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الملخص

شهدت ادلنطقة العربية منذ عاـ 0202ـ رتلة من التغَتات السياسية واالجتماعية السريعة
واليت زتلت بُت جوانبها احتماالت وتساؤالت سلتلفة حوؿ طبيعة وشكل الدولة وفق السياؽ
التارؼلي والذي نشأت يف اطاره الدولة يف ادلنطقة العربية  ،ولعل ابرز االفرازات اليت رافقت
تلك التغَتات ىو تصاعد حدة النزاعات والصراعات بُت رلموعات وفئات عدة داخل الدولة
وتصاعد مطالبها وتنوعها تعبَتا عن فشل تلك الدولة ونظمها السياسية ادلتعاقبة يف احتواء
اشكاؿ النزاعات والصراعات بُت اجملموعات والفئات ادلختلفة اليت سرعاف ما حتولت بفعل
تلك التغَتات الداخلية واخلارجية اىل مطالب سياسية يف ضوء اهنيار بعض االنظمة السياسية
نتيجة للثورات واالنتفاضات الشعبية .واستنادا اىل ماتقدـ هتدؼ الدراسة اىل تناوؿ طبيعة
وتطور النزاعات الداخلية يف الدوؿ العربية وتأثَتىا على مستقبل الدولة من حيث شكلها
وطبيعة السلطة وعالقتها مبجتمعها من خالؿ رؤية حتليلية ووضع مشاىد زلتملة يف حاؿ
استمرار اشكاليات ومعوقات بناء دولة دؽلقراطية حديثة .وتتمثل ابرز تلك ادلشاىد
والفرضيات :
اوال :مشهد استمرار شكل الدولة ادلوحد مع اعادة تنظيم طبيعة السلطة واحلكم.
ثانيا :مشهد التحوؿ يف شكل وطبيعة الدولة والسلطة.
ثالثا :مشهد التجزئة والتفكك الدولة.
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Arab region has seen since 2010, a number of political and
social changes rapidly and which carried between aspects of
different possibilities and questions about the nature and form of
the State in accordance with the historical context and the context
of which originated in the state in the Arab region. Perhaps the
most prominent secretions that accompanied these changes is the
escalation of disputes and conflicts between groups and several
categories within the state and escalating demands and diversity of
expression of the failure of that country and their political
successive contain forms of disputes and conflicts between groups
and different categories that quickly turned by those internal and
external changes to the political demands in light of the collapse of
some political regimes as a result of revolutions and popular
uprisings..Based on the foregoing, the study aims to address the
nature and evolution of the internal conflicts in the Arab countries
and their impact on the future of the state in terms of the shape and
nature of power and its relationship with its community through
analytical vision and setting scenes possible in the event of
continuing Problems and constraints of building a modern
democratic state., And is the most prominent of those scenes and
assumptions: First: scene continued form of the state unified with
the reorganization of the nature of power and governance. Second,
the transformation scene in the form and nature of the state and
power. Third, the retail scene and disintegration of the state.

المقدمة

 اذ اخذت تواجو، تعد ادلرحلة احلالية من اىم مراحل تطور الدولة العربية احلديثة
،معضلة بنيوية تتعلق مبستقبلها وشكلها وطبيعة عالقتها باجملتمع الذي احتوتو منذ االستقالؿ
 يف0202 اف تلك ادلعضلة مل تكن وليدة الثورات واالنتفاضات واحلراؾ الذي ابتدأ منذ عاـ
بعض الدوؿ العربية فحسب واظلا ترجع اىل التدىور وتراجع البنية ادلؤسسة للدولة وعدـ قدرة
 ولعل،مؤسساهتا وىيئاهتا احلاكمة على تطوير كياهنا وتأسيس مشروعها الضامن الستمرارىا
االختالؿ يف حسم مواضيع اذلوية واالنتماء وتعزيز اذلوية اجلامعة لتجسيد االرادة العامة
وحتقيق العدالة االجتماعية واحلريات ودتثيل الربامج االقتصادية ورتود واغالؽ العمل
،  قد جعل الدولة تعبَت سياسي الؽلثل فئات واسعة من اجملتمع وال يليب حاجاتو،السياسي
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واظلا تعبَت عن قلة مسيطرة على الثروة والسلطة وبالتايل فقدت شرعيتها واصبح احلديث عن
البديل الذي يوفر مكامن اخللل الذ يعًتي الدولة وىو ما بدا يف تصاعد موجات العنف
واشتداد حدة النزاعات والصراعات الداخلية والسيما يف الدوؿ ذات االقليات والطوائف
ادلتعددة اليت بات عليها اغلاد صيغة مناسبة وواضحة لتحسُت ظروفها بعد اف هتيئات ذلا
الفرصة ادلناسبة داخليا وخارجيا.
ويف ىذا االطار تناقش ىذه الدراسة مستقبل الدولة العربية وفق فرضيات ومشاىد  ،تعد
مبثابة اداة لالفصاح عن ادلخاطر والفرص والتحديات يف ظل تصاعد حدة النزاعات الداخلية
يف مرحلة مابعد الثورات العربية والسيما يف ظل تزايد الطروحات وادلشاريع حوؿ مصَت الدولة
يف ادلرحلة ا النتقالية بالرغم من كوف اثارىا مل تتبلور بعد بصورة واضحة اال انو ؽلكن تلمس
مسار تلك االثار من خالؿ تتبع اسباهبا واشكاذلا ودوافعها وطبيعة ادلؤثرات الداخلية
واخلارجية وانعكاساهتا احملتملة على الدولة ولذلك اعتمدت الدراسة اوال مدخل نظري وثانيا
مدخل تطبيقي مبشاىد زلتملة .

أوال  :مفهوم النزاعات وأنواعها ودوافعها

ينظر إىل النزاعات على أهنا ظاىرة إنسانية تنشأ عػن تعػارا ادلصػاو أو رغبػة طػرفُت أو أكثػر
يف القياـ بأعماؿ متعارضة فيمػا بينهػا ،وىػذا ىػو ادلفهػوـ البسػيا للنػزاع الػذي ال يػتم حلػو إال
مػػن خػػالؿ رلموعػػة متناسػػقة مػػن التػػدابَت والقواعػػد  ،مػػع دتيػػز كػػل مسػػتوا بػػبعض اخلصػػائ
ادلميِزة ادلقًتنة باجملاؿ وحدود وطبيعػة تفاعالتػو وأطرافػو .وتػرا اغلػب الدراسػات بػاف النزاعػات
مػػن حيػػث أنواعهػػا تقسػػم إىل نػػوعُت  :النزاعػػات ادلسػػلحة الدوليػػة ،والنزاعػػات ادلسػػلحة غػػَت
الدولية وىػي مػا يػدور مػن قتػاؿ سػواء كػاف بػُت قػوات حكوميػة مػن جهػة وقػوات متمػردة  ،أو
رلموعػػات مسػػلحة تقات ػػل فيمػػا بينهػػا ولص ػػاحلها اخلػػاص مػػن جه ػػة أخػػرا .وينظػػر إىل الن ػزاع
ادلسلح غَت الدويل على أنو  :استخداـ القوة ادلسلحة الذي يتجاوز حد االضطرابات وأعماؿ
الشغب والفوضى ،بُت رتاعات مسلحة منظمة  ،وتقع جغرافيػا داخػل احلػدود ادلعروفػة لدولػة
مػػا ( . )0اف مفهػػوـ النػزاع ىػػو مػػن ادلفػػاىيم الػػيت تنوعػػت حوذلػػا التعػػاريف والطروحػػات النظريػػة ،
وىػػو مػػن ادلفػػاىيم الػػيت كثػػر حوذلػػا اجلػػدؿ يف ا دبيػػات الغربيػػة  ،السػػيما ادلتعلقػػة منهػػا مبوضػػوع
النزاع ػػات أو الص ػ ػراعات ا ىلي ػػة  ،حي ػػث يش ػػَت الباح ػػث ا مريك ػػي ( دي ػػنس س ػػاندوؿ
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 ( )Dennis Sandolبػػأف عمليػػة الص ػراع ىػػي ظػػاىرة ديناميػػة ،وىػػي وضػػع ػلػػاوؿ فيػػو
طرفاف على ا قل وشلثلوعلا حتقيق أىداؼ غَت متفق عليها ضمن إطار مفاىيمهم ومعتقػداهتم
مػػن خػػالؿ إضػػعاؼ بشػػكل مباشػػر أو غػػَت مباشػػر قػػدرات ااخػػر علػػى حتقيػػق أىدافػػو )  ،أمػػا
الباحػػث السػػويدي (بيػػًت فالنسػػتاين) فيشػػَت إىل أف الص ػراع (ىػػو وضػػع اجتمػػاعي ػلػػاوؿ فيػػو
طرفاف على ا قل ويف الوقت نفسو ،احلصوؿ على نفس ادلػوارد ادلاديػة أو غػَت ادلاديػة ،وتكػوف
ىذه ادلوارد غَت كافية إلرضاء ىذه ا طراؼ بشكل متزامن( .)0كما أف النزاع يف معناه الضيق
يشَت إىل ادلنافسة اليت تقوـ بُت عدة رتاعات أو دوؿ تعترب كل منها أف أىدافها متناقضة مع
ا خػػرا واذلػػدؼ مػػن النػزاع ىػػو حتييػػد فئػػة أو تفػػوؽ فئػػة علػػى أخػػرا  ،وغالبػػا مػػا يتقػػدـ احػػد
أطػراؼ النػزاع بادعػػاء خػػاص يقػػوـ علػػى أسػػاس خػػرؽ القػػانوف يف الوقػػت الػػذي يػػرفض الطػػرؼ
ا خر ىػذا االدعػاء ( .)3وبػالرغم مػن تواجػد النزاعػات يف كافػة أشػكاؿ السػلوؾ االجتمػاعي ،
أال اف أشكاؿ النزاعات ختتلف وفقا حملصػلة اعتقػادات وتصػورات ورغبػات القػوا ادلشػاركة يف
أدوارىػػا  ،فلكػػل ن ػزاع أرضػػية يقػػوـ عليهػػا  ،كمػػا أف الن ػزاع دائمػػا مػػا يػػأٌب شلتزجػػا بػػالكثَت مػػن
التربيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،فهناؾ سبب أصيل ي النزاع او صراع كما أف
ىن ػػاؾ دائم ػػا تربي ػػر مباش ػػر لوج ػػوده  .ول ػػري النزاع ػػات والص ػراعات ع ػػادة ب ػػدافع رلموع ػػة م ػػن
الرغبػػات واحلاجػػات اخلاصػػة ،فعنػػدما تشػػعر ا طػراؼ ادلتفاعلػػة أف ىنػػاؾ ذتػػة مصػػاو ؽلكػػن أف
لنيها من جراء االطلراط يف الصراع فإهنا تقدـ على الدخوؿ فيو ،وتغريها تلك ادلصاو بكسر
قواعد سابقة أو ادلغامرة بانتهاؾ أعراؼ عامة إلدارة الصراعات على ادلستويات ادلختلفة .وقد
اخذ يشهد العامل ادلعاصر من النزاعات ادلسػلحة غػَت الدوليػة أو النزاعػات ادلختلطػة بػُت دوليػة
وغ ػػَت دولي ػػة أكث ػػر شل ػػا يع ػػال م ػػن احل ػػروب التقليدي ػػة ،كم ػػا أخ ػػذت النع ػرات الديني ػػة والعرقي ػػة
والطائفيػػة تشػػكل احملػػرؾ ا ىػػم لتلػػك النزاعػػات واحلػػروب لتهػػيمن علػػى رلموعػػة مػػن اجملتمعػػات
منذ هناية القرف العشرين وبداية احلادي والعشرين ( . )4وتعد احلرب ا ىلية من أىػم التعبػَتات
العملية للنزاعات الداخلية أو ىي أحدا نتائجو فهي (سلوؾ عنيف واستخداـ واسػع للعنػف
مػػن عػػدد كبػػَت مػػن ادلػواطنُت هبػػدؼ تغػػَت النظػػاـ السياسػػي او هبػػدؼ تفكيػػك الدولػػة  ،او ىػػي
ص ػراع بػػُت سػػكاف ادلنػػاطق اجلغرافيػػة ادلختلفػػة والتنظيمػػات السياسػػية داخػػل الدولػػة) ( .)5ومػػن
ىذه الزاوية الؽلكن اخضاع تلك النزاعات اىل حكم القواعد ادلتعددة لقوانُت احلرب والتنطبق
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على ادلتمردين صفة احملاربُت  ،فهي حرب بُت فصائل داخل دولة واحدة تستهدؼ أمػا تغيػَت
النظاـ احلاكم كلية أو إزاحة بعض العناصر داخلو أو حىت االنفصاؿ مبنطقة ما كدولة مستقلة
جديدة  .أذف النزاع يوجػد عمومػا عنػدما تتنػازع رلموعػة أو أكثػر وتصػبح مصػاحلها متناقضػة
وأخذت تعرب عن مواقفها بعدائية أو ا ضرار باجملموعات ا خرا (.)6

ثانيا :الدوافع المتسببة للنزاعات الداخلية
عػػادة مػػا تتسػػم النزاعػػات والص ػراعات الداخليػػة أو ا ىليػػة بطبيعػػة معقػػدة ومركبػػة  ،فهػػي قػػد
تكوف ذات طبيعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية أو قد حتمل امتدادات تارؼليػة
كمػػا ىػػي يف اغلػػب ا حيػػاف ذات أبعػػاد داخليػػة وخارجيػػة  ،ومػػن ىنػػا فػػإف أسػػباب وزلركػػات
النزاعػػات والص ػراعات الداخليػػة قػػد تتػػداخل مػػع ىػػذه الطبيعػػة ادلركبػػة بكػػل جوانبهػػا وأبعادىػػا
ادلشار إليها ومن ىنا ؽلكن اإلشارة إىل ابرز تلك الدوافع وادلتسببات .
 . 0الػدوا فع الداخليػة  :بػالرغم مػن الطبيعػة ادلعقػػدة دلسػببات النزاعػات الداخليػة مػن دولػػة إىل
أخرا  ،ترا بعض الدراسات اف أىم العوامل الداخلية ادلسببة للنزاعات والصراعات الداخلية
متمثلة مبا يلي:
أ .عامػػل التعدديػػة ا ثنيػػة  :حيػػث اكتسػػبت التعدديػػة ا ثنيػػة أعليػػة خاصػػة بسػػبب كوهنػػا وراء
اغلب النزاعات والصراعات اليت تشهدىا رلتمعات ودوؿ كثَتة يف سلتلف أضلاء العامل ،وأدت
إىل اهنيػػار دوؿ أو إىل حػػروب طويلػػة وتغيػػَت أنظمػػة سياسػػية يف دوؿ أو إىل أزمػػات وتػػوترات
وانقسػػامات سياسػػية  ،واعتػػربت الظػػاىرة ا ثنيػػة ركيػػزة أو أساسػػا للحػػرب ا ىليػػة عنػػدما غلػػري
رسم وتنفيذ السياسات العامة للدولة على أساس االعتبارات ا ثنية ادلتحيػزة أو عنػدما تطػرح
اجلماعات ا ثنية مطالب خاصة بأبنائها تتعلق بالنظاـ السياسي الذي تعيش يف ظلو واجملتمع
الذي تنتمي إليو ،ومن ىذه ادلطالب تأكيد ىويتها واحًتامهػا بتمثيلهػا يف النظػاـ السياسػي أو
منح ها وضعا خاصػا يف الػبالد .وبػذلك كلمػا تباينػت قػيم اجلماعػة ا ثنيػة وىويتهػا ودتثيلهػا يف
اجملتمع تزداد نزعتها إىل التمرد واالنفصاؿ(.)7
ب  .العوام ػػل االقتص ػػادية  :بع ػػض الدراس ػػات ت ػػرا اف النزاع ػػات واحل ػػروب ا ىلي ػػة تع ػػود إىل
العوامل االقتصادية با ساس ،حيث ينظر للتخلف االقتصادي سببا مباشرا لنشوب النزاعات
واحلروب ا ىلية ،وذلك الف زلدودية القػدرات االقتصػادية للػدوؿ قػد تػؤدي إىل عػدـ العدالػة
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يف توزيع ادلوارد االقتصادية مبا يعنيو ذلك من اسػتجابة ا نظمػة دلطالػب رتاعػات بعينهػا علػى
حساب رتاعات أخرا ،ومن ٍب تنشب الصراعات ا ىلية إما من قِبَل اجلماعات اليت تسعى
للحصوؿ على نصيب من الثروة أو من قبػل اجلماعػات الػيت ترغػب يف اسػتمرار حصػوذلا علػى
االمتيػػازات االقتصػػادية مبفردىػػا دوف مشػػاركة اجلماعػػات ا خػػرا  .ويف دراسػػة قػػاـ هبػػا البنػػك
الدويل استهدفت احلروب ا ىلية يف  060دولة بُت عامي ( )0999 -0962أوضحت أف
العوامػػل االقتصػػادية تلعػػب دورا ىامػػا يف إشػػعاؿ احلػػروب ا ىليػػة يف القػػارة اإلفريقيػػة ( .)8وشلػػا
يس ػػهم أيض ػػا يف ك ػػوف النزاع ػػات واحل ػػروب ا ىلي ػػة يف أح ػػد جوانبه ػػا صػ ػراعا م ػػن أج ػػل الث ػػروة
وادلكاس ػػب االقتص ػػادية ى ػػي أهن ػػا أص ػػبحت ى ػػدفا يف نف ػػس الوق ػػت  ،فه ػػي ى ػػدؼ يف ض ػػوء
الظ ػػروؼ االقتص ػػا دية الس ػػلبية  ،وى ػػي يف نف ػػس الوق ػػت أداة لتموي ػػل االحتياج ػػات العس ػػكرية
للجماعات ادلتصارعة .
ج  .الصراع من اجل السلطة والنفوذ  :ترا اغلب الدراسات ادلهتمة مبسالة النزاعات اف أىم
العناصر ادلتنازع عليها داخليا تتحد بػ (: )9
أ  .ادلوارد أو الثروة  :مثل ا قاليم وادلاؿ ومصادر الطاقة والغذاء ،وكيفية توزيع تلك ادلوارد.
ب  .السل طة  :إذ يتم التنازع بشأف كيفية تقسيم آليات احلكم وادلشاركة السياسػية يف عمليػة
صناعة القرار.
ج  .اذلوية  :وتتعلق باجملموعات الثقافية واالجتماعية والسياسية.
د .ا وضاع االجتماعية والسياسية  :ومنها مدا شعور النػاس بػأهنم يعػاملوف بػاحًتاـ وتقػدير
وأف حكومتهم حتافظ على تقاليدىم االجتماعية.
و  .القيم وخاصة تلك ادلتمثلة يف أنظمة احلكومة والدين وا يديولوجية.
وق ػػد دؿ الس ػػياؽ الت ػػارؼلي للنزاع ػػات ا ىلي ػػة إىل اف (  % 75م ػػن  55حرب ػػا أىلي ػػة ) ك ػػاف
الصراع فيها للسػيطرة علػى السػلطة وقػد انتهػت بانتصػار أحػد أطػراؼ الصػراع حيػث (السػلطة
انتصرت يف  % 42من احلاالت وادلعارضة بػ ، )% 35أما تلك احلروب اليت انتهت بتقاسم
للسلطة من قبل ا طػراؼ ادلتصػارعة فكانػت أقػل مػن تلػك ا رقػاـ بكثػَت ،إذ ال تتعػدا تسػع
حاالت أبرزىا السلفادور يف العاـ 0990ـ ،وجنوب أفريقيا يف العاـ 0994ـ وطاجيكستاف
يف العاـ 0997ـ (.)02
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 . 0الدوافع اخلارجية  :على الرغم شلا سبقت اإلشارة إليو من عوامل ومتغَتات وثيقػة الصػلة
بالبيئة الداخلية للػدوؿ إال أف النزاعػات والصػراعات ا ىليػة قػد تتوالػد أيضػا بفعػل العديػد مػن
ادلتغ ػَتات والعوامػػل ادلرتبطػػة بالبيئػػة اخلارجيػػة  ،السػػيما تلػػك السياسػػات ادلرتبطػػة بػػدور القػػوا
الدولية يف أثارة الصراعات الداخلية ومنها :
أ  .ا ثػػار النالػػة عػػن ادلػػوروث االسػػتعماري وسياسػػة اذليمنػػة  :حيػػث خلػػق التنػػافس والص ػراع
الػػدويل يف السػػابق حػػوؿ ادلسػػتعمرات أوضػػاع سياسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية جلملػػة مػػن الػػدوؿ
اليت نالت استقالذلا بعد خضوعها ظلػاط وسػياقات امتػدت لفػًتة زمنيػة طويلػة لسػدت فيمػا
بعػػد يف تشػػويو مسػػتلزمات بنػػاء ىياكلهػػا السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة واسػػتمرت حػػىت
الوقػػت احلاضػػر  .وبػػالرغم مػػن اف إشػػكاؿ ودوافػػع القػػوا الدوليػػة ادلسػػتعمرة قػػد تنوعػػت بػػُت
دوافع سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية اليت غالبا ما كاف لكل منها أثارىا ونتائجها  ،فاف
أىػػم مػػا خلفتهػػا عمليػػة السػػيطرة االسػػتعمارية والػػيت كانػػت ذلػػا أثارىػػا ادلباشػػرة وادلسػػتمرة علػػى
اخلالفات والتمزقات الداخلية قػد لسػدت يف خلػق الكيانػات السياسػية ادلصػطنعة والتخطػيا
التعسػػفي للحػػدود بػػُت تلػػك الكيانػػات الػػيت أصػػبحت دوال بعػػد سلسػػلة مػػن التسػػويات بػػُت
القػػوا االسػػتعمارية  ،إذ غالبػػا مػػا شػػكلت تلػػك الكيانػػات تكديسػػا جملموعػػات ثقافيػػة وعرقيػػة
متنافرة بعيدا عن االعتبارات التارؼلية والوطنية أو الثقافية للسكاف شلا انعكس على والء الفػرد
لاه الدولة اليت أصبح ينتمػي إليهػا بعػد االسػتقالؿ ومػن ٍب فقػد ًب العمػد يف أنشػاء حالػة مػن
انعػداـ الػػتالحم واالنسػػجاـ بػػُت عناصػػر اجملتمػػع ومػن ٍب خلػػق جػػو دائػػم مػػن الفتػػور يف الوحػػدة
الوطنية ومن ٍب سيادة التمزؽ والصراعات الداخلية داخل تلك الدوؿ(. )00
ب  .التداخل والتشابك يف ادلصاو ا قليمية  :اف مسالة تدخل القوا ا قليمية يف النزاعات
والصػ ػراعات الداخلي ػػة ق ػػد تفرض ػػها أو تغ ػػذيها دواف ػػع وم ػػربرات ختتل ػػف يف مس ػػتوياهتا س ػػب
التشابك والتداخل ا قليمي والذي غالبا ماغلد جػذوره يف طبيعػة التكػوين الػداخلي واالمتػداد
الس ػػكال أو ادلص ػػلحي لل ػػدوؿ ا قليمي ػػة  ،وى ػػو م ػػا ق ػػد ؽلث ػػل ا رض ػػية ال ػػيت دته ػػد خلل ػػق حال ػػة
التػػدخل ادلباشػػر أو يشػػجعها مػػن قبػػل ا ط ػراؼ ا قليميػػة  .فمػػثال التػػداخل العرقػػي والثقػػايف
والديٍت والقبلي غالبا ما ػلوؿ دوف احتواء النزاعات داخل حدود الدولة الواحدة  ،ومن جهػة
ثانيػػة فػػاف القػػوا ا قليميػػة والسػػيما ادلتجػػاورة لػػديها رتلػػة مػػن ادلسػػوغات ادلتنوعػػة للتػػدخل يف
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النزاعات الداخلية فقد تتعاطف مع بعض احلركات ادلتمردة سباب عرقية أو قبلية أو دلطػامع
اقتصػػادية أو لػػدرء انتشػػار النػزاع إىل بػػاقي الػػدوؿ أو بعػػاد أثػػار النػػزوح اجلمػػاعي الػػذي يرافػػق
النزاعات والصراعات الداخلية ( .)00وىذه ادلربرات بالرغم من ومسها بالطػابع ا قليمػي أال انػو
مػػن جانػػب أخػػر الؽلكػػن إغفػػاؿ تػػأثَت القػػوا الدوليػػة  ،الػػيت تػػدفع بالػػاه التػػدخل يف النزاعػػات
والصراعات الداخلية وفقا دلصاحلها احليوية السياسية واالقتصادية واإلسًتاتيجية.
ج  .ادلتغ ػَتات الدوليػػة ادلعاصػػرة  :شػػهد العػػامل يف احلقػػب ا خػػَتة مػػن القػػرف ادلاضػػي تغ ػَتات
أساسػػية يف مػوازين القػػوا الػػيت كانػػت سػػائدة فػػًتة احلػػرب البػػاردة  ،واخػػذ يتشػػكل نظػػاـ عػػادلي
جديػد اتضػحت معادلػو وآلياتػو تػدرغليا حػىت وصػلت للياتػو العليػا إىل مػا يطلػق عليػو العودلػػة ،
ال ػػيت أص ػػبحت اإلط ػػار ال ػػذي يف ػػًتا أف تتح ػػرؾ في ػػو وتت ػػأثر ب ػػو ك ػػل الظ ػواىر اجملتمعي ػػة عل ػػى
ادلستوا احمللى واإلقليمي والدويل  ،ومنها ظهور ا ظلاط اجلديدة مػن احلػروب ا ىليػة والعنػف
السياسي الذي اخذ يشهده العػامل  ،حيػث غػذت ا طروحػات اجلديػدة ادلتعلقػة بالدؽلقراطيػة
التعددية وحقوؽ اإلنساف والنسجاـ الكامػل مػع مبػادئ ادلسػاواة بػُت رتيػع شػعوب العػامل أي
جعػػل ادلواطنػػة ذات بعػػدا أنسػػانيا ابعػػد مػػن اجلنسػػية  .وىػػو مػػا أدا إىل منحػػى ووضػػعا جديػػدا
زالػػت فيػػو ادلعػػامل الفارقػػة مػػابُت شػػاف داخلػػي ومػػا ىػػو قضػػية دوليػػة فانثلمػػت السػػيادة التقليديػػة
لل ػػدوؿ  ،وب ػػدأ التبش ػػَت وال ػػًتويج دلف ػػاىيم جدي ػػدة مل تك ػػن يف الس ػػابق معروف ػػة  ،أو مل يك ػػن
باإلمكػػاف التشػػديد عليهػػا نتيجػػة لطبيعػػة الص ػراع اإليػػديولوجي الػػذي كػػاف سػػائدا إبػػاف احلػػرب
الباردة  .مثل الػًتويج دلفػاىيم (حػق تقريػر ادلصػَت الػداخلي) ليكػوف حقػا مػن حقػوؽ ا قليػات
واجلماعات االثنية والعرقية اليت تعال من االضػطهاد وزلاولػة منحهػا االسػتقالؿ علػى حسػاب
الكيػػاف السياسػػي للدولػػة ( .)03أو التشػػديد علػػى مفهػػوـ (حػػق التػػدخل ا نسػػال) والػػًتويج لػػو
بقوة وتوفَت ا طر القانونية لو حتت دعاوا تصاعد حدة الصراعات واحلروب الداخلية وعجز
منظمػػة ا مػػم ادلتحػػدة عػػن تقػػدص احللػػوؿ لتلػػك الص ػراعات الػػيت أخػػذت باالنتشػػار يف العػػامل
وزادت عنفا وبالتايل تستوجب تدخال دوليا للسيطرة على نتائج تلك الصراعات .

ثالثا :االتجاىات الحديثة للنزاعات الداخلية

 .1البعد السياسي للنزاعات الداخلية :

لقػػد صػػاحب زواؿ عهػػد احلػػرب البػػاردة وتسػػارع خطػػى العودلػػة  ،ظهػػور رتلػػة مػػن التػػداعيات
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والتحػػديات طرحػػت نفسػػها بأشػػكاؿ سلتلفػػة علػػى سػػيادة الػػدوؿ الوطنيػػة ونطػػاؽ تطبيقهػػا يف
اجملالُت الداخلي واخلارجي على حد سواء  ،وكاف من أبرز ما أفرز من تلك ااثار والتداعيات
ىو ما عرؼ بػ "صػحوة ا قليػات" حيػث شػهد العػامل بػروز موجػة مػن التػداعيات شػكلت فيػو
ا قليػػات حتػػديا كب ػَتا اخػػذ يهػػدد ا مػػن واالسػػتقرار الػػداخلي ،بػػل والػػدويل بوجػػو عػػاـ  .فمػػن
ادلع ػػروؼ اف النش ػ ػاط السياس ػػي لاقلي ػػات ك ػػاف مقرون ػػا بانتش ػػار أفك ػػار الدؽلقراطي ػػة وحق ػػوؽ
اإلنسػػاف وحػػق تقريػػر ادلصػػَت يف النصػػف الثػػال مػػن القػػرف العش ػرين  ،واليػػوـ اخػػذ االلػػاه ضلػػو
الدؽلقراطية والتعدديػة وحقػوؽ اجملتمعػات ينػتج وضػعا دوليػا منػع فيػو إنكػار حقػوؽ ا قليػات ،
واخذ الظهور السياسي لاقليات يشهد ظاىرة عادلية يف ظل ا ثار اليت مارستها قوا العودلة،
ودتثلت مالمح االستجابة السياسية لتأثَتات العودلة يف ظهور حركات وتنظيمات عرقية ودينية
تتحدا سلطة الدولة ،سواء على ادلستوا الوطٍت أو ا قليمي ( .)04إذ نتيجة دلا وفرتو العودلػة
للق ػػوا احمللي ػػة م ػػن فرص ػػة تارؼلي ػػة للقي ػػاـ بأعم ػػاؿ تع ػػرب ع ػػن ذاهت ػػا  ،أص ػػبحت ى ػػذه ا قلي ػػات
والسػػيما دوؿ العػػامل الثالػػث أكثػػر تصػػرػلا ومطالبػػة قوقهػػا وأخػػذت كػػذلك تسػػعى لالعػًتاؼ
بوجودىػػا ادلسػػتقل ولغاهتػػا وعرقيتهػػا وثقافتهػػا وحقوقهػػا التعليميػػة  .وغالبػػا مػػا ت ػًتاوح ادلطالػػب
السياسية بُت :
أ .احلص ػػوؿ عل ػػى ادلناص ػػب العام ػػة  :حي ػػث تتن ػػافس اجلماع ػػات ع ػػادة م ػػن أج ػػل احلص ػػوؿ او
السيطرة على جهاز اخلدمة ادلدنية والوظائف الرئيسية يف الدولة .
ب .االس ػػتقالؿ اإلداري :يف بع ػػض احل ػػاالت تطال ػػب االقلي ػػات ب ػػاالعًتاؼ صوص ػػية ى ػػذه
اجلماعػػة كػػأف حتصػػل علػػى اسػػتقالؿ إداري أو حكػػم ذاٌب ضػػمن فدراليػػة أو سلصصػػات جػػل
احلصوؿ على سلصصات مالية أو االعًتاؼ بقيمة اجلماعة ودتيزىا يف اجملتمع .
ج  .االنفصاؿ :اف السعي إىل االستقالؿ قد أصبح الرافػد ا ساسػي لعػدد كبػَت مػن احلركػات
احلديثة ،وإف النزعة لالنفصاؿ القومي أو الوطٍت أصبحت أشد خطرا وأكثر وضوحا ،فالقوا
االنفصػػالية مل تعػػد ترضػػي بػػانتزاع مسػػاحة سياسػػية ذلػػم يف بلػػداهنم ،بػػل علػػي العكػػس يريػػدوف
حتطيم قيود الدولة ا ـ وتأسيس دولة وطنية مستقلة دتاما .مثلما حصل يف تيمور الشرقية اليت
كانػػت منضػػمة اىل إندونيسػػيا ومبسػػاعدة ا مػػم ادلتحػػدة حصػػلت علػػى اسػػتقالذلا مػػن خػػالؿ
اس ػػتفتاء ع ػػاـ  ،اف احلق ػػائق أخ ػػذت ب ػػال ش ػػك توض ػػح اف احلرك ػػات االنفص ػػالية ال ػػيت ى ػػدفها
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احلصوؿ على االستقالؿ أصبحت حركة ال هتدأ عادليا ( .)05وانطالقا شلا سبق أخػذت مسػالة
حػػق تقريػػر ادلصػػَت ويف ظػػل سػػلوكيات العودلػػة تاخػػذ بعػػدا جديػػدا تكػػوف أبعػػاده أوسػػع شلػػا كػػاف
عليػػو يف السػػابق  ،إذ أضػػيفت إليػػو عبػػارة الػػداخلي ليكػػوف احػػد احلقػػوؽ اجلديػػدة الػػيت تضػػاؼ
لالقليػػات واجلماعػػات االثني ػػة يف زتايػػة كياهن ػػا وثقافتهػػا م ػػن االضػػطهاد واالنته ػػاؾ ( . )06واذ
كانت اوجو حق تقرير ادلصَت ىي حػق تقريػر ادلصػَت الػداخلي ،والثػال ىػو حػق تقريػر ادلصػَت
اخلػػارجي  ،فػػا وؿ يعػػٍت حػػق الشػػعب يف اختيػػار شػػكل احلكػػم الػػذي يالئمػػو وتنظػػيم شػػؤونو
السياسية واالقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة  ،وىػذا يعػٍت أف التمتػع ػق ادلصػَت يكػوف قاصػرا
على الدوؿ ذات السيادة الكاملة  ،ويتجلى ىذا النما من خالؿ ما أقرتو اجلمعية العامة من
خالؿ قراراهتا اليت تؤكد عدـ جواز التدخل بأي حاؿ من ا حواؿ يف الشؤوف الداخلية للدوؿ
وينبغػػي اح ػًتاـ سػػيادهتا واسػػتقالذلا  .غػػَت اف ا مػػر ا كثػػر خطػػورة وتعقيػػدا يف ظػػل التطػػورات
السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية للعودلػػة  ،بػػدات مػػن خػػالؿ التبشػػَت لالقليػػات واالثنيػػات
داخػػل الػػدوؿ ادلتعػػددة قوقهػػا ا ساسػػية يف تقريػػر مصػػَتىا مػػن دوف تػػدخل الدولػػة أو النظػػاـ
السياسي القائم  .وىذا ما أكدتو اجلمعية العامة لامم ادلتحدة يف قرارىا ادلػرقم ( 03547يف
 04ديسمرب 0993ـ).
 .2تدويل النزاعات الداخلية:

يػ ػػرا ادلتخصص ػ ػػوف ب ػ ػػإدارة النزاع ػ ػػات  ،اف ا ط ػ ػراؼ ادلتنازع ػ ػػة والس ػ ػػيما ا ض ػ ػػعف يف حلق ػ ػػة
النزاعػات غالبػػا مػا تلجػػاء اىل التحػرؾ بالػػاه التػػدويل  ،أي تػدويل قضػػية النػزاع لتوقػػع احلصػػوؿ
علػػى موقػػف دويل داعػػم وأقػػوا ضػػد النظػػاـ السياسػػي أو اجلماعػػات االخػػرا  ،حيػػث يعػػد
التدويل أقوا ضاغا ومكسب خارجي أذا ما استطاعت احد ا طراؼ اف تكسب تعػاطف
دويل دلطالبها (. )07
التػػدويل الػػذي أصػػبح أىػػم مرتكػزات أدارة ا زمػػات الدوليػػة يف عصػػر العودلػػة  ،عػػد يف القػػانوف
الػدويل مػن ادلفػاىيم العرفيػة الػيت نشػأت عػرب شلارسػات معينػة شػهدىا النصػف الثػال مػن القػرف
التاسع عشر وكاف للعرؼ الدور ا سػاس يف نشػوئو قبػل أف يكػرس يف معاىػدات دوليػة إذ أف
ىذا ادلفهوـ أخذ واقعػو القػانول مػن خػالؿ التسػويات الػيت ظهػرت وبالتحديػد بعػد مػؤدتر فيينػا
()08
وتعرفو موسوعة ا مم ادلتحدة لالتفاقيات الدولية بأنو مصطلح يستخدـ
عاـ 0805ـ ّ .
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عادة من أجل احلماية الدولية ادلتعددة ا طراؼ إلقليم من ا را أو منػاطق مائيػة أو قنػوات
وي ػػتم مبوج ػػب اتفاقي ػػات دولي ػػة ( .)09وق ػػد أص ػػبح الت ػػدويل ي ػػوفر الش ػػرعية عل ػػى دع ػػاة الت ػػدخل
اخلارجي سواء من ا طراؼ الداخلية أو ا قليمية أو الدوليػة بغيػة تسػوية النزاعػات مػن خػالؿ
إدارتو دوليا ومبا يتوافق مع ادلصاو  ،غَت اف تطبيقاتو على حاالت النزاعات الداخلية أظهرت
رتلة من ا مور (: )02
 . 0أف نظػػاـ التػػدويل يقيػػد م ػػن سػػيادة الدولػػة وشلارس ػػتها لصػػالحياهتا وسػػلطاهتا الدس ػػتورية
والقانونية على أراضيها إذأنو يوكل شلارسة ىذه السيادة إىل اإلدارة الدولية ادلمثلة مبجموعة من
الدوؿ أو دولة واحدة حسب نظاـ التػدويل ادلوضػوع للمنطقػة ادلدولػة  ،كمػا أف تطبيػق بعػض
أنظمة وأشكاؿ التدويل ؽلكن أف يؤدي إىل تغيَت طبيعة الكيػاف أو ا قػاليم ادلدولػة مػن حيػث
الاىاتو السياسية واالجتماعية بل ؽلكن أف يؤدي إىل سلخ ىذا اإلقليم عن زليطو.
 . 0إف نظػاـ التػدويل قػػد اختػذ سػػتارا قانونيػا ودوليػػا للػدوؿ الكػػربا مػن أجػػل حتقيػق مصػػاحلها
وأىدافها االسًتاتيجية لتربير التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ وتقرير الاىاهتا ادلستقبلية.
 . 3إف فكػػرة التػػدويل وتطبيقهػػا كانػػت مدفوعػػة بظػػروؼ ومعطيػػات أملتهػػا ظػػروؼ وعالقػػات
دولية معينة وجاءت استجابة لرغبات الدوؿ الكربا ضد ادلبادئ الدولية اجلديدة اليت أخذت
تروج آنذاؾ يف أذىاف الشعوب والدوؿ مثل ادلساواة والدؽلقراطية وحتقيػق احلريػة واالسػتقالؿ ،
أي أف نظ ػػاـ الت ػػدويل ج ػػاء كم ػػربر ش ػػرعي ودويل لتربي ػػر أوض ػػاع معين ػػة يف الع ػػامل .وعل ػػى ى ػػذا
ا ساس يعترب التدويل بكل نظمػو وأشػكالو وضػع لتحقيػق ادلصػاو للػدوؿ الكػربا وخاصػة يف
ادلنػػاطق ذات ا عليػػة احليويػػة واإلسػًتاتيجية اسػػتكماال ذليمنتهػػا وسػػيطرهتا حتػػت غطػػاء الشػػرعية
الدولية .
. 4إف نظاـ التدويل ىو نظاـ يغلب عليو الطابع السياسي وليس القانول أي أنو ال ؽلكن أف
تتخػػذ قاعػػدة للتطبيػػق يف أؽلنطقػػة مػػن العػػامل بشػػكل عػػادؿ ومتسػػا او ولتطبيقػػو ظػػروؼ سياسػػية
وأوضاع إقليمية معينة.
واس ػػتنادا اىل ماتق ػػدـ ؽلك ػػن الق ػػوؿ اف مس ػػاعلة ا ط ػ ػراؼ ادلتنازع ػػة يف االل ػػاه ب ػػدفع وإخ ػ ػراج
مطاليبها وتوجهاهتا الداخلية اىل ا طار الدويل  ،قد أصبح ضربا من ضروب عصر العودلة بعد
االستفادة من حاالت ولارب معينة  ،فالدولة اليت أصبحت تنتهك سيادهتا وتتقيد شلارسػاهتا
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بإفرازات القػيم الدوليػة ادلعاصػرة مابرحػت تتمسػك وبانفعػاؿ بقػدراهتا القمعيػة وتتسػلح بأنظمػة
داخلية تسهل ذلا شلارسة الضػغا والعنػف يف بعػض احلػاالت عنػد حػدوث أي تػوتر اجتمػاعي
نتيجػػة للضػػغوط الدوليػػة أو ادلطالػػب الداخليػػة  ،ومػػن جانػػب أخػػر صلػػد اف ا طػراؼ الداخليػػة
ادلتنازعة قد أخذت تتشبث بكل إفرازات وطروحات العودلة من اجل اكساب قضاياىا الطابع
الدويل مستفيدة من بروز قيم العصر احلديثة ومساندة ادلنظمات واذليئات الدولية ذات الطابع
االنسال  ،إال اف ىذا التوجو بالطبع الياخذ يف الغالب مبتغػاه هبػذا الشػكل البسػيا  ،حيػث
اف النزاعػات الداخليػة عػػادة مػا تكػوف أكثػػر تعقيػدا أو لاذبػػا بػُت قػوا وأطػراؼ ذلػا امتػػدادات
ومصاو اقليمية ودولية وىي بالطبع قد تعمل على لريد النزاعات من مصادر قوهتا الدولية او
بالعكس  ،اال انو على العموـ ؽلكن القواؿ اف ىناؾ الاىػا متصػاعدا قػد اخػذ يػربز يف النػزوع
ضلو التدويل يف القضايا النزاعات الداخلية من قبل القوا وا طراؼ ادلتنازعة أما لغياب عامل
احلسم وإغلاد احللوؿ ادلرضية او لتوقع احلصوؿ على ادلكاسب من خالؿ االندراج يف السياسة
الدولية واإلسًتاتيجية العادلية وتعمل تلػك ا طػراؼ اسػتخداـ أسػاليب شػىت يف سػبيل التوصػل
اىل مبتغاىا .

 . 3استخدام العنف أداة لتحقيق األىداف السياسية :
رغم إف ظاىرة العنف بشػكل عػاـ ويف ا طػر ادلختلفػة يعػد مػن الظػواىر القدؽلػة يف اجملتمعػات
اإلنسػ ػػانية  ،صلػ ػػد أف مظػ ػػاىره وأشػ ػػكالو تطػ ػػورت وتنوعػ ػػت بػ ػػأنواع جديػ ػػدة لتشػ ػػمل اجلوانػ ػػب
السياسية والدينية أو اجملتمعية  .وقد أصبح استخداـ العنف الذي تشهده اجملتمعات اليػوـ يف
نزاعاهت ػػا يش ػػهد مرحل ػػة جدي ػػدة تتس ػػم بتوظي ػػف آلي ػػة العن ػػف بش ػػكل م ػػنظم لتحقي ػػق أى ػػداؼ
سياسية مستندة إىل معطيُت أساسيُت علا :
أ  .اسػػتثمار العامػػل التكنولػػوجي كػػأداة ثنػػائي اذلػػدؼ فهػػو دلمارسػػة العنػػف مػػن جهػػة وإلظهػػار
اثار العنف ادلدمرة وانتهاكاتو اخلطَتة من جهة أخر.
ب  .بروز قضايا االقليات ا ثينية والدينية وسواعلا .
وىكػػذا أصػػبح العنػػف احػػد الوسػػائل الػػيت يسػػتخدمها ادلتنػػازعوف لتحقيػػق أىػػدافهم وتطلعػػاهتم
السياسػػية  ،اضػػافة اىل عػػدىا وسػػيلة فعالػػة لتػػدويل مشػػاكلهم  ،بػػالرغم مػػن أف أسػػباب بػػروز
العنػػف ختتلػػف سػػب نػػوع النػزاع  ،فقػػد تكػػوف ا سػػباب سياسػػية يف مكػػاف أو اقتصػػادية أو
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ثقافية وعرقية يف إقليم آخر  ،فاف مصػدر العنػف يبقػى يتجسػد يف النزاعػات احملليػة واإلقليميػة
(
والتنظيمػات ادلتطرفػة ( . )00إف ظػاىرة العنػف الػػيت تعػرؼ يف العلػوـ االجتماعيػة بأهنػػا
استخداـ القوة استخداما غَت مشروع أو غَت مطابق للقانوف الذي من شأنو التأثَت على إرادة
ا فراد ) ( .)00أضحت لشدة ذيوعها وانتشار اللجوء إليها ال تعرؼ وطنا أو مذىبا أو عرقا ،
فلم تعد مقصورة على رلتمع أو فكر بذاتو ،حيث يشػهد العػامل نشػوء أصػوليات عديػدة نظػرا
ف العنف تعبَت عن أزمة عميقة تعكس العجز العاـ عن حل ادلشاكل ادلًتاكمة ويشًتؾ فيها
الدولة واجملتمع واحلكومة والناس مبختلف طبقاهتم ونظرا للتطورات العادلية االجتماعية والعلمية
والتكنولوجيػػة الػػيت تتػػيح رلػػاؿ انتشػػارىا وتوسػػعها ( . )03ورغػػم أف ظػػاىرة العنػػف تعتػػرب ظػػاىرة
عادليػػة وال يكػػاد ؼللػػو أي رلتمػػع معاصػػر منهػػا صلػػد أف احلػػروب ا ىليػػة وحػػروب ا قليػػات قػػد
شكلت أحد أىم مالمح العنف يف البيئة الدولية منذ أكثر من قرف من الزمن ،كما دتثلػت يف
بعض احلركػات العرقيػة واالنفصػالية الػيت مل تػًتدد يف اللجػوء إىل اسػتخداـ كافػة وسػائل العنػف
يف س ػػبيل بل ػػوغ غايته ػػا ك ػػاحلرب النظامي ػػة وح ػػرب العص ػػابات والتطه ػػَت العرق ػػي ،وعملي ػػات
االغتي ػػاؿ واالختط ػػاؼ وادلظ ػػاىرات ذات الط ػػابع العني ػػف  .كم ػػا أف ال ػػبعض ا خ ػػر ق ػػد ت ػػأثر
بافرازات هنايػة احلػرب البػاردة نتيجػة ادلرحلػة االنتقاليػة الػيت شػهدهتا التشػكيلة الدوليػة أو نتيجػة
لتحلل منظومة القيم العادلية الػيت كانػت سػائدة مػن كوا هػا وقيودىػا شلػا أنػتج عوامػل متداخلػة
ومتغَتة  ،ا مر الذي ضاعف من جغرافية ىذه النزاعات لتشمل كافة منػاطق العػامل مػن أوربػا
مػػرورا يف أسػػيا والشػػرؽ ا وسػػا وأفريقيػػا  ،كمػػا شػػهدت حتػػوال يف شػػدة عنفهػػا وطبيعػػة عملهػػا
فمػػن جهػػة صلػػد انػػو منػػذ أوائػػل التسػػعينيات قػػد نشػػبت ( 93حربػػا يف  72بلػػدا)  ،وشػػهدت
الفػ ػػًتة مػ ػػن (0992ـ إىل 0995ـ) ضػ ػػعف معػ ػػدالت قتلػ ػػى أي عقػ ػػد منػ ػػذ احلػ ػػرب العادليػ ػػة
الثانيػػة( . )04ومػػن جهػػة ثانيػػة فقػػد أصػػبح العامػػل السياسػػي ىػػو الػػدافع ا ساسػػي للعنػػف ،أو
ت ػػداخل العن ػػف م ػػع غ ػػَته م ػػن ادلف ػػاىيم ادلتش ػػاهبة لتحقي ػػق اذل ػػدؼ السياس ػػي ( . )05إذ دل ػػت
ا ح ػػداث ب ػػاف العن ػػف ادل ػػدل يف تيم ػػور الش ػػرقية ق ػػد أس ػػتثمر يف حص ػ ػوذلا عل ػػى االس ػػتقالؿ
وبإشػ ػراؼ دويل  .واس ػػتنادا اىل م ػػا س ػػبق أخ ػػذت مس ػػالة التعوي ػػل عل ػػى العن ػػف يف النزاع ػػات
الداخليػػة لتحقيػػق ا ىػػداؼ السياسػػية احػػد اف ػرازات العودلػػة حيػػث أخػػذت ا ط ػراؼ ادلتنازعػػة
تظهر ىوؿ وحدة العنف لكسب الرأي العاـ وتعاطف اجملتمػع الػدويل لقضػاياىا مسػتغلة عػدـ
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أمكانيػػة االلػػاه العػػادلي لاىػػل ا ثػػار العنيفػػة ادلػػدمرة للسػػكاف ادلػػدنيُت يف النزاعػػات الداخليػػة
مثلما حصل يف يوغسالفيا .

المبحث الثاني :الدولة العربية والنزاعات الداخلية
اوالً  :نشوء الدولة العربية وادارة تعددية المجتمع

شلا الشك فيو اف الفهم ادلوضوعي جململ القضايا السياسية يف ادلنطقة العربية غلربنا الوقوؼ
على حقيقة الدولة وحيثيات سياؽ تكوينها وبناىا  ،حيث ظهرت الدولة العربية احلديثة
بفعل عملية التجزئة السياسية اليت تعرضت ذلا ادلنطقة العربية يف ظل ادلشروع ا ستعماري
الغريب  ،ومل تكن ىذه النشأة تعبَتا صادقا لنضوج العالقات والبٌت ا جتماعية وتطورىا لتمثل
ذترة اجتماعي وسياسي حقيقي (.)06
وىنا ارتبطت رلتمعات تلك الدولة اصية بٌت اجتماعية متعددة ومتنوعة داخل بنيتها
ا ساس  ،وبالرغم من كوف تلك التنوعات ا جتماعية والتارؼلية والدينية والطائفية والفئوية،
ذات أدوار وسلوكيات وتعبَتات متباينة وسلتلفة يف تأثَتاهتا من رلتمع اىل أخر  ،اال اهنا بقيت
تعرب عن حقيقة التكوين ا جتماعي العريب وثانيا مستقطبة مشاعر الوالء االجتماعي
ومتحاشية ا نصهار يف ىوية واحدة على ضلو يتضمن االلتحاـ بشكل كايف ومتكامل يف بنية
الدولة العربية احلديثة  ،وىذا ما افضى اىل أستمرار تعميق الوالءات ا جتماعية بألاه
التعصب ذلويتها  ،وقد قاد استمرار تعميق الوالءات الفرعية اىل حتويلها اىل بٌت ومؤسسات
سياسية تفرز مصادر لرفد حركية النزاعات السياسية داخل اجملتمع كوف الدولة احلديثة مل
تفلح يف تقدص نفسها أطار جغرايف وسياسي شرعي لعيش ادلواطنُت وانتظامهم على ىوية
واضحة الختضع لالعتبارات الثقافية او العرقية او الدينية (. )07
اف بناء الدولة العربية قاـ على حقيقة أساسية دتثلت باالستجابة دلتطلبات استعمارية
وعصبوية واف بقاءىا وأستمرارىا فرا عليها اف تنشأ عالقة من نوع خاص بُت تكويناهتا
العصبوية وكياهنا السياسي والدستوري ضمن معادلة توازف زلددة ولري ادلمارسة السياسية
مبوجبها مبقتضى عالقات التمثيل ،وبالتايل من أجل استمراريتها ولتأكيد وجودىا خلقت
الدولة صورة توحد للهويات ادلتعددة يف صورة ىوية مشًتكة جامعة تسهل ا جتماع حوؿ
القضايا ا ساسية ادلتعلقة مبصَت الدولة واجملتمع (.)08
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اف عجز الدولة العربية عن لاوز اجلذور التارؼلية لنشئتها قد اعاؽ مشروع بناء االجتماع
الوطٍت بُت اجلماعات والوالءات الفرعية اليت تضمنها كياف الدولة وؽلكن تفسَت ىذا الفشل
السياسي والثقايف واالجتماعي يف بناء ىوية هنائية ذلا ودلواطنيها يف جانبُت أساسيُت(.)09
عجز الدولة عن حتقيق ا ندماج السياسي وا جتماعي ىو نتيجة حتمية لفشل
.0
الدولة العربية يف تقدص نفسها كهوية بديلة لالنتماءات القبلية والطائفية واجلهوية اليت دتثل
أستمرار فاعليتها السياسية والثقافية وىو دالة واضحة يف فشل الدولة على حتقيق نقلة
للمجتمع التقليدي اىل اجملتمع العصري ادلنتظم سياسيايف اطار الدولة.
عجز ادلمارسات السياسية للسلطة داخل الدولة يف حتقيق الوحدة وصهر
.0
االنتماءات العصبوية شلا سبب ظهور النزاعات العصبوية ادلختلفة فهي يف رلملها كانت
شلارسات الدؽلقراطية وأستبدادية وعنيفة من اجل خلق استقرار يتضمن استمرار وجودىا شلا
زىد .مواطنيها يف االنتماء ذلوية جامعة وضامنة دلصاحلهم .
وازاء ىذا الفشل يف تنظيم القواعد الالزمة للصراع السياسي وا جتماعي وفتح موجات عنيفة
من الصراعات ادلستمرة وتصاعد حدة العنف وعدـ ا ستقرار السياسي ضد السياسات
الضيقة وادلعربة عن مصاو فئوية بعيداعن دتثيل الفئات الغالبة من اجملتمع وادلتقوقعة ،فاف
الدولة مل تستطع اف تلعب الدور ادلركزي ا غلايب يف منع النزاعات ا ىلية بل غذتو كيانيا
ومؤسساتيا مبمارسات السلطة القائمة على قاعدة اىلية عصبوية (. )32
وازاء ىذا الفشل الواضح للدولة العربية يف إدارة التعددية ا جتماعية وعدـ االعًتاؼ او
القبوؿ بالقوا واجلماعات ادلختلفة يف مطالباهتا اليت أخذت تنمو بشكل واسع وفق سياؽ
التجربة التارؼلية  ،جعل الدولة منسلخة عن اجملتمع وقواه وتشكيالتو  ،وىي يف صراعها
وتسلطها على اجملتمع دخلت يف دوامة الصراع مع قوا اجملتمع بعد اف سيطرت على ثناياه
ورلاالتو وأعادت صياغتها على النحو الذي يناسبها (.)30
وبالرغم من اخفاؽ الدولة يف اصلاز مهمة دمج واستيعاب قوا وكيانات اجملتمع يف إطار
سياسي وقانول يضمن احلقوؽ ادلتساوية بُت افرادىا وضماف التوزيع عادؿ للثروة وتقاسم
السلطة اىل جانب حتقيق التنمية وتقدص اخلدمات الضرورية اليت وعدت هبا الدولة القطاعات
الرئيسية مثل التعليم والصحة والضمانات ا جتماعية وتقدص فرص العمل ،فاف الدولة العربية
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حققت قدرا كبَتا من الصالبة عرب دتتع قياداهتا بسلطات مطلقة غَت منازعة وقوة دتاسك
قواىا االمنية والعسكرية ومعززة مبعزلة عن زليطها الشعيب وتركيز السلطات كلها بيد اجلهاز
التنفيذي مع ا عتماد على اجهزهتا لتشديد قبضتها على السلطة مع توافر وفرة من ا يرادات
والدعم اخلارجي احيانا  ،قد اصبحت يف حالة عداء مع اجملتمع وتتعامل مع اي نشاط شعيب
ومدل حىت واف كاف بعيدا عن السياسة على انو مشبوه وعدائي ( . )30اف الركوف دلثل ىذا
التحليل وأستجابة السبابة جعل اخلطاب الشعيب يركز على مسائل أساسية الصالح ومعاجلة
ا وضاع الشاذة اليت تسود وتتمثل مبا يلي :
 .0ضرورة أستبداؿ النخب احلاكمة كوهنم ؽلثلوف العائق ا وؿ والرئيسي الي عملية أصالح
.
 .0إعادة صياغة النصوص الدستورية والقوانُت مبا يضمن احلقوؽ واحلريات وحتقيق الرضا
والقبوؿ العاـ .
 .3العمل على تطوير الثقافة السياسية والعامة مبا غلعلها تنطوي على غرس لقيم التسامح
والقبوؿ باالخر واستبداؿ قيمها ادلتخلفة والتقليدية بأخرا حديثة تكرس احلرية والعدؿ.
ويف ظل التحديثات اليت وفرت بعض من أسس التقدـ واحلراؾ ا جتماعي وبعض اجلوانب
ادلادية واخلدمية الذي اقدمت علية الدولة يف سلتلف اشكاؿ النظم السياسية  ،مل تستطع
تأسيس بٌت تقوـ على أسس دولة حديثة ملتحمة مبجتمع حديث ،اذ بقيت بٌت الدولة
زلكومة بثقافة الراعي والرعية وظل التمثيل رلتزئا اليتعدا تقويض الوالءات الفرعية وخلق
والء واحد متصل بالكياف العاـ للدولة  ،حيث أستمر توزيع السلطات بنظاـ احملاصصة بُت
تلك الوالءات والفئويات شلا جعل الدولة ومؤسساهتا سلصوصة يف جوىرىا بالطابع الفئوي
وتتسم باذلشاشة الرتكازىا على موروث أجتماعي تقليدي وىذا ا خَت البد اف يغذي
والءات غَت وطنية تأىب االنصياع لسلطة اعلى لرده من النفوذ شلا أدا ذلك اىل استمرار
تعرا الدولة لالزمات الداخلية الذي أخذ شكل الصداـ بُت قوا اجتماعية عصبوية على
سلتلف تنوعاتو وفئاتو (.)33
اف عدـ ولوج الدولة العربية أسس التطور احلديث الذي ؽلكنها من صَتورة دولة عصرية
حتاكي النما الغريب يف شلارساهتا للقواعد السياسية وا جتماعية وتضعها بالنقيض من
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موروثها التقليدي السلطال ،وكذلك استمراريتها للعمل وفق القواعد احلاكمة للعالقة بُت
الدولة واجملتمع القائمة على االمتداد التلقائي لتكوين الدولة وتطورىا وفق قواعد البناء الفوقي
قد ولد أشكاليات عدـ أمكانية اداء الوظائف الداخلية وحىت اخلارجية واستمرت الدولة
زلكومة بالاىُت (: )34
 .0استمرت الدولة تعال من تناقضات البنية ا جتماعية يف حركتها السياسية حيث مل
تكن سوا امتداد للحيز االجتماعي التقليدي يف احليز والوظائف السياسية فهي بنظر
اجملتمع رلرد سلطة سياسية دتثل فريق او فئة او طائفة او عصبة او طبقة تعيد أنتاجها
العصبوي كجزء من وظائفها السياسية .
 .0فقداهنا للشرعية الدؽلقراطية والشعبية وجلوءىا اىل القوة والعنف وا ستبداد لتثبيت
سلطتها يف اجملتمع بسبب تداخل كياهنا مع البٌت التقليدية وأنعداـ أستقالؿ دلؤسسات
والبٌت السياسية عن ا جتماعية .
اف أختزاؿ الدولة اىل رلرد أداة بيد طلبة سياسية او فئة أجتماعية زلدودة تعرب عنها قد ضيق
نطاقها التمثيلي االجتماعي والسياسي شلا جعلها يف حالة من ا عًتاا ا جتماعي
والسياسي وسبب دائم لالزمة والنزاعات مع فئات عموـ الشعب .

ثانياً  :الدولة العربية وطبيعة النزاعات الداخلية

شلا سبق تبُت اف ادارة السياسة الداخلية للدولة العربية تعد السبب ادلباشر وا كثر بروزا لتفاقم
النزاعات الداخلية واستقطاهبا احلاد داخل اجملتمع  ،فمن خالؿ حتيزات النظم السياسية
والتحالفات السياسية للنخب يف سياساهتا ا قتصادية وادلشاركة والسياسة وضعف ا ندماج
الوطٍت وعدـ العدالة يف توزيع مواد الدولة قد شكلت أوضاع لتفاقم الصراعات والنزاعات اليت
جوهبت بأستخداـ الدولة دلختلف ادواهتا القمعية شلا أضطر يف بعض احلاالت تفاقم ا وضاع
الداخلية ووصوذلا اىل مستوا احلروب ا ىلية .
ويف ىذا ا طار البد من البحث عن طبيعة النزاعات الداخلية العربية وسياؽ تطورىا
وأشكاذلا يف الوقت الذي أخذت دتثل فيو ىذه النزاعات جزءا زلوريا من التحوالت اليت
تشهدىا الدوؿ يف ادلنطقة العربية .فمن ادلعلوـ اف اجملتمعات العربية ماقبل الدولة احلديثة قد
شهدت أشكاؿ سلتلفة من الصراعات الداخلية غَت اف أشكاؿ ىذه الصراعات وكثافتها
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والياهتا وطبيعتها ومداىا الزمٍت قد أختلف مع ظهور الدولة احلديثة وضمن سياؽ تطورىا ويف
ىذا ا لاه ارتبطت مسألة الصراع بظروؼ نشاة الدولة واسلوب ادارهتا دلرحلة مابعد
ا ستقالؿ الذي مهد تدرغليا ضلو التمايز واالنفجار .
وتتسم النزاعات العربية بتعدد ا بعاد وادلستويات تبعا الختالؼ طبيعتها ومصادرىا وأبعادىا
التارؼلية والضوابا احلاكمة ذلا  ،حيث تدور بعض النزاعات حوؿ السلطة وتقامسها يف
اجملتمع  ،والبعض ا خر العتبارات اسًتاتيجية واقتصادية ولنشاط التجاري يف حُت ىناؾ
نزاعات تدور حوؿ اوضاع اجتماعية وثقافية واحلفاظ على اذلوية  ،وعلى ىذا أساس تتنوع
النزاعات العربية الداخلية لتتخذ اشكاؿ متعددة منها (:)35
 .0ال نزاعات ادلرتبطة باالنتماءات ا ولية واليت تتعلق باذلوية الدينية او الطائفية او القبلية او
اجلهوية.
 .0النزاعات ادلرتبطة بتقاسم السلطة والثروة .
 .3النزاعات ادلرتبطة بشبكة ادلصاو ا جتماعية واالقتصادية .
 .4النزاعات ادلتداخلة وادلًتابطة بأكثر من مصدر.
لقد تضافرت رلموعة مركبة من العوامل لتجعل من قضية النزاعات يف ادلنطقة العربية أحدا
القضايا ادلهمة واخلطرة على مستقبل الدولة العربية فقد شهدت ادلنطقة منذ عاـ 0223ـ
أكثر من ( )42حالة نزاع داخلي تًتاوح مابُت طرح مكشوؼ وأزمة عنيفة وتوترات حادة
كافة قابلة ا نفجار يف اي وقت  ،وىي دتتد لتمثل حياة  00مليوف شخ يف ادلنطقة
العربية (.)36
لقد خلقت ا وضاع بعد عاـ  0223لليات سلتلفة دلرحلة جديدة  ،فمن جانب أرست
قواعد التغيَت اجلاد واحلقيقي مبا غلعلو فرصة تأرؼلية لفئات واسعة لتحقيق تطلعاهتا يف مواجهة
إسقاط العديد من النظريات اليت صاغت آليات العمل السياسي واجملتمعي يف ادلنطقة ولعل
يف طليعة تلك التجليات  ،ىو بروز اخللل يف أسلوب أدارة الدولة للتنوع اجملتمعي والسيما
االثٍت ،وىو خلل يتجسد يف أقداـ النخب احلاكمة على هتميش ماعداىا من رتاعات أخرا
سواء كاف التهميش إقتصادي اـ ثقايف اـ سياسي اـ مركب بُت أكثر من واحد ،وفشل تلك
النخب يف أحتواء أشكاؿ الصراعات بُت اجملموعات ادلختلفة  ،وتركيز احلكم  ،وأستخداـ
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العنف يف مواجهة ادلطالب ا جتماعية اليت حتولت اىل مطالب سياسية تبعها تفجر ثورات يف
عدد من الدوؿ (.)37
ولعل أىم ما ؽليز النزاعات الداخلية يف ادلنطقة العربية يف الوقت احلاضر ىو خطورة ماتطرحو
من حتديات على مستقبل وىوية الدولة اذ ذتة عوامل تساعد على تكلفة أثارىا ونتائجها
مقارنة بسابقاهتا ،منها إهنيار أغلب ا نظمة التسلطية وما رافقها من إهنيار واضعاؼ
دلؤسسات الدولة  ،والتطور الشديد يف التقنيات ادلستخدمة يف عمليات العنف ،والطابع
ادلعقد لشبكات العنف  ،وسهولة التنسيق بُت عدة ادلكونات بفعل الثورة ا تصالية
وا ستفادة منها يف أعماؿ التعبئة ،أضافة اىل اشتداد التعصب  ،وا ستفادة من التطورات
الدولية اليت أنعشت أماؿ ا نتماءات ا ولية ادلختلفة (.)38
لقد أصبح كم اليقُت اف النزاعات الداخلية العربية تنجم عنها نتائج أبعد اثرا من اثار عدـ
ا ستقرار السياسي والوضع ا قتصادي  ،اذ اف أستمرار النزاع وتفاقمو وعدـ التمكن من
التعامل معو سواء على مستوا منعها او تسويتها او احتوائها  ،فأف احلياة السياسية داخل
الدوؿ وبُت الدوؿ ستعيد تشكيل تضاريسها يف ظل وجود بيئة دولية تعمل منذ فًتة على
أعادة تشكيل كثَت من ادلناطق اجليواسًتاتيجية يف العامل ولعل ادلنطقة العربية أبرزىا كوهنا
غدت معدة لعملية فك وتركيب الكثَت من الكيانات اجلغرافية بفعل طبيعة وتطور النزاعات
والصراعات الداخلية (. )39اليت أخذت دتتاز قائق قد تشكل تغَتات هتدـ أسس الدولة
السابقة ويكوف مستقبل الدولة وشكلها غَت واضح ادلعامل وقد يؤدي اىل أهنيار الدولة ،
فالدولة العربية منذ ا حتالؿ ا مريكي للعراؽ عاـ  0223وانتشار موجة الثورات اليت
شهدهتا ادلنطقة العربية رغم أهنا مازالت حتتفظ بالسيطرة على أجزاء مهمة من أقليمها اال اف
مستقبلها يبقى مرىوف ومرتبا باالزمة وفشل إدارة النزاعات الداخلية ( ، )42وذلك جلملة من
احلقائق التالية:
 .0تسيس اذلويات اجلزئية وبالذات الدينية – ادلذىبية وغلبة البعد الطائفي حىت على
النزاعات االثنية فمن ارتايل نزاعات وصراعات ادلنطقة دتثل النزاعات الطائفية جوىر
النزاعات يف العراؽ ولبناف والكويت والسعودية فضال عن اليمن ومصر يف أحدا
جوانبها عاـ 0223ـ ،ولعل أىم التحديات اليت دتثلها ىذه النزاعات ىي مفاقمة
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أوضاع قلقة وغَت مستقرة قد تنجم عنو نتائج ابعد اثرا من التحديات اليت تفرزىا
النزاعات العرقية واللغوية اليت يتوقف مسارىا على أقتساـ الثروة او السلطة  ،فاذا ماًب
الًتكيز على التكلفة البشرية وادلادية للنزاع الطائفي يف لبناف مثال يتبُت لنا بشكل عاـ
مدا تكاليفها للفًتة من( )0989-0975اذ قدر عدد ضحايا احلرب ا ىلية اللبنانية
( 03222قتيل) و ( 027222جريح) و ( 07222مفقود) وتعرا (752222
للتهجَت الداخلي) و ( 422222للهجرة اخلارجية) مع خسائر مادية تقدر بػ (05
مليوف دوالر) (. )40
 .0اف القضايا ادلتنازع عليها أصبحت من احلدة بدرجة أصبح كل طرؼ ؼلوا صراع
وجود وليس صراع مصاو بدا من العوامل الدينية او الطائفية والعوامل القومية ادلرتبطة
بنزعة ا نفصاؿ او احلكم الذاٌب وصوال اىل صراعات السلطة الداخلية (. )40
 .3اف التفاعالت الصراعية يف ادلنطقة العربية قد اتسمت بالعنف ادلسلح العنيف  ،بل
كانت معظمها دتثل حروب مفتوحة تستخدـ كل الوسائل ،ففي ( 08نزاع) عنيف
تشهده ادلنطقة العربية ؽلثل أسوء سلوؾ تصارعي بُت أبناء البلد الواحد حوؿ النفوذ
والسلطة كما يف حاالت الصوماؿ وليبيا وسوريا والعراؽ فهم ؼلوضوف صراع وجود مع
ادلتنافسُت االخرين قد الينتهي اال سارة جسيمة الحد أطرافو (. )43
 .4انتقاؿ النزاعات الداخلية من اطرىا ا يديولوجية ادلعربة عن مصاو طبقات وشرائح
اجتماعية اىل نزاعات طائفية تتداخل فيها ادلصاو الطبقية ادلتعارضة وىذه السمة
الرئيسية للنزاعات الطائفية تتمثل يف تنازع كتل سكانية تشدىا والءات سلفية (.)44

ثالثاً  :مستقبل الدول العربية في ظل النزاعات الداخلية

اف ا سئلة ادلثارة يف ادلنطقة العربية يف الوقت احلايل أصبحت تتجاوز ماىو مطروح بشأف
إهنيارات النظم السياسية وإحتماالت أستمرار حالة عدـ ا ستقرار اىل سيناريوىات أعقد
تتعلق مبستقبل الدولة العربية ككياف جغرايف على النحو الذي ؽلكن حتليلو عمليا من واقع
تصاعد حدة النزاعات الداخلية وطبيعتها والظروؼ الداخلية واخلارجية احمليطة هبا .
فالدولة العربية مل تستطع حتقيق إصلازات حقيقية من اجل تعميق ادلواطنة والعدالة واحلريات
واستيعاب اذلويات االثنية وادلناطقية  ،لذا فقد تؤدي ادلطالب اليت رافقت إهنيار النظم
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السياسية يف ليبيا وسوريا واليمن اىل ادلطالبة باعاده النظر بشكل الدولة ادلوحدة بألاه تشكيل
أقاليم تتمتع بارادة ذاتية مبا ػلد من معضالت التهميش وكبت احلريات االثنية والتوزيع العادؿ
للثروات  ،وىو مايعتمد على عوامل متعددة منها مَتاث الدولة والبنية ا جتماعية والسياسية
وشبكة ادلصاو ادلتغلغلة فضال عن العوامل اخلارجية (.)45
او قد تكتفي بالتحوؿ يف شكل السلطة السياسية بألاه الالمركزية بعدىا اسًتاتيجية للحكم
وضمانو عدـ اعادة انتاج ا نظمة ادلستبدة اليت عجزت عن تلبية حاجات اجملتمع وفشلت يف
حتقيق ا ندماج الوطٍت  ،غَت اف ا ستغناء عن أظلاط احلكم ادلركزي البد لو من أغلاد ظروؼ
مالئمة يؤمن التوازف بُت القوا ا جتماعية والسياسية واسس دستورية وقانونية اذ قد يؤدي
فشلها اىل تفكك أوصاؿ الدولة وحتولت اىل عدة دويالت (.)46
اف التحدي الذي تواجهو الدوؿ العربية اليوـ ػلتم على اجلميع إغلاد صيغة مالئمة وواضحة
لتجاوز ا وضاع التارؼلية وا جتماعية والسياسية اليت تتعرا ذلا والتطورات اليت تطرا عليها
للوصوؿ اىل حالة من النضج ؽلكن ا عتماد عليو يف بناء الدولة واال ستكوف عارا على
بدء إهنيار الدولة فالثورات اليت قامت ضد ا نظمة العربية نتجت عن تركز احلكم والفشل يف
أحتواء النزاعات السياسية والصراعات بُت اجملموعات ادلختلفة اليت جوهبت بالعنف الشديد
ضد مطالبها وبالتايل فشلت يف أستيعاب للجماعات ا خرا من خالؿ آليات زلددة الدارة
النزاعات الداخلية السياسية وا جتماعية  .ولعل ا ليات ادلطروحة يف ادلنطقة العربية للتعامل
مع تلك النزاعات ليست جديدة وإظلا تطرح كأسلوب للتعامل مع منع او تفاقم واندالع
ادلزيد منها لتفادي فشل الدولة ودتزقها السياسي ادلتمرس وراء النزاعات الداخلية االثنية
والطائفية وادلناطقية

اوال :مشهد استمرار شكل الدولة الموحد مع اعادة تنظيم طبيعة السلطة والحكم
يرتكز ىذا ادلشهد على استمرار شكل الدولة العربية الذي ورثتو من فًتة مابعد االستقالؿ
بالرغم من اشتداد حدة النزاعات والصراعات الداخلية وارتفاع تكاليفها وتصاعد مطالبات
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فئات ورتاعات متعددة والسيما يف الدوؿ اليت شهدت ثورات وانتفاضات افضت اىل
اسقاط نظمها السياسية.
ويرا انصار ىذا االلاه اف الدولة ادلوحدة ليست مبنجز فاشل  ،واظلا حققت قدر من
االصلازات ولكن شابتها االضلرافات عن ادلسار الطبيعي بسبب اصطباغ انظمة احلكم بصبغة
االستبداد والالدؽلقراطية وبالتايل ؽلكن عالج ىذا اخللل من خالؿ اعادة تنظيم شكل وطبيعة
السلطة مبا يفضي اىل اغلاد صيغة تؤمن التوازف بُت سلتلف القوا اجملتمعية واشراكها يف صنع
وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية مبا يواجو مشكالت التهميش سية وعدـ التوزيع
العادؿ للثروات والسلطة وكبت احلريات االثنية وىي دتثل احملركات االساسية للنزاعات
والصراعات الداخلية.
وبغض النظر عن البنية القاعدية الثائرة على الدولة ادلركزية ادلوحدة ومَتاثها اليت حتاوؿ اف
اعادة النظر يف شكل الدولة يف ادلرحلة احلالية ،فاف الدولة ادلوحدة مازالت (براي انصارىا)
دتثل موضوع اي تغيَت كما اهنا دتثل احلاضنة والراعية للجماعة الوطنية وعملية تسوية النزاعات
والصراعات الداخلية ىي عملية مؤسسية يتم اصلازىا عرب بناء الدولة القوية وادلتماسكة ،
وبالتايل الضرورة تقضي التحوؿ بشكل السلطة وطبيعة انظمة احلكم باعتباره الضمانو لعدـ
انتاج سلطة مستبدة تلغي احلدود الفاصلة بُت الدولة والنظاـ السياسي وذلك من خالؿ
اليات متعدد منها تبٍت نظاـ الالمركزية االدارية او الدؽلقراطية التوافقية(.)47
فالدؽلقراطية التوافقية تعمل وفق الية دتثيل رتيع ادلكونات اجملتمعية والتوزيع النسيب للموارد
السياسية واالقتصادية واعتماد نظاـ انتخايب يقوـ على اساس التمثيل النسيب وتسهيل حكومة
ائتالفية مع دتتع اجلماعات ادلختلفة ق الفيتو او االعًتاا على القرارات ادلاسة لتلك
اجلماعات يف اجملاالت كافة والسيما اجملاؿ الثقايف والتعليمي(.)48
وقد كاف لبناف اوؿ دولة عربية قد طبقت الدؽلقراطية التوافقية بعدىا الية حلل النزاعات
والصراعات الداخلية ،وتبعو العراؽ بعد عاـ0223ـ  ،ورغم عيوب التطبيق واالزمات اليت
ارتبطت بكال االظلوذجُت ،واليت اعلها عدـ االستقرار احلكومي والتلكؤ يف حسم القضايا
ادلهمة لغاية التوافق بُت احملاصصة ادلبنية على اساس عرقي وطائفي وتبقى الدؽلقراطية التوافقية
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صيغة والية متاحة للحكم للتعامل مع تصاعد حدة النزاعات والصراعات الداخلية ووسيلة
للحفاظ على دتاسك الدولة السيما يف الوقت احلايل(.)49
اما االلية الثانية اليت تطرح اليوـ بقوة ىي اعادة تشكيل شكل النظاـ السياسي وحجم سلطة
احلكومات ادلركزية من خالؿ االلاه اىل تبٍت نظاـ الالمركزية االدارية وتقويو اسسها
ومستلزماهتا ،اذ ارجع فشل الدولة العربية اىل مركزيتها الشديدة وتسلا سلطتها السياسية
،وتوسع نطاؽ وظائفها وواجباهتا  ،وتصاعد ادلطالب واحلاجات وعدـ استطاعة الدولة
االستجابة دلطالب الفئات والشرائح للمجتمع ،ومن خالؿ تبٍت نظاـ الالمركزية يؤدي اىل
زيادة الكفاءة وػلقق ادلساواة يف ادلوارد والسلطة ويقل التوتر بُت االفراد واجملموعات يف اجملتمع
وبالتايل يتم حتقيق قدر من االستقرار(.)52
والالمركزية الضرورية اليوـ وادلطروحة يف عدد من الدوؿ العربية مثل مصر وتونس ىي المركزية
ادارية تناشد استقاللية اجملالس احمللية بادلوارد ادلالية والسلطات االدارية وتنظيم العالقة بُت
احلكومة ادلركزية واحمللية مبا يضمن التنسيق بينهما وذلك من خالؿ قوانُت جديدة متضمنو
بدستور جديد .وبالرغم من ادلميزات اليت يوفرىا نظاـ الالمركزية االدارية لتوفَت بيئة سليمة
ومستقرة كوهنا من شليزات االنظمة الدؽلقراطية ،اال اهنا الؽلكن اف تكوف احلل النهائي جململ
النزاعات والصراعات مامل تتهيأ ذلا صيغة مناسبة للتطبيق ومستلزمات مادية ومؤسساتية
وثقافية.
اف االلاه ضلو تطبيق الالمركزية االدارية والدؽلقراطية التوافقية ماىي اال طروحات هتدؼ اىل
بقاء وحدة الدولة واحلفاظ عليها يف ظروؼ باتت هتدد كياهنا ،والتحديات تتطلب االعتماد
الكلي على دولة موحدة قادرة على رلاهبة تلك التحديات وال تفككت اوصاؿ الدولة
واجملتمعات وحتولت اىل عدة دويالت.

ثانيا :مشهد التحول في شكل وطبيعة الدولة والسلطة

مل يعد خايف يف ادلنطقة العربية ىيمنة مفاىيم متعددة متعلقة بالدولة والسيما بعد اف عانت
الدولة منذ فًتة ليست بقصَتة من انكشافات وازمات أضعفت شرعيتها وتأكل شرعية النظم
السياسية وبالتايل خلقت نوعا من الدوؿ قابلة لالخًتاؽ بفعل تضائل وظائفها ا ساسية يف
اجملاالت السياسية واالقتصادية وا جتماعية  ،فالدولة العربية اليوـ تواجو يف مرحلة تساقا

أثر تطور النزاعات الداخلية على مستقبل الدولة في المنطقة العربية

[]183

بعض انظمتها السياسية زلنو تتعلق ببقائها على ذات الشكل الذي ورثتو يف مرحلة مابعد
ا ستقالؿ اذ اف بعض ادلطالبات الثورية مل تطرح رلرد تغيَت النظم االستبدادية وإظلا امتدت
اىل إعادة صياغة شكل الدولة مبا ػلقق أىداؼ وتطلعات شرائح واسعة من الشعوب العربية.
اف الدولة العربية ادلوحدة اليت بنيت على مرحلة مابعد ا ستعمار قد عجزت عن حتقيق
مطالب ادلواطنة والعدالة واحلريات واظهرت خالؿ مراحل تقدمها عجز واضح يف أستيعاب
نزاعاهتا الداخلية والسيما ا ثنية وادلناطقية والدينية  ،لذلك باتت ترتفع اصوات تنادي بأعادة
النظر يف شكل الدولة ادلوحدة بألاه أشكاؿ أخرا دلواجهة معضالت التهميش وعدـ التوزيع
العادؿ للثروات وكبت احلريات ا ثنية وكما يف اليمن وليبيا وسوريا والعراؽ (.)50
اف الشكل الفيدرايل كتعبَت عن الدولة غَت ادلوحدة ىو ا كثر طرحا اليوـ يف ادلنطقة العربية
عاكسا سياقات داخلية سلتلفة ؽلكن اف تسهم يف رسم ظلوذج الدولة غَت ادلوحدة اليت شهدهتا
ادلنطقة سواء كانت دتس الصالحيات السياسية اـ ا دارية اـ ا قتصادية فالتغيَتات
والتطورات العربية قد خلقت فرصة تأرؼلية لكثَت من اجلماعات والقوا والفئات اجملتمعية
الستثمارىا والبناء عليها .ففي كل من اليمن وليبيا خلقت مناخات الثورة وتغيَت أنظمة
احلكم مرحلة جديدة يف صياغة قواعد العالقة بُت النخب واحلكومات من خالؿ أعادة النظر
بالصيغة الوحدوية ولكن يف صيغة تكامل يستفيد كل طرؼ من مزاياه دوف اف ؼلسر ،
فالصيغ اليت سادت عقودا وأثبتت فشلها تستلزـ اليوـ أحداث تغَتات جذرية يف اذلياكل
وا بنية (.)50
فالقبلية اليت كانت ومازالت حاضرة ومؤثرة يف الدولتُت  ،أصبحت تتخذ أشكاال سلتلفة من
التعبَت وادلمارسة ومتعارضة مع مصاو الدولة ادلوحدة  ،فاليمن كما ىو احلاؿ مع ليبيا مل
يستطيعا بناء دولة ذات اسس حديثة واظلا على اسس أولية قبلية بالتحديد تتماشى مع سلطة
الدولة او حىت تتجاوزىا يف سَتورهتا السياسية وا قتصادية واجملتمعية حىت يف صراعاهتا
ونزاعاهتا (.)53
اف ا نقساـ القبلي بعد الثورة وبالنظر ذلشاشة البنية ادلؤسسية للدولة ىو مايثَت ادلخاوؼ
بشأف الدور القبلي واجلهوي ومطالباتو ،ورمبا مايؤكد مشروعية دوافعية التخوفات ىو أعالف
برقة شرؽ ليبيا إقليما فدراليا من قبل رللس فدرايل معُت واستند ا عالف اىل مرجعية قبلية
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واىل أوضاع ماقبل الدولة ادلوحدة  ،ويف اليمن كذلك طرحت مسألة حتويل دولة الوحدة
اليمنية اىل فدرالية من إقليمُت مشايل وجنويب حلل أزمات النزاعات وشبح احلرب ا ىلية اليت
أندلعت عاـ .)54( 0994

ثالثا :مشهد التجزئة والتفكك

تنطلق ىذه الرؤية من واقع ماتشهده الدولة العربية منذ هناية احلرب الباردة والسيما بعد
ا حتالؿ ا مريكي للعراؽ عاـ  ، 0223فقد تفاقمت يف السنوات ا خَتة النزاعات بُت
اذلويات الفرعية على حساب اذلوية الوطنية السيما الدوؿ اليت تتمتع بقدر عاؿ من التنوع
العرقي والديٍت واالثٍت شلا سببت ىشاشة يف بنية الدولة وأصبحت إحدا ادلتغَتات اليت تعد
تؤدي اىل أهنيار الدولة  ،فقد شكلت فشل ا نظمة السياسية يف بعض الدوؿ يف أحتواء
ا شكاؿ ادلتنوعة للنزاعات الداخلية بُت اجملموعات ادلختلفة وتركز احلكم بيد فئو زلدودة
وهتميش باقي ادلؤسسات والقوا وا ستخداـ ادلفرط للعنف (.)55
لقد شكل سيناريو صلاح بعض احلركات ذات الطابع الديٍت وا ثٍت يف حتدي سلطة الدولة
ادلركزية وصلاحها يف ا نفصاؿ يف بعض احلاالت بشكل كامل (السوداف) او تأسيس مناطق
حكم ذاٌب الختضع لسيادة الدولة (اليمن  ،الصوماؿ  ،لبناف) دافعا قويا دلناصري ا نتقاؿ
ضلو تقسيم ادلنطقة لدويالت من خالؿ ا نتقاؿ التدرغلي وادلنظم ضلو ا نسالخ عن اجلماعة
الوطنية وا لتفاؼ حوؿ اذلوية الفرعية وا لاه ضلو ا نفصاؿ عن الدولة ادلركزية وتكوين دوؿ
جديدة وىذا الرأي يرجح إنتشار ىذه ادلطالب خالؿ السنوات القادمة يف ادلنطقة العربية
نشاء دويالت جديدة تعرب عن تطلعات الفئات واجلماعات اليت عانت من التهميش
وا قصاء لعقود طويلة (.)56
وينظر اىل ىذه التفكك على اهنا لزءه شرعية ناتج عن سياسة ا مر الواقع الذي تقسم فيو
السيادة على اراضي دولة واحدة قد حتظى باالعًتاؼ الدويل الستحالة العيش ادلشًتؾ او
الهناء النزاعات بُت اجملموعات االثنية مقابل رلموعة أجتماعية أخرا يصعب الدفاع عنها
أثناء تصاعد حدة العنف للنزاعات السياسية او احلروب ا ىلية (.)57
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على الرغم من التجارب العادلية تدؿ على انو كثَتا ما التنجح حاالت تقسيم الدوؿ يف
ختفيض حاالت النزاعات واحلروب الداخلية بل قد تشعلها من جديد كما يف كرواتيا
0990ـ  ،أرتَتيا 0993ـ  ،الصوماؿ .)58( 0990
اف بناء دعاة التقسيم اراءىم يستند اىل وضعية الدولة عندما تكوف ضعيفة او أخذة يف
ا هنيار وعندما يستشري العنف السياسي يف الدولة ادلتعددة االثنيات والطوائف ويكوف
تصعيد العنف مرتفعا بينهم الختالط التنوع باجلغرافية والسياسية ( .)59وبذلك فاف تزايد ادليل
ضلو التقسيم ىو ناتج عن تغذية داخلية دتثلو قوا التعصب والسياسات اخلاطئة يف إدارة
التنوع ا ثٍت والعرقي اىل جانب تغذية خارجية ايضا متعصبة تستهدؼ ضبا مصاو الدوؿ
الكربا يف ادلنطقة العربية ومن ا مثلة على ىذه التغذية مايقدـ من مشاريع وخطا حوؿ
الدوؿ العربية،ففي حزيراف عاـ 0226ـ مثال نشرت جريدة القوات ادلسلحة ا مريكية تقريرا
بعنواف (حدود الدـ) تتضمن خريطة جديدة دلنطقة الشرؽ ا وسا الكبَت على أساس
إستحالة تعايش الطوائف وا عراؼ وا ثنيات واف حدود دوؿ ادلنطقة اىدرت حقوؽ
ا قليات وعليو فأف احلاجة ملحة اىل إعادة ترسيم احلدود على أسس أثنية وطائفية بشكل
خاص(. )62

الخاتمة

اصبحت النزاعات والصراعات الداخلية اليت تعال منها العديد من الدوؿ العربية ظاىرة
معقدة ومتعددة االبعاد  ،فمنذ عاـ  ، 0202تشهد ادلنطقة العربية اضطرابات سياسية نارتة
عن تراكم اختالالت ومشكالت البٌت السياسية واالجتماعية.
اف ذلك ال يعٍت اف ادلنطقة العربية كانت تنعم بدرجة عالية من االستقرار والسلم الداخلي،
ولكن كانت النظم السياسية تعمل على احتوائها بشىت الوسائل واالليات ،أي اف جذور
تلك النزاعات والصراعات كانت كامنو منذ نشاة الدولة يف ادلنطقة العربية وزاد من افرازاهتا
فشل السياسات العامة لنظم احلكم العربية ادلتعاقبة  ،وما تشهده ادلنطقة اليوـ من اثار
وتداعيات ماىي اال تراكمات تلك االسباب وىي بال شك ستًتؾ تداعياهتا على اولويات
ومستقبل الدولة يف ادلنطقة العربية حىت يف الدوؿ اليت مل تصل اليها االضطرابات والتوترات.
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لقد ساىم االداء الضعيف للدولة العربية وعدـ كفاءة نظم احلكم واضليازىا وفئويتها  ،دورا
ىاما يف تاجيج تلك النزاعات والصراعات الداخلية  ،فالفشل التنموي وحتقيق االصلازات
الكافية لتطلعات اجملتمعات العربية وعدـ حتقيق االندماج وادلشاركة وعدالة التوزيع وحرماف
اجملتمع من أي قدرة على احلركة ادلستقلة واحلرة  ،اضافة اىل عدـ الشعور بالدولة ىوية جامعة
وضامنة دلصاذلم وحقوقهم وتكريس االنتماءات االولية الضيقة  ،قد قاد اىل النفور من الدولة
وعدىا كياف غريب ومعادي يف بعض االحياف ،وما كاف استمرارىا اال من خالؿ وجود
سلطة قوية قادرة على شلارسة العنف والقمع لكل احملاوالت ادلناؤة ذلا  ،اىل جانب العوامل
اخلارجية والدولية اليت كانت مواتية  ،وبالتايل ما كاف لرحيل ىذه السلطة احلاكمة اال السقوط
يف الفوضى ادلهددة للوحدة الًتابية والسياسية للدولة السيما يف الدوؿ اليت عانت شعوهبا من
القهر والتسلا والتمييز الثقايف والسياسي واالجتماعي واالقتصادي ،ولكن ذلك متوقف على
طبيعة الدولة وبناىا اجملتمعية وطبيعة التحالفات الداخلية وظروفها اخلارجية.
وبطبيعة احلاؿ تكشف التطورات اليت يشهدىا احلراؾ الشعيب لقوا وفئات متعددة داخل
الدوؿ واجملتمعات العربية منذ عاـ  ، 0202يف مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وحىت يف
االردف والسعودية وادلغرب  ،اف مرحلة جديدة من تاريخ وسَتورة الدولة يف ادلنطقة العربية
ستعيد شكل وطبيعة التحالفات والعقد االجتماعي  ،وىذا لو افرازات على صعيد شكل
الدولة وشكل وطبيعة السلطة والعالقة بينهما على صعيد وظائفها وىياكلها.
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