أهمية عدم إقصاء أي طرف مهما بدت ضراوته

 

 .تهمة العمالةالخارجيةاستفحال  -6

مصداقية  هذه التهمة على االلتفات إلى عظم تأثيرينبغي  (أ )

، أفراد المجتمع العمل المدني والحراك االجتماعي لدى 

باستخدام مشاركة  ى مثل هذه التهمسهولة التدليل علإلى و

في تقارير أو فعاليات دولية ، أو من النشطاء المدنيين 

أو افتعاالت تهدف خالل تصريحات أو مقاالت سياسية رنانة، 
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والمهتمين المدنيين إلى اغتيال شخصيات الناشطين 

 .مدافعين عن حقوق اإلنسانوالبالحريات 

إن المشاركة في مثل هذه التقارير والفعاليات ليست  (ب )

السبيل الوحيدة لتوثيق ما يجري وسبر أغواره وتوعية 

األدبيات العلمية والتقارير البحثية العالم به، والمشاركة في 

ت العلمية واألكاديمية ال تتعرض لمثل الرصينة والمؤتمرا

في رأيي أن تكون ينبغي هذا االنتهاك أو التوظيف، ولذا 

لناشطين وجهة هامة لهذه الفعاليات األكاديمية والعلمية 

 .لعمل المدنيفي ا

من التحديات التي ترافق هذه التهمة محدودية الموارد  (ج )

قة المالية والفرص العلمية والمنابر البحثية ذات العال

بالتغيير السياسي والتنمية السياسية والفكر السياسي في 

دول الخليج، والمخرج المطمئن هو استثمار التقنية الحديثة 

 .والعالقات األكاديمية والطرح المتوازن

 

 -تم بحمد هللا  -
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ِسامشج فٟ ٔذٚج اٌدّع١ح اٌعّا١ٔح ٌٍىراب . اٌّثمف ٚدٚسٖ فٟ اٌسشان االخرّاعٟ(. 2100, أتش٠ً. )أزّذ تٓ عٍٟ تٓ ِسّذ اٌّخ١ٕٟ

 .غ١ش ِٕؾٛسج: ِغمط، عٍطٕح عّاْ.  ٚاألدتاء زٛي االعرقاِاخ ٚاالزرداخاخ

.  عٍغٍح أٚساق ذٛافً اٌثسث١ح. اٌطش٠ك لذِا -اٌّدرّع اٌّذٟٔ فٟ عٍطٕح عّاْ (. 2101, أورٛتش. )أزّذ تٓ عٍٟ تٓ ِسّذ اٌّخ١ٕٟ

 .ِشوض ذٛافً: ِغمط، عٍطٕح عّاْ

فٟ ِؤذّش اٌعًّ ( ِسامشج). أ١ّ٘ح اٌعًّ اٌرطٛعٟ فٟ ذعض٠ض اٌٛالء عٕذ اٌؾثاب(. 2100. )أزّذ تٓ عٍٟ تٓ ِسّذ اٌّخ١ٕٟ

 .ِغمط.  اٌرطٛعٟ عٍٝ ٘اِؼ خائضج اٌغٍطاْ لاتٛط ٌٍعًّ اٌرطٛعٟ

ٚسلح ِٛخضج زٛي ِؤعغاخ اٌّدرّع اٌّذٟٔ فٟ عٍطٕح عّاْ ٚدٚس٘ا فٟ تٕاء دٌٚح (. 2115. )أزّذ تٓ عٍٟ تٓ ِسّذ اٌّخ١ٕٟ

 .ِدٍظ اٌؾٛسٜ -غ١ش ِٕؾٛسج : ِغمط. اٌّؤعغاخ

 .داس اٌغالٟ: ت١شٚخ .١ٍح اٌعشتٟاٌذ٠ّٛلشاط١ح اٌعق١ح فٟ اٌخ(. 2118. )تالش إٌداس

، (369) 23،  اٌّغرمثً اٌعشتٟ. اٌٛالع ٚاٌرسذ٠اخ: ِؤعغاخ اٌّدرّع اٌّذٟٔ فٟ عٍطٕح عّاْ(. 2119. )عع١ذ تٓ عٍطاْ اٌٙاؽّٟ

90-014. 

(. 324 -عشفح اٌّدٍذاخ عٍغٍح عاٌُ اٌّ) دساعح فٟ ت١ٕح ٚثٛاتد اٌخطاب اٌغ١اعٟ -ا٢داب اٌغٍطا١ٔح (. 2116. )عضاٌذ٠ٓ اٌعالَ

 .اٌّدٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍثمافح ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داب: اٌى٠ٛد، اٌى٠ٛد

ذاس٠خ . 2– 1اٌرشاتط اٌعنٛٞ ت١ٓ اٌذ٠ّمشاط١ح ٚاٌعذاٌح االخرّاع١ح / لشاءاخ فٟ اٌذ٠ّمشاط١ح (. 2119, 7 21. )ِسّذ ٔث١ً اٌؾ١ّٟ

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=178706: ، ِٓ اٌسٛاس اٌّرّذ2102ْ, ِا٠ٛ 29االعرشداد 

: ِذاٚالخ زٍمح إٌماػ األٌٚٝ زٛي ِؤعغاخ اٌّدرّع اٌّذٟٔ فٟ عٍطٕح عّاْ(. 2118. )ِشوض اٌغٍطاْ لاتٛط ٌٍثمافح اإلعال١ِح

 .غ١ش ِٕؾٛسج: ِغمط. اٌذٚافع ٚاٌّعٛلاخ
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