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ظاهرة االستبداد يف أنظمت احلكم العربيت ادلعاصرة

د .بان غانم احمد الصائغ
جامعة الموصل  /كلية العلوم السياسية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ادلقدمت:

واجه العالـ في مراحؿ تأريخػه المتتاععػا العديػد مػف الثػوارث الطعيعيػا ،رافقتهػا معااػاة

عشريا ،مػف تطعيػؽ ايااػات غيػر متثافةػا ،والماػارات الرةياػا لطتططعػات غيػر الموةػو يا
لععض أفراد المجتمع .وفي مقدما هذه الايااات االاتعداد ،وقد ترثػت أ عػاع طػا ماةػي
اإلاااايا وحاةرها أثعر عثثير مف اظيرتها الطعيعيا ،فإذا ثاات األولا طارةا في تثوياهػا

وآثارها ،فإف الثاايا متأتيا مف جذور غػاةرة فػي مػؽ التػاريو ،وترثػت آثػا اتر شػوهت حاةػر
العشػ ػريا ،ول ػػيس ها ػػاؾ ح ػػدود زمااي ػػا أو مثااي ػػا لظ ػػاهرة االا ػػتعداد ،إال أف تعاياه ػػا ي ػ ػرتعط

عمرحطػػا التطػػور الحةػػار ا ػواع طػػا نػػعيد اػػطوؾ اظػػاـ الحثػػـ أو أف ػراد المجتمػػع .ورغػػـ
وجػػود هػػذه الظػػاهرة عػػر تػػاريو العش ػريا فػػي العديػػد مػػف ماػػاطؽ العػػالـ ،فػػإف تأنػػيطها فػػي

الشػػرؽ والاػػيما العرعػػي مػػازاؿ قاةمػات فػػي الػػزمف المعانػػر ،فقػػد ػػااا أفػراد المجتمػػع العرعػػي
مػػف أ عاةهػػا التػػي ظهػػرت طػػا شػػثؿ تشػػوهات فػػي ااػػؽ التاميػػا االقتنػػاديا-االجتما يػػا،

فةالت ف تراجع وتداي مةاميف التاميا اإلاااايا.
إف القااػػـ المشػػترؾ عػػيف أاظمػػا الحثػػـ العرعيػػا المطثيػػا ماهػػا والجمهوريػػا ،هػػو حقيقػػا

تاطط حثامها القار

طا عطدااهـ دوف تفويض مف شعوعها ،وهذا مػايجعطهـ داةمػات عحاجػا

إل ػػا تجدي ػػد آلي ػػات االحتػ ػواع وتح ػػديث أدوات العا ػػؼ واعتث ػػار اياا ػػات اقن ػػاع المعارة ػػيف

معاوي ػات ومادي ػات ،واجعػػارهـ طػػا االااػػحاب مػػف الحيػػاة العام ػا والت ػزاـ النػػمت الا ػػطعي ،أو
دفعهـ إلا االاشقاؽ والتآمر ورعما الطجوع إلا العاؼ حتػا يقعػوا فػي منػيدة الدولػا ولععتهػا
المفةػطا عا تعارهػا الجهػا الشػر يا الحتثػار العاػػؼ .هػذا طػا الماػتو

الػداخطي.أمػا طػػا

الماػتو الخػػارجي فقػد وةػػع الحثػػاـ العػرب أافاػػهـ فػي وةػػع التاػػاهؿ فػي حػػؽ المنػػال
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المشػػرو ا واألمػػف الػػوطاي لعطػػدااهـ ،عاػػعب خةػػو هـ لالعت ػزاز الخػػارجي واتيجػػا حرنػػهـ
طػا التمتػع عالر ايػػا األجاعيػا فةػالت ػف التمتػػع عحمايتهػا ،التػػي تػـ تأاػػيس ععػض أاظمػا

الحثـ العرعيا تحت مظطتها وأتقاتها أثثر الاظـ الماتعدة عر مايرتها المعاثاػا لطموحػات
شعوعها.
ومػػف الجػػدير عالػػذثر هاػػاؾ توجػػه ععػػض الاخػػب واألح ػزاب ،التػػي اختػػار ععةػػها
ماػػاادة االاظمػػا الحاثمػػا عيامػػا اةػػطر ععةػػها اإخػػر إلػػا االاشػػقاؽ والتمػػرد طػػا الاظػػاـ

واػعا لماافاػا الحثػاـ إلػا خطػب ود القػو األجاعيػا ود وتهػا إلػا التػدخؿ ،مقرعػه عراػام

القو الطامعا التي ال تخدـ في الػالب المنال الوطايا والتي تاتظر مثؿ هػذه الفػرص اذ

لػـ اقػؿ تخطقهػا ،وهػذا العمػؿ يقػوض االاػتقالؿ الػوطاي فػي أغطػب األحػواؿ ،ويعمػؽ الشػقاؽ
داخؿ مجتمعاتها.
اػػاتطرؽ فػػي هػػذه الد ارا ػػا الػػا مفهػػوـ االا ػػتعداد لػػػا وانطالحات،واالاػػتعداد ف ػػي

االاظمػػا الايااػػيا العرعيػػا وااػػعاعه،ثما اااػػطط الة ػوع طػػا تحػػوؿ االاػػتعداد العرعػػي مػػف

االاتعداد التقطيد الا االاتعداد التاافاي ،فةالت ػف ااػعاب ت ارجػع االاػتعداد فػي االاظمػا

العرعيا ،واخي اتر اتاة االاتعداد العرعي.

مفهوم االستبداد
االستتتبداد تتل ا ت  :هػػو االافػراد .وااػػتعد عػػه :اافػػرد عػػه( .)1وااػػتعد األمػػر عفػػالف :غطعػػه فطػػـ
يقدر طا ةعطه .وااتعد عأميره :غطب طا أمره فال يامع إال ماه .ااػتعد فػالف عثػذا :أ

اافرد عه .وفي قػوؿ ألميػر المػومايف طػي عػف اعػي طالػب (رةػي اه اػه) { :ثاػا اػر فػي
هذا األمػر حقػا فااػتعددتـ طياػا} .يقػاؿ ااػتعد عػاألمر ،ياػتعد عػه ااػتعدادات ،إذا اافػرد عػه دوف

غيره .وااتعد عرأيه :اافػرد عػه .اوااػتعد األميػر عالاػططا أخػذها لافاػه ولػـ يشػارؾ فيهػا أحػدات،
ولـ ياتشر ،فهو ماتعدا(.)3

وق ػ ػػد ُ ػ ػ لػر لتؼ التف ػ ػػرد عالا ػ ػػططا وال ػ ػػتحثـ ف ػ ػػي رق ػ ػػاب الا ػ ػػاس واالا ػ ػػتةثار عخيػ ػ ػرات

مج ػػتمعهـ( ،)2ف ػػي تاريخ ػػه الطوي ػػؿ عأا ػػماع مختطف ػػا ل ػػيس االا ػػتعداد إال واح ػػدات ماه ػػا .ولع ػػؿ
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مفهوـ الطػياف مف أقػدـ المفػاهيـ التػي اختططػت عمفهػوـ االاػتعداد،وقد ظػؿ مفهػوـ الطػيػاف
هػػو الاػػاةد فػػي الفثػػر الايااػػي الػرعػػي حتػػا جػػاع مواتاػػثيو واعػػرز مفهػػوـ االاػػتعداد،وفي
العنػػر الحػػديث أُاػػتخدـ مفهػػوـ الدثتاتوريػػا ليػػدؿ ا طػػا حالػػا ايااػػيا معياػػا ،تنػػع فيهػػا

جميع الاططات عيد شخص واحد ،يماراها حاب مشػيةتها،ومف المفػاهيـ االخػر التػي تفيػد
معا ػػا االا ػػتعداد مفه ػػوـ الشػ ػػموليا ،وه ػػو يتف ػػؽ م ػػع المفػ ػػاهيـ الا ػػاعقا ف ػػي ا ػػيطرة فػ ػػرد أو

مجمو ػػا أف ػراد طػػا الحثػػـ ،ويختطػػؼ اهػػا فػػي أاػػه ياػػعا إلػػا نػػهر أف ػراد المجتمػػع فػػي

عودقا أيديولوجيا واحدة(.)2

أمػػا فػػي أالنػػوؿ اليوااايػػا فطػػـ يثػػف انػػطالح) despotismويعاػػي اػػؼ ،اػػوع

ااػػتعماؿ الاػػططا)( ،)2ليتةػػمف حتم ػات معػػااي الظطػػـ والتفػػرد عػػال أر فحاػػب ،عػػؿ ثااػػت ثطمػػا

الماػتعد تعاػػي اػبػيد العيػػت أو رةػػيس الجما ػػا،والحاثـ يعػػرر ثػػؿ تنػػرفاته عأعويتػػه لطمػواطايف
عما فيها ثؿ أاواع العقاب( .)6وأططؽ أعػاطرة عيزاطػا هػذا االاػـ طػا مػف ثػااوا يولبػواهـ مػف
أعاػػاةهـ وأنػػهارهـ ح بثامػات لمقاطعػػات االمعراطوريػػا .ويعػػز فػػي هػػذا النػػدد إلػػا آليثاػػيوس
الثالػ ػػث آاجطػ ػػوس العيزاطػ ػػي الػ ػػذ حثػ ػػـ لطفت ػ ػرة 1322 -1192ـ ،إدخػ ػػاؿ هػ ػػذا الطقػ ػػب فػ ػػي

مفػػردات تاطاػػؿ الاػػططا ،واةػػفاع رتعػػا طيػػه تػػأتي معاش ػرة ععػػد رتعػػا االمع ارطػػور افاػػه .ثػػـ
تطور منطط االاتعداد فالزمتػه نػفا التعاػؼ واالفتقػار إلػا الشػر يا فأنػع يشػير إلػا
اظاـ ال ياتاد إلا تقطيد متعع أو أ راؼ وراثيا ،أو داتور معػرـ ،ويميػؿ القػاةموف طيػه إلػا

الظطػػـ والتحطػػؿ مػػف القيػػود .وهػػذا مػػا حػػدا عأراػػطو أف ياعتػػه عأاػػه أاػوأ أاظمػػا الحثػػـ وأثثرهػػا

فاادات يدور فيه اهتماـ الحاثـ حوؿ تأميف رفاهيته الشخنيا مػف دوف المنػطحا العامػا(.)7
ويا ػػتعمؿ من ػػطط االا ػػتعداديا لون ػػؼ درج ػػا تا ػػطط الح ػػاثـ ،ف ػػإذا ث ػػاف الح ػػاثـ ال يطت ػػزـ

عقااوف ،وااما قولػه وفعطػه همػا عمثاعػا القػااوف فهػو اظػاـ حثػـ ااػتعداد  .أمػا إذا ثػاف هاػاؾ
قػػااوف يطتػػزـ عػػه الحػػاثـ ولثاػػه يحتثػػر اػػططا التعػػديؿ والتػييػػر فػػي القػػااوف فهػػو أذف حثػػـ

مططؽ(.)8

و ادما انؼ االاتعداد ع ػ االايااػيا ،فإااػا اعاػي عػه االافػراد عػإدارة شػؤوف المجتمػع
الايااػػيا مػػف قعػػؿ فػػرد أو مجمو ػػا أف ػراد دوف عقيػػا الم ػواطايف .ويثتاػػب االاػػتعداد معاػػاه

372

ظاهرة االستبداد في أنظمة الحكم العربية المعاصرة
د .بان غانم احمد الصائغ

الايئ في الافس لػيس عونػفه االافػراد فحاػب عػؿ أف جػذر الثطمػا ال يفيػد أ معاػا اػطعي
أو غي ػػر ا ػػطعي ،ع ػػؿ يا ػػتفيده م ػػف ثوا ػػه اغتن ػػاعا

()9

واحتث ػػا اتر لح ػػؽ مش ػػترؾ م ػػع آخػ ػريف.

فاالاػ ػػتعداد الايااػ ػػي يفتػ ػػرض اعتػ ػػداع وجػ ػػود القػ ػػا عػ ػػيف طػ ػػرفيف متاػ ػػاويف فػ ػػي الحقػ ػػوؽ

والواجعات العاما ،يافرد أحدهما (عػالحقوؽ المشػترثاإ إدارة شػؤوف المجتمػع الايااػي) دوف
اإخػػر .فهػػو فعػػؿ يقػػوـ طػػا االاػػتحواذ واالاػػتيالع والاػػيطرة طػػا امرهػػو حػػؽ مشػػترؾ مػػع

الػيػػر ،فالماػػتعد ياػػتولي طػػا االشػػيعا فتثػػوف الاػػما الجوهريػػا فػػي االاػػتعداد هػػي ااالافػراد

دوف وجه حؽا( ...(( .)12واف ثثي اتر مف الخططاع ليعػي ععةهـ طا ععػض إال الػذيف اماػو
و مطوا النالحات وقطيؿ ماهـ.)11())...

االستبداد ل االنظم ا عربي
يمػػر الماػػا العرعػػي فػػي الوقػػت الحاةػػر عأزمػػات خطي ػرة حالػػت دوف ونػػوله إلػػا
تحقيؽ الحد األداا مػف تططعاتػه فػي التاميػا والوحػدة والحريػا ،وأدت عالتػالي إلػا الفشػؿ فػي
االرتقػػاع إلػػا ماػػتو الحيػػاة الالةقػػا أاػػوة ععػػاقي شػػعوب وحةػػارات العػػالـ .ويعػػود الاػػعب
ال ػرةيس فػػي هػػذا الفشػػؿ والتخطػػؼ إلػػا تعػػرض الشػػعب العرعػػي ،طػػا مػػدار معظػػـ تاريخػػه

الايااي الطويؿ ،إلا مماراػات أاظمػا شػموليا ماػتعدة ونػطت إلػا الحثػـ عقػوة الاػالح و

الماؿ ،وتاططت طا الشعب عدوف وجه شر ي ،وثعتت طػيااها ووجودها عالعاؼ والقمع.

إف رثػػود الحالػػا العرعيػػا ،والهػزاةـ الايااػػيا والعاػػثريا المتتاليػػا ،مػػا هػػو إال اتيجػػا
اطعيعياا واماطقياا لمماراات تطؾ األاظما الماػتعدة ولطقمػع الشػديد الػذ مػورس ةػد تطػؾ
الشعوب والايما ةد اخعه المثقفا الاها المتند االوؿ لها .ولعػؿ مػف اخطػر اتػاة حثػـ
هذه األاظما الماتعدة والقمعيا أف تحوؿ الشعب العرعي إلػا شػعب مثقػؿ عهمومػه الايااػيا

والمعيشػػيا ومخاوفػػه األمايػػا اليوميػػا .اذ أف الشػػعوب فػػي ظػػؿ مثػػؿ هػػذه األاظمػػا لػػف تثػػوف

قػػادرة طػػا مواجهػػا مشػػاثطها التامويػػا داخطي ػات فةػػال ػػف الهيماػػا االاػػتعماريا والػػذ تمثػػؿ

التحػػد الخػػارجي .فػػالاظـ االاػػتعداديا تحجػػـ فػػي شػػعوعها إرادة التفثيػػر والتطػػوير واإلعػػداع
وتخطػػؽ مجتمعػػا متأزمػػا .فأاػػير االاػػتعداد ثمػػا يقػػوؿ الث ػواثعي ايعػػيش خػػامال فااػػدا ةػػاةع
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اػػا اته وأوقاتػػها( .)12واف إشػػثاليا االاػػتعداد عػػال أر

و ػػدـ الق ػػدرة ط ػػا تقع ػػؿ الػ ػ أر اإخ ػػر والتش ػػرذـ الفث ػػر الم ػػؤد إل ػػا الخ ػػالؼ واالخ ػػتالؼ

أنػػعحت نػػورة مألوفػػا فػػي المجتمػػع العرعػػي المعانػػر ،اذ غػػدت إشػػثاليا واقعيػػا معان ػرة
و قعا حقيقيا طا طريؽ تحقيؽ وحدة شامطا لألما في ظؿ حريا ال أر والتععير اه(.)12

وماػ ػػذ الثماايايػ ػػات مػ ػػف القػ ػػرف الماةػ ػػي عػ ػػدأ هػ ػػاجس الديمقراطيػ ػػا يمثػ ػػؿ اإلشػ ػػثاؿ
األااا ػػي الة ػػاغط ط ػػا و ػػي الاخع ػػا المثقف ػػا العرعي ػػا الت ػػي أدرث ػػت ت ػػأخر الع ػػالـ العرع ػػي

وتخطفه الايااي واالجتما ي إزاع المد الديمقراطي اإخذ في االتااع في اثثػر دوؿ العػالـ،
حتػػا تطػػؾ التػػي ػػدت داةمػػا فػػي ػػداد الػػدوؿ الخاةػػعا ألاظمػػا فرديػػا وديثتاتوريػػا .ففػػي

م ػوازاة ػػالـ يتجػػه احػػو الحريػػا حيػػث اجتاحػػت موجػػا الديمقراطيػػا اوروعػػا الشػػرقيا وأميرثػػا
الالتياي ػػا ط ػػا ال ػػرغـ م ػػف ديثتاتوري ػػا ااظمتها،فةػ ػالت ػػف آا ػػيا وماتحوي ػػه م ػػف تا ػػوع اثا ػػي

ودياي وثقافي ،وثذلؾ افريقيا التي تتهـ أاظمتها عااها التزاؿ عداةيػا وتقطيديػا ،ظػؿ االاػتعداد
والتاػطط وااتهاثػات حقػوؽ االااػاف اػما عػارزة مػف اػمات األاظمػا العرعيػا طػا الػرغـ مػػف
اخ ػػتالؼ اش ػػثالها وما ػػمياتها ،وعالت ػػالي عقي ػػت مقاوم ػػا أل تح ػػوؿ ديمق ارط ػػي ح ػػداثي ط ػػا

ال ػػرغـ م ػػف إقع ػػاؿ الع ػػرب الش ػػديد ط ػػا الا ػػطع والتقاي ػػات الحديث ػػا .فه ػػؿ ثم ػػا ااتعن ػػاع ف ػػي
المجتمػػع والثقافػػا الع ػرعييف طػػا التحػػوؿ الػػديمقراطيم وهػػؿ هاػػاؾ مػػؿ داةػػـ طػػا إ اقتػػه
واجهاةػػهمهذا الا ػؤاؿ التػػاريخي المتجػػدد الػػذ ال ي ػزاؿ مػػف دوف إجاعػػا حااػػما ماػػذ مططػػع

الاهة ػػا العرعي ػػا .اذ ق ػػدـ ع ػػد ال ػػرحمف الثػ ػواثعي ف ػػي ثتاع ػػه (طع ػػاةع االا ػػتعداد ومن ػػارع
االا ػػتععاد) ( )1923محاول ػػا ارة ػػدة ف ػػي د ارا ػػا االا ػػتعداد وتشخين ػػه :اا ػػعاعه ،أ ارة ػػه،
طعاةع ػػه ،ت ػػأثيره ط ػػا ال ػػديف والعط ػػـ والم ػػاؿ والمج ػػد واألخ ػػالؽ والترعي ػػا والعمػ ػراف ،وم ػػف ه ػػـ

أ وااػػه ،وثيػػؼ يمثػػف الػػتخطص ماػػه ،وعمػػاذا ياعػػػي ااػػتعدالهم اال اف موةػػوع االاػػتعداد لػػـ
يطعػػث اف ت ارجػػع الػػا مرتعػػا ثااويػػا مػػف اهتمامػػات المثقفػػيف العػػرب لتتقػػدـ ماػػاةؿ االاػػتقالؿ
الوطاي والوحدة القوميا والتاميا االقتناديا .مما يعطي ثتػاب الثػواثعي اهميػا راهاػا حتػا

ععد مرور اثثر مف قرف طا نػدوره ،الف االاػةطا التػي طرحهػا ال تػزاؿ متجػددة ،عػؿ رعمػا
هي اإف اثثر إلحاحا.في هذا االطار عالػذات فػاف االاػةطا التػي طرحهػا الثػواثعي مػف اجػؿ
التنػػد لالاػػتعداد المتجػػدد الجػػاثـ فػػوؽ النػػدور ومػػف اجػػؿ فهػػـ مشػػترؾ لجػػذوره ومنػػادره
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وما ػػوغاته وا ػػعؿ تفثيث ػػه وتعطي ػػؿ آلي ػػات ا ػػادة ااتاج ػػه ف ػػي الحي ػػاة الاياا ػػيا ف ػػي ال ػػدوؿ

العرعيا(.)12

فاالاػػتعداد يتخػػذ اوجهػػا متعػػددة ،ماهػػا االا ػراؼ فػػي ااػػتخداـ القػػوة ،واػػيطرة الفػػرد

التاما طا الحثـ مف اجؿ تحقيؽ المنطحا الخانا لطحاثـ وعطااته،الدولػا العولياػيا التػي
تثػػوف فيهػػا الاػػيادة لطحػػاثـ ولػػيس لطقػػااوف ،الحالػػا التاػػططيا المتمثطػػا فػػي امتػػداد قػػوة الدولػػا

الحديثا واختراقها الشديد لطمجتمع المداي واحتثارها لمنادر القوة والفعؿ والاططا(.)16
أف االفث ػػار المعادي ػػا لطديمقراطي ػػا تأا ػػس لالا ػػتعداد الح ػػداثي
التاػػططيا العرعيػػا المعان ػرة ،او الدولػػا األماوقراطيػػا

()18

()17

المتمث ػػؿ عالدول ػػا

عتععيػػر حيػػدر اع ػراهيـ طػػي ،التػػي

أخ ػػذت طريقه ػػا ال ػػا الع ػػالـ العرع ػػي ما ػػذ اواا ػػط الق ػػرف الماة ػػي ،فا ػػقطت ا ػػوريا ومن ػػر
والاػػوداف والج ازةػػر فػػي قعةػػا العاػػثر ،عيامػػا ظطػػت عقيػػا الػػدوؿ العرعيػػا تحػػت مطثيػػات او
مش ػػيخات وراثي ػػا اا ػػتعداديا .وااقا ػػـ الع ػػالـ العرع ػػي ع ػػيف اا ػػتعداد م ػػداي وآخ ػػر يج ػػدد ذل ػػؾ

االاتعداد التاريخي افاه ف طريؽ قو اجتما يا حديثا(.)19

مط ػػت الدولػ ػػا التاػ ػػططيا طػ ػػا تػيي ػػب الديمقراطيػ ػػا واألح ػ ػزاب والعرلماايػ ػػا وحريػػػا

النػ ػػحافا وحريػ ػػات التاظػ ػػيـ والتععي ػ ػػر والحرثػ ػػا ،واعتثػ ػػرت ث ػ ػػؿ واػ ػػاةؿ القمػ ػػع والتخوي ػ ػػؼ
والتهمػ ػػيش والترهيػ ػػب والترغيػ ػػب مػ ػػف أجػ ػػؿ العقػ ػػاع فػ ػػي الاػ ػػططا .فااتنػ ػػدرت لػ ػػذلؾ ق ػ ػواايف

الط ػ ػوارئ واألوامػ ػػر الداػ ػػتوريا المؤقتػ ػػا ،واحتثػ ػػرت العاػ ػػؼ الشػ ػػر ي(ارهػ ػػاب الدولػ ػػا) وغيػ ػػر
الش ػػر ي ،وق ػػدمت األم ػػف ط ػػا الن ػػحا والتعط ػػيـ ،واة ػػعا ميزااي ػػات األم ػػف ف ػػوؽ المراقع ػػا
والما ػػاعلا والمحاا ػػعا .واا ػػتخدـ وا ػػاةؿ اال ػػالـ ف ػػي تزيي ػػؼ الحق ػػاةؽ وتزويره ػػا ،فن ػػور
الحػػاثـ عالماقػػذ ،واألب ،ومحقػػؽ االاػػتقالؿ ،والفرنػػا التػػي ال تعػػوض ،واػػاد التمػػاهي عياػػه
وعػػيف الدولػػا والشػػعب وال ػوطف .ففػػي ظػػؿ االاػػتعداد (الحػػداثي) فرةػػت القيػػود طػػا تثػػويف
الجمعيػ ػػات ،حتػ ػػا تطػ ػػؾ المدايػ ػػا ،وااتهثػ ػػت حقػ ػػوؽ االااػ ػػاف وتعػ ػػرض الم ػ ػواطف لطتعػ ػػذيب

والمعامط ػػا المهيا ػػا ،وي ػػر ال ػػععض اف العط ػػداف العرعي ػػا اتا ػػمت عما ػػتو مت ػػدف م ػػف الحري ػػا
عالمقاراا مع دوؿ افريقيا وآايا غير العرعيا ،عؿ مع دوؿ العالـ قاطعا(.)32

378

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()66

تشرين الثاني ()9002

أمػػا محنػػطا ذلػػؾ ثطػػه فهػػي طػػا الماػػتو الايااػػي تػػدا ي شػػر يا الحثػػـ وترهػػؿ
الاخب الاياايا الحاثما ،وغياب تداوؿ الاططا وافتقاد الديااميا الاياايا الةػروريا لطتقػدـ
والتطػػور .و طػػا الماػػتو االقتنػػاد  ،تخطفػػت التاميػػا وشػػا ت ظػػاهرة الفاػػاد واتاػػع اطػػاؽ

(الدخوؿ الخفيػا) الااجمػا اػه ،ممػا جعػؿ العمػؿ الشػريؼ يفقػد قيمتػه وةػياع هيعػا القػااوف
واحت ارم ػػه .و ط ػػا الما ػػتو االجتم ػػا ي اتا ػػعت الفج ػػوة وتعمق ػػت ع ػػيف القط ػػا م ػػف االثريػ ػػاع
المق ػ ػرعيف وعػ ػػيف االثثريػ ػػا الاػ ػػاحقا مػ ػػف الفق ػ ػراع المهمشػ ػػيف المععػ ػػديف ػ ػػف م ارثػ ػػز الق ػ ػرار

والمش ػػارثا .ام ػػا ط ػػا الما ػػتو االخالق ػػي فػالع ػػا م ػػا اقت ػػرف االا ػػتعداد عظ ػػاهره االمػ ػراض

االجتما يػػا ثالرشػػوة والمحاػػوعيا والمةػػارعا واالخػػتالس واهػػدار االم ػواؿ العامػػا.وازاع ذلػػؾ
ثطه فإف الاما الوحيدة العاقيػا لطمجتمػع العرعػي هػي ااػه مجتمػع يفقػد تػدريجيا الاػيطرة طػا
شػػروط عقاةػػه وااػػتم ارره ،و ػػدـ مواثعػػا متػي ػرات الحيػػاة عاػػعب ػػدـ تجديػػد الرؤيػػا الايااػػيا

واالجتما يا ،ومف ثـ ةحالا األداع االجتما ي واةػا ا فػرص التػييػر االيجػاعي واختاػاؽ
روح االاتاارة والاهةا واالنالح والتحديث(.)31

تعػػد الدولػػا العرعيػػا فػػي نػػورتها الراهاػػا ماتػػوج اإلرث اإلمعريػػالي ا ػواع أثػػاف ذلػػؾ

م ػػف جه ػػا جػرافيته ػػا الاياا ػػيا وخطػ ػوط ح ػػدودها ،أـ م ػػف جه ػػا آلي ػػا إدارته ػػا لطحث ػػـ وام ػػط
القتها عمواطايها ،فدولا ااالاتقالؿا العرعيا لـ ترث ف إدارات الحمايػا األجاعيػا الهياثػؿ
والمؤااػػات فحاػػب عػػؿ ورثػػت اهػػا أاػػطوب إدارة الحثػػـ وامػػط العالقػػا عػػالمحثوميف .فقػػد

حافظػػت طػػا افػػس القوالػػب واألجه ػزة التػػي ورثتهػػا مػػف الحقعػػا االاػػتعماريا ،ثمػػا حافظػػت
طا ذات العالقا عالمجتمع ،وهي في مجمطها القا اافناليا و موديا تهػدؼ إلػا احتػواع

المجتم ػػع وة ػػعط حرثت ػػه عن ػػورة فوقي ػػا( .)33غي ػػر اف فش ػػؿ الاخع ػػا (الثوري ػػا) ف ػػي تحقي ػػؽ

و ودهػ ػػا والوفػ ػػاع عالتزاماتهػ ػػا الداخطيػ ػػا والخارجيػ ػػا جعػ ػػؿ دولػ ػػا الثػ ػػورة تػ ػػدخؿ أزم ػ ػا ايااػ ػػيا

واقتنػػاديا تةػػطرها امػػاـ المطالػػب الشػػععيا الطجػػوع إلػػا أاػػطوب القمػػع فتظهػػر اخػػب جديػػدة
تطالب عالديمقراطيا وهي اخب في جزع ماها اطيطا الاخب القديمػا التػي تمػت اإلطاحػا عهػا
أو تػػـ تهميشػػها .وهثػػذا تاهمػػؾ الاخعػػا العرعيػػا فػػي الحفػػاظ طػػا الاػػططا والن ػراع حولهػػا
وتدفع عها محدوديتها وةيؽ افقها ومنالحها احو الخنػوما الداةمػا والتاػافس طػا ثاػب
األتعػػاع ثمػػا اف فقػػدااها لطشػػر يا يجعطهػػا فػػي مواجهػػا مػػع القػػو الايااػػيا االخػػر فهػػي ال

379

ظاهرة االستبداد في أنظمة الحكم العربية المعاصرة
د .بان غانم احمد الصائغ

تنؿ الا الاططا لثواها اخعا المجتمع إاما تنؿ إليها عالوراثا أو االاقالعػات العاػثريا اذ

تاعا حيف ذاؾ لشر اا وجودهػا معتمػدة طػا الجػيش واألمػف لطعقػاع فػي الاػططا( .)32وفػي

الاععيايات مف القرف الماةػي ثتػب األمريثػي مايثػؿ هداػوف ()michael.c.Hudson

قاةالت أفا الشر يا الاياايا هي مشثطا الحثـ المرثزيا فػي العػالـ العرعػي المعانػر ففقدااػه
يفا ػػر إل ػػا ح ػػد ثعي ػػر الطعيع ػػا المتقطع ػػا لطاياا ػػا العرعي ػػا والط ػػاعع التا ػػططي المترج ػػرج لث ػػؿ

الاػػططات العرعيػػا الراهاػػا ،و طػػا الايااػػييف العػػرب عالتػػالي أف يتحرث ػوا فػػي عيةػػا ايااػػيا
شر يا الحثاـ واألاظما والمؤااات فيها متقطعا وفي افةؿ الحػاالت اػادرة ...ا( .)32ثػاف

ذلؾ في الاععيايات مػف القػرف الماةػي ويعقػا اثثػر ااطعاقػات طػا الدولػا العرعيػا المعانػرة
فػػي الوقػػت الحػػالي ،ذلػػؾ اف أحػػد أهػػـ أاػػعاب أزمػػا هػػذه الدولػػا يتعطػػؽ عأزمػػا الشػػر يا التػػي
اات ماها ماذ والدتهػا فػإذا ثااػت دوؿ رعيػا مثػؿ منػر والمػػرب وتػواس والػيمف و مػاف

قػػد شػػهدت تجرعػػا الدولػػا قعػػؿ الحديثػػا  premodern stateطػػا احػػو مػػا تجاػػد فػػي ا
الدولػػا الاهريػػا المرثزيػػا ا أو ا الدولػػا المخزايػػا ا قعػػؿ مرحطػػا الهيماػػا األوروعيػػا فػػإف أغطعيػػا
الدوؿ العرعيا قد شهدت ميالد مؤااا الدولا الوؿ مرة ععد الحرب العالميػا األولػا (العػراؽ

 اػػوريا  -لعاػػاف  -األردف  -الاػػعوديا) أو ععػػد الحػػرب العالميػػا الثاايػػا (ليعيػػا  -الاػػوداف -موريتاايا  -النوماؿ  -الجزاةر  -دوؿ الخطي  )...األمر الذ ات

اه شر يا مهػزوزه

طػػا الػػرغـ مػػف أف الشػػر يا التاريخيػػا لهػػذه الػػدوؿ اػػد المجمو ػػات غيػػر المادمجػػا ايااػػيات

في الحياة العامػا لهػذه الػدوؿ ،فةػالت ػف اف الدولػا فػي هػذه العطػداف أنػعحت حقيقػا واقعػا

عػ ػػض الاظ ػػر ػػف رة ػػا مواطايه ػػا أو ػػدـ رة ػػاهـ .واذا ثػ ػػاف العػاحثػ ػػوف ف ػػي منػ ػػادر

الشػػر يا يرجعػػوف إل ػا م ػػاثس فيعػػر weber
العقػالاي ػ ػػا  -القااوايػ ػػا ،القيػ ػػادة المطهمػ ػػا

()32

 maxالػػذ يع ػػد منادره ػػا فػػي التقػ ػػاليد،

(الثارزميا)،ويةػ ػػيؼ آخػ ػػروف منػ ػػد ار راعع ػ ػات

لطشر يا هو شر يا اإلاجاز التي تقوـ طا األ ماؿ التي أقدـ طيهػا الحثػـ عنػرؼ الاظػر
ف مػد شػر يا وجػوده فػي الاػططا أو مػد تمثيطػه لطمػواطايف

()36

فػاف ثػؿ هػذه المنػادر

إذا م ػػا قارااه ػػا عواق ػػع الدول ػػا العرعي ػػا المعانػ ػرة اج ػػد أاه ػػا إم ػػا غاةع ػػا أنػ ػالت (العقالاي ػػا -
القااواي ػػا) أو أف م ػػا وج ػػد ماه ػػا ف ػػي فتػ ػرات ا ػػاعقا ق ػػد تآث ػػؿ (التقالي ػػد ،الز ام ػػا الثارزمي ػػا،

اإلاجاز).
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ولعط ػػه م ػػف المااا ػػب اف ا ػػذثر ف ػػي ه ػػذا الن ػػدد واح ػػف اتا ػػاوؿ ظ ػػاهرة االا ػػتعداد
الاياا ػػي العرع ػػي و الق ػػا ذل ػػؾ ع ػػاالرث اإلمعري ػػالي ،أف اع ػػود إل ػػا واح ػػد م ػػف أه ػػـ مؤلف ػػات

العاحثػػا األلماايػػا حاػه أراػػت ( )Hannah Arendtالمعاػػوف عأنػػوؿ الشػػموليا ،ولثػػف مػػع
التاعيػػه إلػػا أف أغ ػراض العحػػث تقتةػػي مطيػػا تعػػديؿ وتنػػويب لطاػػياؽ التحطيطػػي لطثاتعػػا
األلماايػا ،فهػػي قػد تااولػػت موةػوع اإلمعرياليػػا مػف زاويػػا تأثي ارتػه ومةػػا فاته الاػطعيا طػػا

االمراثز األوروعياا عدرجا أولا ،في حيف أف ما يهماػا أاااػا يتعطػؽ عتػأثيرات هػذا المشػروع
التواػػعي ال طػػا نػػااعيه ومنػػدريه عػػؿ طػػا ةػػحاياه فػػي الماػػتعمرات التػػي ثػػاف الماػػا

العرعي جزعأ ماها.

عما أف الحالا اإلمعرياليا طا ما تذثر أرات قاةما في جوهرهػا طػا معػدأ مراثمػا
التواػع وتعظػيـ الػرع فإاهػػا لػـ تثػف معايػػا عتنػدير المؤااػات الايااػػيا المدايػا إلػا ػػالـ
مػا وراع العحػار عقػػدر مػا ثااػت معايػػا عإخةػاع الاػػثاف المحطيػيف وعاػط اليػػد طػا الثػػروات
العام ػػا ،فػاي ػػا اإلمعريالي ػػا ثم ػػا تق ػػوؿ أرا ػػدت ااالا ػػتيعاب ال اإلدم ػػاج وف ػػرض الخة ػػوع ال
تحقيؽ العدؿا ،وهذا مػا يجعػؿ ماهػا ظػاهرة ااػتعداديا تعاػفيا عامتيػاز .وعشػيع مػف التحديػد

الماهجػػي يمثػػف القػػوؿ :إف أهػػـ مالمػ المشػػروع اإلمعريػػالي طػػا احػػو مػػا ثشػػفت شخونػػه
الثاتعا األلماايا تتمثؿ في األععاد اإتيا:
 .1تن ػػدير أجهػ ػزة الا ػػططا الاياا ػػيا أ مؤاا ػػات اإلثػ ػراه واإلخة ػػاع دوف المؤاا ػػات
الايااػػيا المدايػػا ،وهػػذا يعاػػي إ طػػاع األولويػػا القنػػو لتنػػدير اجه ػزة العاػػؼ و طػػا
أراػ ػػها جهػ ػػا از الجػ ػػيش واألمػ ػػف طػ ػػا حاػ ػػاب المؤااػ ػػات المدايػ ػػا والق ػ ػواايف الماظمػ ػػا

والةػاعطا لطمجتمػػع .وعػذلؾ أةػػحا العاػؼ المػػاظـ فػي أجػواع التواػع االمعريػػالي حالػػا
اراػخا فػػي إدارة الشػػأف الايااػي .ويتأاػػس طػػا مػا اػػعؽ عيااػػه اافنػاؿ وتعا ػػد مت ازيػػد

عػ ػػيف مػ ػػا أاػ ػػمته عػ ػػاألدوات الايااػ ػػيا (means

 )politicalوالمؤااػ ػػات الايااػ ػػيا

( ،)political institutionsفػػاألدوات الايااػيا التػػي ثااػػت متراعطػػا مػػع المؤااػػات
الايااػػيا (مثػػؿ العرلمػػاف ومؤااػػات الرقاعػػا الداػػتوريا القةػػاةيا الماػػتقطا) فػػي الم ارثػػز
اإلمعرياليا ااقطعت اهػا الحقػا فػي مػواطف التمػدد اإلمعريػالي ومػف ثػـ أنػعحت أدوات
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العاػ ػػؼ ططيقػ ػػا اليػ ػػد فػ ػػي إدارة شػ ػػؤوف الماػ ػػتعمرات دوف أ وجػ ػػه مػ ػػف وجػ ػػوه الرقاعػ ػػا
والةعط.
 .3تتأا ػ ػػس اإلمعريالي ػ ػػا م ػ ػػف وجه ػ ػػا اظ ػ ػػر الثاتع ػ ػػا األلمااي ػ ػػا ط ػ ػػا د ػ ػػامتيف أااا ػ ػػيتيف:
اال و ت  :األيدولوجي ػا العان ػريا التػػي أةػػفت المشػػرو يا طػػا اػػيطرة القطػػا اإلمعرياليػػا
طا الثثرة مف شعوب الماػتعمرات....ا ثانيت  :إثراهيػا قوامهػا مثطػث الجػيش والشػرطا
و الجهاز العيرقراطي .وهاا العد مف االشارة إلا ثػوف العيرقراطيػا اػد الثاتعػا األلماايػا
تعػػد واحػػدة مػػف أهػػـ أدوات إدارة لععػػا التواػػع اإلمعريػػالي ،فهػػي اػػططا تعاػػفيا خاةػػعا
لرهااػ ػػات وتوجيػ ػػه إداريػ ػػي العاػ ػػؼ الػ ػػذيف يت ػ ػواروف خطػ ػػؼ الجهػ ػػاز العيرق ارطػ ػػي عإنػ ػػدار

الم اراػػيـ واألوامػػر الا ػريا عػايػػا الاػػيطرة طػػا األهػػالي واخةػػا هـ ال لتاظػػيـ شػػؤواهـ

ومعاشهـ( .)37أ أف العيرقراطيا ثما تفهمها أرات اططا تعافيا ولياػت مجػاالت يجاػد
العقالايا مثطمػا ذهػب إلػا ذلػؾ مػاثس فيعػر .والمتأمػؿ اليػوـ فػي مجريػات األحػداث فػي
الع ػراؽ وثيػػؼ تػػدار شػػؤوف الحثػػـ فػػي هػػذا العطػػد ػػف طريػػؽ لععػػا الم اراػػيـ والق ػ اررات
الفوقيػا اػواع فػي حقعػػا الحػاثـ المػداي عريمػر أو خطفاةػػه الجػدد الماتػدعوف أميرثيػا يػػدرؾ
مد نحا واااجاـ التحطيؿ الذ ثشفت الثاتعا األلماايا ف ععض معالمه.
و طا أهميا التشخيص العميؽ الذ قدمته أرات فإاػه يعػدو  :أف ثػوارث المشػروع
اإلمعري ػػالي ليا ػػت قانػ ػرة ط ػػا امتاا ػػه ػػف جط ػػب مؤاا ػػات الة ػػعط والتاظ ػػيـ الاياا ػػي
لطشعوب الماتعمرة توازيا مع تمدد جيوشه وآلياته العاثريا؛ عؿ ما هو أشد خطورة مػف ثػؿ

ذلؾ تفثيؾ المؤااات والرواعط األهطيا التي ثاات تاظـ الحيػاة الايااػيا واالجتما يػا لهػذه
الشعوب ،فمف المػالطا التاريخيا تنور الشعوب التي خةػعت لالحػتالؿ األجاعػي وثأاهػا
حالػػا عهيميػػا اػػاةعا وفاقػػدة لمقومػػات التوانػػؿ واالاتظػػاـ المػػداي فهػػي لػػـ تعػػرؼ مػػف معػػااي

التمدف،إال ما الماها مف تأثيرات المحتطيف.

فالمش ػػروع اإلمعري ػػالي ل ػػـ يمت ػػد ع ػػيف ش ػػعوب فاق ػػدة لطت ػػاريو والحة ػػارة ؛ ع ػػؿ ط ػػا
العثػػس مػػف ذلػػؾ اثتاػػحت الجيػػوش الػرعيػػا شػػعوعا ععةػػها ثػػاف أثثػػر تمػػداا وتحة ػ ار مػػف
حمطػػا المشػػروع اإلمعريػػالي أافاػػهـ ،وهػػذه الظػػاهرة تنػ عالةػػعط طػػا الم ارثػػز الثعػػر فػػي
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ماطقتاػػا العرعيػػا التػػي تعاقعػػت طيهػػا موجػػات متتاليػػا مػػف التمػػدف والتحةػػر أثاػػعتها آليػػات
وخعرات تاريخيا وااعا في إدارة الشأف الايااي والحياة المدايا العاما ،وعػض الاظػر ػف
القػ ػراعات االاتشػ ػراقيا الت ػػي ت ػػر أف الت ػػاريو الفعط ػػي له ػػذه الماطق ػػا ع ػػدأ م ػػع فوه ػػات م ػػدافع

ااعطيوف عوااعرت طا منػر وماطقػا الشػرؽ .أمػا قعػؿ ذلػؾ فػال يوجػد غيػر الجمػود والظػالـ
الػػدامس ،فااتقػػاؿ م ارث ػػز الثقػػؿ م ػػف إا ػتااعوؿ والقػػاهرة وعػ ػػداد ودمشػػؽ م ػػثال إلػػا العوانػػـ

األوروعيا الثعر أمثاؿ عاريس ولادف وفيياا ال يعاي أف الشػماؿ المتواػطي قػد أنػع أثثػر
تمداا وتحة ار عؿ ثؿ ما هاالؾ أنػع أثثػر قػوة وأاجػع تاػطحا ومػف ثػـ أقػدر طػا الاػيطرة
واالاػػتحواذ طػػا ماػػاطؽ الافػػوذ والػػوفرة ولػػيس أثثػػر مػػف ذلؾ.هػػذه اإليػػا ال اراػػخا فػػي امػػط

الحثػػـ اإلمعريػػالي طػػا الاحػػو الػػذ ثشػػفت الثاتعػػا األلماايػػا ػػف مالمحػػه العامػػا لػػـ يشػػهد
تػيي ار يػذثر ععػد رحيػؿ الجيػوش األجاعيػا وحطػوؿ الحثومػات المحطيػا محطهػا ،فاالاػتقالؿ لػـ

ي ػزد فػػي حقيق ػػا األمػػر ػػف اا ػػتعداؿ اإلداريػػيف األجااػػب عاظػ ػراةهـ المحطيػػيف .ولثػػف ج ػػوهر
العالقا عيف اخعا الحثـ المحيط الشععي وعايا الدولا عقيت هي افاها تقريعا(.)38

وتشيردرااا الاتطال ات ال أر (الشثؿ رقـ  )1التي جرت موخ اتر إلا أف ال أر

العاـ في ثؿ مف فطاطيف والثويت والجزاةر واألردف يميؿ إلا رفض االاتعداد الايااي
ممثالت عاظاـ حثـ تتولا فيه اططا قويا اتخاذ الق اررات دوف ا تعار لاتاة االاتخاعات أو

ل أر المعارةا الاياايا .اذ عر  %72مف الثويتييف ف هذا الموقؼ ،مقاراا عػ %62

مف الفطاطياييف ،و  %22مف الجزاةرييف و عػ  %22مف األرداييف .واذا ما أةفاا ااعا

ال إلا ااعا الذيف قالوا عأاه غير مالةـ إطالقا،
الذيف قالوا أف االاتعداد الايااي مالةـ قطي ت

اجد أف األغطعيا مف العرب في هذه العطداف ترفض االاتعداد الايااي عدرجات متفاوتا.
وعالاظر إلا ااب الماتجيعيف في هذه المجتمعات الذيف يروف أف االاتعداد الايااي

مالةـ جدات لحثـ العطد ،اجد اف هذا الموقؼ ياحنر في  %2مف الفطاطياييف ،وعػ %2
مف الجزاةرييف ،وعػ  %2مف األرداييف ،وعػ  %3مف الثويتييف .واف دلت هذه الااب طا
شيع ،فهي تدؿ طا أف ااعا المؤيديف لحثـ االاتعداد تاحنر في ااعا ةةيطا وهامشيا
مف المجتمع .ويشير التحط يؿ المفنؿ لمف يتعاا هذا ال أر إلا أاهـ متعددو الخطفيات أ

أاه ال يوجد امط تعطيمي محدد يميزهـ ف عقيا أفراد المجتمع .ولثف ال عد مف أف اتحقؽ
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مف الجذور االجتما يا لالاتعداد الايااي .وتترؾ هذه الاتاة الثثير مف األاةطا التي
تعحث

ف إجاعات اظ تار ألهميا هذه الجزةيا لطحوار الداةر حوؿ ماتقعؿ اإلنالح

والديمقراطيا في العالـ العرعي(.)39
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الكويت

الجزائر

االردن

فلسطين

(ا شكل رقم )1
في ظؿ ااتمرار االاتعداد ماذ قرف مف الزمف ،لػـ يعػدأ المشػروع الاهةػو وظطػت

الخطاعػػات الشػػععويا المشػػععا عقػػيـ التخطػػؼ مهيماػػا وااػػتمرت ععقػػاع الدولػػا الوطايػػا القاةمػػا
طػػا العاػػثر وماطػػؽ القعيطػػا التػػي ثػػاف مػػف الماطػػؽ التػػاريخي أف تعقػػا مرحطػػا زمايػػا تمثػػؿ

حاجا تاريخيا ثـ تزوؿ ،ولثاها لألاؼ ااتمرت فخطقت الدولا الهجياا وتآثطػت مػف الػداخؿ
وأفػػرزت اقاةةػػها ،اقػػاةض تفثػػر عػػافس اإليػػات ،فعقيػػت المرجعيػػات والمحػػددات التاريخيػػا

والعشاةريا هي الحاةرة دوما واالحتثاـ إلا المقدس في حاالت التاازع والقتاؿ(.)22

هااؾ أاظما رعيا ذات طعيعػا معقػدة قػد تتػداخؿ فيهػا م ارحػؿ موانػفات اػططويا

في وقت واحد ويطػا فيها التمييز ،لعدـ وجود أحزاب أوتاظيمػات واةػحا ،هػي مجمو ػات
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تشػػثؿ نػػعا أو قعاةػػؿ تتاػػازع حػػوؿ المػػاؿ واالاػػتحواذ طػػا منػػادر الق ػرار ،ومػػف ثػػـ فهػػي
ذات اػػطوؾ مػػدمر ،ولعػػؿ الج ازةػػر خيػػر مثػػاؿ طػػا ذلػػؾ ،التػػي يفػػاخر ماػػؤولوها وععػػض
مثقفيها العواـ عالديمقراطيا وأاها دولا المؤااات .فةالت ف ما يتحػدث الثثيػروف اػه مػف
تاػػطط الجػػيش و نػػاعات المافيػػا طػػا الحثػػـ ،هاػػاؾ وامػػؿ أخػػر يمثػػف ذثرهػػا وونػػفها

وهػػي ةػػروريا فػػي فهػػـ طعيعػػا التاػػطط فػػي الاظػػاـ الج ازةػػر الػػذ قػػد يثػػوف مرتعطػػا أحيااػػا

عطعيعا الحاثـ أو الجما ا الحاثما ،واذا أرداا مقارعا فهـ طعيعا الحاثـ – طا الػرغـ مػف
التعايف والتمايز أحيااا -يمثف ذثر العوامؿ الثالثا اإتيػا التػي تشػثؿ طػاعع الهيماػا الفرديػا
وتخطؽ المحاثاة حتا اد الماؤوليف طا ماتويات أخر في الاططا وهي :

 .1ا مديوني ا تاريخي  :يتميز عها الحػاثـ ،وهػي شػعور واقتاػاع متػوارث اػد جيػؿ معػيف
ومجمو ػػا معيا ػػا ت ػػر اف العط ػػد والش ػػعب م ػػديااف له ػػـ عث ػػواهـ ق ػػد ق ػػادوا عالده ػػـ ال ػػا

االاتقالؿ ،وعالتالي فاف ااتخاب الشعب لهـ وقعولهـ والرةػا عهػـ والهتػاؼ عحيػاتهـ هػو
رد له ػػذا ال ػػديف والش ػػعور عالمديواي ػػا التاريخي ػػا ،ا اف االخ ػػر ي ػػؤد دياػ ػات ف ػػي القت ػػه

عالحاثـ.

 .3ا مزاجي ت ا متب ب ت  :قػػد يقػػع التعػػارض والتاػػاقض فػػي موقػػؼ هػػذا الحػػاثـ او ذاؾ طػػا
ا تعار منطحي أو اتراتيجي وتثتيثػي فػي مقار ػا خنػومه واالاتنػار طػيهـ ،ولثاػه

قػ ػ ػػد يعػ ػ ػػود الػ ػ ػػا طعيعػ ػ ػػا مزاجيػ ػ ػػا متقطعػ ػ ػػا ،فيعيػ ػ ػػت طػ ػ ػػا حػ ػ ػػاؿ وينػ ػ ػػع

طػ ػ ػػا حػ ػ ػػاؿ

اخر ،وعالتاثيػػد اف الشػػعور عالمديوايػػا التاريخيػػا لػػه حةػػوره فػػي طعيعػػا هػػذه المزاجيػػا
المتقطعا.

 .2ا وهم با مهدوي  :تاتعمؿ المهدويػا هاػا ثحالػا افاػيا يشػعر عهػا الحػاثـ او يعتقػد عهػا
ماانروه ،وليس عا تعارها مػذهب ومعتقػد ،فطهػا اػياقها التػاريخي والثقػافي ولثاهػا حالػا
مرثعا قد تاهؿ مف المتوارث الدياي والعقاةد لفثرة المهد الماتظر(.)21

اسباب االستبداد ل االنظم ا عربي
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توجد وامؿ اقتناديا واجتما يا وثقافيػا واخػر فثريػا وتاريخيػا أبثػرت فػي وجػود
االاػػتعداد فػػي الماطقػػا العرعيػػا ،فة ػالت ػػف العيةػػا الطعيعيػػا وطريقػػا ااػػتجاعا الشػػعب لهػػذه
العية ػػا فيم ػػا يتعط ػػؽ عالعح ػػث ػػف طريق ػػا إلدارة ش ػػؤوف الا ػػاس الموج ػػوديف ف ػػي ه ػػذه العقع ػػا

الجػرافي ػػا .فثم ػػا م ػػف يحيطه ػػا ال ػػا الم ػػوروث الثق ػػافي ف ػػي ال ػػو ي الق ػػومي ،ودوره ف ػػي خط ػػؽ
المجتمع األعو واماته الخانػا ،حيػث يرجػع االاػتعداد مػف هػذه الزاويػا الػا ياػاعيع ثقافتاػا
المعانرة التي تجعؿ جماهيراا مهيأة لقعوؿ االاتعداد والتواطؤ في التعايش معه .وثمػا مػف

ير اف المشثطا في العقؿ االاالمي الذ يتخوؼ مف الفتاػا ويفةػؿ طيهػا الاػثوت طػا
ااػ ػػتعداد الاػ ػػططاف الجػ ػػاةر ،و لػ ػػـ يػ ػ ل
ػأت الػ ػػاص القرآاػ ػػي مؤيػ ػػدا لالاػ ػػتعداد ،و اف االاػ ػػالميا
مؤااػػا طػػا د ػػـ أنػػوؿ الحريػػا .وثمػػا مػػف يػػر فػػي الفقػػر والحرمػػاف االجتمػػا ي وفقػػداف

الف ػػرص االقتن ػػاديا وارتف ػػاع اا ػػعا الفقػ ػراع الع ػػرب ال ػػا ثط ػػث الا ػػثاف وعط ػػوغ مع ػػدؿ العطالػػا
العرعي ػػا اؿ  ،% 32وام ػػؿ اااا ػػيا ف ػػي عق ػػاع شػ ػراة واا ػػعا م ػػف المجتم ػػع العرع ػػي مػي ػػب
ومععد ف الحياة الاياايا ومهيأ عالتالي لطاظاـ االاتعداد .
لثف الوجه القاتـ لالاتعداد طا الااحا العرعيا ليس قد ار ال يمثػف تجػاوزه ،عػؿ اف
أااػػه قاعطػػا لطتفثيػػؾ ،عالةػػػط طػػا األاظمػػا العرعيػػا وااخ ػراط ثػػؿ القػػو االجتما يػػا فػػي
العمػػؿ الايااػػي ،وةػػماف التوانػػؿ عػػيف الاخػػب والجمػػاهير ،ود ػػـ اػػعؿ الح ػوار والتوانػػؿ

عيف افثار العطمػااييف وماػاه االاػالمييف( .)23اف الثقافػا الايااػيا ال مجتمػع هػي عمثاعػا
خريطا ذهايا تحدد نورة الفرد ثفا ؿ ايااي مقاراا عػيره مف الفا طيف ،ثما تحػدد نػورة

العالق ػػا عياهم ػػا واو ي ػػا االفع ػػاؿ وردود االفع ػػاؿ الػ ػواردة م ػػف ج ػػااعهـ .ف ػػاف خي ػػار الا ػػططا

الماتعدة في الممطثا العرعيا الاعوديا ينع خيا ار مرجحات ادما يفشؿ المجتمػع فػي ايجػاد
اظػػاـ مػػؿ جمػػا ي إلدارة شػػؤواه العامػػا ،والعوامػػؿ التػػي رجحػػت هػػذا الخيػػار فػػي الحقعػػا

التاريخيا التي شهدت قياـ الدولا هي:

()22

ذهايا الخةػوع وهػي الماتخطنػات العامػا التػي

تمثؿ مرجعيا لطتفثيػر الفػرد والعقػؿ الجمعػي طػا الاػواع .فالنػورة التػي ياػتذثرها الاػاس
ف القػا المجتمػع عالدولػا فػي معظػـ العنػور االاػالميا هػي نػورة الفػرد الحػاثـ ور يػا

طاةعا( ،)22والتفثؾ اذ تتالؼ الممطثا العرعيا الاعوديا مف اقػاليـ متعػددة وتختطػؼ فػي امػط
المعيشػػا والماػػتو االقتنػػاد

طػػا الػػرغـ مػػف ااتمػػاع جميػػع اػػثاف الممطثػػا الػػا االطػػار
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العرع ػ ػػي االا ػ ػػالمي ،ولث ػ ػػؿ اقطػ ػ ػػيـ تػ ػ ػاثر عتجرع ػ ػػا تاريخي ػ ػػا مختطفػ ػ ػػا ،وا ط ػ ػػا لث ػ ػػؿ ماهػػ ػػا
شخنيتهاادت الا التمايز والامو المختطؼ ،فةالت ف اف التفثػؾ ااػتمد مع ار ارتػه مػف امػط
االاتػػاج الاػػاةد فػػي مختطػػؼ االقػػاليـ( .)22والطرفيػػا الاػػعاب تاريخيػػا وموةػػو يا فالايااػػا

تاشػ ػػط فػ ػػي المرثػ ػػز وتػيػ ػػب ااػ ػػعيات فػ ػػي االطراؼ،وتواجػ ػػدها فػ ػػي االط ػ ػراؼ محنػ ػػو اتر فػ ػػي

االمف،ووجود الدولا ثهيةا اياايا في العوانـ(.)26

ياود االاتعداد مع تػييب الػو ي عػيف الجمػاهير ،وهػذا يػتـ عطريقػا مقنػودة عػد ـ

مف قو اجتما يا ذات منطحا في ااتمرار قمع وااػتػالؿ الجمػاهير ،فػالثواثعي يػر أاػه
إلػػا جااػػب طمػػاع الػػديف الم ػزيفيف يمثػػف أف ياشػػئ األنػػالع أو األثريػػاع ااػػتعدادا معتمػػديف
طػا جهػػؿ الاػاس وتهػػاواهـ فػي الػػديف ورةػػوخهـ لالاػتػالؿ وااحػػالؿ الػرواعط التػػي تعيػػاهـ
طػػا المطالعػػا عحقػػوقهـ ،فاألنػػالع يعتمػػدوف طػػا حاػػعهـ وااػػعهـ ويعتمػػدوف ا طػػا اػػمعا
أنػالتهـ وثثػرة أفرادهػػا فػػي فػرض الاػػيادة طػػا اإخػريفا ،دوف حاجػا إلػػا ااػػتخداـ الػػديف.
ياا دهـ في إاشاع االاتعداد أنحاب الماؿ الذيف يشارثوف في الاططا عا تعػار اأف المػاؿ
ال يجتمػ ػػع فػ ػػي أيػ ػػديهـ إال عػ ػػأاواع الػطعػ ػػا والخػ ػػداع ،وقمػ ػػا الػطعػ ػػا هػ ػػي االاػ ػػتعااا عالجاػ ػػد

الرامييف ،ثما أف ماتها الخداع هو التال ب عالقواايف لنال األثرياعا هذه الفةػا أاػماها
رج ػ ػػاؿ تط ػ ػػؾ الفتػ ػ ػرة اعطاا ػ ػػا الا ػ ػػططافا وحمطوه ػ ػػا ثثيػ ػ ػ ار م ػ ػػف ما ػ ػػؤوليات ااتش ػ ػػار مظ ػ ػػاهر

االاتعداد(.)27

ثاات الديمقراطيا تعاي التحرر مػف الاػيطرة األجاعيػا ال الحثػـ االاػتعداد  ،وععػد

االاتقالؿ لـ تثف المجتمعات العرعيػا مهيػأة لطديمقراطيػا شػثال ومةػمواا ،ففثػرة األحػزاب-
مػػثال ل ػػـ تث ػػف داةم ػػا إيجاعيػػا ،اذ واجه ػػت الديمقراطي ػػا ن ػػعوعا فػػي ازدهاره ػػا ا ...ف ػػي عايػػا
اجتما يػػا معقػػدة تمزقهػػا ماافاػػات موديػػا (القعاةػػؿ مقاعػػؿ اػػثاف المػػدف) وماافاػػات أفقيػػا

(األغايػػاع مقاع ػػؿ الفقػ ػراع) وتخطػػو م ػػف طعق ػػا متوا ػػطا ذات شػػأفا وم ػػف الواةػ ػ أف غي ػػاب
الطعقا الواطا القويا ثاف مف أهـ أاعاب فشؿ التجارب الديمقراطيػا .وقػد خةػعت اػوريا

لطحث ػػـ العا ػػثر ف ػػي ػػاـ  ،1929وث ػػذلؾ من ػػر ق ػػد خة ػػعت لطحث ػػـ العا ػػثر ف ػػي ػػاـ
 ،1923امػػا فػػي الاػػوداف ااقطػػب العاػػثر اـ  1928طػػا الديمقراطيػػا ععػػد مةػػي ػػاميف
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فقط طا االاتقالؿ ،وحػدث افػس الشػيع فػي الجزاةرععػد ثػالث اػاوات مػف االاػتقالؿ ػاـ
 1962ثااػ ػػت الػ ػػعالد فػ ػػي قعةػ ػػا ةػ ػػعاط جعهػ ػػا التحريػ ػػر الجزاةريػ ػػا .وتوالػ ػػت االاقالعػ ػػات
العاثريا عياما ظطت عقيا الدوؿ العرعيا تحت مطثيػات وراثيػا ااػتعداديا أو مشػيخات ،المهػـ

أف العالـ العرعي ااقاـ ععدالا عيف االاتعداد المداي واإخر العاثر (.)28

ومػ ػػف المق ػ ػوالت التػ ػػي تطقػ ػػا رواج ػ ػات ثعي ػ ػ اتر فػ ػػي الخطػ ػػاب العرعػ ػػي المعانػ ػػر حػ ػػوؿ

الديمقراطيا مقولا أف االاتعداد الايااي له جذور ومعررات ديايػا .رعمػا يجػد هػذا الاػوع مػف

الخطاب ما يؤيده مف أدلا ماتقاة مف ااتطال ات ال أر العاـ .ولثف في الوقػت افاػه اجػد
أدلا تخالفه او حتا ترفةه .وعػالاظر إلػا الشػثؿ رقػـ ( )3أداػاه اجػد أف ااػعا الػذيف يػروف

أف ااظام ػات محثػػوـ عالش ػريعا اإلاػػالميا عػػدوف وجػػود أح ػزاب ايااػػيا أو ااتخاعػػات عرلماايػػاا

اظام ػات غيػػر مالةم ػات طػػا اإلطػػالؽ لحثػػـ العطػػد أ طػػا ااػػعا عػػيف الخيػػارات المطروحػػا طػػا

الماػػتجيعيف .واذا مػػا أةػػفاا إلػػا هػػذه الااػػعا ااػػعا مػػف يػػروف أف هػػذا الاػػوع مػػف األاظمػػا

الايااا مالةـ قطيالت لحثـ العطد اجد أف األغطعيا في ثؿ مػف الثويػت وفطاػطيف ال تحعػذ هػذا
الاظاـ الايااي .عياما اجد في األردف والجزاةر أف االاقااـ يثاد يثوف متقارعات.

الشثؿ رقـ ( )3يوةػ مػد مالةمػا اظػاـ محثػوـ عالشػريعا اإلاػالميا عػدوف وجػود أحػزاب
اياايا أو ااتخاعات عرلماايا
مالئم قليالً

غير مالئم على االطالق

مالئم جداً

مالئم

50

45

45

40

40
35
28
24

23

30

23
20

24

22

21

17

20

14
11
8

25

8

8

15
10
5
0

الكويت

الجزائر

االردن

388

فلسطين

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

تشرين الثاني ()9002

العدد ()66
(ا شكل رقم )2

تقدـ هذه األدلػا العطميػا مؤشػرات جديػا طػا اتجػاه األاػةطا الثعيػرة التػي ال عػد مػف

التعام ػػؿ معه ػػا ف ػػي ن ػػياغا أاظم ػػا الحث ػػـ الماش ػػودة ف ػػي مطي ػػا تقيي ػػد االا ػػتعداد ودمقرط ػػا
الايااػػا فػػي العطػػداف العرعيػػا .ولعػػؿ اعػػرز هػػذه االتجاهػػات هػػو أاػػه طػػا الػػرغـ مػػف أهميػػا
ال ػػديف عالاا ػػعا لطع ػػرب ،إال أاه ػػـ ي ػػروف فانػ ػالت واةػ ػ المع ػػالـ ع ػػيف ال ػػدياي والاياا ػػي ف ػػي
المجػػاليف العػػاـ والخػػاص .فالػػديف مهػػـ طػػا النػػعيد الشخنػػي الخػػاص ولثاػػه لػػيس عػػذات

األهميا طا النعيد العاـ .وهػذا يعطػي الفرنػا لراػـ معػالـ األاظمػا الايااػيا المرغوعػا.
فهي أاظما ،ثما يراها ال أر العاـ العرعي ،اياايا مدايا وغير ديايا ولثاها مطعمػا عاثهػا

ديايا تتعامؿ مػع الخػاص الشخنػي ولػيس العػاـ الايااػي .وال عػد مػف االشػارة الػا اف هػذا
الموة ػػوع عحاج ػػا لطثثي ػػر م ػػف التحقي ػػؽ العطم ػػي الرن ػػيف لطون ػػوؿ ال ػػا خالن ػػات مد م ػػا
طميات (.)29

تحول االستبداد ا تب يدي ل االنظم ا عربي ا

استبداد تنا سل

عػػدأت العديػػد مػػف االاظمػػا الايااػػيا العرعيػػا عادخػػاؿ تعػػديالت شػػثطيا ال تحػػدث

ػر مػػف حقيقػػا عايػػا االاػػتعداد الايااػػي الواة ػ فػػي اظػػـ الحثػػـ ،وهػػو مػػا جعػػؿ فهمػػي
تػيػ ات
هوي ػػد ين ػػفها عأاه ػػا اديمقراطي ػػا ا ػػياحياا عمعا ػػا أاه ػػا تػييػ ػرات ش ػػثطيا إلرة ػػاع الوف ػػود

األجاعيػػا التػػي تػػزور الماطقػػا العرعيػػا.أو ترغمهػػا طػػا اج ػراع انػػالحات الةػػفاع شػػر يا
طػػا وجودهػػا او الحػػداث تػييػػر يهدفػػه الػػػرب ثمػػا حػػدث فػػي تػييػػر الماػػاه الد اراػػيا او
الػاع امور مثطها.
و طػػا هػػذا األاػػاس فػػإف الةػػػوط الدوليػػا الماحا ػرة مػػع تشػػعث الػػاظـ الحاثمػػا

عا ػػيطرتها ط ػػا الحث ػػـ م ػػع الة ػػعؼ الش ػػديد م ػػف ق ػػو المعارة ػػا ا ػػتؤد

ط ػػا أفة ػػؿ

التقديرات إلا اافتاح ايااي محدود يمثف أف يفةي إلا اوع مػف ااالاػتعداد التاافاػيا

()22

طا الامط الرواي .وهو ما يععر اػه الجػدوؿ التػالي والػذ يوةػ جوااػب المفارقػا عػيف
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االا ػ ػ ػػتعداديا التقطيدي ػ ػ ػػا

()21

واالا ػ ػ ػػتعداديا التاافا ػ ػ ػػيا والديمقراطي ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػػثطيا (االاتخاعي ػ ػ ػػا)

والديمقراطيا الطيعراليا .فالديمقراطيا في المماراا العمطيا تتةمف:
 - 1إجػ ػراعات ( )proceduresلتأا ػػيس الحث ػػـ ط ػػا أا ػػاس ااتخاع ػػات حػ ػرة ازيه ػػا
تاافايا ودوريا طا ثؿ الماانب الحثوميا التافيذيا والتشريعيا.

 - 3مطيات ( )processesلطةعط الايااػي وةػماف تعػدد م ارثػز نػاع القػرار عمػا
تعايه مف مااعلا عرلماايا وشفافيا إداريا وفعاليا قةاةيا.
 - 2ثػػـ الحقػػوؽ والحريػػات الايااػػيا و طػػا أراػػها حريػػا التععيػػر الفػػرد والجمػػا ي و عػػر
ثافا أجهزة اإل الـ ف التوجهات الاياايا لطمواطايف.

 - 2واذا أةػ ػ ػػفاا إلػ ػ ػػا ذلػ ػ ػػؾ الت ػ ػ ػزاـ الاخػ ػ ػػب الايااػ ػ ػػيا والعديطػ ػ ػػا (المعارةػ ػ ػػا) عمعػ ػ ػػادئ
( )principlesوقػػيـ الديمقراطيػػا واحترامهػػا لاتاةجهػػا فإااػػا يمثػػف أف افػػرؽ عػػيف
ثالث ػ ػػا اظ ػ ػػـ ط ػ ػػا األق ػ ػػؿ وه ػ ػػي االا ػ ػػتعداديا التقطيدي ػ ػػا ،واالا ػ ػػتعداديا التاافا ػ ػػيا،

والديمقراطيا الطيعراليا .وهو ما يوةحه الجدوؿ التالي(.)23
ا مشارك

ا حبوق

اال تزام

ا سياسي

ا سياسي

با ديمبراطي

االاتعداديا التقطيديا

مزورة

غير متوفرة

ةعيفا

االاتعداديا التاافايا

غير مهما

غير متوفرة

مشروطا

محدودة جدات
محدودة

الديمقراطيا الطيعراليا

حرة

قويا

قويا

قو

االنتخابات

ا بدائل ا متاح أمام ا مجتمعات ا عربي
أف الاخػ ػػب الحاثمػ ػػا فػ ػػي ثثيػ ػػر مػ ػػف العطػ ػػداف العرعيػ ػػا اتجهػ ػػت إلػ ػػا تعاػ ػػي نػ ػػيػا
االاػػتعداد التاافاػػي ثااػػتجاعا لطمطالػػب عػػالتػيير .فػػإذا ثااػػت هاػػاؾ مطالػػب جػػادة عػػالتػير
الديمقراطي فهااؾ ثالثا احتمػاالت :إمػا ااػتطهامها (ونػوال إلػا تحػوؿ ديمق ارطػي ليع ارلػي)

أو قمعهػػا (ااػػتمرار االاػػتعداد التقطيػػد ) أو ااػػتطهامها وقمعهػػا فػػي آف معػػا وهػػو مػػا يحػػدث
فػػي حالػػا االافتػػاح الايااػػي المحػػدود الػػذ يػػؤد إلػػا اػػوع مػػف االاػػتعداد التاافاػػي التػػي
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تعا ػػي زي ػػادة طفيف ػػا ف ػػي الق ػػيـ المجتمعي ػػا ،عي ػػد أاه ػػا تتعع ػػه عزي ػػادة ف ػػي الق ػػيـ والممارا ػػات
القمعيػػا .ومثػػاؿ ذلػػؾ الاػػماح عوجػػود أح ػزاب ثػػـ التةػػييؽ طيهػػا أمايػػا أو الاػػماح عػػإجراع
ااتخاعػػات ح ػرة غيػػر ازيهػػا عمعاػػا أف يثػػوف لطااخػػب الحريػػا فػػي اختيػػار مػػف يشػػاع دوف

تزوير إلرادتػه لثػف الدولػا تتػدخؿ فػي اختيػار مػف لهػـ حػؽ الماافاػا االاتخاعيػا ،أو تعػديؿ
مواد داتوريا مف أجػؿ ااػتععاد القػو التػي يمثػف أف تشػثؿ ماافاػا حقيقيػا لنػال القػو

التػػي ال تشػػثؿ أ ثقػػؿ ااتخػػاعي (تعػػديؿ المػػادة  76مػػف الداػػتور المنػػر لعػػاـ 1972
ااموذجات).
إف ال ػػاظـ االا ػػتعداديا التاافا ػػيا تختط ػػؼ ػػف االا ػػتعداديا التقطيدي ػػا ف ػػي أف اظ ػػـ

الحثػػـ ال تاػػتطيع ،ألاػػعاب داخطيػػا و/أو خارجيػػا ،أف تػػتخطص مػػف المعارةػػا تمامػػا ثمػػا
أاه ػػا ال تمط ػػؾ االلتػ ػزاـ الث ػػافي ع ػػالقيـ والمع ػػادئ الديمقراطي ػػا عم ػػا يجعطه ػػا تق ػػود عط ػػدااها إل ػػا
الديمقراطيا الطيعراليا.
واالاتعداديا التاافايا ،عحثـ التزامها الشثطي عالمؤااات واإلجراعات الديمقراطيػا ،تعطػي

ااطعا ػػا غيػػر حقيقػػي الديمقراطيػػا لثاهػػا لياػػت ثػػذلؾ .وهػػي عهػػذا تةػػع افاػػها فػػي حالػػا
ت ػػوتر داة ػػـ عم ػػا ق ػػد يعج ػػؿ عااهياره ػػا الحق ػػا إذا اجح ػػت الق ػػو المعارة ػػا والما ػػتقطا ػػف

الحثوما أف تقدـ شر يا عديطا(.)22
تراجع االستبداد ا عربل

حدثت تطورات فػي ععػض االنػعدة فػي الػاظـ العرعيػا الحاثمػا وتفا طػت لتحػدث

ش ػػروخا ق ػػد ت ػػزداد اتا ػػا ا عم ػػا يا ػػاؿ م ػػف عاي ػػا االا ػػتعداد العرع ػػي واح ػػداث تراجع ػػا واة ػػحا
فيه.اعرةها طا الاحو االتي:
 .1االستتتخ ب بعتتد ا و تتاة :ععػػد وفػػاة ععػػض القػػادة الايااػػييف ،حػػؿ محطهػػـ قيػػادات أثثػػر
شعاعا ااعيا .قد يثوف لهذا التػيير والتجديد ععض االاعثااات اإليجاعيػا طػا ماػتقعؿ

الاظـ الايااػيا العرعيػا .ومػف خػالؿ د اراػا مقاراػا لعقػاع ػدد مػف الحثػاـ العػرب لفتػرة
طويطػػا فػػي الاػػططا (متواػػطها  32امػػا) ثااػػت اتاةجهػػا مرثزيػػا الاػػططا وت ارجػػع دور
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المؤااات في مواجها دور القيادة الاياايا التي ادة ما تنؼ افاػها عأاهػا اأعويػاا.
وفػ ػػي المقاعػ ػػؿ فػ ػػإف المؤا ا ػ ػػات القويػ ػػا تةػ ػػع قيػ ػػودا ط ػ ػػا نػ ػػااع الق ػ ػرار الاياا ػ ػػي

وتخةػعهـ لطماػػاعلا وهػػو مػػا رفةػػته معظػػـ القيػػادات الاػػاعقا التػػي تعتعػػر افاػػها فػػوؽ
القػػااوف والماػػاعلا .وهػػو مػػا حػػدا عثثيػػر مػػف الم ػراقعيف لطشػػأف العرعػػي إلػػا ا تعػػار أف
التحػػد األثعػػر الػػذ يواجػػه الدولػػا العرعيػػا أاهػػا تػػدار عماطػػؽ القعيط ػا .فالعيروقراطي ػػا

العاػثريا والمدايػا تػر افاػها امتػدادا لاػػططا الحػاثـ ولػيس امتػدادا لاػططا الدولػػا(.)22

وغالع ػات مايػػاتي الحػػاثـ العرعػػي الػػا الحثػػـ عطريقػػا غيػػر شػػر يا و طيػػه فػػي هػػذه الحالػػا

ايجػػاد الشػػر يا حتػػا لػػو ثاا ػت شػػثطيا ،وهػػو مػػا حػػدا عإحػػد العاحثػػات أف تططػػؽ طيػػه

ااـ اacting-as-if legitimacyا أ تحثـ الاظـ العرعيا ثما لو ثااػت شػر يا(.)22
فالقيػػادات الايااػػيا الجديػػدة عػػدات تطػػرح رؤ وأفثػػار معتث ػرة لطتعامػػؿ مػػع المشػػثالت

التقطيديػػا .واالاتقػػاؿ مػػف اظػػاـ حثػػـ إلػػا آخػػر يػػوفر فرنػػا لتحػوالت ايااػػيا قػػد تاػػا د

طا تحوؿ ديمقراطي طا المد الععيد( .)26فخالؿ العقد الماةػي حػدث تػيػر حثػاـ

ثؿ مف العحريف ،والمػرب ،واألردف ،والاعوديا ،واإلمارات ،وأخي ار الثويت.
 .3ا تاثر با تكن وجيتا وثتورة ا مع ومتات  :إف المجتمعػات العرعيػا ،مػع تفػاوت واةػ فػي
الدرجا ،عدأت تشهد اتاا ا في التأثر عالثورة المعطوماتيا .والعامؿ الدافع لهػذا االتاػاع
ه ػػو تثاولوجي ػػا االتن ػػاالت الت ػػي وف ػػرت لطمػ ػواطف العرع ػػي القاػ ػوات الفة ػػاةيا والمواق ػػع

التفا طيا طا شعثا المعطومات الدوليا  .فقػد عطػع ػدد القاػوات الفةػاةيا العرعيػا اثثػر
مػف  132قاػاة يػتـ عثهػا عوااػطا القمػر النػاا ي العرعػي ا رعاػاتا والقمػر النػػاا ي

المنر ااايطااتا .وحاب تقرير التاميػا اإلااػاايا العرعيػا لعػاـ  3222الػذ ينػدر
ػػف العرا ػػام اإلام ػػاةي لألم ػػـ المتح ػػدة ،ف ػػإف  %72م ػػف ه ػػذه القاػ ػوات تاعع ػػا را ػػميا

لحثومػ ػػات رعيػ ػػا ،فةػ ػػال ػ ػػف شػ ػػعثا المعطومػ ػػات الدوليػ ػػا التػ ػػي وفػ ػػرت الثثيػ ػػر مػ ػػف
المعطومػػات لطشػػعاب العرعػػي طػػا الػػرغـ مػػف اف ااػػعا القػػادريف او الػػذيف تتػػوفر ل ػديهـ
القػػدرة طػػا الونػػوؿ الػػا هػػذه الشػػعثا ما ازلػػت محػػدودة ،واف الماػػتقعؿ ايشػػهد زيػػادة

القادريف طا ااتخداـ الشعثا ،اتشثؿ شرخا جديدا في عايا االاتعداد العرعي(.)27
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 .2ا عامل االقتصادي  :يوفر الػافط لطحثومػات إمثاايػا اليػا تماثػؿ قيمػا االػذهبا لشػراع
الشػػر يا واالعنػػاا لقهػػر قػػو المعارةػػا .وفػػي الحػػالتيف يثػػوف هاػػاؾ مػػا يشػػعه العقػػد
االجتما ي غير المثتػوب يتحػوؿ عموجعػه األفػراد إلػا ر ايػا اقتنػاديا فػوؽ العػادة عػال

حقػوؽ ايااػػيا تقريعػػا .فتةػػمف لهػػـ الدولػا الاػػطع الرخينػػا والوظيفػػا الماااػػعا والتعطػػيـ
والع ػػالج المج ػػااييف مقاع ػػؿ أف تت ارج ػػع ثاف ػػا المطال ػػب الايااػ ػيا عالديمقراطي ػػا والحث ػػـ
الرش ػ ػػيد .ويا ػ ػػتمر العق ػ ػػد طال م ػ ػػا ت ارة ػ ػػا الطرف ػ ػػاف طي ػ ػػه .عي ػ ػػد أف فتػ ػ ػرة الثمااياي ػ ػػات

والتاعيايات شهدت تطوريف هاميف أثعتا نعوعا ااتمرار هػذا العقػد عشػروطه الاػاعقا.
فأوال هاػاؾ زيػادة ثعيػرة فػي الططػب طػا الخػدمات المجاايػا الحثوميػا اػواع فػي الػدوؿ

الافطيا أو غير الافطيا ،فقد عطع إجمالي اثاف الػدوؿ العرعيػا فػي ػاـ  3223حػوالي
 392مطي ػػوف اا ػػما ،وه ػػـ يت ازي ػػدوف عمع ػػدؿ  %3,2ا ػػاويا .وه ػػو م ػػف أ ط ػػا مع ػػدالت
الزيادة في العالـ .وقد عطع تعداد القػو العامطػا فػي الػدوؿ العرعيػا حػوالي  128ماليػيف
فػػرد فػػي ػػاـ  .3222وأثثػػر مػػف  %22مػػف العػػرب تحػػت اػػف العش ػريف ،وأثثػػر مػػف
 %62مػ ػػاهـ دوف الثالثػ ػػيف مقاعػ ػػؿ  %32تحػ ػػت العش ػ ػريف فػ ػػي الػ ػػدوؿ األ ةػ ػػاع فػ ػػي
ماظم ػػا التامي ػػا والتع ػػاوف االقتن ػػاد عم ػػا يعا ػػي أف الطط ػػب ط ػػا العم ػػؿ والخ ػػدمات

الحثوميػػا لػػيس ثعيػ ار فحاػػب ولثاػػه يت ازيػػد عمعػػدؿ متاػػارع .ويقػػدر متواػػط العطالػػا فػػي
الدوؿ العرعيا مجتمعا عحوالي .%31.2
ثاايػػا الت ارجػػع الواة ػ فػػي أاػػعار الػػافط فػػي الثماايايػػات والتاػػعيايات ثػػـ ارتفا هػػا فػػي
الا ػػاوات ال ػػثالث األخيػ ػرة عم ػػا يجع ػػؿ ه ػػذه ال ػػاظـ تح ػػت رحم ػػا متػيػ ػرات ليا ػػت تح ػػت

اػػيطرتها .فقػػد ثػػاف االاػػتهالؾ العػػالمي لطػػافط فػػي حػػدود  21مطيػػوف عرميػػؿ يوميػػا فػػي
ػػاـ  ،3221وهػػو اإف فػػي حػػدود  82مطيػػوف عرميػػؿ يوميػػا وقػػد ينػػؿ عحاػػب ععػػض

الد اراػػات والتوقعػػات الػػا  82مطيػػوف عرميػػؿ يوميػػا فػػي ػػاـ  .3232ولمػػا ثػػاف اػػعر
عرميػػؿ الػػافط فػػي ػػاـ  3222فػػي حػػدود  18دوال ار ثػػـ ونػػؿ إلػػا  22دوال ار فػػي ػػاـ
 ،3222ععػد أف ثػاف  62دوال ار فػي أواخػر  .3222وهػذا يعاػي زيػادة فػي دخػؿ الػدوؿ

الافطي ػ ػػا ف ػ ػػي الا ػ ػػاوات ال ػ ػػثالث األخيػ ػ ػرة ف ػ ػػي ح ػ ػػدود  62مطي ػ ػػار دوالرعحا ػ ػػب عع ػ ػػض
االحناةيات .وهو ما يططؽ طيه داراو اقتناديات الافط اثػورة افطيػا جديػدةا .فعػدعا
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مػػف ػػاـ  3222عػػدأت تتحػػوؿ معظػػـ الػػدوؿ الخطيجيػػا إلػػا دوؿ فػػاةض ألوؿ م ػرة ماػػذ
ػػاـ  1992حيػػث ثااػػت داةمػػا مػػا تعػػااي مػػف جػػز فػػي ميزااياتهػػا .فقػػد عطػػع فػػاةض

موازااتهػ ػػا  16.1مطيػ ػػار دوالر ،مقاعػ ػػؿ جػ ػػز معطػ ػػف عح ػ ػوالي  32.6مطيػ ػػار دوالر فػ ػػي
مطط ػػع الاػ ػػاا .وحا ػػب تقريػ ػػر أن ػػدره امنػ ػػرؼ اإلم ػػارات النػ ػػاا يا ،ف ػػاف إي ػ ػرادات
الموازا ػػا الا ػػعوديا ف ػػي ػػاـ  3222عطػ ػػت  78.2مطي ػػار دوالر ،مقاع ػػؿ افق ػػات فعطي ػػا

عحػ ػوالي  66.2مطي ػػار دوالر .وف ػػي اإلم ػػارات عطػ ػػت إيػ ػرادات الموازا ػػا االتحادي ػػا 6.2
مطي ػػار دوالر مقاع ػػؿ افق ػػات مماثط ػػا .فيم ػػا عطػ ػػت إيػ ػرادات الموازا ػػا الثويتي ػػا  19مطي ػػار

العماايػ ػػا
دوالر ،مقاعػ ػػؿ  12مطيػ ػػار دوالر ثافقػ ػػات فعطيػ ػػا .فػ ػػي حػ ػػيف اػ ػػجطت الموازاػ ػػا ُ
إيػ ػ ػرادات عحػ ػ ػوالي  6.8مطي ػ ػػارات دوالر ،مقاع ػ ػػؿ افق ػ ػػات عحػ ػ ػوالي  7.8مطي ػ ػػارات دوالر.
وحققت الموازاا القطريا فاةةا عطع  1.1مطيار دوالر ،إذ عطػت إيراداتهػا  7.2مطيػارات

دوالر .أمػػا الموازاػػا العحريايػػا فعطػػػت إيراداتهػػا  3.1مطيػػار دوالر ،مقاعػػؿ افقػػات عاحػػو
 2.1مطي ػػارات دوالر .واتا ػػتخدـ معظ ػػـ دوؿ الخط ػػي

واة ػػدها الافطي ػػا لخف ػػض ال ػػديف

العاـ .فالممطثا العرعيا الاعوديا تعتػزـ ااػتخداـ قاػـ مػف فاةةػها لخفػض الػديف العػاـ
م ػ ػػف  662مطي ػ ػػار

دوالر)(.)28

( 176مطي ػ ػػار دوالر) إل ػ ػػا  612مطي ػ ػػار

( 72.162مطي ػ ػػار

نتائج استبداد االنظم ا عربي
يراػػـ تقريػػر التاميػػا اإلااػػاايا العرعيػػا لطعػػاـ  3222نػػورة قاتمػػا لطوةػػع العرعػػي
ال ػراهف مػػف الا ػواحي االقتنػػاديا والثقافيػػا واالجتما يػػا .فمػػف الااحيػػا االقتنػػاديا ،وخالفػػا
لطػ ػػوهـ الشػ ػػاةع حػ ػػوؿ ث ػ ػراع العطػ ػػداف العرعيػ ػػا عفةػ ػػؿ الػ ػػافط و اةداتػ ػػه ،فػ ػػإف مجمػ ػػؿ الاػ ػػات
االقتنػػاد المحطػػي العرعػػي فػػي اهايػػا القػػرف العش ػريف الػػذ ونػػؿ عالثػػاد إلػػا  622مطيػػار
دوالر ،ال يزيػ ػ ػػد إال قطػ ػ ػػيال ػ ػ ػػف الاػ ػ ػػات اإلجمػ ػ ػػالي ألفقػ ػ ػػر دولػ ػ ػػا أوروعيػ ػ ػػا وهػ ػ ػػي إاػ ػ ػػعاايا

( 229مطيار دوالر) .أما الاات القومي اإلجمػالي لطفػرد فػي قػوة العمػؿ فإاػه يقػؿ فػي مجمػؿ
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العطداف العرعيا ف انػؼ ماػتواه فػي دولتػيف ااهةػتيف مػف دوؿ العػالـ الثالػث وهمػا ثوريػا
الجاوعيا واألرجاتيف.
أما مف الااحيا الثقافيا فقد أاتجت العطداف العرعيا مجتمعا  2622ثتػاب فػي العػاـ

 1991مقاعؿ  123ألؼ ثتاب في أميرثػا الشػماليا و 23ألفػا فػي أميرثػا الالتيايػا ،ثمػا أف
اإلاتػػاج العرعػػي لطثتػػاب متػػدف إلػػا حػػدوده الػػدايا عالااػػعا لحجػػـ الاػػثاف عالمقاراػػا مػػع الػػدوؿ

األخر ( .)29ويعامؿ الثتاب فػي الثثيػر مػف العطػداف العرعيػا عا تعػاره اػطعا محظػورة تخةػع
لطرقاع ػػا ولءج ػ ػراعات العيرقراطي ػػا الثثي ػ ػرة الت ػػي تثقػ ػػؿ ثاه ػػؿ الااش ػ ػريف وتعي ػػؽ اشػ ػػر الثتػ ػػب

وتوزيعها .إف ةعؼ القوة الشػراةيا لطقػارئ العرعػي وتػداي حجػـ القػراع يعػوداف إلػا االاتشػار
الوااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع لألميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،،اذ عطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدداالميوف عحاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب االحنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعات

ع ػ  62مطيواػا اغػالعهـ مػف الااػاع .ثمػا تعػػااي هػذه المجمو ػا العشػريا الثعيػرة الفقػر والحريػػا
الماػػطوعا ،فةػ ػالت ػػف فق ػػر المثتعػػات العام ػػا ف ػػي أغط ػػب العطػػداف العرعي ػػا .أم ػػا اا ػػعا ال ػػذيف
يتعػػامطوف مػػع شػػعثا المعطومػػات الدوليػػا مػػف الشػػعاب العرعػػي فهػػي عػػيف الااػػب األداػػا فػػي

العػػالـ ،ومػػف الااحيػػا التقايػػا (التثاولوجيػػا) فػػاف الػػدوؿ العرعيػػا تعػػااي مػػف اقػػص واة ػ فػػي
ػػدد اجه ػزة الحااػػوب عالااػػعا لطاػػثاف ،فهاػػاؾ أقػػؿ مػػف  18حااػػوعا لثػػؿ  1222شػػخص،
طمػػا عػػأف المتواػػط العػػالمي يزيػػد ػػف  78حااػػوعا لثػػؿ ألػػؼ شػػخص ،أ أثثػػر مػػف أرععػػا
أةػػعاؼ المتواػػط فػػي العػػالـ العرعػػي .فة ػالت ػػف وجػػود مشػػثطا أخػػر يعػػااي ماهػػا الػػوطف

العرعي ال تقؿ خطورة ف اػاعقاتها ،أال وهػي هجػرة الثفػاعات العرعيػا .فعػيف ػامي 1998

  3222هػػاجر إلػػا أوروعػػا وحػػدها أثثػػر مػػف  12ألػػؼ طعيػػب .وهػػذا االاػػتازاؼ الثعيػػروالماػػتمر لطثف ػػاعات العرعيػػا يا ػػاهـ ف ػػي تعميػػؽ حال ػػا التخط ػػؼ االقتنػػاد والمعرف ػػي عث ػػؿ

اواحيه في الوطف العرعي.

لقػػد اػػععت أاظمػػا االاػػتعداد العرعيػػا ث ػوارث ال حنػػر لهػػا لألمػػا عػػدعا مػػف هزيمػػا
 1928إلػػا إجهػػاض تجرعػػا الوحػػدة العرعيػػا األولػػا فػػي العػػاـ  ،1961مػػرو ار عثارثػػا ػػاـ
 ،1967وااتهػػاع عتوقيػػع معاهػػدة النػػط العرعيػػا – اإلا ػراةيطيا االافراديػػا األولػػا  1979ثػػـ
ثارثا غزو لعااف  1983ودخوؿ الجيش اإلاراةيطي إلػا أوؿ انػما رعيػا،تطتها اتفاقيػات
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الاػػالـ مػػع ااػراةيؿ ،ثػػـ احػػتالؿ العػراؽ .واذا ثػػاف موقػػؼ أاظمػػا االاػػتعداد العرعيػػا مػػف ثػػؿ
هػػذه الث ػوارث التػػي حطػػت عماطقتاػػا مفهوم ػات ،فػػإف األمػػر غيػػر المفهػػوـ هػػو النػػمت المطعػػؽ

الذ خيـ طا الجماهير مف المحيط إلا الخطي إزاع هػذه الثػوارث ،وحالػا الالمعػاالة هػذه،
وااعداـ أ مظهػر شػععي فػو ةػدها عػات يشػثؿ مؤشػ اتر اػطعيات جديػدات فػي الحيػاة العرعيػا.

ولعؿ مػا حنػؿ ثػاف اتيجػا طعيعيػا الاػتم ارر حرمػاف المػواطف العرعػي مػف حقوقػه وحرياتػه
األاااػ ػػيا عأاػ ػػاليب جديػ ػػدة ومتطػ ػػورة قامػ ػػت طػ ػػا ايااػ ػػا ااإللهػ ػػاعا ،والترغيػ ػػب والترهيػ ػػب

أوماياػ ػػما عايااػ ػػا العنػ ػػا والجػ ػػزرة التػ ػػي اتععتهػ ػػا األاظمػ ػػا العرعيػ ػػا الراػ ػػميا وااػ ػػتهدفت
عوااطتها (تدجيف) المواطف العرعي وتطويعه ونػوال إلػا تعطيػؿ اهتماماتػه العامػا ومػف ثػـ
تقزيـ أهدافه الوطايا والقوميا .فقد اجحت هػذا األاظمػا فػي تقػزيـ هػدؼ األمػا اإلاػتراتيجي
وهو الوحدة العرعيا الثعر مػف المحػيط إلػا الخطػي  ،وأنػع تحقيػؽ هػذا الهػدؼ ةػرعا مػف
الخي ػػاؿ .وأن ػػع ث ػػؿ أمطا ػػا اإف أف ا ػػاج ف ػػي المحافظ ػػا ط ػػا ن ػػورة ه ػػذه الوح ػػدة وه ػػو

الجامع ػػا العرعي ػػا عع ػػدما أوش ػػثت ط ػػا االة ػػمحالؿ ه ػػي أية ػػا تح ػػت وط ػػأة الن ػػعوعات
والمشاثؿ الهيثطيا واالاتقادات العايفا التي واجهتها .ثما اجحػت أاظمػا االاػتعداد الايااػي

فػػي ماطقتاػػا فػػي تحويػػؿ مجتمعاتاػػا إلػػا مجتمعػػات جامػػدة ايااػػيا ومتخطفػػا اجتما يػػا وفقيػرة
اقتناديا ،ومف ثـ غدت قطيطا الفا طيا واألثر ليس في أحداث العالـ فحاػب عػؿ فػي قةػايا
العرب المنيريا إال طا احو اطعي قيـ .ثما اجحت هػذه األاظمػا طػا امتػداد ثػؿ هػذه

الاػػاوات الطويطػػا ماػػذ هػػود االاػػتقالؿ حتػػا اإف فػػي اػػحؽ إرادة شػػعوعاا العرعيػػا وافشػػاؿ
معظـ القيـ اإليجاعيا فيها ووةد طموحاتها المشرو ا(.)22

اخلامتت:
يمثػػف الق ػػوؿ اف الش ػػعب العرعػػي أا ػػير االا ػػتعداد ف ػػي ثثيػػر م ػػف الجواا ػػب لم ارث ػػز
ناع القرار الايااي أو العاثر التي حثمتها مجمو ا مف الديثتاتوريات مف أواةؿ القػرف

الماةػػي حتػػا االف عػػؿ إمتػػدت لتشػػمؿ ثػػؿ م ارثػػز اػػططا الق ػرار ايااػػيات واجتما يػػا وحتػػا

ثقافي ػات،أثرت ف ػػي ذلػػؾ ثثي ػػر مػػف الممارا ػػات االاػػتعداديا الت ػػي اشػػها المػ ػواطف العرع ػػي أو
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ورثها مف تاريو طويؿ مف االاتعداد والتاطط اتاج حالا تراثميا ااعقا ،اشها عثػؿ اػطعياتها
وع ػػد او ثثيػ ػرة تع ػػرر تط ػػؾ الممارا ػػات ع ػػدعات م ػػف د ػػو المحافظ ػػا ط ػػا الط ػػاعع العرع ػػي

(اإلاػػالمي) والخػػوؼ مػػف الػػػزو الفثػػر الػرعي،وتػػارة عػػد و الحالػػا الخطػرة التػػي تمػػر عهػػا

األما في ثؿ تطػؾ الم ارحػؿ وةػرورة الطا ػا لثػؿ أمػر نػادر مػف م ارثػز القػرار (حتػا واف
ثػػاف ةػػد اإلااػػاايا وةػػد الفػػرد افاػػه) لةػػماف ػػدـ حػػدوث أ خػػدش يمثػػف أف ينػػيب

الذاثرة العرعيا التي ظطت مشدودة إلػا الماةػي ،لػيس إلػا التػاريو المةػئ فػي الحةػارة
اإلاػالميا عػؿ إلػػا نػور الظػػالـ التػي ميػػزت ععػض الفتػرات التاريخيػا مػػف حثػـ المماليػػؾ
واألتراؾ،ثػػؿ ذلػػؾ أوجػػد حالػػا مػػف القعػػوؿ والموافقػػا واالانػػياع لثػػؿ األوامػػر النػػادرة مػػف

الاططا األ طا،وعدوره شثؿ هذا الااؽ حالا مف اليػأس لػد الثثيػريف مػف إمثاايػا مماراػا
الحيػاة عنػورتها العامػػا ثمجتمػع مػداي وحيػػاة تعحػث دومػات ػف الحةػارة وظهػػور حالػا مػػف
الخوؼ اد الععض مف مااقشا هػذه األوامػر عحجػا أاهػا مثتمطػا الشػروط لقداػيا القػرار،اف
هػػذه الاػػطعيات طػػػت طػػا الشػػعب العرعػػي حتػػا أنػػعحت وثػػأف حالػػا االاػػتعداد مماراػػا
طعيعيػػا لةػػرورة التاشػػةا النػػحيحا ،ثمػػا يعتقػػدها الػػععض مػػف ذو التفثيػػر الاػػططو وال

يجوز في أ حاؿ مف األحواؿ الخروج عمفردات جديدة لطخروج مف هػذه الذهايػا،ألف مجػرد
التفثي ػػر فيه ػػا يع ػػد خياا ػػا لطمجتم ػػع واإلاا ػػاايا عش ػػثؿ ػػاـ ،أو ه ػػي محاول ػػا لخط ػػؽ فتا ػػا،

المجتمػػع فػػي غاػػا اهػػا طػػا األقػػؿ فػػي الوقػػت الػراهف ثمػػا يعتقػػد الثثيػػر مػػاهـ اإف.لػػذا لػػـ
يجد المواطف العرعي أ ةرورة لتجديد هػذه الذهايػا وحمايتهػا مػف الةػرعات التػي يػراد عهػا
تحويػػؿ الفػػرد الحػػر إلػػا تععػػي لطاػػططا،ذلؾ أف محػػاوالت ديػػدة لطتػييػػر فػػي الػػوطف العرعػػي
ثاف منيرها الفشؿ لعدة أاعاب لعؿ أهمها دـ الوةػوح فػي الفثػرة أو ػدـ التةػحيا مػف
أجطهػػا ،وه ػ و مػػا ولػػد لػػد المجتمػػع حالػػا مػػف الرةػػا ػػف واقػػع الععوديػػا التػػي تماراػػه ثػػؿ

ا ػػططات الحث ػػـ ف ػػي المجتم ػػع مثراػ ػات ع ػػذلؾ الع ػػودة إل ػػا م ػػاه الا ػػيطرة لطق ػػوة الت ػػي ت ػػدير

المجتمعات.
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عحاجا لهذا مثػؿ حاجتهػا لتمريػر قػااوف غيػر مقعػوؿ شػععيا أو مػف المعارةػا .وأمثطػا
ذلػ ػػؾ الاظ ػ ػػاـ متاو ػ ػػا ع ػ ػػيف ثرواتي ػ ػػا تحػ ػػت حث ػ ػػـ  Tudjmanونػ ػ ػرعيا تح ػ ػػت حثػػ ػـ

 Milosevicورواػ ػػيا تحػ ػػت حثػ ػػـ  Putinوأوثراايػ ػػا تحػ ػػت حثػ ػػـ  Kravchuckثػ ػػـ
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الػاظـ تعاػت إاػتراتيجيا االافتػاح الايااػي المحػدود أو التثتيثػي ثمحاولػا لطتثيػؼ مػػع
الةػوط الداخطيا والخارجيا عإ طػاع ععػض التاػازالت الشػثطيا مػع زيػادة إافاقهػا طػا

األمف وافااد القةاة وأجهزة اإل الـ والنحافا واهتمامها عآليات الةعط الايااي
 .21االا ػػتعداديا التقطيديػ ػػا تثػ ػػوف ف ػػي حالػ ػػا توازايػ ػػا إذا لػ ػػـ تث ػػف هاػ ػػاؾ مطالػ ػػب حقيقيػػػا
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حقيقيا مف أجػؿ التػييػر .ومػف أمثطػا هػذه الػاظـ فػي واقعاػا العرعػي ،اظػـ دوؿ الخطػي
في الثماايايات.
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 .22ااػػعد ع ػػد ال ػػرحمف ،االا ػػتعداد وحث ػػـ التػطػػب ف ػػي ااظم ػػا الحث ػػـ العرعي ػػا المعانػ ػرة،
االاالـ والديمقراطيا ،عػداد ،العدد ،12شعاط  ،3222ص 22

223

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
)9002( تشرين الثاني

)66( العدد

)61( المجلد

Abstract
It can be said that the Arabic people is, in many aspects,
imprisoned by despotism on the part of the political or military
decision making centers ruled by a group of dictatorships in the
beginnings of the last century up to the current day. This has
extended to include all decision making centers, politically, socially,
and even culturally, affecting many despotic exercises encountered
by the Arabic citizen or inherited by him through a long history of
despotism and dominance due to accumulated previous conditions
in which he lived with all its disadvantages and with different
pretexts justifying these exercises; starting from the call for keeping
the Arabic Islamic style and the fear of the western thought
conquest on the one hand, and due to the serious condition
undergone by the nation in all those stages and the necessity to obey
any order issued by decision making centers on the other hand, even
if it was against humanity or against the individual himself. This is
to ensure avoiding any deficiency that may affect the Arabic
remembrance with its roots connected to the past and to the ages of
darkness characterizing some historic periods of the Mamaleek and
Turks rule and not to the bright history of the Islamic civilization.
All of this has found a condition of acceptance and obedience to all
the orders given by the supreme power, a matter that constituted a
case of depression for many people regarding the capability of
practicing the ordinary life in a civil society and looking for
civilization. Fear has appeared by some people when discussing the
aforementioned orders with the pretext that they contain all
conditions for the sacredness of the decision. These disadvantages
have flooded the Arabic people to the extent that made despotism a
normal practice that facilitates sound upbringing as regarded by
some of those with authoritative thinking. It is not allowed in any
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case to come up with new terms to escape from this mentality
because to merely think in it is considered treason for the
community and humanity as a whole, or it could be an attempt to
create a disturbance the community does not need, at least in the
current time as many of them may think. Thus the Arabic citizen did
not find any necessity to renew this mentality and protect it from
transforming the free individual to a one who is dependent to the
authority. Many attempts for change in the Arab Homeland were
faced with failure for many reasons, the most important of which
being unclear with regard to the thought that calls for change, or not
sacrificing for its sake. This has resulted in a case of no satisfaction
on the part of the community regarding the slavery reality practiced
by all ruling authorities in the society, and thus dedicating the return
to the trend that strength should run communities.
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