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 إخالء مسؤولية
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة 

فيها  إلى مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد 
فيها.
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  مقدمة

ارتبــط االســتبداد ودالالتــه بأنظمــة العالــم الشــرقي عمومًا وبالعالــم العربي علــى الخصوص. 
ــمت  ــا قس ــفات طالم ــرت فلس ــح، ظه ــات للمصطل ــات والدراس ــن الكتاب ــر م ــت الكثي ــا أثبت فبعدم
ــوع.و  ــذا الموض ــير ه ــعت لتفس ــات‹ س ــك ›نظري ــت يف ذل ــي ووضع ــرقي وغرب ــى ش ــتبداد إل االس
بذلــك شــكل مصطلــح االســتبداد معضلــة مفاهيميــة عنــد الباحثيــن يف الغــرب علــى غــرار نظرائهــم 
ــس  ــح يعك ــتبداد مصطل ــن أن االس ــن اإلمربيقيي ــض م ــرى البع ــن ي ــي حي ــي.)1) فف ــم العرب ــن العال م
بالســلطة يف كل  لالســتفراد  والدكتاتوريــة  والظلــم  القــوة  والقمــع وممارســة  التعذيــب  ســلوك 
العالميــن، يــرى البعــض اآلخــر مــن المعيارييــن مــن الغربييــن أنــه مصطلــح لــه قرائــن نظريــة طالمــا 
أســس لهــا واختلــف عليهــا فلســفيًا بدايــة مــن اإلغريــق مــع أرســطو وسيســرو، مــرورًا بمونتســكيو 
وديتوكفيــل الــى معضلــة فولتيــر وروســو. وإن تعــددت المفاهيــم وتزاحمــت معضلــة النظريــات يف 
مقاربــة المفهــوم، فــإن االســتبداد عنــد كال الجمهوريــن ال يعــدو إال أن يكــون ظاهــرة سياســية ذات 
غايــة االســتفراد بالقــوة يمارســها صاحــب الســلطة علــى مــن يكــون تطبيــق الســلطة عليــه واجبــًا. 
وبذلــك هــي ســلوك يعكــس مــا يقــرن بمــا يــؤدي للمفهــوم بغيــة تحقيــق غايــة صاحــب الســلطة 
أو القــوة بالمفهــوم السياســي.)2)ارتبط االســتبداد باألنظمــة السياســية العربيــة التــي تــم تبنيهــا نتيجــة 
للتغيــرات الدوليــة يف القرنيــن 19 و20. نتيجــة لذلــك، تخطــى البحــث مــن مفهــوم االســتبداد 
ــى، أن  ــرن 21. بمعن ــي يف الق ــم العرب ــتدامته بالعال ــير اس ــه وتفس ــن تفكيك ــث ع ــة البح ــى معضل إل
ــة  ــة الغربي ــل الهيمن ــالمي قب ــي اإلس ــم العرب ــات العال ــاواًل بكتاب ــًا متن ــن موضوع ــم يك ــتبداد ل االس
ــعت  ــة س ــوى خارجي ــع ق ــن م ــد تزام ــو ولي ــرى ه ــل باألح ــن، ب ــد الحربي ــي بع ــام عالم ــرض نظ وف
ــببًا  ــكلت س ــي ش ــددة الت ــا المتع ــق مصالحه ــة لتحقي ــدول العربي ــي بال ــتبداد الوطن ــم االس ــى دع إل
ــالمي  ــم اإلس ــم العال ــن رح ــي م ــم العرب ــت العال ــي أخرج ــة الت ــوالت الدولي ــتبداد.)3) فالتح لالس

 (1)  Michael Curtis. (2009). Orientalism and Islam: European Thinkers on Oriental Despotism in the
Middle East and India. Cambridge University Press. New York. Pp-80-88.
(2)  Michael Curtis. Op.cit.

)3)  و هو ما نقرؤه يف كتابات معاصرة عند الكواكبي يف طبائع االستبداد و بعض شعراء السياسة كأحمد مطر و غيرهما
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نتيجــة  مثــارًا  مــا جعــل مفهــوم االســتبداد موضوعــًا  هــو   ،Pan-Arabismالعربيــة القوميــة  إلــى 
األنظمــة التــي تــم تبنيهــا يف دول العالــم العربــي، حيــث تســتوجب تقســيم القــوة والســلطة حســب 
ــة  ــم أو نخب ــز الحاك ــلطة يف مرك ــز الس ــتبدادًا: أي أن ترك ــرب اس ــك اعت ــا دون ذل ــي. وم ــط الغرب النم
ــرب ضــد النمــوذج المتبنــى)1) ــة بالقــوة علــى حســاب مــن يجــب أن تقاســم معهــم الســلطة ُيعت  معين
ــرن  ــة تق ــتبداد سياس ــح االس ــك، أصب ــتبداد.)2) وبذل ــه اس ــق علي ــا أطل ــو م ــن، وه ــد الحربي ــا بع  م
باألنظمــة التــي ال تراعــي مبــادئ أنظمــة الحكــم التــي هــي ســارية كنمــوذج يف العالــم الغربــي. بتعبيــر 
آخــر، هــي سياســات تعاكــس مفهــوم الديمقراطيــة التــي تفــرض حقــوق المواطــن يف صناعــة حاكمه، 
وتتنــاىف مــع حريــة حقــوق اإلنســان)3) وفــق النمــوذج الغربي.مــن خــالل مــا ســبق، فــإن االســتبداد 
مجــرد وصــف يقــرن ويتماشــى مــع الســلوك السياســي الــذي تتبنــاه األنظمــة لالســتفراد واالســتدامة 
بالســلطة مــن جهــة وتحييــد المحكــوم الــذي يكــون هــو مصــدر الســلطة مــن جهــة أخــرى. وبذلك قد 
يقــرن مصطلــح االســتبداد بمصطلحــات تشــير الــى األنظمــة الشــمولية، الدكتاتوريــة أو العســكرية. 
ــر  ــة. )4)غي ــر التــي كان يجــب أن تتخــذ يف تســيير شــؤون الدول بتعبيــر مختصــر، انتهــاج النظــام سياســة غي
أنــه مــن المفارقــات يف الــدول العربيــة حــول اســتدامة االســتبداد أهنــا تتــوازى تمامــًا مــع تلــك التــي 
كانــت يف العالــم الغربــي. بمعنــى، بالرغــم مــن تشــابه أنظمــة السياســات الغربيــة بنظيراهتــا يف الــدول 
العربيــة، فــإن االســتبداد أصبــح طــي الماضــي يف دول كإســبانيا والشــيلي وفرنســا وغيرهــا مــن الدول 
الوطنيــة. وهــو مــا يجرنــا إلــى مســاءلة اســتدامة االســتبداد يف العالــم العربــي. لمباشــرة هــذا البحــث، 
تنطلــق هــذه الورقــة مــن اعتبــار العالــم العربــي إقليمــًا جغرافيــًا مثلــه مثــل األقاليــم التــي تقــع عليهــا 
أي دراســة سياســية أو اقتصاديــة أو غيرهــا. ذلــك أن العالــم العربــي ال يعتــرب اســتثناًء طالمــا أن الــدول 
التــي تشــكله تخضــع لمفهــوم الدولــة الوطنيــة أو القطريــة وإلــى كل ما يحيــط بمفهوم الدولــة يف وقتنا 

(1)  Hazel Lian Zimeri. (2007).Knowledge in the Era of Despotism A Reading of Abdar-Ra mn al-
 Kawkib’s ab ic al-Istibddwa Ma ric al-Isticbd. Master Thesis in Arabic Studies Programme for
Asian and African Studies. P. 25-26.
)2) إشكالية البنية السياسية لنظم الجمهورية يف المنطقة العربية، عمر جمعة العبيدي، طبعة 1، (عمان: دار الجنان للنشر و التوزيع، 2015). 

ص. 61-60.
 (3)  Kenneth Roth. (2009).Despots Masquerading as Democrats. InJournal of Human Rights Practice,
Volume 1, Issue 1, March 2009, Pages 140–155.
(4) Ibid
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الحالــي. فبذلــك، يتعاطــى هــذا البحــث مــع جــزء جغــرايف يتشــكل مــن مجموعــة وحــدات جغرافيــة 
مســتقلة يف تعاملهــا مــع مــن مثلهــا مــن الــدول، وتشــرك يف أهنــا خاضعــة ألنظمــة اســتبدادية. وهــو 
مجــال هــذه الدراســة التــي تبحــث يف تفكيــك معضلــة االســتبداد. تبــدأ الورقــة بمقاربــة للمصطلــح 
لركــز علــى التعريــف بالمفهــوم مــن الجانــب اإلمربيقــي الــذي يقــع علــى هــذه الورقــة. ثــم تباشــر 
ــي  ــم العرب ــة للعال ــدات الوطني ــن الوح ــة م ــاء أمثل ــتبدادي وإعط ــلوك االس ــى الس ــوء عل ــي الض لتلق

كعينــات للدراســة. لتنتهــي الورقــة بتحليــل ســبب اســتدامة االســتبداد. 

 االستبداد: بني السياق واملفهوم

اإلمربيقــي  فــإن مفهومــه  االســتبداد،   Context لســياق  المعيــاري  االختــالف  مــن  بالرغــم 
ــى أن  ــعب. بمعن ــة أو الش ــاه الرعي ــلطة تج ــوة أو الس ــب الق ــلطوي لصاح ــلوك الس ــص يف الس يتلخ
االختالفــات الفلســفية استشــكلت وضــع ســياق محــدد بموضــع االســتبداد يف شــكله العــام، و هــو 
 ، Eurocentric ــًا ــتبدادًا أوربي ــت اس ــة أنتج ــفية مختلف ــكال فلس ــتبداد يف أش ــور االس ــى ظه ــا أدى إل م
وآســيويًا Asiatic وشــرقيًا Eastern ...الــخ.)1) غيــر أن التعريــف ال يختلــف مفهومــه مــن الناحيــة 
اإلمربيقيــة Empirical النظريــة، طالمــا كانــت نتائــج ســلوك االســتبداد تنتهــي لغايــة تموقــع المســتبد 
يف بعــض األنظمــة السياســية، وتحييــد الُمســتبد.)2) وهبــذا ارتبــط االســتبداد باألنظمــة السياســية بيــن 
ــث، كان  ــة. حي ــفة اإلغريقي ــى الفلس ــتبداد إل ــوي لالس ــوم اللغ ــود المفه ــم و المحكوم.)3)يع الحاك
يطلــق هــذا المفهــوم علــى االعــراف التلقائــي المتميــز للهويــة اليونانيــة علــى حســاب أعدائهــم مــن 
ــر«  ــون يعتربوهنــا دوهنــم ويطلقــون عليهــا اســم »الربب ــي كان اليوناني ــات واألمــم األخــرى الت الهوي
كالفــرس والمناطــق اآلســيوية، التــي تكونــت فيهــا األنظمــة العربيــة الحقــًا. وبالرغــم مــن أن الفكــرة 
تعــود إلــى الخــالف بيــن الفــرس واليونانييــن، فــإن الفرضيــة اليونانيــة كانــت تعتــرب أن الفــرس عبيــد 
وتابعيــن حســب مــا عــرب عنهــا الكثيــر مــن المؤلفيــن اإلغريــق.)4) ومــن ذلــك جــاء أرســطو وأســس 

(1) Rolando Minuti. (nd). Oriental Despotism. European History Online. file:///C:/Users/imad/
Downloads/minutir-2012-en.pdf
 (2)  Manfred F.R . Kets de Vries. (2006). The spirit of despotism: Understanding the tyrant within. In
Sue Mahan, Pamala L. Griset, Terrorism in Perespective. London: Sage Publication. 69-84.

)3) عمر جمعة العبيدي. المرجع سابق.
(4) Rolando Minuti. Op.Cit.
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ــع  ــن بوض ــف المنظري ــة.)1)لم يختل ــفي للسياس ــاس فلس ــه كأس ــًا ل ــتبداد مقنن ــًا لالس ــًا متين مفهوم
ــواع  ــيماته ألن ــطو وتقس ــن أرس ــة م ــتبداد. بداي ــوم االس ــلوكي لمفه ــو س ــا ه ــي لم ــياق المفاهيم الس
األنظمــة يف كتابــه السياســة Politics،)2) حيــث صنــف ســتة أنــواع مــن األنظمــة ثــالث منهــا تــؤدي إلــى 
ــث فســر أرســطو  ــة. حي ــي: االســتبداد واألوليغارشــيا و الديمقراطي ــى التال االســتبداد و صنفهــا عل
ســلطة المســتبد وفــق ســلطة وقــوة الســيد أو الحاكــم علــى خادمــه. وفصــل االســتبداد يف األنظمــة 
الملكيــة علــى مفهــوم الطغيــان الــذي هــو ســلوك يمارســه الحاكــم غيــر الشــرعي ضــد إرادة النــاس. 
أمــا االســتبداد فهــو الســلوك الــذي يمــارس علــى النــاس الذيــن يقبلــون طوعــًا أو كرهــًا هــذا النــوع 
ــة  ــبه، أن الحكوم ــة. فحس ــتبداد باألنظم ــم واالس ــط بالحاك ــان مرتب ــى أن الطغي ــلطة. بمعن ــن الس م
ــة  ــة أو تعســفية؛ إنمــا تعتــرب شــكل مــن أشــكال الملكي ــر قانوني االســتبدادية يف حــد ذاهتــا ليســت غي
التــي تمــزج مــع االســتبداد ألن ســلطة الحاكــم ُتمــارس بطــرق مماثلــة والملكيــة االســتبدادية شــرعية 
وراثيــة.)3)يف العصــور الوســطى، يتلخــص أحســن مثــال لمفهــوم االســتبداد السياســي مــع مكيافيلــي 
الــذي جمــع النظــام االرســتقراطي بالنظــام الديمقراطــي للحكــم يف قالــب أطلــق عليــه لقــب 
»الجمهوريــة« التــي مــن حقهــا أن تكــون الوحيــدة تتمتــع بقــوة االســتبداد بغيــة بقائهــا. بالرغــم مــن 
أن مكيافيلــي لــم يســتعمل مصطلــح االســتبداد عالنيــة، غيــر أن المفهــوم يقصــد بــه إعطــاء القــوة أو 
الســلطة المطلقــة لحاكــم يحكــم أمــة مــن التابعيــن بــداًل مــن مواطنيــن أحــرار.)4) بحيــث كان االعتقاد 
الســائد حينهــا أن هــذا النــوع مــن القــوة أو الســلطة صعــب تحقيقــه، ولكــن يبقــى ســهالً االحتفــاظ 
ــاك  ــي، هن ــا الحال ــة.)5)يف وقتن ــًا للحري ــون مفهوم ــن ال يعرف ــا أن المحكومي ــق، طالم ــا إن تحق ــه م ب
ــان والســلطوية  ــة والطغي ــادل مــع مصطلــح الدكتاتوري ــب ويســتعمل مفهــوم االســتبداد بتب مــن ُيرّك
والشــمولية وغيرهــا. بالرغــم مــن االختالفــات المفاهيميــة لهــذه التعاريــف مــن ناحية طريقــة التعامل 
ــاك مــن يصنــف كل  ــة لهــا، فــإن مخرجــات السياســات يبقــى واحــدًا طالمــا أن هن واألفــكار البنيوي
ــر مــن المحلليــن  هــذه األنظمــة عكــس النظــام الديمقراطــي المعــروف اليــوم. وهبــذا يذهــب الكثي

(1) Ibid
(2)  Aristotle. (1895).Aristotle›s Politics: A Treatise on Government; A Treatise on Government.
(3)  Rolando Minuti. Ibid.
(4) Niccolo Machiavelli. (1988). The Prince. Cambridge University Press. United Kingdom.
(5)  Op-cit.
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ــة  ــوة المطلق ــى، أن الق ــلطة.)1) بمعن ــم الس ــل تقاس ــة يف خل ــون كنتيج ــتبداد تك ــكلة االس ــى أن مش إل
التــي تقــع يف يــد الحاكــم أو النخبــة الحاكمــة كالطغــم العســكرية أو أفــراد تنحصــر فيهــم الســلطة يف 
 العالــم العربــي. فيــرى علــم السياســة أن االســتبداد هــو تموقــع القــوة أو الســلطة يف يــد الحاكــم)2)
 علــى عكــس األنظمــة الديمقراطيــة التــي تلــزم تقاســم الســلطة عــرب هيئــات ومؤسســات تتــوازى يف 
إدارة وتطبيــق القــوة التــي يكــون مصدرهــا المحكوم.)3)مــا هو عكــس الديمقراطية يف زمننــا المعاصر 
يقصــد بــه االســتبداد. اختــالف أســماء األنظمــة غيــر الديمقراطيــة يعنــي ممارســة للســلطة باحتــكار 
مــن حاكــم كهتلــر وســتالين وصــدام حســين والقــذايف وزيــن العابديــن ومبــارك يف العالــم العربــي، 
أو طغــم عســكرية أو بوليســية أو مدنيــة كالتــي كانــت يف الشــيلي و مصــر اليــوم. فاالســتبداد هنــا هــو 
ســلوك ممارســة الســلطة بالقــوة مــن حاكــم أو عصبــة محتكــرة للقــوة تســعى لطمــس أو تحييــد مــن 
ــات  ــة. أي أن المحكــوم يف الديمقراطي يشــاركها الســلطة بعكــس مــا يكــون يف األنظمــة الديمقراطي
ــد  ــرف عن ــا ع ــا كم ــة وأجهزهت ــل يف الدول ــرف يتمث ــتها لط ــه يف ممارس ــلطة بتنازل ــدرًا للس ــى مص يبق
جــون لــوك وهوبــز بالعقــد االجتماعــي.)4) فــإن كان الخلــل يف االســتفراد بالســلطة مــن ناحيــة الدولــة 

فيعتــرب ذلــك اســتبدادًا طالمــا ســلب حــق مصــدر الســلطة باســتعمال القــوة. 

 االستبداد يف العامل العربي

يصنــف الكثيــر مــن السياســيين أنظمــة الــدول العربيــة مســتبدة.)5) إن اختــالف الــدول العربيــة 
ــابقًا،  ــرنا س ــا أش ــتبداد. كم ــتدامة االس ــود واس ــرًا لوج ــرب مؤش ــات ال يعت ــات وملكي ــن جمهوري بي
ــة  ــلطة بغي ــة الس ــى ممارس ــع عل ــي ترب ــم الت ــم أو الطغ ــلوك الحاك ــرن بس ــتبداد مق ــا أن االس طالم
الحفــاظ علــى القــوة، فــإن أغلــب دول العالــم العربــي مــرت و الزال منهــا يعــرف أســاليب االســتبداد 
التــي ترنــو إلــى بقــاء تموقــع القــوة يف يــد الحاكــم أو األقليــة بالقوة.فجمهوريــات كالعــراق و ســوريا 

)1) عمر جمعة العبيدي. المرجع سابق.
 (2)  Gellar S. (2005) Centralization and Democratic Despotism. In: Democracy in Senegal. Palgrave
Macmillan, New York.. P.44-58.

)3) عمر جمعة العبيدي. المرجع سابق.
 (4) ManzoorElahiLaskar. (2013).Summary ofSocial Contract Theory by Hobbes, Locke and Roussea.
SSRN. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2410525
 (5) Abdelwahab El-Affendi. (2009). Political Culture and the crisis of democracy in the Arab World.
 In Samir A. Makdisi, Ibrahim Elbadawi. Democracy in the Arab World: Explaining the Deficit.
Routledge Studies in Middle Eastern Politics. P. 11-40.
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ــتبدة  ــة المس ــة األنظم ــى قائم ــت عل ــان كان ــعودية وعم ــات كالس ــا، أو ملكي ــر و غيره ــا ومص و ليبي
ــة الــذي يتيــح للمحكــوم المشــاركة يف صنــع القــرار  لشــعبها. بالرغــم مــن تبنيهــا غطــاء الديمقراطي
السياســي علــى األقــل يف الملكيــات واختيــار الحاكــم يف الجمهوريــات، كانــت أســاليب القمــع 
ــدة  ــيلة الوحي ــا الوس ــاد مصدره ــلطة وإبع ــه يف الس ــم لبقائ ــتبداد الحاك ــكل يف اس ــي تتش ــوة الت والق
ــي تضمــن نظــام  ــاء الت ــة البق ــرب آلي ــة يعت ــدول العربي ــاء االســتبداد. فاالســتبداد يف ال ــي تضمــن بق الت
الحكــم الــذي بــدوره يبقــى علــى الحاكــم أو النخبــة الحاكمــة باســتعمال القــوة، بمــا يف ذلــك 
ــر  ــة الكثي ــدول العربي العســكر طالمــا صناعــة القــرار تكــون منهــم كمصر)1)والســودان. انتهجــت ال
ــة يف ســلوكياهتا للحفــاظ علــى تمركــز القــوة  ــن الناعمــة والقمعي مــن طــرق االســتبداد المختلفــة بي
ــن  ــوة بي ــوازن الق ــادة ت ــة إع ــذي كان نقط ــي ال ــع العرب ــد الربي ــة. فبع ــة الحاكم ــم أو النخب ــد الحاك بي
استســاغة  أوراق مختلفــة إلعــادة  علــى  باللعــب  النخــب  أغلــب  قامــت  والمحكــوم،  الحاكــم 
الدوليــة واألزمــات االقتصاديــة  بقاءهــا كورقــة األمــن والمؤامــرات  الــذي يضمــن  االســتبداد 
واســتعمال ورقــة الديــن واالختالفــات اإلثنيــة واأليديولوجيــات ويف وقتنــا الحالــي اســتعمال ورقــة 
فيــروس كوفيد-19.تلعــب األنظمــة العربيــة علــى ورقــة األمــن لتســكين القاعــدة الشــعبية محليــًا 
وإرســال رســائل للقــوى الخارجيــة أنــه لــوال هــذه األنظمــة لكانــت مصالــح وأمــن القــوى الغربيــة 
ــور  ــرديات تتمح ــت الس ــن كان ــح يف اليم ــي صال ــن وعل ــن العابدي ــذايف وزي ــع الق ــالً، م ــر. مث يف خط
ــى العمــوم، بينمــا  ــة عل ــدول الغربي ــكا وال ــل أكــرب خطــر ألمري ــت تمث ــي كان ــة القاعــدة الت يف محارب
 االســتبداد القمعــي كان يــدار يف ممارســة القمــع والقــوة ضــد المعارضيــن كمجــازر القــذايف بليبيــا)2)
اإلثنيــة  االختالفــات  السياســيين.)3)أخذت  خصومــه  مــع  العابديــن  زيــن  حســابات  وتصفيــة   
واأليديولوجيــة أيضــًا حظهــا مــن أجنــدة االســتبداد الناعــم بالعالــم العربي.فمثــالً مســألة الطــوارق 

(1) Bahey Eldin Hassan. (2019). New Political Struggles for Egypt’s Military. CARNEGIE. https://
carnegieendowment.org/sada/79096
(2)  HRW. (2006). Libya: June 1996 Killings at Abu Salim Prison. Human Rights Watch. https://
www.hrw.org/news/2006/06/27/libya-june-1996-killings-abu-salim-prison
 (3) Maryline Dumas. (2019). La Tunisie examine dans la douleur les crimes de la dictature Ben Ali.
Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/international/la-tunisie-examine-dans-la-douleur-les-crimes-
de-la-dictature-ben-ali-20190409
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واألمازيــغ يف تونــس وليبيــا)1) والمغــرب واالختالفــات األيديولوجيــة السياســية بيــن الســنة والشــيعة 
والمســيح يف لبنــان وســوريا والمناهضيــن لمذاهــب بقــاء القمــع بالســعودية جعــل أنظمــة االســتبداد 
تحــول ذلــك الــى أن ظهــور هــذه األيديولوجيــات و الحــركات يــؤدي إلــى تفــكك الدولــة الوطنيــة 
ــى الســلطة  ــات إل ــر مــن ذلــك، أن وصــول األقلي ــل أكث ــا يف القــرن 18 و 19. ب ــذي كان يف أورب كال
ــرى يف  ــذي ج ــة كال ــامات الداخلي ــى االنقس ــؤدي إل ــأهنا ت ــن ش ــة م ــم جغرافي ــة بأقالي ــي المطالب يعن
ــة يــرى أن  ــا، إن الُمالحــظ لبعــض األنظمــة العربي الســودان.أما بالنســبة الســتغالل فيــروس كورون
أنظمــة كمصــر والســعودية وغيرهمــا اســتثمرت يف جائحــة كورونــا لتحييــد معارضيهــا أو الناقديــن 
ــاء جعلــت الــدول تركــز علــى مجالهــا الداخلــي  ــة التــي خلفهــا الوب لسياســات االســتبداد. إن الهال
لمحاربــة الوبــاء والركيــز أكثــر علــى تحســين اقتصادياهتــا جــراء الغلــق الــذي تبعتــه الــدول للتقليــص 
مــن فاجعــة الفيــروس. هــذا كان ســببًا وفرصــة ألنظمــة االســتبداد التــي وجــدت نفســها يف معــزل عن 
انتقــادات المنظمــات الحقوقيــة والمتابعــات التــي كانــت تالحقهــا جــراء القمــع الــذي كانــت تلحقــه 
بالمعارضيــن ولــكل مــن ينتقــد ســلطة المســتبد. فمحاربــة »أهــل الشــر« الذيــن يراهــم السيســي يف 
ــل  ــا يعم ــة. كم ــاء الجائح ــل وأثن ــة قب ــدت أداء الدول ــي انتق ــة الت ــة المعارض ــم ثل ــالً )2)، ه ــر مث مص
ــة  ــم المظاهــرات والتحــركات الداخلي ــروس لتحجي ــة الفي اآلن اســتبداد السيســي يف اســتعمال ورق
للمعارضيــن. غيــر أن المفارقــات يف األنظمــة، هــو أن االســتبداد انتهــى يف أشــد األنظمــة قمعــا مثــالً 
ــام  ــن أن النظ ــم م ــي بالرغ ــم العرب ــاق يف دول العال ــه ب ــد أن ــا، بي ــيوعيين وغيرهم ــن والش ــع النازيي م
الدولــي مــا بعــد الحربيــن ومــا بعــد ســقوط برليــن مــن خــالل موجــات الديمقراطيــة)3)، حتــم علــى 
العالــم العربــي و األنظمــة االســتبدادية أن تباشــر أنظمــة ديمقراطيــة تكــون الســلطة فيهــا مقســمة بيــن 
الحاكــم والمحكــوم. وهبــذا حــق لنــا أن نكشــف ونحلــل أســباب اســتدامة االســتبداد يف الجــزء القــادم 

مــن هــذا البحــث.

 (1)  Hugh Brody. (2011). Gaddafi and the Tuareg, the «Lords of the desert». Open Democracy.
https://www.opendemocracy.net/en/gaddafi-and-tuareg-lords-of-desert/
 (2)  Ahmed. A (2020). Égypte. Luttercontre les « personnesmauvaises » plutôt que contre le Covid-19.
Orient XXI. Le journal de référencedu monde arabe et musulman. https://orientxxi.info/magazine/
egypte-lutter-contre-les-personnes-mauvaises-plutot-que-contre-le-covid-19,4003
 (3)  Samuel P. Huntington. (1992).The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century.
University of Oklahoma Press; Norman
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 استدامة االستبداد يف العامل العربي:

بقاء األنظمة  )1)ساعدت على  إلى قوى غير وطنية  العربي  العالم  استدامة االستبداد يف  تعود 
العربية المستبدة ألسباب جيوبوليتيكية واسراتيجية. بمعنى، أن الدولة القطرية الوطنية التي تعطي 
نموذج االستبداد يف العالم العربي، لم يعد فيها حل معضلة االستبداد محليًا. فاألنظمة السياسية 
المستبدة التي سبقت تلك التي يف العالم العربي، كانت قد زالت بسبب معالجة ظاهرة االستبداد 
لعبة  أساس  على  والمحكوم  الحاكم  فيه  يتشارك  ديمقراطي  نظام  بإحالل  الوطني  المستوى  على 
الشرقية  أوربا  balance يف دول   and  Check السلطة  التوازن يف  التي تحقق  المنافسة  سياسية أساسها 
وآسيا وغيرها. أي أن األنظمة التي نجحت يف التخلص من االستبداد لم تعرف تدخال ًغير وطنيًا 
أو قوة خارجية تمركزت لصالح الحاكم ضد المحكوم، بل كان التخلص من االستبداد بين طرفين 
الحاكم أو النخبة المستبدة ضد المحكوم الذي عادة ما يتبع أسلوب الثورة إلعادة صياغة التوازن 
الفاعل  هو  واالسراتيجي  الجيوبوليتيكي  العامل  فيها  أصبح  التي  العربية  الدول  عكس  محليًا. 
الحقيقي لوجود االستبداد، والتدخل الخارجي هو السبب الستدامته. بالرغم من انتهاج الثورات 
العربية كوسيلة إلعادة توازن القوة بين الحاكم والمحكوم والتخلص من استبداد األنظمة بداية من 
طبيعة  يحدد  الذي  المؤشر  هو  بات  واالسراتيجية  الجيوبوليتيكية  التداخالت  عامل  فإن   ،2011
النظام الذي يعمل بطريقة متبادلة تساعد على تمركز القوة المحلية يف يد من يحافظ على مصالح 
الفاعلين الدوليين من جهة، مقابل أن يحقق الفاعل الدولي حماية إلبقاء مصالح المستبد الذي يرى 
يف بقائه ديمومة مصالحه.بتعبير آخر، مؤشر العامل الخارجي هو الذي يساهم بشكل كبير يف تحديد 
طبيعة النظام بداية من تونس التي تعترب الدولة العربية الوحيدة التي نجحت إلى حد ما يف االنتقال 
الديمقراطي بعد زوال االستبداد مع نظام زين العابدين بن علي. أكثر من هذا، قد أصبح الرئيس يف 
تونس مجرد وزير بحقيبتين يفتقر إلى صالحيات الرئيس زمن بن علي. وهنا يمكن اختبار فرضيتنا 
الجيوسياسية  للخدمات  افتقارها  يف  فضله  يعود  االستبداد  من  خروجها  يف  تونس  نجاح  السابقة 
واالسراتيجية حيث إهنا ذات ثالث حدود مع الجزائر وليبيا والمتوسط إضافة إلى مساحتها الصغيرة 
التي تفتقر إلى المواد األولية. بمعنى أن ظهور االستبداد سببه المصالح والخدمات الجيوبوليتيكية 

)1) المقصود هبا ما فوق وطنية، قد تكون إقليمية أو دولية.
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متعلقة  االستبداد  استدامة  بينما  الخارجية،  للفواعل  العربية  الدول  تتيحها  التي  والجيوسراتيجية 
بالقوى الخارجية الداعمة لالستبداد المحلي بغية الحفاظ على مصالحها. فافتقار تونس للخدمات 
الجيوبوليتيكية واالسراتيجية خلصها من التدخالت الخارجية، وبذلك نجحت تونس يف مسيرهتا 

التي الزال يشهده تحولها الديمقراطي.

 مقاربة االستبداد يف العامل العربي

 
 

نتيجــة لذلــك فــإن الــدول التــي مســها الربيــع العربــي تقــع يف هــذه النظريــة حيــث أن مــا تقدمــه 
مــن مصالــح جيوبوليتيكيــة واســراتيجية جعلهــا تنتقــل إلــى أنظمــة اســتبداد بألــوان مختلفــة. فعينــات 
كمصــر، وســوريا، وليبيــا، والســعودية واليمــن تمثــل مصالحــًا جيوبوليتيكيــة واســراتيجية للقــوى 

الفاعلــة دوليــًا كمــا يوضحــه الجــدول اآليت.

نظام قبل الدولة 
الربيع 
العربي

طبيعة 
النظام

نظام بعد 
الربيع 
العربي

موقع 
جيوبوليتيكي

موقع 
اسراتيجي

القوى المهيمنة

دكتاتوري استبداد مصر
مطلق 

أمريكا وقوى نعمنعمعسكري
متوسطية

دكتاتوري استبدادسوريا
بوليسي

روسيا وقوى نعمنعمعسكري
إقليمية

عسكرة دكتاتوري استبدادليبيا
النظام

قوى متعددةنعمنعم

موقع جيوبوليتيكي واسرتاتيجي

استدامة االستبدادوجود قوى خارجية

استبداد
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أوليغارشي استبدادسعودية
ملكي

حفاظ على 
نفسالنظام

أمريكانعمنعم

قوى إقليميةنعمنعماستبداددكتاتورياستبداداليمن 
ال توجدالالديمقراطيبوليسياستبدادتونس

يتضــح لنــا مــن الجــدول أن العينــات التــي حافظــت علــى االســتبداد كالســعودية أو انتقلــت مــن 
اســتبداد إلــى آخــر يعــود ســببه إلــى المواقــع الجيوبوليتيكيــة واالســراتيجية. أمــا تونــس تعتــرب عينــة 
شــاذة بســبب عــدم توفرهــا علــى خدمــات تقدمهــا للقــوى المهيمنة.أمــا باقــي الــدول يف الجــدول، 
عــدا تونــس، كلهــا ذات قيمــة اســراتيجية تجعــل القــوى المهيمنــة تســعى دائمــًا أن تجــد منفــذ قــدم 
لهــا ثــم تشــكيل سياســات تعمــل مــن خاللهــا علــى المحافظــة علــى مصالحهــا. االســتثناء الوحيــد 
ــات  ــن سياس ــرب م ــس الغ ــا يئ ــد م ــد. فبع ــه بع ــم ينت ــا ل ــي عليه ــراع الدول ــون الص ــا ك ــل يف ليبي يتمث
ــي.  ــع غرب ــون بصن ــب أن يك ــة مســتبد يج ــة أن صناع ــت الــدول الغربي ــذ 1969، أدرك القــذايف من
فنظــام القــذايف لــم يجعــل منــه مســتبدًا محليــًا فقــط، بــل كان عاصيــًا للقــوى الغربيــة المتصارعــة.)1) 
فاســتدامة اســتبداد القــذايف لــم تكــن بدعــم القــوى الخارجيــة، بــل كانــت بســبب الفــراغ الــذي كان 
ــزاع  ــر الن ــى وت ــك لعــب القــدايف عل ــا. فبذل ــة وروســيا حــول ليبي ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي بي
وحافــظ علــى نفــس المســافة التــي تقربــه مــن الطرفيــن. وهــو مــا يؤكــده تدخــل الناتــو يف 2011 مــن 
القــوى الغربيــة علــى نظامــه. ومــا نلحظــه اليــوم يف ليبيــا، هــو إعــادة تشــكيل نظــام اســتبدادي يســعى 
إلــى محافظــة المصالــح الجيوبوليتيكيــة واالســراتيجية لالعبيــن الخارجييــن. وبالرغــم مــن انقســام 
ــكيل  ــى تش ــات إل ــس السياس ــعى بنف ــة تس ــوى المهيمن ــكال الق ــرقي، ف ــي وش ــرف غرب ــى ط ــا إل ليبي
ــة  ــل قيم ــر يجع ــا ومص ــن ليبي ــكل م ــرايف ل ــع الجغ ــا. فالموق ــاء مصالحه ــن بق ــي يضم ــتبداد محل اس
ــة علــى  ــة كأحزمــة تحافــظ هبــا الــدول الغربي ــة تتمثــل يف جعــل هــذه األقاليــم الجغرافي جيوبوليتيكي
 Buffer أمنهــا ومصالحهــا. بالنســبة إلــى ليبيــا، إضافــة إلــى مصــادر الطاقــة فإهنــا تعتــرب منطقــة عازلــة
Zone تقــف ضــد تصاعــد المــد المســلح والهجــرات غيــر الشــرعية التــي قــد تعصــف بأمــن أوروبــا، 

كمــا أهنــا تعتــرب حزامــًا يربــط منطقــة الســاحل اإلفريقــي كمنطقــة تمركــز النفــوذ للغــرب. 
 (1)  Van Genugten. S. (2016). Libya in Western Foreign Policies, 1911–2011. (1 Ed). EU: Palgrav
Macmillan.
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ــي  ــط يعن ــراتيجي يف المتوس ــع اس ــى موق ــول عل ــإن الحص ــراتيجية، ف ــة االس ــن الناحي ــا م أم
الهيمنــة العســكرية علــى المتوســط. فمثــالً، بينمــا تســعى روســيا لوضــع موطئــي قــدم يف المتوســط 
ــف  ــة يف المل ــا المختلف ــكا بمناوراهت ــعى أمري ــي، تس ــدور األمريك ــم ال ــه وتحجي ــيطرة علي ــة الس بغي
الليبــي إلبعــاد روســيا. بمعنــى، ضمــان ليبيــا اســراتيجيًا هــو ضمــان لخطــوط اإلمــدادات العســكرية 
ــكرية  ــدادات العس ــن كل اإلم ــالل تأمي ــن خ ــرب، م ــود ح ــة وج ــكا يف حال ــا أمري ــب له ــي تحس الت
مــن جنــوب أوربــا و المحيــط األطلســي.)1)أما مصــر، باإلضافــة إلــى كوهنــا ســوقا هامــا وامتالكهــا 
ــرائيلي  ــان اإلس ــة الكي ــًا لحماي ــى درع ــا تبق ــام، فإهن ــري ه ــر بح ــًا ذات مم ــًا حساس ــا جغرافي موقع
كشــريك قــوي للواليــات المتحــدة يف منطقــة العالــم العربــي. كمــا أن مضيــق الســويس يعتــرب أهــم 
معــرب للواليــات المتحــدة األمريكيــة كطريــق طاقــة يوصلهــا إلــى الســعودية ويضمــن لهــا اســراتيجيًا 
إمداداهتــا العســكرية مــع أســاطيلها بالمحيــط الهنــدي المرتبــط بالمتوســط عــرب مصــر. وهو ما تســعى 
لــه روســيا مــن خــالل توغلهــا يف المتوســط عمومــا كــي تعمــل علــى تحجيــم الــدور األمريكــي وتمــأ 
ــوريا  ــواحل س ــى س ــدة عل ــات المتح ــد الوالي ــكرية ض ــة عس ــة مراقب ــاء نقط ــالل إنش ــن خ ــراغ م الف
ــاورة  ــا المن ــا يضمــن له ــمال إفريقي ــوريا وش ــن س ــط بي ــري يرب ــز بح ــاء حي ــى إنش ــة)2)، وعل ــن جه م
ــؤرة  ــى ب ــن فتبق ــا اليم ــط. أم ــة يف المتوس ــراتيجية األمريكي ــل االس ــكرية وتعطي ــدادات العس و اإلم
صــراع بيــن الســعودية حليفــة أمريــكا وإيــران التــي تريــد تحجيــم الــدور الســعودي الــذي تــراه إيــران 
أنــه مدعــوم أمريكيــًا. إضافــة إلــى ذلــك، أن اليمــن تعتــرب مصــدر للثــروات الطبيعيــة حيــث تســعى 
ــا أن  ــا رأين ــن الطاقة.بعدم ــا م ــه منه ــا تحتاج ــن م ــا لتأمي ــوج إليه ــى الول ــة إل ــوى اإلقليمي ــض الق بع
االســتبداد ســببه التموقــع الجيوبوليتيكــي واالســراتيجي لبعــض دول العالــم العربــي، فــإن اســتدامة 
االســتبداد أصبــح رهــان بقــاء المســتبد الــذي يكــون بحمايــة القــوى الخارجيــة التــي تــرى يف بقائــه 
دوام مصلحتهــا. مصــر علــى ســبيل المثــال، بالرغــم مــن الثــورة التــي أنتجــت مرســي رئيســًا، فــإن 
انقــالب السيســي كان بمباركــة أمريكيــة وصمــت دولــي بــل وجعــل مــن السيســي مســتبدًا مفضــال 

 (1) Imad.A and Rania. K. (2020). Libyan protests, government manifesto and future. Daily Sabah.
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/libyan-protests-government-manifesto-and-future
(2)  Daniel Treisman. (2012). Why Russia protects Syria›s Assad. CNN. https://edition.cnn.
com/2012/02/02/opinion/treisman-russia-syria/index.html
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ــقوط  ــد س ــة بع ــدول المهيمن ــح ال ــيلغي مصال ــي س ــام ديمقراط ــرب أي نظ ــبة للغ ــكا.)1) بالنس ألمري
ــه الشــريك  ــة مصر-كون ــرائيلي -يف حال ــان اإلس ــد الكي ــتبداد، كمــا ســيكون خطــرًا ض أنظمــة االس
الوحيــد ألمريــكا يف قلــب العالــم العربــي.)2) كذلــك هــو الشــأن بالنســبة لليبيــا والســعودية واليمــن 
وروســيا.إلى جانــب ذلــك، يــرى الغــرب عمومــًا قيــام ديمقراطيــات عربيــة ســيفضي إلــى كيانــات 
سياســية إســالمية كالتــي كانــت يف الجزائــر ســنة 1990 ومصــر وليبيــا وتونــس بعــد الربيــع العربــي. 
يــرى الغــرب أن األنظمــة الديمقراطيــة هــي طــرق لتصاعــد اإلســالميين الذيــن يعتــربون خطــرًا ضــد 
مصالحــه خاصــة بعــد ثــورة الشــاه التــي جعلــت إيــران نــدًا ألمريــكا.)3) وبذلــك، عمــل الغــرب علــى 
إنشــاء قنــوات تعمــل علــى حمايــة االســتبداد عــن طريــق حمايــة الحاكــم أو النخــب الحاكمــة يف دول 
مــا بعــد الربيــع العربــي. فأمريــكا مثــالً حاميــة نخبة الســعودية )4)ومصــر)5)، وروســيا حامية نظام بشــار 
األســد)6)، بينمــا الزال الصــراع بيــن الفاعليــن الدولييــن يف اليمــن وليبيــا حــول مــن يكــون الحاكــم، 
لكــن كل نخبــة تعمــل علــى مصلحــة القــوى الخارجيــة والبقــاء يف الســلطة محليــًا. هبــذا، اســتدامة 
ــك  ــق ذل ــًا، وتحقي ــربى عالمي ــوى الك ــة للق ــح األجنبي ــى المصال ــة عل ــرن بالمحافظ ــتبداد مق االس
يكــون بدعــم سياســات االســتبداد التــي تبقــي الــدول تحــت رحمــة القــوي، ال دواًل قويــة تمثــل خطرًا 
علــى القــوى الكــربى وال هتديــدًا يزاحــم اســراتيجياهتا، وال دواًل هشــة قــد تكــون خطــرًا أمنيــًا علــى 
جغرافيــات وكيانــات القــوى الكربى.لعــل قائــل يقــول أن هنــاك دواًل ذات مواقــع اســراتيجية لكــن 
لهــا أنظمــة ديمقراطيــة مثــال كإندونيســيا أو ماليزيــا و غيرهمــا؟ إن الجــواب علــى هذا الســؤال يجعلنا 
نتطــرق ونغــوص أكثــر يف عامــل الجغرافيــا والقيمــة االســراتيجية مــرة أخــرى إلثبــات العوامــل التــي 
تتفــرد هبــا الــدول العربيــة علــى غيرهــا مــن الجغرافيــات. إن المالحــظ للموقــع الجغــرايف يلحــظ أن 

 (1) Nancy.A, Viavian. S et. (2019). Trump, Awaiting Egyptian Counterpart at Summit, Called Out for
‘My Favorite Dictator’. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/trump-awaiting-
egyptian-counterpart-at-summit-called-out-for-my-favorite-dictator-11568403645
(2) Imad. A. (2020). What if the Berlin conference becomes a reality in Libya? CIGA. https://www.
izu.edu.tr/en/ciga/articles-blogs/op-eds/imad_atoui/what-if-the-berlin-conference-becomes-a-
reality-in-libya
(3)  Op. Cit.
(4)  Routers. (2018). Trump: I told Saudi king he wouldn›t last without U.S. support. Routers. https://
www.reuters.com/article/us-usa-trump-saudi-idUSKCN1MD066
 (5) Jeff . M, Roberta. R. (2019). Trump praises Egypt›s Sisi despite concerns about human rights,
Russian arms. Routers. https://www.reuters.com/article/us-usa-egypt-idUSKCN1RL27S
(6)  Daniel Treisman. Ibid
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ماليزيــا مثــالً وأندونيســيا يســتحوذان علــى مواقــع جغرافيــة اســراتيجية ال تقــل شــأنًا عــن تلــك التــي 
بالــدول العربيــة. وبالمقابــل دول كموريتانيــا والســودان ال يعتــربان دوال ذات مواقــع اســراتيجية إذا 
مــا تمــت مقارنتهمــا بماليزيــا وأندونيســيا وحتــى تونــس. لكــن يف الحقيقــة إن الحديــث عمومــًا عــن 
الجغرافيــا بمنظــور سياســي يتطلــب منــا أن نعيــر مبدأيــن هاميــن يف منظــور التوازنــات اإلقليميــة أو 
الدوليــة عنــد كبــار القــوى. بمعنــى أخــر، ان مفهــوم االســراتيجية الجيوبوليتيكيــة عنــد القــوى التــي 
لهــا يــد يف التأثيــر تعيــر مبدأيــن يف أهدافهــا: مبــدأ الســيطرة علــى الجغرافيــا لضمــان البقــاء ســواء كان 
ذلــك لمــا تــدره تلــك الجغرافيــا مــن خيــرات ومــواد أوليــة أو مواقــع اســراتيجية لضمــان التوازنــات 
والحســابات  االســراتيجية للــدول القويــة، و مبــدأ تحجيــم مركــز الخطر الــذي قد يهدد بقــاء القوى.  
يف هــذا الصــدد يمكــن علــى ســبيل المثــال أن تمثــل ماليزيــا وأندونيســيا موقعــًا اســراتيجيًا يضمــن 
للقــوة التــي تســيطر علــى تلــك األقاليــم مــن تحجيــم أو احتــواء خطــر مثــل مــا هــو األمــر جــاري مــع 
أمريــكا ضــد الصيــن. لكــن كال الدولتيــن ال تمثــالن هتديــدًا أمنيــًا وال قــوة منافســة للقــوى الكــربى 
كوهنمــا منفصلتيــن جغرافيــًا وتختلفــان يف الكثيــر مــن الســمات الجيوبوليتيكيــة فيمــا بينهمــا كاللغــة 
والعنصــر البشــري واألثنيــات إضافــة إلــى العامل الجغــرايف الذي يحتــم عليهما أن يكونــا منفصلتين. 
لكــن بالمقابــل، إذا مــا نظرنــا إلــى خريطــة العالــم العربــي فــإن التهديــد الــذي تمثلــه هــذه الجغرافيــا 
أهنــا تحتــوي علــى تناســق مجتمعــي وتناغــم كبيــر يف نقــاط التقــاء العنصــر البشــري كاللغــة والديــن أو 
بمــا يعــرف يف بعــض األدبيــات باأليديولوجيــا والثقافــة والتاريــخ.  وهــذا يف منظــور القــوى الكــربى 
يبقــى هتديــدا مــن شــأنه تقويــض مبــدا البقــاء Survival الــذي تســعى اليــه كل دولــة.يف كتــاب صــراع 
الحضــارات، صنــف هانتنغتــون األمــة االســالمية مــن ضمــن ثمانيــة أمــم علــى مبــدأ اللغــة والديــن 
ــد  ــرك. بع ــرايف مش ــم جغ ــع يف إقلي ــا تتموق ــزأة لكنه ــارات مج ــذه الحض ــركة. كل ه ــة المش والثقاف
هنايــة الحــرب البــاردة، توقــع هانتنغتــون أن التحديــات االيديولوجيــة و القوميــة التــي كانــت ســائدة 
ــاز السياســي األيديولوجــي  ــاال مــن االنحي ــرا و انتق ــن األمــم ســتعرف تغي ــاردة بي ــاء الحــرب الب أثن
 إلــى الصــراع حــول األبعــاد الثقافيــة و االجتماعيــة كمركــز للصــراع بيــن العديــد مــن الحضــارات. )1)
ســيكون مصــرح الصــراع حســب هانتغتــون علــى طــول المجــال الجغــرايف للثقافــة أو علــى الحــدود 

 (1)  Samuel Huntington. (2011).The Clash of Civilizations and the Remaking of World. Order. New
York: Simon and Schuster, 81-83.
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ــا اإلســالمية  ــن ســتعاين التخــوم نزاعــات خاصــة بمــا يف ذلــك الجغرافي ــة أخــرى أي المتاخمــة لثقاف
والصينيــة والغربيــة.  ففــي الســياق العربــي يمكــن اعتبــار الجغرافيــا العربيــة ضمــن األمــة اإلســالمية 
التــي صنفهــا هانتغتــون. حتــى المالحــظ والمتبصــر يف تصنيــف هاتنغتون يلحــظ أن الكتلــة الجغرافية 
العربيــة هــي المقصــودة أثنــاء حديثــه عــن الكتلــة اإلســالمية ككل. بمعنــى، أن العــرب كانــوا دائمــا 
المحــرك األول للحضــارة اإلســالمية ووراء التوســع الجغــرايف مــن آســيا إلــى إفريقيــا حتــى جنــوب 
أوربــا. و أن العــرب هــم المحــرك الفعلــي لإلمرباطوريــة العثمــاين. أكثــر مــن هــذا تشــكل الجغرافيــا 
العربيــة قلــب المحــرك اإلســالمي بــدل الــدول األعجميــة األخــرى ســالفة الذكــر.   يــرى هانتغنتــون 
أن هــذا التناغــم يهــدد باألســاس البنيــة الجغرافيــة األساســية التــي تتموقع عليهــا الحضــارة الغربية.)1) 
ــن  ــن الغربيي ــراتيجيين الجيوبوليتيكيي ــب االس ــرايف حس ــب جغ ــن جان ــى م ــدد كان أول ــذا الص و هب
ــم)3)  ــى العال ــيطرة عل ــن الس ــالمي Rimland )2)يضم ــي االس ــم العرب ــع العال ــى موق ــيطر عل  أن المس
مــن خــالل موازنــة القــوة مــن جهــة و التمركــز و التموقــع يف جغرافيــات التهديــد لضمــان أو احتــواء 
التهديــد مــن هــذه المنطقــة.وإن كان المقصــود بالتوازنــات هنــا يعنــي باألســاس االتحــاد الســوفييتي 
أثنــاء الحــرب البــاردة ثــم الصيــن وروســيا بعــد الحــرب البــاردة، فــان تجربــة تكتــل العالــم العربــي 
يف صيغــة عالــم إســالمي كانــت أســوء تجربــة عنــد الغــرب خــالل مــا يزيــد عــن خمــس قــرون. وقبــل 
ذلــك، كانــت الجغرافيــا اإلســالمية العربيــة يف العهــد األمــوي تمثــل هتديــدا وقــوة رادعــة للغــرب. 
فبعــد الفتوحــات اإلســالمية نحــو شــمال إفريقيــا ثــم جنــوب أوربــا يف عهــد الدولــة الموحديــة، ثــم 
اإلمرباطوريــة العثمانيــة، اســتخلص الغــرب أن التهديــد الــذي من شــأنه تغييــر العالــم الجيوبوليتيكي 
ــل  ــرايف تمث ــم الجغ ــا. )4)التناغ ــا جغرافي ــل تناغم ــذي يمث ــرق ال ــور يف الش ــرب ككل يتمح ــد الغ ض
ــي  ــتوى االيديولوج ــى المس ــم جغــرايف عل ــرب أي تناغ ــرب الغ ــي. يعت ــم الغرب ــود العال ــد لوج هتدي
(الدينــي) واللغــوي واالثنــي والثقــايف والسياســي والعرقــي ...الــخ، مصــدرا للتهديــد. بمعنــى، أن 
الموقــع الجغــرايف االســراتيجي ال يعنــي فقــط طبيعــة وحجــم الخدمــات، بــل باألحــرى حتــى نــوع 
(1)  Ibid.

)2) الريم الند هو مصطلح جيوبوليتيكي لوصف الحافة البحرية (األرض أو المنطقة على األطراف) للقارة األوراسية.. 
 (3)  Phill Kelly. (2016). Classical Geopolitics: A New Analytical Model. California: Stanford
University Press. P.4
 (4)  John H. Pryor. (2000).Geography, Technology, and War: Studies in the Maritime History of the
Mediterranean 649-1571. Australia: Press Syndicate of the University of Cambridge. P. 102-1010.
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ــدول  ــرايف يف ال ــق الجغ ــإن التناس ــذا ف ــة. وهب ــا المتناغم ــون وراء الجغرافي ــد تك ــي ق ــدات الت التهدي
ــاد و  ــي كالتش ــم العرب ــرة بالعال ــدول المتأث ــا و ال ــودان وموريتاني ــتعربة كالس ــدول المس ــة وال العربي
ــوة  ــى الق ــا عل ــزا منافس ــدا و مرك ــل هتدي ــي، يجع ــاحل االفريق ــق الس ــض مناط ــر و بع ــي و النيج مال
ــن  ــا يضم ــرايف ههن ــجام الجغ ــدول الغربية.فاالنس ــن ال ــيين م ــن الرئيس ــة للفاعلي ــة و االقليمي الدولي

شــيئين وعامليــن للقــوة إذا مــا تــم التحــام الجغرافيــا العربيــة:
1) مصدر ورحم للموارد األولية:

 2) القــوة البشــرية واالقتصاديــة المغذيــة والفاعلــة علــى ترشــيح هــذه الجغرافيــا أن تكــون قــوة 
ــة ويضمــن االســتقاللية لهــذه الــدول،  اســراتيجية وعســكرية. فــان كان العامــل األول يلغــي التبعي
فــان العامــل الثــاين يجعــل مــن هــذا التناســق قــوة وإمرباطوريــة منافســة ورادعة.نتيجــة لذلــك 
ــى  ــي إل ــرايف العرب ــتات الجغ ــيم والش ــود التقس ــة. يع ــا العربي ــيم الجغرافي ــى التقس ــرب عل ــل الغ عم
الحقبــة االســتعمارية الغربيــة التــي تلــت ســقوط الدولــة العثمانيــة. فبعــد حقبــة االســتعمار قســمت 
الجغرافيــا العربيــة إلــى دوال وطنيــة وورثــت مشــاكل الدولــة الحديثــة المصطنعــة. فأزمــات الحــدود 
التــي شــكلت أكــرب مشــاكلها يف تشــتيت التناســق الجغــرايف مــن أثنيــات وأعــراق ورســم لغــات 
وطنيــة لــكل حيــز جغــرايف، كانــت أحــد الركائــز التــي عمــل عليهــا الغــرب يف رســم وإعــادة هندســة 
الجيوبوليتيــكا العربيــة. دّعــم الرســم الجغــرايف للدويــالت المصطنعــة أنظمــة تحافــظ علــى الهندســة 
ــا التقســيم الحــدودي لوحــده، بــل جــرى البحــث علــى الحفــاظ  ــة. لــم يكــن كافي ــا العربي الجغرافي
ــت النتيجــة  ــذي يضمــن الشــتات ويكســر التناســق الجغــرايف. وبذلــك كان ــد ال علــى الرســم الجدي
أن توضــع أنظمــة متعاديــة فيمــا بينهــا لتحافــظ علــى الشــتات، وغــرس عصــب حاكمــة مدعمــة مــن 
ــب دورًا  ــر تلع ــرح. فمص ــذا الط ــال يف ه ــا كام ــدم نموذج ــن أن تق ــر يمك ــال مص ــة. مث ــوى الغربي الق
جيوبوليتيــًا علــى الصعيــد الخدمــايت الجيواســراتيجي للغــرب، و نموذجــا لنظــام يكبــت أي هتديــد 
ــاء  ــد أن بق ــده، نج ــا بع ــة م ــن األنظم ــاله م ــا ت ــر أو م ــارك مص ــا مب ــو أخذن ــوى الغربية.)1)ل ــد الق ض
الكيــان اإلســرائيلي يقــف علــى نــوع العصبــة التــي تكــون علــى رأس مصــر. بمعنــى، باإلضافــة إلــى 

 (1)  B.J Jordan and Robert J. Pauly. JR (2007). The Centrality of Egypt to the Future of the Greater
 Middle East Jack Covarrubias, in Jack Covarrubias and Tom Lansford. (EDs). Strategic Interests
 in the Middle East: Opposition and Support for US Foreign Policy. US, University of Southern
Mississippi, p. 157-170.
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ــاة الســويس وفتــح الســوق  ــن قن الخدمــات االســراتيجية التــي يضمنهــا النظــام المصــري مــن تأمي
ــرائيلي،  ــان اإلس ــة الكي ــة Zone Buffer لحماي ــا حامي ــكيل جغرافي ــرب وتش ــلع الغ ــى س ــة عل المصري
فــان النظــام نفســه يعمــل عبــارة عــن شــوكة تخمــد أي حركــة مناهضــة ألجنــدة الغــرب مــع النظــام 
الحاكــم، أو إعــادة تشــكيل التناســق الجغــرايف. مثــال لــو نظرنــا إلــى الحــرب العربيــة اإلســرائيلية يف 
ســنة 1967، نجــد أن التناســق وإعــادة التكتــل الجغــرايف كان وشــيكا لــو لــم يكــن هنــاك مــا يشــوبه 
مــن تطويــع مــع الغــرب.  كانــت حــرب 1967 حدثــا جيوبوليتيكــي يف القــراءة الغربيــة. لــو تمحصنــا 
ــوة  ــه بق ــه وتطعيم ــم تدعيم ــرب، ت ــه الغ ــل علي ــذي عم ــي ال ــر الجيوبوليتيك ــا أن التغي ــدا، لوجدن جي
األنظمــة المســتبدة التــي ال تناقــش وال تــدع مجــاال للتناســق. فبالنســبة للغــرب، كانــت حــرب 1967 
خطــأ فادحــا ووجــب علــى غــراره تصحيحــًا جيوبوليتيكًيــا طارئــًا يف إعــادة تثبيــت أركان االســتبداد 
ــي  ــكيل الجيوبوليتيك ــادة التش ــم إع ــا ت ــرايف.  كم ــق الجغ ــتات والتناس ــى الش ــة عل ــل للمحافظ كح
للمنطقــة. كســر التناســق الجغــرايف وتكملــة التقســيم الجغــرايف كالــذي يف الســودان والجــاري يف ليبيا 
واليمــن وخلــق أنظمــة متعاديــة ومختلفــة، شــكل جغرافيــا مختلفــة. لكــن، بالرغــم مــن عــدم التناســق 
واالختــالف الكلــي لهــذه الــدول، فــان الشــبه الوحيــد بينهــا أهنــا تتشــابه يف أنظمتهــا المســتبدة علــى 
ــة بالمشــرق العربــي،  ــا إلــى الــدول العربي ــان جغــرايف. فمثــالً، لــو نظرن المســتوى الوطنــي لــكل كي
ــات  ــات وجمهوري ــن ملكي ــا تختلــف بي ــا، األنظمــة فيه ــة فيمــا بينه ــة متعادي ــدول العربي نجــد كل ال
لكــن االســتبداد فيهــا يشــكل نقطــة الشــبه الــذي يتحــد فيــه اإلخــوة األعــداء فيما بينهــم. دون اســتثناء، 
ــا  ــاك تناســق يجمــع فيمــا بينه ــم يكــن هن ــو ل ــا أن تكــون هكــذا ل ــم يكــن له ــات ل إن هــذه الجغرافي

ويشــكل خطــرًا علــى القــوى الغربيــة. 
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 خامتة

ال زال االســتبداد بالعالــم العربــي مــن أهــم الظواهــر السياســية و المواضيــع التــي لــم تعــرف 
زخمــا علميــًا. رغــم وجــود كتابــات حــول الموضــوع، فــإن معضلــة تفكيــك االســتبداد الزال مــن 
اإلشــكاالت الكــربى التــي لــم تعــرف طرحــا وافيــا. فبالرغــم مــن موجــات الديمقراطيــة المتعاقبــة 
مــا بعــد الحربيــن العالميتيــن ومــا بعــد ســقوط برليــن، إضافــة إلــى ثــورات العالــم العربــي المتتاليــة، 
ــكالية  ــة إش ــذه الورق ــتبداد.عالجت ه ــى االس ــاظ عل ــت يف الحف ــرأت تمثل ــي ط ــوالت الت ــإن التح ف
اســتدامة االســتبداد. فبعدمــا قاربــت المصطلــح بيــن الســياق والمفهــوم، كشــفت الغطــاء عــن وجــود 
االســتبداد الــذي ربطتــه بالخدمــات أو التهديــدات الجيوبوليتيكيــة واالســراتيجية التــي تقدمهــا 
ــتبداد،  ــود االس ــببًا لوج ــراتيجي س ــي واالس ــع الجيوبوليتيك ــإن كان الموق ــي. ف ــم العرب دول العال
ــي  ــن العرب ــة يف الوط ــب الحاكم ــع النخ ــا م ــوى الكــربى وعالقاهت ــة للق ــالت الخارجي فــإن التدخ
ــى  ــادر عل ــورات ق ــة وال الث ــات الديمقراطي ــر، ال موج ــر آخ ــتبداد. بتعبي ــتدامة االس ــان اس ــى ره يبق
موازنــة القــوة بيــن الحاكــم والمحكــوم طالمــا الموقــع الجيوبوليتيكــي واالســراتيجي كفيــل بوجــود 
ــة آلــت إلــى أنظمــة  ــورات العربي ــه. فــكل الث ــة بالمحافظــة علي ــة كفيل االســتبداد، والقــوى الخارجي
ــح  ــره للغــرب مــن مصال ــا توف ــى م ــي نجــت بســب عــدم توفرهــا عل ــا عــدا تونــس الت اســتبدادية، م
جيوبوليتيكيــة و ال هتديــدات تجعلهــا يف نفــس ســياق الجغرافيــات العربيــة األخرى.شــاركت هــذه 
ــرى  ــا ت ــي. إذ أهن ــم العرب ــتبداد يف العال ــة االس ــن معضل ــف ع ــير يف الكش ــدر اليس ــو بالق ــة ول الدراس
ــق  ــا تحق ــوة إذا م ــة الق ــة بموازن ــى كفيل ــي تبق ــة الت ــوى الوطني ــن بالق ــتبداد ال يكم ــتدامة االس أن اس
ــل اإلشــكالية يف  ــن الحاكــم والمحكــوم دون طــرف خارجــي داعــم للنخــب الحاكمة.ب الصــراع بي
ــاظ  ــل الحف ــا مقاب ــة بحمايته ــب الحاكم ــة للنخ ــوى األجنبي ــم الق ــن يف دع ــتبداد يكم ــتدامة االس اس
علــى المصالــح األجنبيــة ببعــض الــدول العربية.مــن هنــا، إذا كانــت نمــاذج زوال االســتبداد ممكنــة 
مثــل التــي كانــت يف أوربــا الشــرقية والغربيــة، فــإن البحــوث يف اعتقــاد هــذه الورقــة، يجــب أن تــدرس 
وتبحــث عــن طــرق كفيلــة للخــروج مــن اســتدامة االســتبداد. أو بتعبير أخــر، يجب أن تركــز البحوث 

والدراســات علــى تفكيــك مصــدر قــوة االســتبداد العربــي بعزلــه عــن الدعــم الخارجــي. 
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