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  دور القبيمة في األنظمة السياسية العربية

 "" اليمن نموذجًا 

 إعداد الطالب: جمعة الزروق فرج بمعيد
 

 فيمي الطائي محمد إشراف األستاذ الدكتور: عبد القادر
 

 الممخص

موقوؼ عمى واقع الدور السياسي لمقبيمة في النظـ السياسية العربية كأحد لىدفت ىذه الدراسة 

العربية، وتـ تسميط  المؤسسات السياسية واالجتماعية التي لعبت وتمعب دورًا رئيسيًا في المجتمعات

الضوء عمى النموذج اليمني في ىذا المجاؿ حيث يبرز الدور السياسي لمقبيمة في النظاـ السياسي 

ستشراؼ مالمح ىذا الدور في األنظمة السياسية العربية،  اليمني ، لموصوؿ إلى تقييـ ىذا الدور وا 

ىب إلى أف القبيمة لعبت دورًا مؤثرًا الفرضية التي تنطمؽ منيا الدراسة وتحاوؿ التثبت مف صحتيا تذو 

فتراض آخر مفاده : إالعربية، ومف ىذه الفرضية يتفرع في تشكيؿ البنية الييكمية لألنظمة السياسية 

عتمدت الدراسة، لمتثبت مف صحة أف القبيمة كاف ليا دور مؤثر في تشكيؿ النظاـ السياسي اليمني وا

، وتبرز أىمية الدراسة كونيا الوصفي والمنيج التأريخي نطمقت منو منيج التحميؿ إفتراض الذي اإل

تحاوؿ بياف الدور السياسي لمقبيمة في األنظمة السياسية العربية في ضوء التطورات السياسية التي 

تشيدىا مختمؼ ىذه األنظمة في مرحمة اإلحتجاجات العربية مما يبرز أىمية دراسة دور القبيمة 

بيعة العالقة بيف المؤسسات داخؿ الدولة،مف خالؿ دراسة موضوع كمحدد سياسي في تحديد شكؿ وط

 :دور القبيمة في االنظمة السياسية العربية، توصمت الدراسة إلى مجموعة مف اإلستنتاجات ومنيا



 ل 

لى وجود تأثير لمعوامؿ الداخمية والخارجية والمتعمقة بطبيعة التركيبة إأشارت الدراسة  -

 تماعية والدينية.الديموغرافية والسياسية واالج

أشارت الدراسة إلى أف القبيمة تعد مكّوف أساسي لعب دورًا مؤثرًا في بناء النظـ السياسية  -

العربية كعامؿ مساعد في تثبيت دعائـ الدولة وترسيخ إستقرارىا  وبناء النظـ السياسية 

سياسي وبناء العربية بما يرسخ ويثبت دعائـ الدولة الجديدة لموصوؿ إلى مرحمة اإلستقرار ال

 النظاـ وفؽ أسس مستقرة .

أفضؿ  جتماعي، وحافظت عمى موقعأف تحافظ عمى دورىا السياسي واإل استطاعت القبيمة -

قتصادية والسياسية، التي طرأت عمى المجتمع مقارنة بما كاف في السمطة رغـ التغيرات اإل

 في وحالة تماسؾ جيد.عمية الحاؿ في ظؿ حكـ األئمة، وظمت القبيمة والعالقات العشائرية 

 وفي ضوء ىذه النتائج فانيا توصي بما يمي :

مف قبؿ  العمؿ عمى تحميؿ دور القبيمة في بناء النظـ السياسية العربية في ضوء تزايد االىتماـ -

حد مؤسسات أف القبيمة تمثؿ أعادة ىيكمة نظميا السياسية مف منظور إالدوؿ والشعوب العربية ب

 المجتمع المدني.

مع وأف يكوف ليا دور استيعاب المؤسسات الحكومية التمثيمية ألدوار القبيمة في المجت ضرورة -

 نساف في المجتمع.في عممية نشر الديمقراطية وحقوؽ اإل
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Abstract 

This study aims at finding out the reality of the tribe political role in the 
Arab political systems as political and social institutions which have played 
a major role in Arab societies. In order tohavean assessment of this role 
and discover the features of this role in Arab political systems, Yemeni 
model has been highlighted in this area in which the political role of the 
tribe clearly emergesin Yemen's political system. The hypothesis that this 
study starts from and trys to prove is that the tribe has played an important 
role in shaping the structure of Arab political systems. Based on this 
hypothesis, another sub- hypothesis is branched which is:  the tribe had 
played an influential role in shaping the Yemeni political system. This study 
depends on the analytical descriptive and historical approaches to confirm 
the validity of the hypothesis that it started from. This study is considered 
as very important, because it tries to clarify the political role of the tribe in 
the Arab political systems in the light of political developments which these 
various systems are facing in the Arab demonstration stage. That will 
highlight the importance of studying the role of the tribe as a political 
parameter in determining the shape and nature of the relationship between 
the institutions within the State. Through the study of the role of the tribe in 
the Arab political systems, this study found a set of conclusions, including: 



 ن 

- The study indicatesthat there isa presence of the impact of internal 
and external factors related to the nature of the demographic, 
political, social and religious composition. 

- The study indicates that the tribe is an essential component which 
has played an influential role in the construction of Arab political 
systems as an assisting factor in consolidating and stabilizing the 
state. Also, it helps in building upthe Arab political systems including 
deepening and consolidating the foundations of the new state to gain 
access to political stability phase and the building of the system 
according to a stable foundations. 

- The tribe was able to maintain its political and social role and 
maintained the best authority position despite the economic and 
political changes that have occurred in society compared to what it 
used to be under the rule of imams.  The tribe and tribal relations 
could stay in a case of good tenacity. 

In light of these results, the study recommends the following: 
- Work on the analysis of the role of the tribe in building the Arab 

political systems in the light of increasing interest by the Arab 
countries and peoples to restructure their political systems from the 
perspective that the tribe is one of civil societyinstitutions. 

The necessity that the representative governmental institutions to absorb 

the roles of the tribe in the community and it should have a role in the 

process of spreading democracy and human rights in society.
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 الفصل االول 

 مقدمة عامة لمدراسة

 المقدمة

عرفت المجتمعات اإلنسانية منذ القدـ أشكااًل مختمفة مف التنظيمات السياسية ىدفت إلى تنظيـ    

سرة والعشيرة إلى تنظيـ أوسع تسع نطاقيا متجاوزًا نطاؽ األا  زدىرت و إحياتيا وشؤونيا العامة، وقد 

عاـ في مظيره، عمومي في توجيو، يمارس بصورة أوسع  وأشمؿ لنمط جديد مف التنظيـ والسمطة،

إدارة وتنظيـ شئوف المجتمع ، وفؽ قواعد حددىا لتنظيـ  ىذه الشؤوف، فكاف ذلؾ إيذانا بظيور 

المجتمع المنظـ المستقر، و بظيور الدولة، وظيور كياف جديد يتولى السمطة العامة، ويدير شؤوف 

وقد ظير ىذا النمط منذ أقدـ العصور في نماذج كثيرة متعددة الحكـ واألمف في المجتمع اإلنساني، 

سواًء كاف ذلؾ في أمثمة ونماذج المدف اليونانية القديمة، أو في الحضارات األكثر  في الشرؽ والغرب

عراقة مف ىذه المرحمة عمى نحو ما عرؼ عف الحضارات المصرية واآلشورية والبابمية وحضارات 

 المشرؽ األدنى.  

ظيور التكوينات القطرية الحديثة والحدود  رت القبيمة في المجتمعات العربية قبؿ وقد ظي

الجغرافية والسياسية لمدوؿ العربية ، فقد كانت القبيمة تمثؿ الكياف الجامع لكؿ مجموعة أو تجمع 

بشري متجانس، حيث كاف أفراد القبيمة يجتمعوف في مكاف واحد يقودىـ زعيـ القبيمة بما لو مف 

جتماعي موجود في حياة بعض الشعوب األخرى غير إانات شخصية مميزة، والقبيمة تكويف مكإ

العربية وقد تتسع وتتشعب القبيمة الى فروع وبطوف وافخاذ وأحيانا تتولد قبيمة مف أخرى، وىكذا نتيجة 

ألصوؿ قامت القبيمة بمعب دور الحارس لكثير مف القيـ وا ،تساع نطاؽ عممياا  لتزايد عدد أفرادىا و 
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في المجتمعات العربية ، إال أف عوامؿ الحداثة والتطور والمدنية التي شيدتيا المجتمعات أحدثت 

نصير الناس وزالت النظرات الضيقة والفوارؽ العرقية وعمت قيـ إيجابية، حيث كثيرًا مف التغيرات اإل

قيـ اإلجتماعية الفاضمة، ندثرت كثير مف الإالتعايش وتبادؿ المصالح والمنافع، ولكف في ذات الوقت 

نفتاح الذي تشيده المجتمعات عمومًا بؿ طغت ثقافات دخيمة عمى بعض مظاىر الحياة، نتيجة اإل

جتاحت العالـ بأسره قاصيو ودانيو، ومف ىنا تبرز الحاجة لمموازنة ما إبسبب التقنية والعولمة التي 

لتمسؾ باألصوؿ والتراث بتغميب المصالح بيف التعاطي مع المدنية والحداثة وتداعياتيا المتجددة وا

  .عمى المفاسد

وفي ضوء ما تسعى إليو ىذه الدراسة مف أىداؼ تتعمؽ بقراءة وتحميؿ دور القبيمة في  

األنظمة السياسية العربية ، لموقوؼ عمى أبعاد ىذا الدور مف خالؿ تسميط الضوء عمى مفيـو القبيمة 

جتماعي أثر أو يؤثر ع مى األنظمة السياسية مف خالؿ تعزيز المشاركة السياسية كتنظيـ سياسي وا 

أو إنخفاض مستوياتيا أو تشكيؿ أحد جماعات الضغط التي تحاوؿ التأثير عمى النظـ السياسية 

تجاه اإلصالح والتغيير أو لتحقيؽ بعض المكاسب السياسية واإلقتصادية، وقد برز دور القبيمة إب

ي بعض الدوؿ ومنيا جميورية اليمف ، وذلؾ لموصوؿ إلى فيـ بشكؿ فاعؿ في المجتمعات العربية ف

مستفيض آلليات تأثير القبيمة كأحد جماعات الضغط المؤثرة عمى النظاـ السياسي بكافة جوانبو 

السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ، مف ىنا تحاوؿ ىذه الدراسة الوقوؼ عمى واقع الدور السياسي 

العربية كأحد المؤسسات السياسية واالجتماعية التي لعبت وتمعب دورًا لمقبيمة في النظـ السياسية 

رئيسيًا في المجتمعات العربية، وسيتـ تسميط الضوء عمى النموذج اليمني في ىذا المجاؿ حيث يبرز 

 الدور السياسي لمقبيمة في النظاـ السياسي اليمني . 
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 : وأسئمتيا مشكمة الدراسة

والنظـ السياسية إشكالية حولو مستوى تأثير القبيمة في النظـ أثارت العالقة بيف القبيمة 

تشكؿ القبيمة مكوف رئيسي مف المكونات ومقومات الدولة في األنظمة السياسية العربية حيث  

السياسية العربية عمى الرغـ مف إختالؼ درجة تأثيرىا السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي بإختالؼ 

شكالية حوؿ طبيعة العالقة بيف الدولة والقبيمة ومحددات الدور السياسي الدوؿ العربية ، مما يثير إ

شكالية تحديد األدوار السياسية لمقبيمة في التحوالت التي شيدىا  لمقبيمة في المجتمعات العربية ، وا 

 وحتى اآلف. 2011الوطف العربي منذ عاـ 

 أسئمة الدراسة : 

 ية :في ضوء ما تقدـ تطرح الدراسة االسئمة التال

 ما العوامؿ المنشئة والخصائص البنيوية  لألنظمة السياسية العربية ؟ .1

 ما الدور الوظيفي لمقبيمة في تشكيؿ البنية الييكمية لألنظمة السياسية العربية؟ .2

 ما طبيعة وأبعاد دور القبيمة في النظاـ السياسي اليمني كنموذج لألنظمة السياسة العربية؟ .3

 أىداف الدراسة :

 راسة تحقيؽ جممة أىداؼ منيا:تتوخى الد

 تحميؿ لألنظمة السياسية العربية مف حيث العوامؿ المنشئة وخصائصيا  البنيوية.  -

 الوقوؼ عمى الدور الوظيفي لمقبيمة في تشكيؿ البنية الييكمية لألنظمة السياسية العربية . -

 . تسميط الضوء عمى الدور السياسي لمقبيمة في بناء النظاـ السياسي اليمني  -
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 فرضية الدراسة: 

الفرضية التي تنطمؽ منيا الدراسة وتحاوؿ التثبت مف صحتيا تذىب إلى أف القبيمة لعبت   -

دورًا مؤثرًا في تشكيؿ البنية الييكمية لألنظمة السياسية العربية، ومف ىذه الفرضية يتفرع 

 ي اليمني إفتراض آخر مفاده : أف القبيمة كاف ليا دور مؤثر في تشكيؿ النظاـ السياس

 أىمية الدراسة :

تبرز أىمية الدراسة كونيا تحاوؿ بياف الدور السياسي لمقبيمة في األنظمة السياسية العربية 

في ضوء التطورات السياسية التي تشيدىا مختمؼ ىذه األنظمة في مرحمة اإلحتجاجات العربية مما 

يعة العالقة بيف المؤسسات داخؿ يبرز أىمية دراسة دور القبيمة كمحدد سياسي في تحديد شكؿ وطب

الدولة، كذلؾ تبرز أىمية الدراسة مف أىمية الوقوؼ عمى مستقبؿ دور القبيمة في األنظمة السياسية 

العربية في ضوء التحديات التي تواجييا الدولة، وبناء الدولة في المستقبؿ في ضوء ما تمتمكو مف 

 مجتمع المدني .مقومات كمؤسسة فاعمة في الدولة كباقي مؤسسات ال

 وبشكؿ أكثر تحديدًا فإف أىمية ىذه الدراسة تبرز مف خالؿ:

توفير مادة عممية حديثة تساعد الباحثيف والمختصيف عمى فيـ دور القبيمة في األنظمة  -1

 السياسية العربية .

حوؿ  تضاؼ لمدراسات السابقة في ىذا الموضوعرفد المكتبة العربية بدراسة منيجية  -2

 سية العربية .األنظمة السيا

مف المؤمؿ أف تسيـ ىذه الدراسة في فيـ التحوالت في دور القبيمة في األنظمة السياسية  -3

 .2011العربية بعد مرحمة ما ُسميَّ بالربيع العربي 
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 مصطمحات الدراسة :

 الدور  -

ره غيره ودور دار الشيء يدور دورًا ودورانًا واستدار وأدرتو أنا ودورتو وأدادور :  معنى الدور لغةً  :

وأدرت استدرت ، وداوره مداورة ودوارا : دار معو ) قاموس لساف العرب ، حرؼ الداؿ(  بو ودرت بو

. 

يعرؼ محمد السيد سميـ الدور بأنو: "مجموعة السموكيات المتوقعة إجتماعيًا  معني الدور إصطالحًا:

اسي فقد عّرفو محمد محسف ( أما مفيوـ الدور السي378: 1989المرتبطة بوظيفة معينة". )سميـ 

الظاىري في دراستو "الدور السياسي لمقبيمة في اليمف" بأنو: "مجموعة األفعاؿ واإلجراءات التي 

تمارسيا القبيمة عبر ممثمييا )مشايخيا( لموصوؿ إلى السمطة السياسية، أو التأثير عمى صانعييا، 

الدور عمى أساس إمتالؾ الدولة لمقومات  يقوـ مفيـوبغية تحقيؽ أىداؼ ومصالح القبيمة وزعمائيا"،و 

قتصادية ، أو دبموماسية، وتمارس إسياسية تجعميا مؤىمة لممارسة أدوار سياسية ، أو عسكرية،  أو 

الدوؿ عمى صعيد النظاـ السياسي الدولي أدوارًا إقميمية ودولية، وىو مفيوـ ذو أصوؿ غير عربية 

 .(220: 1996اىري ،ظ)ال

مجموعة األعماؿ والنشاطات والعمميات السياسيو   ر ىنا عمى أنوويعرؼ الباحث الدو 

في األنظمة السياسية  واإلقتصادية واإلجتماعية التي تقوـ بيا القبيمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر

 ستمراريتو .ا  العربية وبشكؿ أكثر تحديدًا دور القبيمة اليمنية في النظاـ السياسي اليمني و 
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 : القبيمة  -

: يعرؼ عمماء المغة العربية القبيمة أنيا : جماعة مف الناس تنتسب إلى أب أو جد واحد  لغةً  القبيمة

جتماعيا ، ، كقبائؿ العرب ، وسائرىـ مف الناس ، وأخذت قبائؿ العرب  مف قبائؿ الرأس إل

طف تـ وجماعتيا الشعب والقبائؿ دونيا ، يقاؿ الشعب أكبر مف القبيمة ثـ القبيمة ثـ العمارة ثـ الب

 .(3519الفخد ) ابف منظور : 

عرؼ قاموس " إكسفورد" " القبيمة " عمى أنيا " جماعة مف الناس يشكموف مجتمعًا محميًا ،      

 .((Fried,1975: 7ويعمنوف أنيـ ينحدورف مف جد أو سمؼ مشترؾ 

لمدينة أو : ىي الشكؿ اإلجتماعي والسياسي الذي كاف سائدًا قبؿ ظيور مفيوـ االقبيمة إصطالحاً 

الدولة ، إذ أف الدراسات األنثروبولوجية تعتبر القبيمة نمطًامجتمعيًاونموذجًا مف نماذج التنظيـ 

اإلجتماعي ، إال أف الباحثيف يؤكدوف صعوبة إيجاد تعريؼ شامؿ ليا لذا برزت العديد مف المحاوالت 

لقائؿ بأنيا :" ىي مجموعة بشرية النظرية لتقديـ مفيوـ أو تعريؼ لمقبيمة ، ومف بينيا ذلؾ التعريؼ ا

مكونة مف مجموعات إجتماعية ، يجمع بينيا رابط القرابة ، وتحتؿ مجااًل ترابيًا تمارس عميو سمطتيا 

 .(2: 2012، وتدافع عنو ، وتخضع لقيـ ومبادئ مشتركة )إسحاؽ،

دني والتي تقـو أحد المؤسسات اإلجتماعية أو منظمات المجتع الم ويعرؼ الباحث القبيمة ىنا بأنيا

تجاىات أبنائيا وسيتـ دراستيا مف خالؿ  عمى رابطة الدـ كعامؿ أساسي في التأثير عمى أراء وا 

جتماعية في األنظمة  قتصادية وا  األدوار الوظيفية ليا مف خالؿ ما لعبتو مف أدوار سياسية وا 

 السياسية العربية بشكؿ عاـ والنظاـ السياسي اليمني بشكؿ خاص.
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 لسياسي:النظام ا -

مف كممتيف ىما: )النظـ  والسياسية(: أما  -لغة -تتكوف عبارة "النظـ السياسية" لغًة: النظام السياسي

النظـ فيي جمع نظاـ، والنظاـ ىو ترتيب األمور عمى نحو معيف لتحصيؿ ىدؼ محدد، أما 

ىو يسوس السياسية فصفة مشتقة مف السياسة والسياسة ىي القياـ عمى الشئ بما يصمحو فيقاؿ 

الدواب، أي يقـو عمييا ويرعاىا والوالي يسوس رعيتو وفي الحديث الشريؼ"كاف بنو إسرائيؿ يسوسيـ 

 .)108: 6،ج195( أي يتولى أمورىـ )قاموس لساف العرب، 1274أنبياؤىـ") البخاري:

تشتمؿ  :ىو مجموعة القواعد اإلجتماعية المتعمقة بمجاؿ ما، وىذه القواعدإصطالحاً  النظام السياسي

عمى قواعد قانونية كما تشتمؿ عمى عادات إجتماعية، وعمى ذلؾ فإف أي نظاـ ىو خميط مف تمؾ 

النصوص القانونية وىذه العادات اإلجتماعية، وينطبؽ ىذا عمى النظـ بصفة عامة،ولكنو يصطبغ 

 .(1: 2007بأىمية خاصة في مجاؿ النظـ السياسية )الشرقاوي ،

ية عمى أنيا مجموعة السمطات التنفيذية والتشريعية والعقائدية النظـ السياسيعرؼ الباحث 

دارة الدولة بما يحقؽ مصالحيا وحاجات المواطنيف ولغايات الدراسات تعرؼ  التي تعمؿ عمى تنظيـ وا 

النظـ السياسية العربية عمى أنيا مجموع األنظمة التي ظيرت بعد مرحمة اإلستقالؿ وحكمت الدولة 

 رية( أساليب حكـ مختمفة . بصورة )ممكية، جميو 

 حدود الدراسة:

( وىي الفترة التي 2014- 2011تقتصر الدراسة عمى الفترة الزمنية ) الحدود الزمانية: -

شيدت تحوالت سياسية ميمة في المنطقة العربية تمثمت بأحداث ماُسميَّ بالربيع العربي ، 

 ومنيا اليمف .  والتي أثرت عمى مختمؼ مؤسسات الدولة في المجتمعات العربية



 8 

 تقتصر الدراسة عمى النظاـ السياسي العربي واليمف أنموذجًا.الحدود المكانية:  -

تقتصر الدراسة عمى المجتمعات العربية بشكؿ عاـ والمجتمع اليمني  الحدود البشرية: -

 كنموذج لمدراسة.

 محددات الدراسة: 

بيمة في األنظمة السياسية العربية، والتي كثرة وتعدد المتغيرات والمحددات المؤثرة عمى دور الق      

دور القبيمة في عمى مف الصعب تحديدىا وتحميميا في دراسة واحدة وكذلؾ سيادة النظرة التقميدية 

 الحياة السياسية العربية بإعتبارىا تمعب دورًا معوقًا في عممية التنمية السياسية .
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 االطار النظري والدراسات السابقة

 لنظري أواًل:االطار ا

وحدة التحميؿ الرئيسية وعرفوا النظاـ بأنو إستقر دعاة تحميؿ النظـ عمى إعتبار مفيوـ النظاـ  

مجموعة مف العناصر المترابطة والمتفاعمة، وعميو فإف أية ظاىرة يمكف معالجتيا كنظاـ أي ككؿ 

مفيوـ النظاـ ىو  مركب مف عدة أجزاء يرتبط كؿ منيا بغيره ويتأثر بو، وطبقا لمنيج النظـ، يعتبر

وحدة التحميؿ ويقصد بالنظاـ مجموعة مف العناصر أو األجزاء التي ترتبط فيما بينيا وظيفيا بشكؿ 

عتماد متبادؿ )التغير في عنصر أو جزء ما يؤثر عمى بقية  منتظـ بما يتضمنو ذلؾ مف تفاعؿ وا 

فالتفاعالت السياسية في أي  العناصر أو األجزاء( بيذا المعنى يمكف دراسة الحياة السياسية كنظاـ

 مجتمع تشكؿ نظاما لمسموؾ.

إيستوف( رائد التحميؿ النظمي لمحياة السياسية ، النظاـ السياسي، بأنو التفاعالت التي ديفيد يعد )

تحدث في المجتمع والتي مف خالليا يتـ توزيع الموارد النادرة )القيـ( سمطويا، إف الوظيفة الرئيسية 

التوزيع السمطوي  لمقيـ في المجتمع، أي عممية صنع القرارات الممزمة )رشاد،  لمنظاـ السياسي ىي

1993). 

في دراسة السياسة المقارنة، إلى مجموعة جديدة مف المفاىيـ المترابطة  تحوالً  (ألموند)جبرائيؿ أحدث 

السياسي  بالبناء والوظيفة في التحميؿ السياسي، وذلؾ مف خالؿ صياغة جديدة تستخدـ مفيوـ النظاـ

 كأساس ليا وكاف لديفيد ايستوف تأثيرًا واضحا، في البداية عمى ألموند في ىذه الشأف.
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نقطة البدء في التحميؿ السياسي وفؽ البنائية الوظيفية ، ىي أف النظاـ السياسي يمثؿ أىـ الوحدات 

إعتماد متبادؿ  الكمية، والنظاـ ينظر إليو عمى أنو مركب معقد ألنشطة ترتبط فيما بينيا بعالقات

والتي ىي جوىرية لموجود المستمر لمنظاـ ككؿ، بمعنى أخر فإف النظاـ ىو نموذج تصوري يجرد 

 .(chilcote: 1981, 162)  الحقيقة اإلمبيريقية ويعتبر كأداة أو وسيمة لتحميؿ وترتيب المعمومات

ـ سمتو المميزة، فمف والنظاـ كنموذج نظري يعكس مجموعة مف الخصائص المنطقية التي توفر لمنظا

جية، فإف أجزاؤه يجب أف تعكس الوحدة واإلنسجاـ ككؿ ومف جية أخرى يجب أف ترتبط ىذه 

األجزاء بعالقات إعتماد متبادؿ فيما بينيا، بمعنى أف ماحدث في أحد أجزاء النظاـ يكوف لو  تأثير 

 مناظر في األجزاء األخرى لمنظاـ.

ة متوسطة المدى فتحوؿ مف النظرية الكمية إلى التركيز عمى لكف ألموند ركز إىتمامو عمى النظري

تحميؿ محدد وموجو، وكاف ىذا التحوؿ في فكر ألموند موازيًا لتحوؿ مناظر في كتابات أيستوف، 

ولكف تأثيرات ألموند كانت أكثر وضوحا وأكبر حجما عمى السياسة المقارنة األمر الذي يؤكد أىمية 

ت صياغة ألموند إستخدـ ألموند لمفيـو النظاـ ومراحؿ تطور ىذه الدراسة التفصمية إلفتراضا

الصياغة التي قاـ بيا ألموند باإلشتراؾ مع عدد مف كتاب السياسة المقارنة اآلخريف واألصوؿ 

 والمصادر الفكرية التي أثرت فييا واإلنتقادات التي وجيت إلييا.

ميؿ النظـ ككؿ، والتمييز بينيما ضروري ألف ويتميز التحميؿ السياسي وفؽ البنائية الوظيفية عف تح

مفيوـ النظاـ أساسي لمنظرية الوظيفية بينما الفئات الوظيفية ليست ضرورية بشكؿ جوىري لتحميؿ 

النظاـ ككؿ يضاؼ إلى ذلؾ أف التحميؿ الوظيفي يعتمد عمى فئتيف مف المفاىيـ األخرى إلى جانب 

 مفيـو النظاـ وىما البنية والوظيفة.
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يستمر النظاـ ككائف حي ، فإف وظائؼ ضرورية معينة يجب  إنجازىا لكف مسألة ما إذا كانت فمكي 

 ىذه الوظائؼ يتـ إنجازىا بواسطة بنية واحدة أو أبنية عديدة ىي مسألة يحددىا البحث االمبيريقي

(Harik:1976,223). 

الميمة المرتبطة بموضوع  ظيرت منذ ثمانينيات القرف العشريف عدد مف الدراسات العربية واألجنبية

الدولة القطرية العربية، وتكفي اإلشارة الى دراسات كؿ مف : سعد الديف ابراىيـ ، وايميا حريؽ ، 

وبيجت قرني ، وحاـز الببالوي ، وغساف سالمة ، ومحمد الرميحي ،ومحمد جابر االنصاري ، ونزيو 

،  (Simon Bromely)ف بروممي، وسيمو (Roger Owen)االيوبي ، وسامي زبيدة ، وروجر أويف 

  (Lisa Anderson)، وليزا اندرسوف(Michael C.Hudson)ومايكؿ ىودسوف 

وقد قامت الدراسات   .، وغيرىـ(John Waterbury)، وجوف وتربري (G.Luciani)وج.لوسياني

ستخداـ عدة مفاىيـ لمقاربة ىذا الموضو  ع ، التي تناولت موضوع الدولة في الوطف العربي بتطوير وا 

منيا عمى سبيؿ المثاؿ : الدولة التسمطية ، والدولة التابعة ، والدولة ما بعد االستعمار ، والدولة 

الريعية ، والدولة الرخوة ، والدولة الكوربوراتية ، والدولة الرعوية ، ودولة المخابرات ، وبغض النظر 

مداخؿ لتحميؿ مختمؼ الجوانب  عف القيمة النظرية لبعض ىذه المفاىيـ ، إال أنيا شكمت في الغالب

 ( 2005:53)ابراىيـ،المرتبطة بطبيعة وخصائص الدولة القطرية في الوطف العربي .

وقد أستندت أغمب دراسات الدولة في الوطف العربي إلى عدة مقوالت ومف منطمقات عامة ، 

يرتبط بظروؼ  منيا : أف جانبًا مف المشكالت التي يشيدىا الوطف العربي في الوقت الراىف إنما

نشأة الدولة العربية ككيانات سياسية ، وأف دواًل عربية عديدة لـ تستكمؿ عممية البناء المؤسسي بعد ، 

وىو ما ينعكس عمى طبيعة عالقتيا بمجتمعاتيا مف ناحية ، وبالنظاـ الدولي مف ناحية أخرى ، كما 
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ف كاف يسمح ليا بأف أف تضخـ أجيزة الدولة البيروقراطية والعسكرية ال يعني أنيا د ولة قوية ، وا 

تصبح دولة تسمطية ، وبمغة اخرى ، ىناؾ فجوة بيف تضخـ أجيزة الدولة العربية مف ناحية ، 

 وضعؼ فاعميتيا ) بالمعنى اإليجابي ( مف ناحية أخرى .

استخداـ نظرية النظـ في معالجة موضوع الدراسات كونيا أكثر النظريات   الباحثوقد ارتئ 

 دراسة دور القبيمة في النظـ السياسية العربية .مالئمة ل
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 ثانيًا : الدراسات السابقة

 الدراسات العربية  - أ

(، بعنوان : الدور السياسي لـ "القبيمة" في الثورات العربية ، 2014دراسة عبد الشافعي ) -1

عف جذورىا دور القبيمة العربية بإعتبارىا حالة تاريخية متمايزة، تتطمب البحث تعالج ىذه الدراسة 

وتطورىا التاريخي، دوف التسميـ بالصورة السمبية عف مفيوـ القبيمة، وما تقوـ عميو مف عصبية، 

فالقبيمة العربية بمغت مرحمة كبيرة مف النضج، وسابقت المدنية في كثير مف الدوؿ العربية المعاصرة، 

عمى الكثير مف الدوؿ حتى أصبحت ىذه الدوؿ تتفوؽ في مستوياتيا المعيشية وتطورىا الحضاري 

األوروبية، بعد أف نجحت القبيمة فى التحوؿ إلى حالة مف الثورة االجتماعية، وتصبح عنصرًا محوريًا 

ولكف في المقابؿ حرصت بعض النظـ السياسية العربية عمى إىماؿ كؿ  ،في تشكيؿ اليوية المعاصرة

تجيت لترسيخ إطنة والمساواة التامة، بؿ ما مف شأنو تعزيز دولة القانوف والدستور القائمة عمى الموا

وتعزيز الوالءات القبمية والطائفية والعرقية، بما يضمف بقاءىا في السمطة؛ وأجبرت الكثير مف تمؾ 

الوالءات عمى العمؿ تحت األرض، حتى جاءت تمؾ الريح العاصفة، فمـ تسقط أوراؽ ىذه النظـ، بؿ 

 .أقتمعتيا مف جذورىا، وكشفت عما تحت األرض

( ، رسالة الماجستير من كمية اآلداب جامعة ذمار عن 2014دراسة )فتيني، -2

تناوؿ م. 1174 1037ىـ 569ـ 429"القبيمة وتأثيرىا السياسي واالجتماعي في اليمن لمفترة 

جتماعي في اليمف منذ ظيور اإلسالـ إلى سنة الباحث في رسالتو تأثير القبيمة اليمنية السياسي واإل

وتطرؽ  ،بعيد الخمفاء الراشديف داية بعيد الرسوؿ صمى ا وعميو وسمـ ومروراً ـ ب1174ىػ /569

لى  الباحث إلى دور القبيمة في العصريف األموي والعباسي مرورا بالدويالت المستقمة في اليمف وا 
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ف العصر األيوبي، وأستعرض الباحث أىـ القبائؿ اليمنية المؤثرة سياسيًا وأىـ مشايخيا وأنسابيا وأماك

إستيطانيا وعوامؿ قوتيا وسيطرتيا وأدوارىا في الدولة والمجتمع وعادات وتقاليد القبائؿ وأعرافيا 

وتنامي سيادة القبيمة في تمؾ الفترة،ومناىضتيا لكؿ عوامؿ االستقرار والتقدـ وزيادة النزعة القبمية 

الليا عـ الخوؼ وممارستيا ألعماؿ التخريب والسمب والنيب مع انتشار المجاعات التي مف خ

وىدؼ  .مختمؼ المناطؽ، وعمى أثرىا تخّربت وانيارت العديد مف المدف وتكسدت التجارة والزراعة

نما حّث القبيمة اليوـ عمى العودة لمسجايا  الباحث مف وراء ذلؾ ليس تمجيد القبيمة ومشايخيا وا 

ف والسمـ االجتماعي بعيدًا عف والصفات الحميدة التي كانت تتمتع بيا القبيمة و إلى أدوارىا في األم

 الممارسات الخاطئة مف بعض أفراد القبيمة التي تسيء لكؿ القبائؿ.

(، بعنوان: ' القبمية والجيورية في المجتمع العربي المعاصر .. 2012دراسة )بوطالب، -3

مرة ألوؿ -تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا تسمط الضوء دراسة مقارنة لمثورتين التونسية والميبية' 

عمى دور النْزعات القبمية في  -في سياؽ دراسة الحراؾ الثوري الذي شيدتو عدد مف البمداف العربية 

اإلجتماعية، وتأثيرىا عمى طبيعة الصراعات القائمة بيف األنظمة  -حتجاجات السياسية تحريؾ اإل

واليمف، إال أف  السياسية والمجتمعات المنتفضة، والتي كانت واضحة األثر في حالة ثورتي ليبيا

الكاتب ىنا يضع ىذه الدراسة المقارنة لفحص الحالة التونسية، الفاتحة لموجة التغيير والفوضى في 

الوطف العربي، والذي أشعؿ فييا الجانب الجيوي الثورة منذ حرؽ البوعزيزي نفسو في سيدي بوزيد 

ز فييا العامؿ القبمي، نظرا ، إلى جانب جارتيا ليبيا التي بر 2010كانوف األوؿ/ ديسمبر  17في 

جتماعي بشكؿ أكبر، والذي كاف حاسمًا أيضًا نظرًا لممنحى الذي أخذتو الثورة الميبية مف لتكوينيا اإل

حتجاجات السممية إلى مواجيات مسمحة مع الجيش الميبي النظامي وتدخؿ التحوؿ السريع مف اإل
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ضاء عمى النظاـ في ليبيا، وتوصؿ الباحث القوى الدولية عبر حمؼ شماؿ األطمسي في النزاع، والق

إلى أف لمقبيمة دور ظاىر في الحراؾ السياسي واالجتماعي في المغرب العربي سواء مف خالؿ 

فحص آلية العالقة بيف الدولة والبني اإلجتماعية ومف خالؿ تحميؿ أبعاد المعطى القبمي في الثورات 

تأثير المجتمع المدني البديؿ خالؿ العقود العربية مف خالؿ حالتي تونس وليبيا، وأف ضعؼ 

الماضية أبقى ىامشًا كبيرًا لمنزعة القبمية لسد الفجوة في المجاؿ السياسي العاـ، ومف ثـ ّتوّضح ذلؾ 

مف خالؿ دور القبيمة في الثورات والمرحمة اإلنتقالية التي تمتيا، وأف بناء عالقات التعاوف بيف تونس 

تأثير العامؿ القبمي المحمي، ويحد مف ظيور قيادات محمية مف خارج  وليبيا قد يسيـ في امتصاص

 .إطار األطر السياسية المدنية

وتيدؼ ىذه االدراسة إلى ( ،بعنوان : القبيمة السياسية في اليمن ، 2012دراسة )إسحاق، -4

الشعبي  سبر األبعاد السياسية لمظاىرة القبمية في المجتمعات العربية المعاصرة ، بعد موجة الحراؾ

اجتاح المنطقة وبدأ يطيح باألنظمة السياسية التي تحكمت عّدة عقود في مسار الحياة  ،الذي

السياسية ، كما تيدؼ إلى الكشؼ عف اآلليات المتحكمة في عالقة الدولة بالمجتمع ، والتي أبرزت 

تطبيؽ المنيج  جوانب ظمت خفية أو مجيولة لدى دراسة الظاىرة القبمية .كما سعت ىذه الدراسة إلى

العممي وفؽ مقاربة سوسيولوجية عمى ىذه المسألة التي ىّمشيا البحث وتعالى عمييا الدارسوف ، 

الذيف رأوا أف المجتمعات العربية قد عرفت تحواًل جذريًا بإتجاه مجتمع المواطنة ، الذي تييمف عميو 

أستند الباحث في جمع مادة وقد ، ندماج اإلجتماعي والسياسي ىويات جيدة يفترض أنيا حققت اإل

البحث وتحميميا إلى عدد مف التقنيات واألدوات ، أىميا : الخبر اإلعالمي والمواد المنشورة عبر 

عتماد عمى المالحظة الميدانية المرتبطة بمعايشة بعض األحداث ، وقد شبكة اإلنترنت ، مع اإل
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ية ، مع إجراء مقارنات لبعض استخدـ منيج تحميؿ مضموف المواد اإلعالمية والنصوص السياس

النماذج واألحداث ، دوف إغفاؿ النصوص التاريخية التي ترتبط بشكؿ أو بآخر بتفسير الظاىرة 

إف ىذه المقاربة المنيجية لف تأخذ مداىا بمعزؿ  ،القبمية ، وتأثيراتيا في المراحؿ الحديثة والمعاصرة

جتماعي وسياسي عربي ، يتفاعؿ الجزء فيو مع الكؿ  عف دراسة الظاىرة القبمية في سياؽ تاريخي وا 

 .ومع محيطو اإلقميمي والدولي الذي ال يفتأ يتأثر ويؤثر في ىذا السياؽ

( ، بعنوان : دور القبيمة في الحياة السياسية بدولة الكويت ، 2011دراسة ) الرشيدي ، -5

وقد قامت ىذه الدراسة استيدفت ىذه الدراسة بياف دور القبيمة في الحياة السياسية بدولة الكويت 

عمى فرضية أساسية مفادىا أف لمقبيمة دورًا كبيرًا في التأثير عمى الحياة السياسية بدولة الكويت ، 

ىذا وقد استخدـ الباحث المنيجيف التاريخي والوصفي التحميمي ألنيما أكثر مف غيرىما في بياف ىذا 

ستنتاجات أىميا : أف القبيمة راسخة إعدة  الدور الذي تسعى إليو الدراسة. وقد خمصت الدراسة إلى

في الواقع السياسي الكويتي منذ إنطالقة العمؿ الديمقراطي المؤسسي بعد اإلستقالؿ ، وأف الدور 

نما نجحت القبائؿ في الضغط عمى الحكومة لمشاركتيا في إدارة  القبمي ليس مقتصرًا عمى البرلماف وا 

نظر أبناء القبائؿ إلى الديمقراطية كمشروع حياة تمثؿ  شؤوف البالد، وقد أوصت الدراسة بضرورة

العدالة والمساواة مع إحتفاظ القبيمة بكافة مكوناتيا كبناء إجتماعي لو إحترامو في المجتمع ، في 

مقابؿ ضرورة إنصاؼ الدولة لمفرد القبمي حتى ال يمجأ ىذا الفرد إلى قبيمتو مما يضعؼ مف السمطة 

أوصت بضرورة إشيار األحزاب السياسية كمحاولة شبو مؤكدة إلذابة القبيمة المركزية لمدولة ، كما 

في العمؿ السياسي المؤسسي ولتتمكف الحكومة مف ممارسة سياسات التوازف في تعامميا مع 

 البرلماف ومختمؼ قواه السياسية.
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 –ي اليمن (، بعنوان : العرف القبمي وأثره عمى الحياة السياسة ف2009دراسة )المنصوري ،   -6

عالجت ىذه الدراسة دور وتأثير العرؼ القبمي في تاريخ م، 1872 -1635ىـ / 1289 -1045

الثورة اليمنية إلخراج   ستطاعت أف تقودا  الدولة القاسمية السياسي منذ أف كانت في فورة قياميا و 

اليمف حتى نياية العثمانييف مف البالد، إلى أف ضعفت تمؾ الدولة وأستطاع ىؤالء العودة ثانية إلى 

الحرب العالمية األولى وقد مارس العرؼ دوره ليس في األوساط القبمية فحسب بؿ امتد تأثيره إلى 

تحديد ورسـ مسار العالقة بيف القبيمة والدولة، إال أف تأثيره جاء متماشيًا مع ظروؼ وطبيعة المرحمة 

 –إال أنو عمى الصعيد القبمي  أثرت وتأثرت بيذه األعراؼ.وتوصمت الدراسة –بدوف شؾ  –التي 

القبمي تبيف أف احتكاـ القبائؿ لمجموعة مف األعراؼ قد حافظ عمى تماسؾ الكيانات القبمية ووحدتيا 

لتزمت القبائؿ إونجدتيا لبعضيا البعض، نظرًا لتعصب القبائؿ لألعراؼ المتوارثة جياًل بعد جيؿ، فقد

جراءاتيا التي حددت العالقات بيف القبائؿ بالقواعد العرفية التي سنتيا، والتي تميزت ب ديمومتيا وا 

المتعددة، كما حددت عالقة القبائؿ بالفئات التي تعيش داخؿ أراضييا أو التي تمجأ إلييا وقد لوحظ 

عمى العالقات القبمية أف تحديد العقوبة والجزاء ووسائؿ تطبيقيا قد أستند إلى القوانيف العرفية 

تخذت صورًا متعددة وساعدت في تحقيؽ التضامف القبمي أما عمى صعيد إ وأحكاميا األساسية التي

العالقة بيف القبيمة والدولة فقد تحددت تمؾ العالقة القبمية السائدة، فكاف تأثير العرؼ عمى األوضاع 

السياسية لمدولة القاسمية متماشيًا مع خصائص وسمات كؿ مرحمة مف مراحؿ حياتيا حيث كاف أئمة 

قاسمية منذ نشأتيا قد أستغموا التصرفات الخاطئة مف قبؿ الموظفيف والوالة العثمانييف كظمـ الدولة ال

ستخداـ وسائؿ التعذيب المختمفة، وذلؾ لكسب وتأييد القبائؿ  األىالي والجور في جمع الضرائب، وا 

عمى  في القياـ بالثورة عمى العثمانييف فقاد اإلماـ القاسـ بف محمد ثورتو ضدىـ حتى أجبرىـ
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نفرد اإلماـ بحكـ بعض المناطؽ وخاصة ا  اإلعتراؼ بو وفقًا لمصمح الموقع بيف الجانبيف حينذاؾ، و 

 في األقاليـ الشمالية مركز قوة اإلماـ حيث تتمركز التجمعات القبمية في ىذه األقاليـ.

إىتمت  ( ، بعنوان : القبيمة والدولة في الكويت والجزيرة العربية ،1996دراسة )النجار ،  -7

جتماعية إقتصادية إببياف أف القبيمة بمفيوميا التقميدي لمنطقة شبو الجزيرة العربية ، حالة  الدراسة

سياسية ترتبط بشكؿ أساسي بالترحاؿ والتنقؿ مف موقع إلى موقع بحثًا عف الكأل والماء ، وبالتالي لـ 

ثابتة ، فالقبائؿ الجغرافيا المع جتماعي وسياسي غير مستقؿ إبيف القبيمة كتكويف ىناؾ عالقة  يكف 

ف إتصؿ مف مكاف إلى آخر دوف  ستدعى األمر تحسـ الخالفات عمى األماكف بحد إلتزاـ مكاني، وا 

السيؼ، ومع أف عددًا مف القبائؿ القوية حددت ليا مضارب تنتقؿ فييا وبينيا أطمقت عمييا مسمى 

ير حسب موازيف القوى القبمية وىكذا، وقد ديرة ، إال أف ثبات تمؾ "الدير" عبر مسار التاريخ يتغ

واجيت القبيمة البدوية أزمتيا األولى مع نشوء الدولة الحديثة ، أو مع وجود كياف مركزي بدء مف 

اإلحتكاؾ األوؿ بيف قبائؿ الشماؿ والسمطة العثمانية التي سعت الى توطينيـ ، أو بعد ذلؾ مع نشوء 

مارة نجد )1920)الدولة اإلقميمية الحديثة في العراؽ  (، ولقد جاء تشكيؿ كياف سياسي 1920( وا 

نسيابية المعيودة لحركة القبائؿ والتي جغرافي بالمفيـو الحديث لمدولة ليمثؿ عائقًا وسدًا في وجو اإل

كونيا دولة قبمية المنشأ  –كانت ديدنيا منذ آالؼ السنيف، وتوصمت الدراسة إلى أف الدولة الحديثة 

ر في الوقت الراىف والمستقبؿ المنظور بالمنيج القبمي ذاتو ، وسوؼ يتـ إستيعاب ستستم –والمنطمؽ 

القبيمة البدوية ضمف األطر السياسية ، وسوؼ يتـ إستخداـ البداوة عمى سبيؿ " األنتيؾ السياسي " 

 إف جاز التعبير كمما دعت الحاجة الى ذلؾ .
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 الدراسات االجنبية : -ب

(، بعنوان: 2013)  International Crisis Groupلية دراسة مجموعة األزمات الدو  -1

تناولت الدراسة واقع عممية اإلصالح  األمنية في اليمن : بذور صراع جديد–اإلصالحات العسكرية 

السياسي في جميورية اليمف وتطورىا وخصوصا بعد إتفاؽ المصالحة بيف القوى اليمنية ، وخمصت 

مني يتمثؿ  جزئيًا في إضعاؼ قبضة النظاـ القديـ المنقسـ ، الدراسة إلى أف االصالح العسكري واأل

ومف خالؿ القياـ بذلؾ ، فتح الفضاء السياسي أماـ تحقيؽ تغيير حقيقي وفعاؿ مف خالؿ الحوار 

الوطني الذي يشكؿ حجر زاوية في العممية االنتقالية ، لقد حقؽ ىادي بعض اإلختراقات ، فمف خالؿ 

حداث بعض التنقالت ومف ثـ حؿ مؤسستإجرائو بعض التغييرات اإل ف عسكريتيف إشكاليتيف يدارية وا 

ىما الحرس الجميوري ، بقيادة ابف عمي عبد ا صالح أحمد عمي ، والفرقة  التي يقودىا عمي 

فقد قص جناحي خصمو الرئيسييف وعزز سيطرتو ىو ، إال أف ثمة مخاطر ال تزاؿ في  –محسف 

يزاؿ في المرحمة الجنينية وسيستغرؽ وقتًا ، كما أف بعض تعيينات ىادي  نتظاره ، حيث أف التنفيذ الإ

تفوح منيا رائحة نسختو ىو مف التحيز ، كما أف مصير محسف األحمر وأحمد عمي ال يزاؿ غير 

معروؼ ، كما أف توجيو ىادي الضربات األكثر قوة لمعسكر صالح ، فإنو ، ودوف قصد منو ربما ، 

 شكؿ غير متناسب.يعزز موقع عمي محسف ب

(، بعنوان :السالم الدائم 2013) Brooking Doha Centerدراسة مركز بروكنجز الدوحة  -2

تناولت الدراسة بعض القضايا المرتبطة بتطور عممية : رحمة اليمن الطويمة لممصالحة الوطنية

تعامؿ مع صالح السياسي في اليمف ومف أىميا قضايا المصالحة الوطنية ومواجية الماضي ، والاإل

ضافة القضية الجنوبية والمغز الحوثي ، وىندسة المصالحة الوطنية  ووكالء النظاـ القديـ ،باإل
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حزاب السياسية ، المنظمات غير الحكومية ، المرأة ، القبائؿ ، عمميات المصالحة المصالحة ، األ

الحقائؽ العدالة الوطنية ، وضع خطة مرحمية لممصالحة الوطنية ، الحوار الوطني ، لجنة تقصي 

 نتقالية ، ودور المجتمع الدولي في المصالحة الوطنية في اليمف .اإل

وتناولت ( ، بعنوان : الحوكمة القبمية واالستقرار في اليمن 2012دراسة مؤسسة كارنيغي ) -3

ي دولة متشظية، ونظرة جيدة إلى القبائؿ ، واإلستقرار والعرؼ القبمي ، والقانوف العرفي والنظاـ الرسم

، وحاؿ النزاعات القبمية ، والتحديات والضغوط التي تواجو العرؼ القبمي ، وخمصت الدراسة إلى أف 

اليمنييف اعتمدوا عمى األعراؼ القبمية المحمية لتنظيـ النزاع وتحقيؽ العدالة عمى مدى قروف إف لـ 

المختمفة ، وبيف القبائؿ يكف آالؼ السنيف ، وعالج العرؼ القبمي بصورة فعالة النزاعات بيف القبائؿ 

وشركات الصناعات اإلستخراجية ، وبيف القبائؿ والحكومة ، وقد نجح العرؼ المذكور في الحيمولة 

عمى الموارد وخدمات التنمية واالرض ، وتمكف في بعض األحياف  –وحميا  –دوف إندالع نزاعات 

سطاء القبميوف دورًا ىامًا في تشجيع ولعب الو  ،مف إحتواء قضايا الثأر المعقدة  عمى الصعيد الوطني 

تولت القبائؿ   2011سنة جماع بيف المجموعات السياسية ، وخالؿ الحوار السياسي وبناء اإل

المسؤولية في المناطؽ التي انسحبت منيا القوات الحكومية ، ونجحت في تقديـ مستوى معقوؿ مف 

 ط المحافظات القبمية .األمف داخؿ مناطقيا ، وعمى طوؿ الطرؽ الرئيسة التي ترب

 مايميز ىذه الدراسة :

تتميز ىذه الدراسة بكونيا مف إحدى الدراسات وأحدثيا في حدود عمـ الباحث التي تبحث في موضوع 

دور القبيمة في األنظمة السياسية العربية في ظؿ اإلجتجاجات العربية التي بدأت تشيد تحوالت ميمة 

سياسي ، فمعظـ الدراسات السابقة ركزت بشكؿ مباشر عمى القبيمة في مفيـو الدولة وبناءىا ودورىا ال
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ودورىا السياسي وركزت بعض الدراسات األخرى عمى موضوع الدور السياسي في القبيمة ، في حيف 

جاءت ىذه الدراسة لتركز عمى الدور السياسي لمقبيمة في األنظمة السياسية العربية في مرحمة ميمة 

ى المستوى العربي واليمني بشكؿ خاص مما يميز ىذه الدراسة عف تشيد تحوالت سياسية عم

 الدراسات السابقة .

 منيجية الدراسة:

  إف ىذه الدراسة نوعية ال تستخدـ اإلحصاء في التحميؿ لذلؾ ستستخدـ المناىج التالية:

نطمقت منو إلى إعتماد منيج التحميؿ إتعتمد الدراسة، لمتثبت مف صحة اإلفتراض الذي 

في والمنيج التأريخي في معالجة موضوع الدراسة حيث يتـ إستخداـ المنيج الوصفي في تغطية الوص

الجانب النظري مف الدراسة والمتعمؽ بتحديد دور القبيمة في عممية األنظمة السياسية العربية ، أما 

ياسية يقوـ عمى أساس أف  التاريخ ىو محور فيـ أي ظاىرة سياسية أو نظرية س المنيج التأريخي

لموقوؼ عمى مجمؿ مراحؿ تطور دور القبيمة في المجتمعات العربية والتي أسيمت في عممية بناء 

الدوؿ، كما ستعتمد الدراسة أيضًا عمى منيج التحميؿ النظمي، فالقبيمة مكوف إجتماعي تؤثر في 

ت ، اي ( يتفاعؿ مع وسط نظامي ىو المؤسساInputالنظاـ السياسي وتمثؿ بالنسبة لو مدخاًل )

( تؤثر عمى النظاـ Output)مؤسسات الدولة ليترتب عمى ىذه العممية التفاعمية نتائج محددة 

 السياسي وادائو الدولي.
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 الفصل الثاني

 األنظمة السياسية العربية وخصائصيا البنيوية                      

نشأتيا، وال شؾ أف أي األنظمة السياسية العربية ىي نتاج لعوامؿ عّدة أسيمت في قياميا و 

و تمعبو القبيمة فيو والتي ليا أنظاـ سياسي عربي يرتبط مف حيث تطوره التاريخي بالدور الذي لعبتو 

ىي نتاج مرحمة اإلستعمار، السياسية العربية  نظمةفاألاألثر الواضح في تحديد خصائصو البنيوية، 

في الوطف العربي ىي جزء مف عممية دولية حيث أف "المنظومة الحاضرة القائمة عمى الدولة القطرية 

ذا كانت "الدولة القطرية العربية اصبحت  مغروسة ومييمنة   أو مف توسع في المجتمع الدولي وا 

 بشكؿ متزايد فإنيا ليست ظاىرة محمية ومع ىذا لـ تعد تبدو شيئًا مستوردًا أجنبيًا.

البنيوية مف خالؿ المباحث  يتناوؿ الفصؿ الثاني األنظمة السياسية العربية وخصائصيا

 الثالثة التالية:

  المبحث األول : العوامل المنشئة لألنظمة السياسية العربية

 المبحث الثاني :التطور التاريخي لعالقة النظام السياسي بالقبيمة

 المبحث الثالث : الخصائص البنيوية لألنظمة السياسية العربية
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 نظمة السياسية العربيةالمبحث االول : العوامل المنشئة لأل 

، في كثير مف المدارس الفكرية ستخدـ مصطمح النظاـ السياسي كمرادؼ لنظاـ الحكـأُ 

فيمت النظاـ السياسي عمى أنو المؤسسات السياسية، وبالذات المؤسسات  1فالمدرسة الدستورية

ذت مفيوـ النظاـ الحكومية )التنفيذية، والتشريعية، والقضائية(،غير أف  المدرسة السموكية ، إتخ

السياسي مف أبعاد جديدة وأصبح يشير إلى شبكة التفاعالت والعالقات واألدوار التي ترتبط بظاىرة 

السمطة، سواء مف حيث منطمقيا )األيديولوجي(، أو مف حيث القائموف عمى ممارستيا )النخبة(، أو 

الجدؿ النظري الذي يثور اإلطار المنظـ ليا )الجوانب المؤسسية( ومف دوف الدخوؿ في تفاصيؿ 

: 1987التأكيد عمى مجموعة المالحظات التالية: )المنوفي، ويجب ىناحوؿ تعريؼ النظاـ السياسي، 

39-45) 

إف مفيـو النظاـ السياسي يختمؼ عف مفيوـ الدولة التي تعد الوحدة القانونية المستقمة  أواًل:

أدواتو عمى الصعيد الداخمي، كما تممؾ ذات السيادة التي تممؾ قوة اإلرغاـ المادي المشروع و 

الشخصية القانونية التي تكسبيا أىمية أف تكوف مخاطبة بأحكاـ القانوف الدولي العاـ عمى الصعيد 

 الخارجي. 

: إف مفيوـ النظاـ السياسي يركز في وجوده عمى نمط مستمر مف التفاعالت والعالقات ثانياً 

اصر أخرى كاإلقميـ والشعب والسيادة، وعمى ىذا يستطيع اإلنسانية، بينما يتطمب وجود الدولة عن

الباحث أف يعيف حدودَا ألي مف الدوؿ العربية لكنو ال يستطيع أف يضع شكاًل محددًا لنظاميا 

 السياسي. 

                                                           
1
راءواتجاهاتفقهاءالقانىنالدستىري.آهًالمدرسةالتًتقىمعلىاساسفهنوتحليلالنظنالسياسيةوفق
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: يترتب عمى ما سبؽ أنو ال بد أف يتضمف النظاـ السياسي درجة عالية مف اإلعتماد ثالثاً 

التغير الذي يطرأ عمى أي منيا يؤثر في باقي الوحدات األخرى سمبًا  المتبادؿ بيف وحداتو بحيث إف

يجابًا )المنوفي،   (. 45-39: 1987وا 

: يفترض في النظاـ السياسي العمؿ عمى حفظ ذاتو مف خالؿ مؤسسات يبنيياوقواعد رابعاً 

ت وفقًا يقررىا، وممارسات يمتـز بيا، وعالقات يدخؿ فييا، ووظائؼ يؤدييا، تمثؿ وظائؼ المدخال

لإلقتراب الوظيفي في كؿ مف التنشئة السياسية، واإلتصاؿ السياسي، وتجميع المصالح والتعبير 

عنيا، بينما تتمثؿ وظائؼ المخرجات في صنع القواعد القانونية وتنفيذىا، والتقاضي بموجبيا، وفي 

لتكيؼ مع البيئة الداخمية ىذا السياؽ حدد جبرائيؿ ألموند الغاية النيائية لوظائؼ النظاـ بشقييا في ا

 والخارجية وتحقيؽ اإلستقرار لمنظاـ.

:لمنظاـ السياسي تفاعالت وعالقات تختمؼ عف غيرىا مف التفاعالت والعالقات، إذ خامساً 

أنو يعمؿ في بيئة داخمية يؤثر فييا ويتأثر بيا، فالواقع اإلجتماعي ال يعرؼ الفصؿ القاطع بيف 

 .(103-98: 1988قتصادي والثقافي )صالح وتيـ، النظاـ السياسي والنظاميف اإل

أما مصطمح النظـ السياسية العربية فإنو يشير إلى مجموع األنظمة السياسية التي ظيرت 

في المنطقة العربية وفؽ حدودىا الجغرافية المتعارؼ عمييا ، سواء نشئت عف اإلختالؼ حوؿ طبيعة 

ث يشير إيميا حريؽ الى أف " خمس عشرة دولة مف نشأتيا أو في مرحمة اإلستعمار وما قبميا ، حي

قميمية ال عالقة ليا ا  الدوؿ العربية حاليًا قد ظيرت تاريخيًا كحصيمة لعوامؿ داخمية أصيمة و 

ستعمار األوروبي في المنطقة العربية، معظـ تمؾ الدوؿ ستعمار، ومعظميا سابؽ  لظاىرة اإلباإل

يا في المجتمع القائمة فيو ، كما كاف لكؿ مف تمؾ كانت ذات أصؿ محمي وتتمتع بشرعية مسمـ ب
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قؿ نواة جغرافية تشكؿ قاعدة حكميا ، والينفي أنصار ىذا اإلتجاه و عمى األأالدوؿ حدود جغرافية 

إلستعمارية ولـ ترتبط نشأتيا اعمى أف ىناؾ عدة دوؿ عربية نشأت كنتيجة لمخطط والسياسات 

وفي  الدوؿ ىي : سوريا والعراؽ ولبناف وفمسطيف واألردفبأسباب ومعطيات تاريخية محمية ، وىذه 

 .(1995)ابراىيـ،  المغرب العربي مصر والسوداف

أما " المنظومة الحاضرة القائمة عمى الدولة القطرية في الوطف العربي فيي جزء مف عممية  

طرية العربية دولية أو مف توسع في المجتمع الدولي أو مف تصدع عالمي"، وبذلؾ تعتبر الدولة الق

ظاىرة صنعت في أوروبا مف حيث حدودىا ومؤسساتيا ، أي أف القوى اإلستعمارية األوروبية ىي 

التي أوجدت ظاىرة التجزئة وخمقت الكيانات القطرية في الوطف العربي ، وذلؾ وفؽ مصالحيا 

 ( .2004ىدافيا التي قامت عمى أساس تجاىؿ حقائؽ الجغرافيا والتاريخ )مسعد وىالؿ ، أو 

السياسية العربية بأنيا تتمتع بطابع مزدوج،  األنظمةوخالصة ما سبؽ تقودنا إلى توصيؼ 

وتشاطرىا بعضًا مف مشاكميا  ،فيي مف ناحية تنتمي في عموميا إلى الدوؿ النامية أو دوؿ الجنوب

السياسية )كضعؼ المؤسسات ونقص المشاركة(، وىي مف الناحية األخرى ذات خصوصية معينة 

رىا عالقة "العروبة" التي تشمميا والتي تجعؿ منيا مجموعة متمايزة في التفاعالت السياسية مصد

التي تتـ بينيا، فعمى سبيؿ المثاؿ، وبسبب تنامي المشاعر العروبية، ظيرت دعوات فكرية تدعو إلى 

لدوؿ الوحدة العربية، وقامت أحزاب وحركات سياسية تبنت تمؾ الدعوات وأنشأت فروعًا ليا في ا

العربية المختمفة )كحزب البعث وحركة القومييف العرب(، كما أف األيديولوجيات واألفكار تنساب بيف 

الدوؿ العربية مف دوف عوائؽ أو حواجز، كما تتبادؿ ىذه الدوؿ التأثيرات السياسية في ما بينيا)ىالؿ 

 (.36-35: 2007ومسعد، 
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النظاـ ، وما اآلراء التي تصدؽ  لتحديد  بدءًا، البد أف نحدد ما الذي ينصرؼ إليو مفيوـ

غالبًا ما يوصؼ النظاـ بأنو إطار تنظـ فيو جممة عناصر تدخؿ مع بعضيا في عممية  ،ماىيتو

تفاعؿ تكوف غايتيا إنجاز أىداؼ محددة ، فالنظاـ ىو وسط  تفاعمي تستجيب  عناصره  لمحافز 

و يختص بالظاىرة السياسية ، فالنظاـ الخارجي )المدخالت(، ويوصؼ النظاـ بالسياسي وذلؾ ألن

السياسي ينصرؼ إلى الطريقة التي تمارس بيا السمطة، وقدرتيا عمى اإلستجابة لمتحديات أو 

الضغوط التي تواجييا، وتتفاعؿ معيا ليترتب عمى عممية التفاعؿ ىذه نتائج محددة يطمؽ عمييا 

و النظمية عمى الجانب المتعمؽ بمقدرة تسمية مخرجات، وعمى ىذا ركز )ديفيد إيستوف( في تحميالت

ستجابة لضغوط البيئة ومؤثراتيا ، وىذه الضغوط التي يطمؽ عمييا مطالب السياسية عمى األ األنظمة

 ،قد تنبع مف البيئة الخارجية لمنظاـ، كما قد تنبثؽ مف داخؿ النظاـ نفسو (Demands)أو حاجات 

إلييا النظاـ في مجاؿ إستجابتو لتمؾ الضغوط  وتتوقؼ طبيعة القرارات والسياسات التي يتوصؿ

وتعني  (Supports)والمطالب ، عمى القدر المتاح لو مف اإلمكانات والموارد المساندة أو ما يسميو 

( ، يعمؿ في ضوء قدرتو عمى اإلستجابة لضغوطات  ديفيد ايستوفأف النظاـ ، ومف وجية نظر) 

وموارد ليتخذ قرارات ويتبع سياسات يكوف بمقدورىا  البيئة الخارجية ، بما يمتمكو مف إمكانات

أما جابرييؿ ألموند فقد  (Dougherty,1971:112)معالجة ما يواجيو مف مشكالت. وأمواجية،

عرؼ النظاـ السياسي بأنو كياف محدد مف التفاعالت التي تحدث في كؿ المجتمعات المستقمة، 

دماج والتكّيؼ، سواء ما تعمؽ مف ذلؾ بالداخؿ أو وتتركز وظيفة ىذا النظاـ في تحقيؽ عمميات اإلن

في عالقة المجتمع بغيره مف المجتمعات الخارجية، وذلؾ بأسموب اإلستخداـ الفعمي أو التيديد 

 (.  Dougherty,1971:113)بإستخداـ وسائؿ اإلكراه المادي المشروع أو القانوني
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لتفرقة بيف النظاـ السياسي والنظـ ويرى جبرائيؿ ألموند في اإلكراه المادي المشروع محؾ ا

اإلجتماعية االخرى، كما يرى فيو أي االكراه المادي المشروع، أو القوة المشروعة، العنصر الذي 

 (.Eston, 1965: 57يضمف تماسؾ النظاـ السياسي)

وأما كارؿ دويتش فيعتقد أف النظاـ السياسي شأنو شأف أي نظاـ آخر يتميز بدرجة عالية  

القدرة عمى اإلتصاؿ والتفاعؿ، ويؤكد أف النظاـ السياسي يجب أف يكوف مزودًا بإمكانيات  نسبيًا مف

مالئمة وفّعالة لتجميع المعمومات عف الداخؿ والخارج، ثـ نقؿ ىذه المعمومات إلى مراكز إتخاذ 

القرارات المسئولة عف تحديد إستجابة النظاـ إزاء الضغوط والتحديات التي يتعرض ليا 

 ( .1983،)دويتش

وفي نظر حسف صعب فإنو يجب التمييز بيف مصطمح )نظاـ( و)المنتظـ السياسي(،حيث  

أعتبر النظاـ السياسي جزء مف المنتظـ السياسي، وعمي ضوء ذلؾ عرؼ النظاـ السياسي 

بأنو:"مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينيا طرؽ إختيار األسموب األمثؿ إلدارة الدولة "،ومف ىذا 

أستنتج أنو يمكف التمييز بيف نظاـ ونظاـ آخر بالنظر لطبيعة الييئات التي تتولى مسئولية  التعريؼ

الرئاسي تمنح المسؤلية )التنفيذية( لشخص واحد،أو برلماني  الجياز التنفيذي لمدولة  ففي النظاـ

 .( 58: 1985عندما تكوف المسؤلية مسندة لحكومة مسؤلة أماـ البرلماف )صعب،

عبد النور أف مفيوـ النظاـ السياسي يختمؼ عف مفيـو الدولة ،ألف األوؿ ليس  يرى ناجي   

إال عبارة عف"مفيوـ تحميمي"يستخدـ لتحميؿ ظاىرة)سياسية( معينة "اليعرؼ لو وجود مادي في 

الواقع"،وىو يختمؼ عف مفيوـ الدولة التي تعتبر وحدة قانونية  مستقمة ذات سيادة وتممؾ صالحية 
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ير المادى المشروع تجاه مواطينيا)أي عمي المستوي الداخمي(،وتتميز بالشخصية إستخداـ الق

 القانونية تجاه الدوؿ األخري)أي عمي المستوي الدولي(.

أما الحكومة فيي مؤسسة مف مؤسسات الدولة الرئيسية،وىي أداة النظاـ السياسي في الدولة ووسيمتو 

ة الشاممة وتنفيذىا ، والحكومة ليست سوي عنصر ىاـ لبمورة البرامج السياسية ووضع الخطط التنموي

مف عناصر النظاـ السياسي ككؿ إذ تشتمؿ عمى الجياز البيروقراطي وكؿ أجيزة السمطة التنفيذية ، 

بينما يتكوف النظاـ السياسي مف جميع السمطات الثالث في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، 

ا في نظرتيـ لمفيـو الحكومة، فبعضيـ أعطاىا معنى أوسع مرادفا لكف كتاب عمـ السياسة أختمفو 

لمعنى نظاـ الحكـ وىي تعني في نظرىـ "ممارسة السمطة في جماعة سياسية معينة"،أو ىي مساوية 

لمجموعات الييئات الحاكمة في الدولة مف تشريعية وتنفيذية وقضائية، أما البعض اآلخر فيرى أف 

-48: 2011الييئة التنفيذية في النظاـ السياسي الغير ) عبد النور، مفيوـ الحكومة ينحصر في 

50. ) 

ويرى "روبرت داىؿ" أف النظاـ السياسي ىو "نمط مستمر لمعالقات اإلنسانية يتضمف إلى حد 

براز المشكالت بأنو كبير القوة والحكـ والسمطة" ويعرؼ "روى ماكريدس" النظاـ السياسي  أداة تحديد وا 

عداد وتنف يذ القرارات فيما يتصؿ بالشئوف العامة"ويعّرفو كماؿ المنوفي بأنو "مجموعة تفاعالت وا 

 :Cleman, 1960)وشبكة معقدة مف العالقات اإلنسانية تتضمف عناصر القوة أو السمطة أو الحكـ

6-7). 

التنظيري لما يعنيو النظاـ السياسي، تقتضي الظروؼ لمتدريج الى  -يعد ىذا الجدؿ الفكري

ف النظرة العممية في نشأة األنظمة السياسية والدولة القطرية تبيف لنا االن ظمة السياسية العربية ، وا 
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أف ىنالؾ العديد مف الظروؼ التاريخية التي لعبت دورًا  في نشأتيا، لـ يكف اإلستعمار إاّل أحدىا، 

(، 2004ة)غميوف، ويمكف إجماؿ ىذه الظروؼ بناًء عمى ثالثة مصادر أساسية لنشأة الدولة القطري

ستعماري إوىذه المصادر ىي: خصوصية قطرية تاريخية، وحركات توحيد قطرية، وأخيرًا خمؽ 

كامؿ، فمصر واليمف مثاًل قطراف عربياف تحوال إلى دولتيف حديثتيف )وفؽ مفيـو الغرب وتعريفو 

ائص وصفات لمدولة( ال نتيجة "مؤامرة" استعمارية، فكالىما لو تاريخ قطري خاص يمنحيما خص

تفّرقيما بشكؿ أو بآخر عف بقية األقطار العربية، بمعنى آخر، إف بذور النظاـ السياسي و الدولة 

القطرية في مصر واليمف مثاًل نجدىا في طيات تاريخ ىذيف القطريف في المقاـ األوؿ، وىذا ال يعني 

ؾ، إنو لعب دورًا في تجذير أف اإلستعمار كاف عاماًل محايدًا في ىذا المجاؿ، بؿ عمى العكس مف ذل

 –الدستوري مف خالؿ مفيوـ الدولة  –ىذه اإلقميمية وتمؾ القطرية، وذلؾ بإضفاء الطابع القانوني 

األمة عمى ىذه األقطار، إال أف اإلستعمار رغـ ذلؾ يبقى عاماًل ثانيًا، أما العامؿ األوؿ فيو التاريخ 

دية، فالسعودية وليبيا مثاًل قطراف عربياف حققا الخاص بكؿ قطر بكؿ ما يحممو مف خصوصية وانفرا

دولتيما القطرية نتيجة حركة توحيد قطرية داخمية، وعمى العكس مف ذلؾ نجد الدوؿ القطرية في 

المشرؽ العربي )العراؽ، سوريا، لبناف، األردف( قد خضعت لعممية تفتيت كاف لإلستعمار البريطاني 

الدور األوؿ فييا، فكؿ ىذه األقطار تتمتع  1916والفرنسي بموجب معاىدة سايكس بيكو 

بخصوصية واحدة تقريبًا تجعؿ منيا تاريخيًا إقميمًا واحدًا، إال أف المصمحة اإلستعمارية وتنافس 

بعض قواه مع بعضيا اآلخر، ساىما في تفتيت ىذا اإلقميـ إلى أقطار أكتسبت شرعية الوجود عف 

الدستػوري الحديػث لمدولػة)سعد  –ا، وفؽ التعريػؼ القانونػي األمة عميي –طريؽ إضفاء مفيـو الدولة 

 (. 53: 1988الديف، 
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وبالنسبة إلى دوؿ المشرؽ العربي وأنظمتيا السياسية مثاًل، وعمى الرغـ مف أف االستعمار  

ىو العامؿ األوؿ في خمقيا، فإف ىنالؾ عوامؿ ذاتية تاريخية ساعدت اإلستعمار عمى عممو ىذا، 

ة العصر العباسي الثاني وحتى إنييار الدولة العثمانية، كانت الرقعة الجغرافية التي تشكؿ فمنذ بداي

الوطف العربي، في حالة تفتت معظـ الوقت: نخب حاكمة وسالالت متعددة تبسط سمطانيا عمى رقع 

جغرافية مف ىذا الوطف يصؿ ىذا النفوذ والسمطاف حتى يكاد يشمؿ كؿ الوطف العربي، وينكمش 

يكاد يكوف قاصرًا عمى مدينة أو عدة قرى، والدولة العثمانية بأنظمتيا السياسية واإلقتصادية  حتى

 (.14، 9-8: 1980ساعدت عمى التفتت مضمونًا رغـ أف الشكؿ وحدوي)لوتسكي، 

إف الواقع الوطني القطري حقيقة في الوطف العربي، ال يمكف تجاىمو وىو وضع عادي 

كف المشكمة ىي عممية التوفيؽ بيف الواقع الوطني القطري، والواقع وطبيعي، وال يمكف فصمو، ول

القومي العربي وىذه مشكمة يعيشيا االنساف العربي كما تعيشيا شعوب أمـ أخرى، وحميا ال يمكف أف 

يتـ إال مف خالؿ النظر إلى الواقع القومي العربي عمى أساس أنو ظاىرة اجتماعية كمية تضـ وحدات 

جتماعية زاء مف الكمية االجتماعية العربية، وىي األقطار العربية وأف تمؾ الظاىرة اإلفرعية، تشكؿ أج

 الكمية تتشكؿ مف التفاعؿ العضوي الديناميكي بيف ىذه الكمية ووحداتيا الفرعية.

وقد قاـ اإلستعمار بإقتطاع أجزاء مف أقاليـ وكيانات عربية وضميا إلى كيانات غير عربية، مثمما 

ضي فمسطيف وعربستاف واالسكندرونة وبعض أقاليـ الصوماؿ، كما أقتطع اإلستعمار حدث في أرا

مناطؽ وشعوبًا غير عربية وضميا إلى كيانات عربية،كما ىو الحاؿ في جنوب موريتانيا وجنوب 

 (. 1989،175السوداف وغربو. )العيسوى:
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ي الوطف العربي تكمؿ وىكذا يتضح أف النظريتيف المطروحتيف لتفسير نشأة الدولة القطرية ف

إحداىما االخرى، ففي بعض الحاالت كانت العوامؿ الداخمية المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا ىي 

األساس في نشأة الكيانات القطرية، بينما في حاالت أخرى كانت العوامؿ الخارجية المرتبطة بالخطط 

تبايف في ظروؼ نشأة الدولة والسياسات اإلستعمارية في المنطقة ىي األساس، ولكف عمى رغـ ال

يا مالقطرية في الوطف العربي، إلى أنو في جميع الحاالت جاءت أجيزة ومؤسسات الدولة في شك

 الحديث مرتبطة بخبرة اإلحتكاؾ باإلستعمار والخضوع لمنظـ والسياسات اإلستعمارية.

قترنت نشأة النظـ السياسية العربية في نياية القرف العشريف بحركة اإلص الح والنيضة ، وا 

 وأرتبط ذلؾ بتوافر عامميف :

تمثؿ بتوافر إمكانيات ثقافية روحية تسمح بالنيضة ويجسدىا أساسًا قيـ الديف االول ذاتي: و

حيث تتوفر مقومات الدولة العربية الحديثة مف شعب وأرض ومقومات الدولة والعناصر  االسالمي

سالمي والمغة العربية والعادات والتقاليد مما يف اإلالمشتركة، التي تجمع وتوحد المجتمع وأساسيا الد

 دفع بالمجتمعات الشعوب العربية الى إنشاء أنظمة سياسية لبناء الدولة الحديثة .

 يتمثؿ في المحيط الدولي الذي زامف النيضة العربيةالثاني موضوعي :

رفاعو ىو اإلعجاب بما وصؿ اليو الغرب مف  تقدـ وقد عبر عف ذلؾ الشكل األول: 

( في كتابو تخميص اإلبريز في تمخيص باريز، الذي أبدى خاللو إعجابًا 1873-1801الطيطاوي )

بمستوى التنظيـ السياسي واإلجتماعي الذي بمغو الغرب " وقد أكتسب ىذه المعاني خصوصا مما 



 32 

صنعتيا الحظو أثناء تواجده في فرنسا في تمؾ الفترة وبروز ما أصبح يسمى بالدولة الوطنية التي 

 .(147-146: 1999األمـ األوروبية ") زروخي، 

( الذي أدرؾ أف "الدوؿ القوية التي 1897-1810ىي نفس الفكرة التي يؤكدىا خير الديف التونسي )

(،وما أثار إعجاب خير 158: 1999تمثؿ التمدف والتحضير ىي الدوؿ االوروبيو ") زروخي، 

التنظيمات المؤسسة عمي العدؿ السياسي، وتسييؿ طرؽ الديف، بما بمغو األوروبيوف مف التقدـ " 

ستخراج كنوز األرض بعمـ الزراعة والتجارة") جدعاف،  (، غير أف ىذا 130، 1981الثروة وا 

اإلعجاب ال يعني التنصؿ مف القيـ اإلسالمية رغـ اف فيمي جدعاف يرى في خير الديف التونسي 

جوىريا مف المشكمة لكف الواضح أف رؤيتيما  (" قد لمسا جانبا1876-1804وابف أبي الضياؼ )

لكؿ الداء في ىذا الجانب بالذات ترجع بالدرجة األولى إلى أثر المؤسسات الغربية  في حياتيـ 

 .(149: 1981الفكرية والسياسية") جدعاف، 

ىو التماس مع الغرب الذي أخذ شكؿ المواجية والثورة ضده وضد المعجبيف  الشكل الثاني:

(الذي وعى واقعة اإلنحطاط ورأى سببيا الخارجي 1897-1838ماعبر عنو األفغاني )بو، وذاؾ 

بتربص األخر بالمسمميف وحضارتيـ " أخطرىا حروب الصميب وغارات التتار وزحؼ األمـ الغربية 

(، إف تأثير ىذه العوامؿ في إنبعاث األمة 158: 1981بأسرىا عمي ديار المسمميف") جدعاف، 

ة ومعافاة ،أنظمة قائمة عمي أسس ملنظـ ال نفيـ منو أف النظـ العربية قد نشأت سميالعربية وبناء ا

صحيحة تحقؽ غايات اإلجتماع السياسي مف حيث ىو فعؿ يعد مف حشد عاـ مف الناس تجمعا ذا 

( تحكمو روح األخوة المستميمة مف الديف ، أو تأسيس اإلجتماع 28: 1991معني ") غميوف ،

المواطنة والوطنية المستوحاة مف الفكر الغربي، وأف النظـ العربية الناشئة لـ تكف المدني عمى قاعدة 
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دولة الخالفة التي حمـ بيا بعض رواد اإلصالح مف أمثاؿ رشيد رضا الذي يقوؿ "األمور بمقاصدىا  

( ولـ تكف 108: 1992ومقاصد الناس في الخالفة مختمفة وقمما يقصد الصحيحة الشرعية")رضا، 

ىا المعجبوف بالحضارة الغربية أولئؾ الذيف رأوا اف التقدـ والتطور ىو نالمواطنة والحرية كما تمدولة ا

( وفرح 1917-1850الغرب والتخمؼ ىو الشرؽ  وتراثة ومف أبرز مفكري ىذا التيار "شبمي شميؿ)

 ( .14: 1987(   )ماضي، 1922-1847نطواف)إ

لسياسية والدولة العربية، فالثابت أف المجتمع ميما كانت طبيعة اإلختالؼ في نشأة األنظمة ا

العربي  يعيش واقعا سياسيًا تمثمو النظـ السياسية العربية، لكف اإلشكاؿ الذي يواجينا ىو: ماطبيعة 

النظـ السياسية العربية ىؿ ىي دولة حديثة أـ ىي نظـ تحديثية؟ لكي نجيب عمى السؤاؿ البد مف 

 ىاف غميوف، تتسـ بثالث سمات أساسية:التمييز بيف الصفتيف وىي وفؽ  بر 

 أنيا قائمة عمي التنظيـ العقالني-

 أنيا نظـ تساعد عمى التقدـ. -

 أنيا نظـ المجتمع والشعب . -

قامة النظاـ عمى أساس جديد قوامو التدقيؽ والضبط  إف المقصود بعقالنية التنظيـ ، وا 

نونيو وقضائية قائمة عمي قواعد واضحة واإلشراؼ والمراقبة بصورة موضوعية بمعني"تبني أنظمو قا

 1993) غميوف ، وثابتة  ومعروفة ومطبقة بشكؿ واحد ال يتبدؿ في كؿ مكاف وعمي جميع الناس"

:136.) 
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إف الطابع العقالني لمنظـ السياسية ميزة لمحداثة وىي عكس النظاـ التقميدي الالعقالني الذي 

ى ىذه الخاصية مف أف" النظـ السياسية منذ بداية يخضع فيو النظاـ ألىواء الحاكـ، ويوضح العرو 

التاريخ تحمؿ معيا قدرًا مف العقالنية  إف قمياًل أو كثيرًا ، أما الدولة األوروبية الحديثة فإف عقالنيتيا 

( وفي ىذ السياؽ يبدو مف حيث الشكؿ 96: 1998شاممة وقارة تتقدـ وتنتشر بإستمرار") العروي، 

ت بإتجاه الحداثة وعقمنة التنظيـ اإلجتماعي والسياسي، ويرصد عبداإللو بمقيز أف الدولة العربية سار 

ىذه العقالنية مف خالؿ جيود محمد عمي في مصر وتجربة" التنظيمات "التي أقدمت عمييا الدولة 

دارية وعسكرية عمى النظاـ  العثمانية في القرف التاسع عشر"سعيا وراء إدخاؿ إصالحات سياسية وا 

 .( 139: 1993غميوف ،والجيش ) 

الخاصية الثانية لمنظـ الحديثة أنيا نظـ تقدـ ويعني ذلؾ أف الدولة لـ تعد مجرد أداة تحفظ  

النظاـ بإعتباره نظامًا قادرًا ثابتًا بؿ " أصبحت ترى نفسيا أداة مف أدوات ىذا التاريخ المتغير الذي 

ولة تحقيؽ التقدـ ، إذ تأخذ عمى عاتقيا فرض عمييا ىي نفسيا تغيير صورتيا"، والقصد أف مياـ الد

 (. 145: 1993إحداث التغيير الضروري بما يسمح باإلندراج ضمف الحضارة اإلنسانية) غميوف،

والخاصية الثالثة لمنظـ الحديثة تعبر عف التحوؿ الذي شيدتو النظـ الحديثة في إشكالية  

مة المجتمع وليس العكس ، يقوؿ غميوف : " العالقة بيف النظـ والمجتمع ، إذ أصبحت النظـ أداة لخد

أدخؿ الوعي التاريخي مفيومًا ثالثًا ال يقؿ خطورة عف المفيوميف السابقيف في تبديؿ تطور نظرية 

الدولة والسمطة ، ىو المجتمع نفسو كمصدر لقوى التغيير والمبادرة  وكيدؼ لمسياسة ذاتيا " ) 

لحديثة في ىذا الجانب يمكف المقارنة بيف النظـ (، لكي نعرؼ ميزة النظـ ا129: 1998العروي،

التقميدية والنظـ الحديثة ، النظـ التقميدية كما يصفيا العروي ىي الدولة السمطانية التي يكوف فييا " 
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الجيش ىو يد السمطاف" والضرائب غرامة تقدر بما يحتاج إلية األمير بما ال تستطيع تحممو الرعية ، 

(، بينما النظـ الحديثة 15: 1993ة السمطاف والمصالح الجماعية " ) غميوف،ال يوجد إرتباط بيف دول

حتراـ اإلرادة العامة  ىي دولة المجتمع وىي بيذا تفترض قيمًا سياسية معينة كالتداوؿ عمى السمطة وا 

 وما إلى ذلؾ .

إف النظـ التحديثية ىي نظـ تقميدية في جوىرىا تريد أف تكوف حديثة، فمف وجية نظر 

وف، تقبؿ ىذه النظـ أف تحافظ عمى أطرىا التقميدية ، لـ تنشأ النظـ التحديثية في أي مكاف ضد غمي

( 55: 1990التقاليد أو اإلطاحة بيا ولكنيا ولدت بالعكس مف الخوؼ عمى اليوية والثقافة ) غميوف،

ية التي لما كانت ىذه ىي مميزات النظـ التحديثية فيي في تقدير غميوف تصدؽ عمى النظـ العرب

 سيكوف اإلخفاؽ مف نصيبيا .

إف النظـ السياسية العربية تمثؿ مجموعة متمايزة في إطار الدوؿ النامية يقاؿ ليا األمة 

 (:35-32: 2007العربية أو الوطف العربي، ويتضمف ذلؾ ما يمي)ىالؿ ومسعد، 

المتتالية إف األمة العربية ىي ذاؾ الكياف البشري الذي وضعت لبناتو األولى اليجرات  -أ 

لمعرب مف شبو الجزيرة العربية إلى المناطؽ المحيطة بيا، وذلؾ نتيجة تغير الظروؼ 

المناخية تغيرًا استيدؼ شبو الجزيرة العربية بجفاؼ شديد، ولما جاء الفتح اإلسالمي أعطى 

ف لـ تكف اليجرة وحدىا سببًا في التجانس، وال كانت ىي  موجات اليجرة دفعة قوية، وا 

األىـ في ظيور األمة العربية، إنما الذي ساعد عمى ذلؾ كاف ىو التزاوج بيف العامؿ 
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الوافديف وسكاف البالد األصمييف، مما أدى إلى إمتزاج في المغة والديف والعادات والتقاليد، 

 لنصير في نياية األمر إزاء كياف واضح القسمات اإلجتماعية والثقافية.

ة ىي نتاج مجموعة مف التطورات التي تعرضت ليا إف الدوؿ العربية بحدودىا الراىن  -ب 

المنطقة، والتي كاف مف بينيا تكالب القوى االستعمارية عمى إقتطاع بعض واليات 

اإلمبراطورية العثمانية، والتعامؿ مع حدودىا تارة بالحذؼ وأخرى باإلضافة، مع إخضاعيا 

لعثمانية في الحرب العالمية لصور مختمفة مف التحكـ والسيطرة، ولقد مثمت ىزيمة الدولة ا

 األولى ظرفًا مثاليًا لتجسيد تمؾ الطموحات االستعمارية وبمورتيا.

إف كوف األمة العربية ليا تركيبتيا الثقافية وتطورىا التاريخي الخاص، جعؿ ليا طابعًا قوميًا  -ج 

ف تخمت عنو أحيانًا مف الناحية الفعم  ية.تحرص عميو دوليا مف الناحية الرسمية، حتى وا 

األنظمة والسمطات التي  تشكمت بعد اإلستقالؿ في الخمسينيات مف القرف ويرى الباحث أف 

الماضي كانت أكثر إدراكا ليذا البعد العشائري والقبمي والطائفي في تركيبة المجتمع العربي، وقد 

اإلمتيازات عممت ىذه األنظمة عمى التعامؿ مع ىذا الواقع بأكثر مف طريقة، فبعضيا عمد إلى تقديـ 

المادية والمواقع السمطوية اإلدارية والعسكرية لمقبيمة التي يتحدر منيا بحيث تصبح القبيمة ىي النظاـ 

والنظاـ ىو القبيمة، وبحيث تيب القبيمة لمدفاع عف النظاـ إذا تعرض ألي تيديد خصوصا" مف 

لقبائؿ، أو إضعاؼ إنتمائيا األطراؼ أو القوى الداخمية، ومف األنظمة مف عمد إلى محاولة تفتيت ا

مف خالؿ "لجاف شعبية"، أو "لجاف حزبية" ومنيـ مف حاوؿ أف يقوض عناصر قوة القبيمة أو الطائفة 

 األقوى، أو األكثر عددا.
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لقبائؿ، التي إلتصؽ ضمنيا إكتظت بالد العرب قديمًا بالوحدات السياسية التي عرفت با

األفراد، حيث لـ تعرؼ بالد العرب نظاـ الدولة السياسي، وخمت كذلؾ مف التوافؽ في المغة والجنس 

(. في ظؿ ذلؾ ظيرت العصبيات القبمية كتعبير عف 35-33قبؿ مجيء اإلسالـ إلييا)حسف، د.ت: 

مـز بيا الفرد داخؿ القبيمة، بعيدًا عف التعاضد والتعاوف بيف أفراد القبيمة الواحدة، وكمرجعية عمؿ ي

فكرة إتحاد ىذه القبائؿ في وحدة سياسية واحدة، األمر الذي أدى إلى تمزؽ الناس وتشتت أىدافيـ، 

وعممت عمى ضياع النموذج األفضؿ في كؿ األعماؿ، ىو ما يجعمنا ممزميف في البحث في ىذه 

ده، ومف المالحظ بأف العالقات بيف القبائؿ الظاىرة، ومدى إشتداد خطرىا عمى المجتمع الذي تسو 

تقوـ عمى العصبية مستندة في ذلؾ عمى أمريف: القرابة والمالزمة، بحيث تذوب )األنا( في )نحف( 

التي يشعر فييا الفرد بأنيا تحميو، وتدافع عنو ضد اآلخريف، فأساس الرابطة العصبية ىي المدافعة 

عصبية شديدة لألفراد القريبيف مف النسب إليو )عصبية والمحاماة عف القريب، حيث يظير الفرد 

خاصة(، والعكس مف ذلؾ، فالعصبية تخؼ حدتيا إتجاه األفراد البعيديف في نسبيـ، ويستغنى عف 

(. يقوؿ إبف 171: 2004اىر، ضذلؾ بما يمكف أف نطمؽ عميو المصالح المشتركة لمجماعة)ال

إال في األقؿ، ومف صمتيا النعرة عمى ذوي القربى  خمدوف: "وذلؾ أف صمة الرحـ طبيعية في البشر

وأىؿ األرحاـ أف يناليـ ضيـ أو تصيبيـ ىمكة،  فإذا كاف النسب بيف المتناصريف قريب جدًا بحيث 

ذا بعد النسب، تُنوسَي بعضيا، وتبقى فييا  حصؿ بو اإلتحاد واإللتحاـ كانت الوصمة ظاىرة... وا 

ة المشيور فيو فرارًا مف الغضاضة التي يتوىميا في نفسو مف شيرة عمى النصرة لذوي نسبو باألمر 

 (.171: 2004ظمـ مف ىو منسوب إليو بوجيو")إبف خمدوف، 
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قد يكوف المقصود مف وراء ىذه العصبية ىو الُممؾ، حيث يشكؿ الغاية التي تنشأ العصبية  

ة، وأنيا إذا بمغت إلى مف أجميا، وفي ىذا يقوؿ ابف خمدوف: "فقد ظير أف الُممؾ ىو غاية العصبي

غايتيا حصؿ لمقبيمة الُممؾ، إما باإلستبداد أو المظاىرة عمى حسب ما يسعو الوقت المقارف لذلؾ، 

ف عاقيا عف بموغ الغاية عوائؽ... وقفت في مقاميا إلى أف يقضي ا بأمره" )إبف خمدوف،  وا 

2004 :184.) 

بالنسب المبيف الظاىر، ويعرؼ مف نقاوة  وال بد مف توافر شروط فيمف يرأس القبيمة ، ممثمة 

ما بطوؿ المدة "المصالح"، وكذلؾ فالحسب وقوامو األخالؽ الحميدة شروط ال بد  الدـ "األصؿ" وا 

منيا في الرئاسة الخاصة، أما الرئاسة العامة فال بد مف توافر شرط الغمبة بإظيار قوة عصبة عمى 

(. يقوؿ إبف خمدوف: "إعمـ أف كؿ 184-182: 1994غيرىا مف العصب لتسود عمييا")الجابري، 

ف كانوا عصابة واحدة لنسبيـ العاـ، ففييـ أيضًا عصبيات أخرى ألنساب  حي أو بطف مف القبائؿ وا 

خاصة ىي أشد التحامًا مف النسب العاـ ليـ... ولما كانت الرئاسة إنما تكوف بالغمبة وجب أف تكوف 

 (.174: 2004" )إبف خمدوف، عصبية ذلؾ النصاب أقوى مف سائر العصائب

ويقوؿ إبف خمدوف عف العصبية العامة كمؤدى لمحصوؿ عمى الممؾ، بطريقة اإلستبداد أو  

المظاىرة "ثـ إذا حصؿ التغمب بتمؾ العصبية عمى قوميا، طمبت بطبعيا التغمب عمى أىؿ عصبية 

ولياء الدولة أىؿ العصبيات أخرى بعيدة عنيا... فإف أدركت الدولة في ىرميا ولـ يكف ليا مانع مف أ

نتزعت األمر مف يدىا وصار الممؾ أجمع ليا")إبف خمدوف،   (.207-205: 2004أستولت عمييا، وا 

ويؤكد إبف خمدوف عمى العصبية كقوة داعمة لمدعوة الدينية، التي ال تتـ إال مف خالليا  

صبية، وتفرد الوجية إلى بقولو: "إف الصبغة الدينية تذىب بالتنافس والتحاسد الذي في أصؿ الع
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الحؽ، فإذا حدث ليـ اإلستبصار في أمرىـ لـ يقؼ ليـ شيء، ألف الوجية واحدة والمطموب متساٍو 

 (.207-205: 2004)عند جميعيـ(، وىـ مستميتوف عميو")إبف خمدوف، 

ويعمؿ الجابري ذلؾ بقولو: إف الدعوة الدينية تقصي المرجعيات السابقة، وتتحدد حوؿ  

واحدة، ويضيؼ عامميف يؤدياف إلى إضعاؼ العصبية: الخنوع والضعؼ، الذي يفقد الفرد مرجعية 

القدرة عمى المقاومة، والتنعـ والثراء الذي يبعد الفرد عف الخشونة التي اعتاد عمييا األفراد )الجابري، 

1994 :148-193.) 

عمى البقاء ضمف ويشير إبف خمدوف إلى المراحؿ التي تمر بيا الدولة، مف حيث قدرتيا  

مفيوـ العصبية فيقوؿ: "إف عمر الدولة ال يعدو في الغالب ثالثة أجياؿ: ألف الجيؿ األوؿ لـ يزالوا 

عمى خمؽ البداوة وخشونتيا وتوحشيا مف شظؼ العيش والبسالة... فال تزاؿ بذلؾ صورة العصبية 

يـ بالممؾ )والرفو( مف محفوظة فييـ، فحسيـ ُمرىؼ، وجانبيـ مرىوب، والجيؿ الثاني تحوؿ حال

البداوة والحضارة ومف الشظؼ إلى الترؼ والخصب، ومف اإلشتراؾ في المجد إلى إنفراد واحد بو... 

فتتكسر صورة العصبية بعض الشيء، وتؤنس منيـ الميانة والخضوع... وأما الجيؿ الثالث فينسوف 

ة.... فيصيروف عيااًل عمى عيد البداوة والخشونة كأف لـ تكف، ويفقدوف حالوة العز والعصبي

الدولة.... وتسقط العصبية بالجممة... وىذه األجياؿ الثالثة عمرىا مائة وعشروف سنة")ابف خمدوف، 

2004 :220-222.) 

تحدث إبف خمدوف عف العصبية بوصفيا البناية الداعمة لمدولة لمفترة التي ذكرىا، إال أف  

األخ فيو أخاه ظالمًا أو مظمومًا، واألخ قد يكوف  العصبية أصبحت جزئية ظاىرة، كنظاـ قيـ ينصر
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أخ الرحـ أو األيديولوجيا الدينية أو الحزبية، والخطر القائـ ىو أف يصبح ىذا الشعار ىو المحرؾ 

 (.56: 1997لمسموؾ لدى األفراد والجماعات)قباني، 

ات رسوخًا في تشير العديد مف الدراسات إلى أف الوالءات القبمية ىي مف بيف أكثر الوالء 

الحياة العربية، مما أدى لظيور تنظيـ إجتماعي يقوـ عمى مبدأ قرابة الدـ الذي يحدد الوالءات 

قتصادية قائمة بذاتيا )حيدر،  والعصبية، مف خالؿ القبيمة التي غدت وحدة إجتماعية وسياسية وا 

1994 :244-247.) 

ية دموية جامحة، فكانت بكؿ لقد كانت وحدة القبيمة في المجتمع الجاىمي تنـ عف فئو  

فتخار، تحت مفيوـ: أنصر أخاؾ ظالمًا أو مظمومًا، وىو مفيوـ قائـ عمى  جوانبيا موضع إىتماـ وا 

(، وتعد القبيمة مف 47-46: 1997إستظيار القوة والبدائية المقيتة كونو يحمؿ فئوية الدـ)قباني، 

عمى اإلنتساب إلى سمؼ مشترؾ، قد يكوف أكبر الوحدات المعروفة في المجتمع العربي، والتي تقـو 

(. ويعتقد أفراد القبيمة إنتماءىـ إلى أصؿ واحد مشترؾ 186: 1985افتراضيًا أو أسطوريًا)خمش، 

ندماجيـ، فأضحت العصبية بذلؾ مصدرًا لمقوة  تجمعيـ وحدة الجماعة المعبرة عف تضامنيـ وا 

ى مبدأ "أنصر أخاؾ ظالمًا أو مظمومًا" السياسية التي تربط بيف أفراد القبيمة، التي صارت عم

 (.47-46: 1997(. وىو مبدأ قائـ عمى قيـ العصبية الممزمة )قباني، 38: 1976)الجميمي، 

ستجابة لضرورات      ، وا  عرفت المؤسسات القبمية السياسية تغيرات كبيرة في نصؼ القرف المنصـر

نشاء جياز دولة حديث ، إّطرحت النخبة الحاكمة عنيا  لباسيا اإلستبدادي التقميدي ، وأستبدلت بو وا 

آلة دولة سمطوية ، حديثة ذات كفاءة، وفي الوقت نفسو كاف اإلقتصاد يتحوؿ مف تجارة تقميدية إلى 
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إقتصاد دولة ريفية تعتمد عمى دخؿ مف النفط فقط ، ال سيما بعد فورة أسعار النفط في السبعينات 

 (20، 1996مف القرف العشريف( .)النقيب ،

وأسفرت ىذه التحوالت عف نشوء شبكة معقدة مف العالقات اإلجتماعية واإلقتصادية التي بقيت     

محكومة بالترتيبات القبمية ، إنما بموازاة النظاـ ، مف التدرج الطبقي اإلجتماعي يتالئـ مع ثقافة 

 قة المتوسطة .إستيالكية حديثة ، تتسـ بتوسع ىائؿ في قطاع الخدمات ، وبنمو ممحوظ لميف الطب

تعود محاوالت إصالح النظاـ القبمي إلى فترة الحرب العالمية األولى ، وقد شممت تياريف     

مختمفيف : األوؿ بقيادة قوى مرجعية المدفوعة بالحماس الديني األصولي لمحركة السمفية ، ومف 

مة أشكاؿ حضرية أخرى . وث 1927أشكاليا : ميميشيا اإلخواف القبمية التي سحقيا إبف سعود العاـ 

تجذرت في مصر وسوريا أثناء الكفاح مف أجؿ االستقالؿ، وفي فترة  البترودالر ، وأخذ يعود ىذا 

: 1996التيار إلى البروز تحت ستار حركات اإلخواف المسمميف، والسمفية ، والوىابية )النقيب ،

24). 

في الطبقة الوسطى، وكاف مطمبيـ  أما التيار الثاني فيشمؿ التجار الوطنييف التحديثييف      

األساسي السعي إلى إقامة أشكاؿ ديمقراطية دستورية الحكـ ، عمى أمؿ أف يقود ذلؾ إلى تعديؿ 

كيفية  عمؿ النظاـ ليستوعب المؤسسات الحديثة ، ويساعد عمى فتح إنغالقات الحراؾ اإلجتماعي، 

، وىو اليوـ ال  1967ىزيمة الناصرية عاـ  وقد فقد مطمبيـ الثاني ، وىو الوحدة العربية ، زخمو مع

يزاؿ باقيًا في الدعوة إلى التكامؿ اإلقميمي عمى مستوى مجمس التعاوف الخميجي، عمى أمؿ أف يكوف 

 (.25:  1996، ذلؾ خطوة أولى في اإلتجاه األصمي )النقيب
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 الدولة وقضية الصراع بين البداوة والحضارة

اع بيف البدو والحضر وبرز بشكؿ كبير في فترات التي سبقت إرتبط تطور الدولة الحديثة بالصر 

إستقرار شكؿ النظاـ السياسي لمدولة منذ بداية القرف العشريف فحركة اإلنتقاؿ المستمرة مف البداوة إلى 

الحضارة والتي ال تسير عمى خط مستقيـ بؿ عمى شكؿ دورة عبر عممية نشوء الدولة، وىذه الدورة 

 (94)ىادي، د.ت: تأخذ شكميف رئيسييف

تاريخية: وىي تمثؿ صراع حضاري يتضمف إنتقاؿ الحضارة مف أمة إلى -دورة إجتماعية -1

أخرى، أو مف عصبية )مؤثرة في العمراف( إلى عصبية أخرى، ال تربطيا بيا أية رابطة، 

 وىذه ما يسميو إبف خمدوف بخمؿ الدولة الكمية.

حكـ والسمطة مف عصبية خاصة إلى أخرى دورة عصبية: أي حينما تنشأ الدولة بإنتقاؿ ال -2

 (.329-328: 1971مماثمة داخؿ عصبية عامة واحدة)الجابري، 

أما الدكتور عمي الوردي، وىو المولع بفكرة الصراع بيف البداوة والحضارة، عادًا إياىا محور 

ف جرّاء تفكير إبف خمدوف، فإنو يعتقد بأف تاريخ المجتمع البشري كمو يسير في دورات متتابعة م

التصارع بيف البدو والحضر، وما داـ ىذا المجتمع منقسمًا إلى ىاتيف الفئتيف فال بد أف يقع الصراع 

بينيما، والوردي مع إيمانو بأف ىذا الصراع يأخذ شكؿ دورة، إال أف ىذه الدورة ىي بالدرجة األولى 

ا، تخضع ليا الدوؿ جميعيا سياسية إجتماعية عند إبف خمدوف بقدر ما ىي دورة محتومة ال مفر مني

(. حيث أف الكاتب الفرنسي )إيؼ الكوست( ينحى في كتابو عف إبف 82، 1962)الوردي، 

( بالالئمة عمى أولئؾ الكتاب الذيف عالجوا المقدمة وركزوا Lacoste, 1933: 124-133خمدوف)

فئتيف ىما البدو  مفيوـ نظرية إبف خمدوف لمتطور التاريخي ونشوء الدولة عمى أساس التعارض بيف
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والحضر، جاعميف بذلؾ مف عمـ النفس العامؿ األساسي ليما، ويؤكد الكوست عمى إف ىذه النظرية 

الدورية غير مقنعة لتفسير عممية نشوء الدولة ذلؾ إف إبف خمدوف ال يعارض البدو بالحضر بؿ يميز 

ر العمراف البدوي بالحياة بيف )العمراف البدوي( والعمراف الحضري ويعارض بينيما، إال أف تفسي

البدوية )وىو تفسير جد محدود( وتفسير العمراف الحضري بالحياة الحضرية )وىو تفسير جد واسع( 

يتناقض مف جية، مع إشارات إبف خمدوف الواضحة والتي تعارض، أساسًا بيف سكاف الريؼ وسكاف 

و البنى اإلجتماعية والسياسية، الحواضر، فالذي يعارض شكمي العمراف ىو نوع الحياة، بمقدار ما ى

كما أنو مف جية أخرى ييمؿ فكرة أف العمراف البدوي والعمراف الحضري لـ يظيرا في المقدمة بشكؿ 

نما ظيرا في إطار تطور عاـ: فالعمراف  سكوني وكأنيما نموذجيف لمجتمعيف مغمقيف متناحريف، وا 

درجة العميا واألخيرة، وىكذا فإف تطور البدوي ليس سوى الدرجة األولى، والعمراف الحضري ىو ال

األوؿ نحو األخير، يجب أف ال يتوجو إال لألقمية الممتازة الوحيدة، القابضة عمى زماـ السمطة 

 (.95السياسية)ىادي، د.ت: 

إف تحميؿ )الكوست( ال يعدو أف يكوف صياغة جديدة لتعابير الصراع ذاتيا أكثر مف كونو  

الحضري وعالقتو بنشوء الدولة، فيو مثاًل في الوقت الذي  -ة الصراع البدوينسفًا عمميًا حقيقيًا لفكر 

يستعيض بو عف تعبيري البداوة والحضارة بتعبيري العمراف البدوي والعمراف الحضري فإنو بذلؾ 

ينحاز ضمنًا إلى صنؼ فئة مف الُكتاب ترى في تعارض البداوة بالحضارة أساس فكرة نشوء الدولة 

، يقوؿ الكوست: "إف جميع الدوؿ التي تكونت عمى التوالي في شماؿ إفريقيا في عند إبف خمدوف

القروف الوسطى، قد أقامتيا قبائؿ متميزة بالعمراف البدوي، وعندما أفسح ىذا األخير المجاؿ تدريجيًا 

لمعمراف الحضري، في كؿ مف ىذه القبائؿ المسيطرة عمى إمبراطورية ما، فإف اإلنحطاط السياسي ما 
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لبث أف داىميا، وىذا اإلنحطاط أتاح اإلنتصار لقبيمة مف الريؼ جديدة، متميزة ىي أيضًا بالعمراف 

وميما إختمفت  (.Lacoste, 1933: 133البدوي، ولكنيا معدة أيضًا إلنحدار العمراف الحضري)

ف وجيات النظر في ىذا المجاؿ فإف إبف خمدوف، بطرحو قضية الصراع بيف البداوة والحضارة ضم

مف خالؿ ذلؾ في وضع األسس  أنو قد ساىـ مسيرة التاريخ والمجتمع الدائرية يؤكد حقيقة

: 1975اإلجتماعية لممدرسة التطورية، فيو تطوري يؤمف بالدورة في حركة التاريخ والمجتمع )جاسـ، 

ي ( ونتيجة لذلؾ فيو يخضع الدولة وعممية نشوئيا، كما يخضع المجتمع قبميا، عمى أساس حيو 122

نحالليا. رتقائيا وا   بيولوجي تتبع الدولة فيو خطوات الكائف الحي في نموىا وا 

ففي المجتمع القبمي يحتدـ الصراع بيف العصبيات المختمفة لمتنافس عمى الفوز بالسمطة  

نشاء الدولة الخاصة بكؿ عصبية ذلؾ أف الدولة ىي أداة القير المثمى التي تستعمميا العصبية ضد  وا 

نشاء الدولة مف قبؿ عصبية معينة يييئ ليذه األخيرة فرصة العصبيات ا ألخرى، فاستالـ السمطة وا 

إمتصاصيا ليس باألمر العسير إذ أف العصبية "بطبعيا" تسعى إلى التغمب عمى العصبيات األخرى 

دراجيا تحت لوائيا)الجابري،  ستتباعيا وا   (.279: 1971وا 

ت مجرد شعور بالتضامف، وال تمؾ الرابطة مما تقدـ يتبيف أف العصبية في الواقع ليس 

االجتماعية التي بيف أبناء القبيمة الواحدة فحسب، بؿ إنيا أيضًا قاعدة سياسية لسمطة الحاكـ وأداة 

(" إذ أف ىدؼ 86: 1976فريدة لنشوء الدولة، فيي قد "تعني مف جممة ما تعني: الحزب)ماجد، 

ىدـ حكـ عصبية أخرى مكنتيا الظروؼ مف إنشاء  العصبية القادمة مف البداوة نحو الحضارة ىو

دولتيا الخاصة بيا، لتؤسس العصبية الغازية دولة جديدة، فيدؼ الصراع إذًا، سياسي في نتائجو، 

وىو يعكس في دوافعو إعتبارات مختمفة مف ضمنيا اإلعتبارات السياسية، ويبدو إف ىدؼ إنشاء 
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ة بنظر البعض مف الكتاب، حيث إف "أىمية العصبية الدولة ىو اليدؼ األىـ الذي تقوـ بو العصبي

ال تظير في تمؾ الفترات التي يسود فييا القانوف اإلليي كؿ شيء، فيي ال تؤدي حقيقة دورىا إال 

 (". Ben Salem, 1973: 303حينما تظير الحاجة إلنشاء دولة )

مع المدني، ىذا إف طبيعة دور العصبية ىذا يرتبط بالقيـ السياسية السائدة فإف المجت 

المجتمع الذي يجعؿ مف موضوع الرئاسة والزعامة أمور ترتكز عمى قيـ أخالقية ىامة لدى اإلنساف 

البدوي كالحسب والنسب، األمر الذي مف شأنو أف يجعؿ كؿ العصبيات تتدافع وتتنافس لمفوز 

 .(97)ىادي، د.ت: سبالسمطة وتأسيس الدولة لطبيعة المجتمع القبمي القائمة عمى التناحر والتناف

كما إف الصراع بيف العصبيات ودوره في قياـ الدوؿ قد يفيـ أحيانًا لدى فئة مف الكتاب بأف  

ابف خمدوف "قد قمؿ الدور الذي كاف يعطيو المؤرخوف لألفراد واألبطاؿ في صنع التاريخ)ماجد، 

ممية نشوء الدولة، (" ناسيف إف العصبية بالدور السياسي الذي تضطمع بو في إطار ع86: 1976

ومف خالؿ الصراع مع العصبيات األخرى، ليس ليا أحيانًا إال دور مرحمي يقتصر عمى مرحمة 

تأسيس الدولة وقد ال ينسحب عمى المراحؿ الالحقة لذلؾ، ودور العصبية في المرحمة تمؾ سببو إف 

الغمب)ابف خمدوف، د.ت:  الدولة العامة في أوليا يصعب عمى النفوس اإلنقياد ليا إال بقوة قوية مف

(، وىذه القوة ىي العصبية ذاتيا، لكف ىذا الدور غالبًا ما يشرؼ عمى نيايتو حينما تستقر 154

ذا إستقرت الدولة وتميدت فقد تستغني عف العصبية)ابف خمدوف، د.ت:  السمطة لدى الحكاـ "وا 

 (" ويفقد دور ىذه األخيرة الكثير مف مبررات وجوده.154

مرحمة الصراع ىذه تكشؼ لنا عف الطبيعة الحقيقية لعممية نشوء الدولة والصراع  والواقع إف 

تمؾ ىي الطبيعة السياسية، إذ أف الحاكـ بعد أف تستقر لو الدولة وتستيمؾ العصبية التي كانت قد 
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حممتو إلى السمطة دورىا يبدأ فييا في البحث عف فريؽ جديد يستمد منو قوتو "فيستظير صاحب 

(" الذيف يشكموف 183مى قومو وأىؿ عصبيتو بالموالي والمصطنعيف)ابف خمدوف، د.ت: الدولة ع

عصبية خاصة قائمة عمى المصمحة ال عمى النسب، وىذه العصبية الجديدة تأخذ بيذا المضموف 

معنى الحزب الذي يرتكز عميو الحاكـ وذلؾ ما يؤذف بيـر الدولة ومشارفتيا عمى اإلنقراض بنظر 

 .(98دي، د.ت: )ىاإبف خمدوف

الظروؼ السياسية واإلجتماعية  لتطور المجتمعات العربية ومف التحميؿ السابؽ نالحظ أف  

إلى أف القبيمة قد ساعدت عمى قياـ الدولة العربية الحديثة مف خالؿ دور القبيمة  في تعزيز تشير 

بيد ء حوؿ النظاـ الجديد.اإلستقرار الوطني وبناء دولة مستقرة ودعـ األنظمة الجديدة مف خالؿ اآلرا

اف الدوؿ الُقطرية كانت مف نتائج اإلستعمار الغربي والبيئة الدولية واإلقميمية في بداية القرف 

 العشريف.
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  :المبحث الثالث : الخصائص البنيوية لألنظمة السياسية العربية

البيئة أثرت طبيعة الظروؼ السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، باإلضافة إلى ظروؼ 

الدولية في بناء مؤسسات األنظمة السياسية العربية، بما إنعكس بشكؿ مباشر عمى تطور األنظمة 

وقدرتيا عمى إدارة وتنظيـ المجتمعات العربية والدوؿ وفؽ منظور الدولة الحديثة، مما أوجد أزمة 

عرض يبيف أىـ مظاىر بنيوية ترتبط ببناء األنظمة السياسية العربية وىياكميا الرسمية، وفيما يمي 

 خصائص األزمة البنيوية لألنظمة السياسية العربية:

 أواًل: عدم استكمال البناء المؤسسي لمدولة:

األنصاري ىذه اإلشكالية بقولو: " في عممية النمو التاريخي لمسمطة والدولة في  يرى

ما لمدولة، فالسمطة المجتمعات العربية المعاصرة، ليس مف السيؿ الفصؿ الواضح بيف ما لمسمطة و 

ىي التي تبيف الدولة ومؤسساتيا وأجيزتيا، إف السمطة في الوضع العربي الراىف ىي حاضنة الدولة، 

وليس العكس، أو كما يجب أف يكوف، لذلؾ فإف القضاء عمى الحاضنة يتضمف تيديد وليدىا 

حساس الغريزي أو لعؿ اإلنتظار حتى يبمغ الوليد سف الرشد، و بالخطر، وربما بالموت، إف لـ يتـ اإل

العفوي لدى عامة المجتمع بيذا الواقع الخطر وىذه المفارقة المرة، مف ضمف األسباب التي تساعد 

ستمرار في مواقع السمطة، السمطة التي تتماىى مع الدولة نظمة الحالية في الوطف العربي عمى اإلاأل

كياف عمى رؤوس مواطنيو")األنصاري، نيار معيا الإنيارت إومع الكياف العاـ لموطف، بحيث لو 

2000 :190.) 

ستمراره وغير   وىذا يعني أف الدولة في الوطف العربي مرتبطة بطبيعة النظاـ السياسي وا 

قائمة عمى أسس دستورية وسياسية قادرة عمى الوصوؿ إلى حالة مف اإلستقرار الذي يساعد عمى 
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سية العربية لـ تكتمؿ في بنيتيا التشريعية مما يشير الى أف النظـ السيا بناء دولة المؤسسات

 .والتنفيذية والقضائية وفؽ أسس قانونية وديمقراطية

 ثانيًا: ضعف وىشاشة الدولة عمى الرغم من تضخم أجيزتيا ومؤسساتيا:

إف مؤسسات الدولة القطرية العربية قد تضخمت بصورة كبيرة خالؿ العقود الخمسة 

إجماؿ العامميف فييا أو نصيبيا مف اإلنفاؽ العاـ، ما ترتب عميو الماضية، سواء مف حيث عددىا أو 

تمدد دور الدولة في االقتصاد والمجتمع. ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ، فإف الدولة القطرية في العديد 

سواء في ما يتعمؽ  ،مف الحاالت ليست دولة قوية ) بالمعنى االيجابي(، بؿ ىي دولة ضعيفة وىشة

يجاد إجماع عاـ بيف مواطنييا حوؿ بقدرتيا عمى خمؽ عال قة صحية وصحيحة مع مجتمعيا، وا 

أو بقدرتيا عمى تبني  ،أو بقدرتيا عمى تعبئة الموارد وتخصيصيا بفاعمية ،القضايا العامة والكبرى

وتنفيذ الخطط والسياسات المالئمة لمواجية المشكالت والتحديات المجتمعية، فضاًل عف ضعفيا في 

ستقالؿ الوطني، وتقميص قيود التبعية لمعالـ الخارجي، ولذلؾ لـ يكف مف قبيؿ تأكيد معاني اإل

المصادفة أف الدوؿ القطرية العربية قد أخفقت في تحقيؽ أىداؼ وطموحات العرب الكبرى، متمثمة 

جتماعية، والديمقراطية، واالستقالؿ الوطني، واالصالة الحضارية، في التنمية المستقمة، والعدالة اإل

وحدة العربية وتحرير األرض، وىكذا تبدو المفارقة كبيرة بيف تضخـ أجيزة الدولة القطرية البنيوية وال

نشاء  بمعنى زيادة عدد األجيزة والدوائر الرسمية التي تقـو بنفس العممية وزيادة عدد الموظفيف وا 

صؿ بممارسة دوائر حكومية، وىو ما انعكس في تواضع معدؿ إنجازاتيا بصفة عامة إال في ما يت

القير عمى مواطنييا والتحكـ في مجتمعيا، بإستثناء حاالت محدودة كانت فييا الدولة أضعؼ مف أف 

 .(22: 2007")ىالؿ ومسعد،  تتحكـ في المجتمع
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 ثالثًا: غمبة طابع التوتر والتأزم عمى عالقة الدولة القطرية بمجتمعيا:

حاكمة وسياساتيا وممارساتيا أىداؼ إف الوضع الطبيعي لمدولة أف تعكس في ىيئاتيا ال

ومصالح وطموحات مختمؼ القوى والتكوينات االجتماعية الرئيسية في مجتمعيا، ويعتبر ذلؾ أحد 

المقومات الرئيسية لشرعيتيا اإلجتماعية واستقرارىا، ولكف بالنظر إلى طبيعة عالقة الدولة القطرية 

ف ىناؾ فجوة بيف الدولة والمجتمع، وأف ىذه العربية بمجتمعيا، فقد خمصت دراسات عديدة إلى أ

زدياد مستمر في العديد مف الحاالت، فالدولة سعت وتسعى إلى السيطرة عمى المجتمع إالفجوة في 

دارية و  قتصادية ا  مف خالؿ القمع باألساس، فضاًل عف أساليب وممارسات أخرى، سياسية وا 

بقياـ بعض تنظيمات ما يعرؼ بالمجتمع  جتماعية، فيناؾ دوؿ عربية ال تسمح مف حيث المبدأ،ا  و 

المدني، كاألحزاب السياسية والنقابات وغيرىا، كما أف الدوؿ االخرى التي تسمح بقياـ مثؿ ىذه 

دارية والمالية والتنظيمية والقانونية؛ التي تحوؿ التنظيمات تخضعيا في الغالب لمعديد مف القيود، اإل

ذا كانت الدولة العربية قدعممت عمى ستقاللية حقيقية عف أجيز إدوف تمتعيا ب ة الدولة ومؤسساتيا، وا 

تأميـ المجتمع لحسابيا خالؿ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات إستنادًا إلى توجياتيا األيديولوجية 

قتصاد وسياساتيا اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية التي قامت عمى أساس التدخؿ المكثؼ في اإل

عالـ والثقافة، فإنيا تحاوؿ أف تبقي عمى ىذا الوضع، وربما بدرجة أقؿ ة عمى اإلوالمجتمع والييمن

قتصادية خذ بدرجات مف الميبرالية اإلتجاه دوؿ عربية عديدة إلى األإفي الوقت الراىف عمى الرغـ مف 

جتماعي، والتخمي عف كثير مف مسئولياتيا المرتبطة بذلؾ)نوييض، قتصادي واإلوتقميص دورىا اإل

1992.) 
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 وقد ترتب عمى غياب عالقة صحية وصحيحة بيف الدولة والمجتمع عدة نتائج:

 تزايد لجوء الدولة إلى السياسات والممارسات القمعية لضماف سيطرتيا عمى المجتمع. .1

غياب أو تدني مستوى المشاركة السياسية بسبب غمبة الطابع المركزي عمى العممية السياسية مف  .2

 نوات المشاركة السياسية المؤسسية والفعالة مف ناحية أخرى.ناحية، وغياب أو ضعؼ ق

لجوء بعض القوى والتيارات السياسية واإلجتماعية إلى ممارسة و اإلنخراط في بعض أعماؿ  .3

 االحتجاج والعنؼ السياسي التي تستيدؼ الدولة ورموزىا.

، وغمبة الطابع داري في أجيزة الدولة ومؤسساتياستشراء بعض مظاىر الفساد السياسي واإلإ .4

 البيروقراطي عمى العممية السياسية.

عجز الدولة في بعض الحاالت عف المحافظة عمى وحدة المجتمع وتماسكو، ووقوعيا فريسة  .5

ىمية أو ما لمحروب االىمية والصراعات الداخمية ،عمى غرار ما حدث في لبناف خالؿ فترة الحرب األ

نييار الدولة وتفككيا، كما ىو إحياف إلى حد عض األيجري في السوداف بؿ وصؿ االمر أيضًا في ب

 الحاؿ في الصوماؿ والعراؽ وليبيا.

وتأكيدًا لما سبؽ، فقد ذكر برىاف غميوف أف "البحث في الدولة وفيـ مشكالتيا يشكالف 

 قتصادية والثقافية التي تعيشياجتماعية والسياسية واإلالمدخؿ الرئيسي لتحميؿ وفيـ األزمة الشاممة اإل

جتماعي أو ثقافي ال يمكف أف يمر إال إقتصادي أو سياسي أو إالمجتمعات العربية، وكؿ إصالح 

(، أي أف أزمة الدولة القطرية تمثؿ عنصرًا رئيسًا في األزمة 27: 1997بإصالح الدولة")غميوف، 
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يتوقؼ في الشاممة التي يعيشيا الوطف العربي في الوقت الراىف، ومف ثـ فإف الخروج مف ىذه األزمة 

 جانب ميـ منو عمى مدى القدرة عمى إصالح ىذه الدولة.

 

 رابعًا: التبعية الييكمية لمخارج:

مف دوف الدخوؿ في تفاصيؿ حوؿ مفيوـ التبعية ومظاىرىا وأسبابيا، فالمؤكد أف الدوؿ 

لعربي حالة تبعية لمخارج، فالتبعية في الوطف ا -بدرجات متفاوتة وبأشكاؿ مختمفة –العربية تعاني 

ىي واقع قائـ لو مظاىره وأبعاده االقتصادية والغذائية والمالية والعسكرية واألمنية والسياسية والثقافية 

(، وجدير بالذكر أف تبعية الدوؿ العربية لمخارج ليست 180-177: 1989والتكنولوجية)العيسوي، 

بعض الدوؿ العربية محصمة لضغوط وعوامؿ خارجية فحسب، بؿ ىناؾ قوى اقتصادية وسياسية في 

قميمي العربي، وتآكؿ شرعية ستمرار عالقات التبعية، كما أف ضعؼ النظاـ اإلإترتبط مصالحيا ب

العربية، وتواضع حصيمة جيود  –النظـ الحاكمة، وتعدد مصادر الصراعات والنزاعات العربية 

المشترؾ، تعتبر مف قتصاد والدفاع التكامؿ والتعاوف بيف الدوؿ العربية، وبخاصة في مجالي اإل

العوامؿ الميمة التي دفعت دواًل عربية عديدة لالرتباط ببعض الدوؿ االجنبية، وبخاصة الواليات 

مريكية التي تزايد دورىا في المنطقة عمى أثر عوامؿ عديدة أبرزىا كارثة الخميج الثانية وما المتحدة األ

ـ، ما جعؿ 1991تي ) السابؽ( وتفككو عاـ نييار االتحاد السوفيا  ترتب عمييا مف آثار وتداعيات، و 

 الواليات المتحدة االمريكية القوة العظمى الوحيدة، ولو لبعض الوقت، في عالـ ما بعد الحرب الباردة.

وتعتبر عالقات التبعية مف العوامؿ الميمة التي تؤثر في  ديناميكيات العممية السياسية 

ربية، فالدولة التابعة ال يمكف أف تكوف دولة حريات، بؿ وأنماط العالقات والتوازنات داخؿ الدوؿ الع



 52 

إف النخب الحاكمة في الدوؿ التابعة غالبًا ما تعمؿ عمى تكريس عالقات التبعية وتستخدـ القوة 

لمواجية أية قوى أو تيارات داخمية ترفض ىذه النوعية مف العالقات وما يترتب عمييا مف آثار 

 (62-61:  2005)ابراىيـ، وتداعيات.

 خامسًا: اىتزاز شرعية الدولة ككيان سياسي:

إف الشرعية ىي مشكمة رئيسية تواجو الدوؿ العربية، وىذه ىي الحاؿ بوجو خاص، حيث 

"األغمبية العظمى مف األقطار العربية الحالية شيدت مولد مؤسسة الدولة ألوؿ مرة في ىذا القرف"، 

"رسوخ مؤسسة الدولة فييا، وبالتالي رسوخ  ويضيؼ سعد الديف إبراىيـ أف ىذا يعني ضمنًا أف

-215: 1991شرعيتيا التاريخية بالنسبة إلى مواطنييا، ىو أمر ميتز أو مشكوؾ فيو")مسعد، 

(، ويكوف ىذا أشد حينما ترتبط شرعية الدولة بالتدىور المستمر في شرعية النظـ السياسية 217

ؿ نظـ الحكـ العربية كؿ اإلجراءات لتوليد عمى  الرغـ مف استعما –الحاكمة، والحقيقة ىي، أنو 

 (. 403: 1984فإف إخفاقيا يجعؿ مسألة الشرعية تستعصي عمى الحؿ)سعد الديف،  –الشرعية 

مف المؤكد أنو عندما تتزامف أزمة شرعية النظاـ الحاكـ مع أزمة شرعية الدولة، فإنيا تصبح 

طار، فقد ة والحروب االىمية، وفي ىذا اإلجتماعية الممتدفي ىذه الحالة عرضة لخطر الصراعات اإل

ىو  -ولو بدرجات مختمفة –خمصت إحدى الدراسات إلى أف: " أىـ ما تشترؾ فيو الدوؿ العربية 

مر الذي يدؿ عميو مؤشراف ىما: وجود عجز في الشرعية غترابيا، األا  جتماعي و تشرذـ أساسيا اإل

مة الدولة القطرية تتعدى نظاميا السياسي إلى ساس األبوي لمسمطة السياسية، إف أز السياسية، واأل

 (.61-60: 2002جتماعية القائمة عمى ثقافة سياسية أبوية")قرني، نمط عالقاتيا اإل
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 سادسًا: غمبة الطابع الريعي وشبو الريعي عمى عدد من الدول العربية:

وزع لمخدمات عتبارىا مصدر الثروات الخاصة والمإإف الدور الذي تقوـ بو الدولة الريعية ب

والمزايا ومصدر التوظيؼ والتشغيؿ، إنما يدعـ إمكانات سيطرتيا عمى المجتمع ويجعؿ مواطنييا أقؿ 

وضاع أصبحت عرضة لمتغيير منذ تشددًا في المطالبة بالمشاركة السياسية، ويالحظ أف ىذه األ

الريعية عمى ثمانينيات القرف العشريف في ظؿ توافر مؤشرات عديدة تؤكد ضعؼ قدرة الدولة 

ستمرار في تمويؿ برامج وسياسات الرفاىية التي رسختيا االنظمة لدى مواطنييا ، خاصة في ظؿ اإل

ستمرار تزايد األعباء المالية  إنخفاض أسعار النفط وتذبذب ىذه األسعار بشكؿ ممحوظ مف ناحية، وا 

)لوتشياني،  ية أخرىعمى عاتؽ ىذه الدوؿ، وبالذات في ما يتصؿ بتمويؿ برامج التسميح مف ناح

1995.) 

أما الدولة العربية )شبو الريعية( فيي التي تعتمد في جانب مف إيراداتيا عمى مصادر 

خارجية أخرى غير العائدات النفطية، ومف ىذه المصادر: العوائد التي تحصؿ عمييا الدولة نتيجة 

يرادات السياحةلموقعيا اإل ، والمعونات الخارجية التي ستراتيجي ودورىا السياسي في المنطقة، وا 

تحصؿ عمييا، سواء مف دوؿ أخرى أو مف مؤسسات عربية أو أجنبية، فضاًل عف التحويالت المالية 

لمواطنييا العامميف في الدوؿ النفطية، وتقع دوؿ عربية عديدة مثؿ مصر وسوريا واالردف وتونس 

الريعية النفطية" و" الدوؿ شبو  ختالؼ بيف " الدوؿواليمف ضمف ىذه الفئة، وىناؾ بعض أوجو اإل

خيرة إلى فرض ضرائب عمى مواطنييا، ضطرار األإالريعية غير النفطية" وبخاصة في ما يتصؿ ب

قتصادية تقشفية، والسماح لمواطنييا بيامش مف المشاركة السياسية المحسوبة في إوتبني سياسات 

 (64ص 2005)إبراىيـ ، بعض الحاالت.
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 السياسي واالداري: سابعًا: استشراء الفساد

داري ىو ظاىرة عالمية تعرفيا مختمؼ دوؿ العالـ بدرجات متفاوتة إف الفساد السياسي واإل

وأشكاؿ مختمفة، ويتمثؿ الفارؽ بيف دولة وأخرى بيذا الخصوص في حجـ وطبيعة ظاىرة الفساد مف 

ضوء ذلؾ، تؤكد  نتياجيا في التعامؿ معيا مف ناحية أخرى، وفيإناحية، واألساليب التي يتـ 

مؤشرات وظواىر عديدة أّف الفساد أصبح يمثؿ جزءًا مف بنية الدولة العربية في العديد مف الحاالت 

أي تحولو إلى مؤسسة حيث ينخرط في ممارستو بشكؿ مباشر أعداد مف شاغمي المناصب السياسية 

اد القمة(، ومف المؤكد أف قتصادية العميا في الدولة، وىو ما يطمؽ عميو البعض ) فسواإلدارية واإل

نتشار الفساد عمى مستويات إدارية ووظيفية أدنى، أي يمتد إلى القاعدة؛ إفساد القمة يؤدي إلى 

تجار بالوظيفة العامة والتحايؿ عمى القوانيف وتزوير ولذلؾ فإف ظواىر الرشوة والعموالت واإل

ية العظمى مف الدوؿ العربية)عبد نتخابات ... الخ، أصبحت مف الممارسات الشائعة في الغالباإل

 (.243: 1999الفضيؿ، 

داري في الوطف العربي عمى ىذا النحو نتشار ظاىرة الفساد السياسي واإلإوجدير بالذكر أف 

 (:2001إنما يجسد ويعكس ظواىر ودالالت عدة ميمة، منيا)النجار، 

عّمد رأس الماؿ الطفيمي إلى حقيقة العالقات المشبوىة بيف السمطة والماؿ في ىذه الدوؿ، حيث يت .1

إفساد أجيزة الدولة ومؤسساتيا، بؿ تخريبيا أيضًا في سبيؿ تعظيـ أرباحو ومكاسبو، مف خالؿ 

قتصادية، كما نخراط في أنشطة وممارسات غير مشروعة، يدخؿ معظميا في نطاؽ الجريمة اإلاإل

حقيؽ مصالح شخصية أو عائمية، يقوـ العامموف في المناصب السياسية واإلدارية بممارسة الفساد لت

 سواء أكانت مادية أـ غير مادية.
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غياب أو ضعؼ أجيزة الرقابة والمساءلة والمحاسبة عمى المستوييف الرسمي والشعبي، سواء  .2

جيزة الرقابية والمحاسبة الحكومية أو البرلماف أو أجيزة االعالـ أو أي وسائؿ أخرى تمثمت في األ

 ر الذي يسمح بتفشي ظواىر الفساد.ملمرقابة الشعبية، وىو األ

لتزاـ الدوؿ العربية بمبدأ الشفافية في إدارة سياساتيا الداخمية، وبخاصة في مجاالت إعدـ  .3

 االقتصاد والماؿ والعمؿ السياسي.

في ضوء ما نقدـ يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف أف الدولة القطرية العربية قد استحوذت 

قتصاد وقامت بتأميـ ستقالؿ، وسيطرت عمى اإلحمة ما بعد اإلعمى كؿ الفضاء السياسي في مر 

المجتمع لحسابيا وسعت إلعادة تشكيمو عمى أسس جديدة ووفؽ شعارات وأيديولوجيات قومية 

يجابية التي حققتيا الدولة القطرية العربية في بعض نجازات اإلشتراكية، ومع التسميـ ببعض اإلا  و 

ستقالؿ ال يمكف القوؿ أف أنو بعد مضي عدة عقود عمى اإلالمجاالت خالؿ بعض الفترات، اال 

حرى النخب التي حكمت ىذه الدوؿ، قد حققت اآلماؿ والطموحات الكبرى الدوؿ العربية، أو باأل

رض المحتمة، ستقالؿ الوطني وتحرير األلشعوبيا في الوحدة العربية واألصالة الحضارية وحماية اإل

نجازات التي كانت قد تحققت خالؿ ث تراجع عف بعض اإلبؿ إنو في بعض ىذه المجاالت حد

ال في ضوء ما سبؽ ذكره عف عناصر األزمة البنائية إفترات سابقة، وىذا الوضع ال يمكف تفسيره 

 التي تعانييا الدولة القطرية العربية. 

طرية فإف الدولة الق ،ولكف بالرغـ مف أزمتيا البنيوية التي تراكمت عبر فترة ممتدة مف الزمف

ف كانت ىناؾ دوؿ قد واجيت أو تواجو مخاطر العربية قد تمكنت مف الصمود واإل ستمرار، حتى وا 

 :التفكؾ الداخمي، ويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب
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نظمة السياسية العربية ليا كياناتيا الجغرافية والسياسية السابقة عمى الوجود أف بعض األ .1

 ستعماري.اإل

ستقالؿ وحرصيا عمى التمتع الحكـ في مرحمة ما بعد اإلطبيعة النخب التي تولت مقاليد  .2

 ستقالؿ وممارسة السيادة الوطنية.باإل

طبيعة النظاميف االقميمي والدولي الذي نشأت وتطورت في ظميا الدولة القطرية العربية، فكالىما  .3

ؿ العربية يقوـ عمى أساس أف الدولة الوطنية ىي الفاعؿ الدولي الرئيسي، والدليؿ عمى ذلؾ أف الدو 

قد أسست جامعة الدوؿ العربية كتنظيـ إقميمي، ولكف لـ تتنازؿ ليا عف أي جزء مف سيادتيا بؿ أف 

عالء المصالح القطرية عمى حساب المصالح إتتشدد الدوؿ العربية في ما يتصؿ ب عتبارات السيادة وا 

صابتيا بالشمؿ في معظـ القومية يعتبر مف األسباب الرئيسية لضعؼ فاعمية جامعة الدوؿ العربية وا  

 .(2004االحياف )غميوف، 

تنامي شبكة مف القوى والجماعات أصحاب المصالح والتيارات السياسية والفكرية المرتبطة بإطار  .4

 الدولة القطرية وسياساتيا.

وعمى الرغـ مف بعض المحاوالت التي بذلت في مراحؿ سابقة إلصالح جياز الدولة في 

  أنيا لـ تحقؽ االىداؼ المرجوة منيا فيي كانت كما يمي:الإبعض االقطار العربية، 

 خرى. محاوالت جزئية وليست شاممة، أي اقتصرت عمى بعض الجوانب والقطاعات دوف األ .1

 شكاؿ دوف المضاميف.ىتمت أكثر باألإمحاوالت شكمية وليست جوىرية، أي  .2
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متكاممة وشاممة لإلصالح  محاوالت متقطعة وظرفية، أي لـ تنتظـ في إطار رؤية أو إستراتيجية .3

 يجري تنفيذىا بشكؿ تراكمي ووفؽ مخطط زمني مدروس.

ستمرار محاوالت براغماتية ترمي في الغالب إلى تكريس مراكز النخب الحاكمة وتمكينيا مف اإل .4

 في السمطة.

ف وعمومًا، تشترؾ االنظمة السياسية العربية مع بقية االنظمة السياسية في العالـ الثالث في سمتي

 رئيستيف ىما :

 التبعية: -أ

وىي مفيوـ حديث ظير بعد انقضاء العالقات االستعمارية في صورتيا التقميدية، وتعد  

التبعية في كتابات بعض المحمميف مفيومًا يتكوف مف شقيف أساسييف، أحدىما شؽ العالقات حيث 

دوؿ مشروط بنمو وتوسع تصير التبعية ىي "الموقؼ الذي تكوف فيو اقتصادات مجموعة معينة مف ال

(. واآلخر ىو شؽ المؤسسات حيث تصير التبعية إلى 22: 2007قتصاد آخر")ىالؿ ومسعد، إ

البناء الداخمي لمجتمع معيف، بحيث يعاد تشكيمو وفقًا لإلمكانات البنيوية القتصادات قومية محددة 

 .(66-65: 1987أخرى")حرب، 

ستخداـ إعف تمؾ العالقات غير السوية ب ولقد عبر عالـ االجتماع النرويجي غالتونغ 

مصطمح "االستعمار الييكمي" الذي يشير إلى تفاعؿ رأسي بيف المركز واألطراؼ في صورة تبادؿ 

حتكار المراكز لمسمع المصنعة مقابؿ مسؤولية إقتصادي يتسـ بعدـ المساواة، نتيجة ا  تجاري و 

طراؼ مف تحقيؽ وفورات خارجية)السيد، األطراؼ عف المواد األولية، األمر الذي يحـر دوؿ األ
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(. بيذا المعنى يختمؼ مفيوـ التبعية كميًا عف مفيـو االعتماد المتبادؿ الذي يعبر عف 206: 1992

عالقات متكافئة بيف دوؿ مختمفة، كتمؾ العالقة القائمة بيف الواليات المتحدة والياباف عمى سبيؿ 

 (.23: 2007المثاؿ )ىالؿ ومسعد، 

كاف يمثؿ المدخؿ الثقافي مدخاًل مناسبًا لخمؽ عالقة التبعية ثـ تكريسيا، يحدث  وعادة ما 

شاعة القيـ اإل عتماد عمى ستيالكية بحيث يستمر اإلذلؾ مف خالؿ الترويج لنمط الحياة الغربية، وا 

إف ىذا قتصادية، فحتياجات األساسية، ولما كانت التبعية السياسية قرينة لمتبعية اإلالغرب في تمبية اإل

 ( .24: 2007ستقاللية القرارات السياسية لدوؿ الجنوب)ىالؿ ومسعد،إيفسر عدـ 

 المعاناة من مشكالت المرحمة االنتقالية وأزماتيا: -ب

تجتاز الدوؿ النامية أو دوؿ الجنوب مرحمة مف مراحؿ تطورىا السياسي يعبر عنيا بالمرحمة  

تنمية السياسية، فيناؾ أزمة اليوية بمعنى التشرذـ االنتقالية، تواجو في غضونيا مختمؼ أزمات ال

الثقافي والعجز عف التكامؿ الوطني في إطار واحد، وأزمة التغمغؿ بمعنى قصور الدولة عف فرض 

نخراط قطاعات إسيطرتيا المادية وتطبيؽ قوانينيا في مختمؼ أنحائيا، وأزمة المشاركة بمعنى عدـ 

عممية صنع القرار لنقص في المؤسسات أو لعدـ فعاليتيا، عريضة مف المواطنيف في اإلسياـ في 

نتفاء العدالة في تقسيـ منافع التنمية وأعبائيا سواء بيف المواطنيف أو بيف إوأزمة التوزيع بمعنى 

األقاليـ، وىناؾ أخيرًا أزمة الشرعية التي تاتي كمحصمة لمختمؼ األزمات السابقة، وتعبر عف رفض 

 (.31: 2007طوعي ألوامر السمطة السياسية)ىالؿ ومسعد، نصياع الالمحكوميف لإل
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تواجو دوؿ الجنوب أزمات التنمية السياسية دفعة واحدة وليس مراحؿ كما في الدوؿ المتقدمة  

ويمكف التمييز في ىذا السياؽ بيف ثالثة مسالؾ أساسية، أوليا ىو المسمؾ  (،1983)معوض، 

والجيش مف دوف ،ؤسسات المخرجات مثؿ البيروقراطيةالتكيفي الذي ينصب عمى تحديث م-التقميدي

مؤسسات والمدخالت مثؿ األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وثانييا ىو المسمؾ 

اإلصالحي الذي يقوـ عمى إدخاؿ بعض اإلصالحات االقتصادية التي ال تناؿ مف أساس -التحديثي

التعبوي الذي يتخذ مف تغيير األوضاع -مؾ الثوريالنظاـ االجتماعي وال تمس جوىره وثالثيا ىو المس

 (.32: 2007الداخمية والخارجية ىدفًا أساسيًا لو ويحشد قوى الجماىير مف ورائو)ىالؿ ومسعد، 

ىناؾ عالقة جدلية بيف األبعاد االقتصادية والسياسية لعممية التنمية، فمف جية نجد أف 

سي تؤثر في أدائو مف خالؿ تأثيرىا في تفاعالت قتصادية كأحد مدخالت النظاـ السياالتنمية اإل

قتصادية كأحد مخرجات النظاـ السياسي يتوقؼ نجاحيا أطرافو ومطالبيـ ودعميـ لو، وأف التنمية اإل

 رستقراعمى درجة شرعية ىذا النظاـ السياسي وقدرتو عمى تعبئة الجيود والطاقات، وتوفيره لألمف واإل

لتي تؤثر في األبعاد االقتصادية والسياسية وتتأثر بيا، وىذا يعني أف إف لمتنمية أبعادىا الثقافية ا

 ( .1993التنمية ظاىرة معقدة ال ينبغي التعامؿ معيا مف زاوية أحادية)عارؼ، 
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 الفصل الثالث

 الدور الوظيفي لمقبيمة في تشيكل البنية الييكيمة لالنظمة السياسية العربية

ي نسقًا اجتماعيًا متفاعال تؤدي فيو أجزاؤه وظائؼ يشكؿ المجتمع مف منظور بنائي وظيف

أساسية لتأكيد الكؿ وتوطيده، وأحيانا إتساع نطاقة وتقويتو ، وىكذا تغدو االجزاء متساندة متكاممة ، 

وبمعني آخر، إف كؿ وحدات النسؽ اإلجتماعي أو جزئياتو تجتمع  وتتآزر في كّؿ ىو أقرب الى 

الفكرة العالئقية والتساند واإلرتباط ىي التي تسود في أي نسؽ مف  اإلكتماؿ والتآلؼ ، ونظرًا ألف

أنساؽ المجتمع فإف النموذج البنائي الوظيفي يفترض وجود النظاـ الذي يييمف عمى سير الحياة 

اإلجتماعية، ذلؾ بمعني أف األنساؽ الفرعية ألي مجتمع  أو وحداتو المكونة لو اليتسنى ليا العمؿ 

تحرؾ في إطار مف التناغـ والتآلؼ لخدمة الكؿ اإلجتماعي ،ويري )تالكوت بشكؿ عشوائي بؿ ت

بارسونز( في ىذا المجاؿ أف األنساؽ اإلجتماعية تمتمؾ في داخميا كؿ عناصر اإلستمرار الذاتي، 

كما تتضمف مقومات عمميات التغيير، غير أنو منظـ، أو ما أطمؽ عميو )التوازف المتحرؾ( وىذا 

 (. 112: 1985اإلجتماعي يسيطر عمى أفرادة سيطرة مطمقة)السيديحي،يعني  أف النسؽ 

ف كؿ األنساؽ  إف النظاـ اإلجتماعي موجود بالضرورة إلشباع الحاجات اإلجتماعية، وا 

األخالقية التي يمارسيا الناس تؤدي وظيفة لمتنظيـ اإلجتماعي، وبغض النظر عف الحاالت الشاذة 

نطالقا مف التأكيد فإف كؿ مجتمع يطور نظامًا أخالق يا يتالئـ مع الوظيفة الحقيقية التي يؤدييا، وا 

المستمر لعمميات التساند الوظيفي داخؿ النسؽ، فإف الوظيفية تميؿ إلى إلغاء عممية الصراع 

اإلجتماعي وتتجاىؿ كميًا فكرة التغيرات الجذرية ،فيناؾ عوامؿ الكبح والضبط التي تعمؿ عمى 

ظامو العاـ، إف فكرة الوظيفة التي ترتبط عند )براوف( إرتباطا وثيقا بفكرة إستمرار المجتمع وحفظ ن
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البناء، عمى إعتبار أف البناء ىو مجموعة مف العالقات المنظمة التي تقوـ بيف الوحدات المكونة 

لو،وأف عممية الحياة التي تتألؼ مف المناشط التي تقوـ بيا ىذه الوحدات،ىي التي تكفؿ البناء خالؿ 

 مف.الز 

ويتناول الفصل الثالث الدور الوظيفي لمقبيمة في تشكيل البنية اليكيمية لألنظمة السياسية 

 العربية من خالل المباحث الثالثة التالية:

 .المبحث االول :القبيمة ودورىا في مؤسسات األنظمة السياسية العربية

  لممجتمعات العربية. إلجتماعيةالمبحث الثاني : الدور الوظيفي لمقبيمة في الحياة اإلقتصادية وا

 .2011بعد دور القبيمة في الحراك السياسي في المنطقة العربيةالمبحث الثالث : 
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 :المبحث األول :القبيمة ودورىا في مؤسسات األنظمة السياسية العربية 

و إف النظر إلى القبيمة كواقع تتظيمي وممارسات في مجتمعاتنا العربية، ال كحقيقة بيولوجية أ

جينيولوجية كما يذىب البعض، ىي األكثر قابمية لمتفعيؿ وقد تكوف األكثر تأىياًل ألف تمعب دور 

األحزاب السياسية، إذا ما تحولت ىذه المجتمعات إلى مجتمعات ديمقراطية برلمانية 

 .( 2010:474)الصوياف،

عمى إعتبار أنيا تشكؿ  تجاوزًا لمرحمة حزبية القبيمة إلى دولة القبيمة ويكمف مالحظة حدوث     

إطارًا شاماًل لمجماعة بحيث يستطيع الفرد أف يحقؽ رغباتو مف خالليا، وليحظى كذلؾ باألمف 

واإلستقرار ولو بصورة مؤقتو ، األمر الذي دفع أولئؾ الدارسيف إلى تبني قراءة آليات عمؿ وحراؾ 

أف يتـ تحميؿ القبيمية يقترح الغذامي القبيمة كما تقرأ آليات عمؿ مؤسسات الدولة ، وعمى ىذا األساس 

في حاالت السمـ وفي حالة الحرب ، وفي حالة التحالؼ ،وفي مثمما يتـ تحميؿ األنظمة السياسية 

حالة المصالح ، وفي حالة التنافس الثقافي واإلجتماعي والرياضي قائاًل: "تاريخ صراعات القبائؿ 

قرأ السموؾ التبادلي بيف األطراؼ" )الغذامي يجب أف يقاس عمى ما يجري بيف الدوؿ ويجب أف ن

،2009:،158).  

ويتفؽ عمي الوردي مع ىذا الرأي، في أف الدوؿ المتحضرة قد تشبو القبائؿ البدوية مف ىذه      

الناحية،  فيـ جميعًا يتنازعوف مف أجؿ البقاء ، ولكف طبيعة الحرب في البداوة تختمؼ عنيا في 

في البداوة وما السمـ فييا إال عرض طارئ ، أما الحضارة ، فالسمـ  الحضارة، فالحرب ىي األصؿ

 ( 95:2009ىو األصؿ والحرب عرض . )الوردي ،
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إف القبيمة السياسية شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ اإلجتماعي ، الذي يختمؼ عف القبيمة العادية ، أي     

القرابة ، في أنو يتحوؿ " إلى حكـ مجموعة العالقات المتبادلة بيف األفراد ،والمبنية عمى تراتبية 

لمعناصر األيديولوجية في توزيع السمطة السياسة "  إف اإلبقاء عمى تسمية القرابة يساعد الوالءات 

 الوشائجية التي تعمؿ كأداة قوة في تحفيز األفراد والجماعات اإلجتماعية وتعبئتيـ .

 ويتمحور دور القبيمة في ثالثة محاور عمى األقؿ :   

 أنيا توفر أساس العصبية.  -أ 

أنيا تعمؿ كمبدأ منّظـ، أي يخصص موارد الجماعة ويحدد مواثيؽ اإلدخاؿ اإلستبعاد المطمؽ  -ب 

 مف الجماعة.

أنيا تمثؿ عقمية عامة )شعبية( ، تحكـ كؿ أشكاؿ العالقة السياسية، إنو إتحاد الغايات الذي  -ج 

 الذيف يتنافسوف عمى موارد الجماعة .يوّحد العناصر المكونة المختمفة واألعضاء 

ولمقبيمة السياسية ناحية أخرى حيوية ، ولكنيا ميممة، وىي أنيا ليست شكاًل أساسيًا مف أشكاؿ     

عقمية عامة ، تخصب الذاكرة   -وىذا ىو األىـ -التنظيـ اإلجتماعي وحسب، بؿ ىي أيضًا 

ة معينة ، أو في شكؿ مف أشكاؿ المجتمع ، الجماعية لممجموعة، وال تنحصر بالتالي بفترة تاريخي

كالبداوة عمى سبيؿ المثاؿ، ومرد ذلؾ أنيا تطورية لكونيا مألوفة ، فيي تتطور بالتكيؼ مع البيئات 

 والحقائؽ  المتغيرة .

وفي التراث ، لـ ينجح اإلسالـ  في الحموؿ محؿ القبيمة السياسية كوسيمة لتحقيؽ إندماج األمة     

ي معنوي ، وعند تنظيـ المجتمع اإلسالمي األوؿ في المدنية ، أثناء اليجرة ، جرت عمى أساس أدب
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العودة إلى مبادئ التنظيـ القبمي، إف مقتؿ الخمفاء  الثالثة بعد أبو بكر الصديؽ )عمر وعثماف وعمي 

 رضي ا عنيـ( ، ليو دليؿ عمى بروز الوالءات القبمية )العصبية( ، وما إنتصار األموييف في

الواقع، إال إنتصار القبمية السياسية عمى اإلندماج الخمقي المعنوي، ولكف ذلؾ كاف في الماضي 

 .(wolf،1982 :93البعيد ) 

إف المكونات األساسية لممتغيرات الدينية ، والسياسية واإلقتصادية ، والعاطفية ، في مفيـو القبمية     

سموؾ اإلجتماعي في محيط دينامي، ولذلؾ لـ يعد السياسية، توفر الكثير مف الميزات في تفسير ال

يكفي التأكيد أف التوجيات الدينية في الجزيرة العربية التقميدية ، باتت تأنس في نفسيا القوة ، إذ أف 

ذلؾ مف نافمة القوؿ ، وليس زواج الممؾ) ابف سعود( مف مختمؼ القبائؿ شرطًا ضروريًا لضماف والء 

(  ويتبع ذلؾ 19: 1996مو ، ألف مثؿ ىذا اإلدعاء شديد التبسيط) النقيب ،ىذه القبائؿ تمقائيًا لنظا

أف عممية إقرار الشرعية تشكؿ نتيجة ليذا ، اإلطار السياسي، غير أف إقرار شرعية السمطة إتبع 

مساريف مختمفيف في بمداف المشرؽ وبمداف شبو الجزيرة العربية ، ففي غالبية بمداف المشرؽ) العراؽ، 

سوريا، لبناف( نجد أف اإلندماج القومي بني عمى أساس القومية العممانية في الدوؿ القومية  األردف،

الحديثة اإلستقالؿ ، عمى حيف نشدت بمداف شبو الجزيرة الشرعية الدينية  ويمكننا  إلى حد ما أف 

مية نخطو خطوة أخرى بإفتراض أف تمؾ الدوؿ التي سعت إلى اإلندماج اإلجتماعي عف طريؽ القو 

العممانية ىي أقؿ استقرارًا مف الدوؿ الممكية القائمة عمى الشرعية الدينية ، وصحة ىذه الفرضية  

ترى بوضوح  مدىش  في العراؽ بعد  تعرضو ألقسى أزمة في تاريخو الحديث ، كادت البالد 

بيمة السياسية بكامميا أف تتفتت إلى أقساميا التي منيا تتألؼ : الشيعة ،والسنة ، واألكراد، أي الق

 المرتبطة بالرباط الديني .
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لتحاـ بيف األفراد عبر النسب تعتبر العصبية فكرة مركزية في القبيمة ، وىي ناجمة عف اإل

والقرابة، وتتجسد ىذه الفكرة في قيـ المناصرة والمغالبة والتضامف، وقد كانت العصبية المدخؿ الرئيس 

خ االسالمي، ويعرؼ الجابري العصبية بأنيا "رابطة الذي نظر بو ابف خمدوف الى أحداث التاري

فراد جماعة ما،قائمة عمي القرابة ،ربطًا أجتماعية _سيكولوجية ،شعورية وال شعورية معا تربط إ

 .(168: 1994مستمرًا يبرز ويشتد عندما يكوف خطٌر ييدد إولئؾ األفراد كأفراد وجماعة ) الجابري،

مشتركة والدائمة لمجماعة ىي األساس الفعمي ويذىب الجابري إلى أف المصمحة ال

لمعصبية،ويرى ابف خمدوف أنيا تذىب الى أبعد مف النسب ، والتكوف ممتدة بالرابطة الدموية وحدىا 

بؿ إف التكتالت في المؤسسات الحديثة تمثؿ صورة لمعصبية متى إشتد التضامف بيف أفرادىا، والقبيمة 

ي تسمسؿ مناسب إال أف دخوؿ كثيريف فييا بالوالء ،خصوصًا في العربية مع أنيا تعتمد رابط الدـ ف

أياـ الفتوحات،أو تبعا لمغـر كما ىو شائع في أنماط الوالء العشائري ، جعؿ األجياؿ الالحقة ليؤالء 

الموالي جزًء مف عماد ىذه القبائؿ ويكشؼ خمدوف النقيب عف مفيوـ القبيمة السياسية "بوصفيا شكاًل 

ؿ  التنظيـ االجتماعي يتمايز عف مفيوـ التقميدي لمقبيمة الذي يعتمد وحدة النسب، حديثا مف أشكا

وىي حالة عقمية عامة تخصب الذاكرة الجماعية لممجموعة ، وىي مفيوـ تطوري أيضا يتناغـ مع 

االوضاع الجديدة ويفيد ترابط التجمعات كما ترابط القبائؿ مف أجؿ سياسة أوغرض ، فيي عصبية 

وف الطبقات والطوائؼ ،في المدينة أو الريؼ ،ألف ىياكؿ النظـ التقميدية مازلت تعيد إنتاج تتموف بأل

 ..(1996نفسيا عبر ما يستجد مف دوراتيا التاريخية ) النقيب،

جتماعيا بالغ الخطورة حيف تتقاطع مع العالـ السياسي الحديث ،ألنيا إوتكوف القبيمة كيانا 

وتحشيدي  وغير منضبط فكريا ما يولد نتائج فادحة عمي المستوي  تتداخؿ بيذا العالـ بشكؿ "عصبي
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جتماع،ألنو يخمؽ إالسياسي واإلجتماعي فمفيوـ التعصب ىو في العمؽ ،عامؿ فرقة ال عامؿ 

أجسادا إجتماعية ليا والءاتيا الداخمية الخاصة ،وتتنافر أو تتصارع مع )آخر( يشاطرىا المجتمع 

خريف .ثـ وعمي مستوي أعمى نا واآلقوـ بادئ ذي بدء بالفصؿ بيف األذاتو، وىذا منحى سمبي، إذا ت

،تقسـ العالـ إلي نصفيف متعارضيف:القرابة والالقرابة،العشيرة والعشيرة المعادية ليا، واإلسالـ والال 

 (. 14: 1992إسالـ وىكذا ") شرابي ،

تو، وقوة الشيخ في القبيمة إف القيادة في القبيمة متوارثة، وليا ترتيب ىرمي يكوف الشيخ في قم

فراد القبيمة موالوف أغير قسرية، فطبيعة أفراد القبيمة بال إجبار أو إخضاع، ويري عمي الوردي أف 

حواؿ، وبغض النظر عف ا تتغير األمجدًا لماضييـ ،  ويؤكد أف والء البدو يتميز في والئيـ مي

(.وعبر ىذا 1998و مظمومًا" )الوردي،مسألة الصواب والخطأ فشعارىـ دومًا)أنصر آخاؾ ظالمًا ا

 الوالء شبو المطمؽ تتولد قوة القبيمة وتأثيرىا ،وىوتأثير يعتمد حجـ القبيمة وعدد أفرادىا.

ويري شرابي أف الوالء القبمي ليس "تعبيرًا عقائديًا،بؿ إنو يقوـ عمي حاجات أساسية"، وىو 

(،ومفيوـ الوالء لمقبيمة 47: 1992د".)شرابي،يبنى عمى الحاجات الوظيفية التي تقدميا القبيمة لمفر 

ىومفيـو يغذي نفسو بنفسو مف داخؿ القبيمة :فالقبيمة تتمركز عمي مفيـو "الغنيمة"،وما يتحصؿ مف 

منفعة منيا إنما ىو عائد ومكافأة ضمنية لموالء والتضامف.وبحسب الجابري فإف القبيمة ليست في 

لذي بوساطتو يتـ"كسب الغنيمة"والدفاع عنيا.وبالتالي فإف نياية التحميؿ إال اإلطار اإلجتماعي ا

القبيمة ىي التي تحكـ في نياية التحميؿ"مفعوؿ القبيمة حيث إف "القبيمة معزولة عف الغنيمة" ،ىي 

 (.60: 1990مقولة مجردة وقالب فارغ.) الجابري ،
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وحضر مقيموف قبؿ اإلسالـ إنقسمت المجتمعات العربية إلى قسميف رئيسيف : بدو رحؿ ، 

إجتماعي متبايف، حيث كانت بعض مجتمعاتيـ تجارية،  –وقد كاف العرب في وضع إقتصادي

وبعضيا زراعية إقتطاعية وأخرى مجتمعات رعوية، فاليمف عمى سبيؿ المثاؿ ، " كانت مف أخصب 

تنظيـ أجزاء الجزيرة ، وقد شيدت أرقى مستوى مف الحضارة العربية قبؿ اإلسالـ ، وأعمى درجة مف 

الدولة والمجتمع ، ومع أف الزراعة  كانت عامال ميما في إقتصادىا إال أف ) رخاءىا ( ، وقوتيا 

 إستندت إلى التجارة .

( ، حيث مثمت 13: 1982لقد عاش العرب في ظؿ النظاـ القبمي حقبا طويمة) الدوري، 

لسمطانو شتى القبائؿ  القبيمة وحدة سياسية مستقمة وقد افتقر العرب آنذاؾ لنظاـ سياسي يخضع

العربية ، فقد كانت كؿ قبيمة أشبو بدولة صغيرة  وتعتبر رابطة الدـ أو) النسب(  أساس المجتمع 

( كذلؾ عرفت القبائؿ العربية مفيومًا إجتماعيًا شاماًل 315-314: 1970السياسي القبمي )عمي، 

وة والنفوذ أو القسر والييمنة ، لمسمطة فال يفرؽ لدييا بيف مفاىيـ السمطة والسمطاف ، وبيف الق

فجميعيا تستند في سمطتيا إلى كؿ مف التنظيـ اإلجتماعي ممثاًل بالعشيرة كأداة تنظيمية داخؿ القبيمة 

   .(12،21،43،45: 1991، ولألعراؼ القبمية المتبعة ) الخوري، 

،  37،  33-32: 1986ويمكف تحديد دور القبيمة العربية كتنظيـ سياسي بما يأتي: )ضاىر، 

320). 

بساطة السمطة السياسية داخؿ القبيمة ، وسيولة اإلتصاؿ السياسي بيف الحاكـ ) الشيخ (  -

 والمحكـو )رجؿ القبيمة ( .

 والء األفراد لمقبيمة أو ال . -
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 انصياع األفراد لمتراتب السياسي داخؿ القبيمة وفقًا لألعراؼ والقيـ القبمية المرعية . -

ة لزعماء ) شيوخ( القبيمة ما دامت ىذه الزعامو محافظة عمى الشورى احتراـ السمطة السياسي -

 ضمف األعراؼ القبمية المتوارثة .

-348:  1970ختيارًا )عمي،ا  الرئاسة أو ) الزعامة( القبمية وفقًا لمقيـ القبمية ، رضًى و  -

(، و يرى  بعض الباحثيف العرب أف طرؽ تولي الزعامة القبمية تجمع بيف كؿ مف 350

ف مصدر الشرعية وممارستيا مستمدة مف القيـ اإلالو  جتماعية راثة والتعييف واإلختبار ، وا 

( فالزعامة 175: 1980القبمية ، كالشجاعو واإلقداـ والتضحية والقدرة عمى الخطاب)ربيع، 

القبمية منصب يستحقو الفرد بخصالو وكفاءتو، وىناؾ مف يرى أف مشروعية تولي زعامة 

يقتضي توفر خصاؿ ست ، لدى ىذه الزعامة ىي : النجدة ، السخاء ، القبيمة وقيادتيا 

 .(143: 1990الصبر ، الحمـ ، التواضع ، والبياف. )الجابري، 

حتكاـ أفراد القبيمة إلييا في سموكيـ ا  فاعمية " العصبية القبمية" في حماية الجماعة و  -

 .(48: 1990االجتماعي والسياسي )الجابري، 

(، وكانت 74: 1984القبمي لزعيـ " شيخ" القبيمة ومجمسيا  )حسف،  السيادة في المجتمع -

السيادة في المجتمع القبمي تؤوؿ إلى" مجمس القبيمة" يترأسو زعيـ ) سيد ( القبيمة ، وكاف 

يحؽ ألفراد القبيمة حضور مجمسيـ القبمي لبحث شتى القضايا التي تيميـ وقبيمتيـ ، عمى 

لمتعرِؼ عمى مفيوـ السيادة في القبيمة العربية ودور مجمس المستوييف الداخمي والخارجي ، 

 القبيمة في تسيير شؤونيا. 
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أما عمى مستوى الخطاب اإلعالمي، المرتكز في غالبيتو عمى مرجعية خارجية أو دولية،  

فإف تناوؿ المسألة القبمية تميز بالتقطع، ألنو إرتبط في أغمب مراحؿ التأـز اإلجتماعي والسياسي، 

برزت فييا األحداث القبمية كتعبيرات عف اإلحتجاج والمطمبية، وكأف إبرازه سيعني إظيار طبيعة  التي

عجز الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عف مواجية التحديات المطروحة في المجاؿ التنموي، وىي 

ة تحديثات تستفحؿ حينما يعجز المحمموف عف تفسير آليات اشتغاؿ تركيبات المجتمع االجتماعي

 والثقافية.

إف القبيمة بأدائيا الوظيفي تقترب الى البرلمانات العربية، وبذلؾ فيي تتدخؿ بطريقة أو  

بأخرى في تشكيؿ الحياة السياسية ورسميا، رغـ محاولة بعض السمطات تجاىؿ ذلؾ مف خالؿ 

بائؿ في عمى شيوخ الق -في غالب األحياف–تدعيـ وتشجيع األحزاب السياسية التي يعتمد مرشحوىا 

إلى إحتفاظ القبيمة بسماتيا وتقاليدىا األصمية، مما حفظ ليا  -ال شؾ–جمب األصوات وىذا يعود 

 قوتيا وىيبتيا ونفوذىا عمى الساحة. 

ويكشؼ خمدوف النقيب عف مفيوـ القبيمة السياسية بوصفيا شكاًل حديثًا مف أشكاؿ التنظيـ 

ة الذي يعتمد وحدة النسب، إذ يصنفيا كونيا حالة االجتماعي يتمايز عف المفيوـ التقميدي لمقبيم

"عقمية عامة" تخصب الذاكرة الجماعية لممجموعة، وىي مفيوـ تطوري أيضًا يتناغـ مع األوضاع 

الجديدة، ويفيد ترابط التجمعات كما ترابطت القبائؿ مف أجؿ سياسة أو غرض، فيي عصبية تتموف 

الريؼ، ألف ىياكؿ النظـ التقميدية ما زالت تعيد إنتاج نفسيا بألواف الطبقات والطوائؼ، في المدينة أو 

 .(415: 1997عبر ما يستجد مف دوراتيا التاريخية.)النقيب،
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لذا يعزى عدـ نجاح الممارسة الديمقراطية في العديد مف الدوؿ العربية  إلى التأثير السياسي  

ويرى بعض المنظريف، مثؿ عبد الوىاب  لمقبيمة، وتداخميا في العمؿ السياسي في ظؿ الدولة الحديثة،

أف الديمقراطية، كي تترسخ وتتجذر في  Lipset (1994)( و "سيمور ليبست" 2006رشيد )

المجتمع فإنيا بحاجة إلى أف ُتحتضف ثقافيًا، وأف تؤسس وجودىا عمى البنى الثالث: اإلقتصادية 

ربية بالوجود القبمي الواسع والممتد، ما والسياسية واإلجتماعية وىي البنى التي تأثرت في الحالة الع

 .(2011أنتج تأثيره في العممية السياسية.)الحيص،

في المقاـ  –إف الذي أفشؿ الممارسة الديمقراطية في العديد مف المجتمعات العربية، كاف  

قبؿ إستبداد النخبة السياسية الحاكمة، والصراع بيف أجنحة الحكـ، والممانعة الثقافية ضد ت -األوؿ

القيـ الحديثة أو إمتصاصيا، وتقبؿ مفيوـ الوطنية، وقد تبيف أف القبيمة ككياف تقميدي ومؤثر 

إجتماعي، كاف ليا شأف ميـ في ذلؾ، فالوالء القبمي المحقؽ لقوة شيوخ القبيمة ونخبتيا إستخدـ مرارًا 

، أو حتى لتقوية في الممارسة السياسية لدعـ جناح سياسي ضد آخر، أو لتقوية النخبة المتحكمة

المعارضة والصداـ مع الدولة، وىذا أمر يؤكد النقطة األىـ التي خمصت إلييا بعض الدراسات، وىي 

 أف القبيمة ليس ليا أف تدخؿ كػ "قبيمة" في الممارسة المدنية والسياسية الحديثة.

سية، وقد تمثؿ إف القبيمة، كاف وما يزاؿ، ليا شأف مساعد، ولكنو دور "ميـ" في المسألة السيا 

ضطراب سياسي في  في وجوه متنوعة، كدعـ مادي لجية سياسية ضد أخرى، أو إشعاؿ ثورة وا 

نحياز إلى إتجاه سياسي معيف وىذه كميا تدخالت مغايرة لمطريقة السياسية  منطقة ما، أو تصويت وا 

 .(2011الحديثة. )الحيص،
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راسة ىذه الموضوعات، مف لقد أصبح مف الممح إقامة مراصد ومراكز بحثية مختصة لد 

خالؿ إعتماد توجو جديد لتوطيف العمـو اإلنسانية واالجتماعية في المنطقة، وتحويؿ وجيتيا مف النقؿ 

والمحاكاة واإلسقاط إلى البحث والتحميؿ والفيـ والمقارنة والنقد، وىو ما يمكننا أف نسميو بتعريب 

شكاليات ومضاميف، بشكؿ يتجاوز مستوى لغة الكتابة والنشر طبعًا، إف  العموـ اإلنسانية: مباحث وا 

ما يثير التطمع إلى الفيـ ىو وجود عديد الممارسات والسموكيات والظواىر المرتبطة بيذه البنية في 

 (:8: 2011مظاىرىا الجديدة ومنيا)بوطالب، 

 فتح صفحات إلكترونية عمى اإلنترنت بإسـ بعض القبائؿ في المنطقة مغربًا ومشرقًا. -

لقاءات وندوات وتجمعات بإسـ العشائر والعروش في العديد مف األقطار داخاًل وخارجًا، عقد  -

 تيدؼ إلى جمع الصفوؼ والبحث عف تراث القبيمة وتجميعو.

أدى ظيور أدوار جديدة لزعامات جديدة أصبحت تشكؿ في بعض المجتمعات واجياٍت 

اعي التضامني الذي يقـو بو الفاعموف في سياسيًة تحاور أجيزة الدولة واألحزاب، فمف العمؿ اإلجتم

بعض الجماعات القبمية اليوـ إلى العمؿ السياسي الذي تشارؾ فيو عبر العمميات اإلنتخابية، كثيرًا ما 

يحضر المعطى القبمي الحميمي في المنطقة، ويمارس ضغطو عمى عديد المكونات المدنية أحزابًا 

القات األولية وتحريؾ توسطاتيا بطريقة إرادية مرًة ونقابات وروابط، وذلؾ مف خالؿ إحياء الع

 .(9: 2011وبطريقة إجبارية مرة أخرى. )بوطالب، 
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 المبحث الثاني : الدور الوظيفي لمقبيمة في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

القبيمة ىي مكوف جذري عميؽ في الثقافة اإلجتماعية العربية، وىي في معظـ األقطار 

تبطنيا اليويات، وتتجو نحوىا الوالءات، ويري خمدوف النقيب أف مايجعؿ القبيمة مقبولة العربية ،تس

نغراسا إومرغوبا فييا ىو أنيا "بسيطة بدائية ،وعميقة متغرسة في أعمؽ أعماؽ الوجداف اإلنساني 

اءات اليمكف معو إختزاليا أو تفكيكيا إلى عالقات أبسط، ولذلؾ يصفيا غيرتز بالوالءات، أو اإلنتم

فعندما يتعرض المجتمع ألزمة طاحنة ، أو خطر داىـ ، نعود إلى ىذه اإلنتماءات  ،الوشائجية

_الوالءات الوشائجية ،التي نجد فييا األماف والطمأنينة،أو نستعمميا كأدوات لتحقيؽ المصالح وكسب 

 .(415:  1997المنافع") النقيب ،

دد اإلىتماـ والتركيز البحثي في مسألة القبيمة تتطمب قوة الحضور المتجددة لثقافة القبيمة، تج

، في معظميا ىي مشكالت عالقات وأربطة وتشكؿ جمعي أكثر مما ىي فالمشكالت العربية، 

(، فبنية العالقات  وشبكة العالقات الحاضرة اليوـ ،ىي 52: 2000مشكالت "ذوات")االنصاري ،

وفاعمة في زماف ومكاف معيف ،لكنيا صارت تتبع ألنماط تقميدية قديمة كانت حيوية في السابؽ ، 

 معرقمة ومعطمة أكثر مما ىي معينة ومساعدة.

لـ تنجح النظـ السياسية العربية التي تأسست مع بداية القرف العشريف في إيجاد جٍو مف 

الطمأنينة لدى أفرادىا مبنٍي عمى تحقيؽ العدالة اإلجتماعية، ورعاية المواطف ، وحفظ الحقوؽ واألمف 

وتحقيؽ سبؿ المشاركة الشعبية لمناس ، كما أنيا لـ تفمح عمى مدى أكثر مف نصؼ قرف في تقديـ ، 

وىي تعتبر"أوؿ تجربة لمعرب في ،نفسيا بوصفيا تجربة وحدودية وطنية ناضجة يعتمد عمييا األفراد

نيا أوؿ تجربة الدولة : الدولة بمعناىا العضوي المباشر والحميـ مف الناحية العممية الواقعية ، كما أ
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في " الوحدة "،أي الوحدة المجتمعية الحقيقية لتعددىـ المجتمعي :القبمية والطائفية والمحمية الصغيرة 

والمتشرذمة التي عاشوا في بوتقتيا الضيقة قرونًا طويمة "   ويعود عدـ نجاح ىذا األمر الى أف 

حقيؽ متطمبات ىذه الوحدة المجتمعية الدولة العربية نفسيا لـ تكف دولة قوية وناضجة وقادرة عمي ت

 .(118: 2000عمى الوجو األكمؿ. )االنصاري،

ظيرت النظـ السياسية العربية مصحوبة بقصور سياسي مؤسسي، ومترافقة مع ضعؼ 

الوعي السياسي لدى العرب وكانت نتاجًا لعصور مظممة يصؿ امتدادىا الى ألؼ سنة تقريبًا، حيث 

الراىنة، وشبكة العالقات فييا موروثاف مف عصور اإلنحطاط ، وليس  أف تشكؿ المجتمعات العربية

مف عصور اإلزدىار، والدولة العربية ىي دولة تستفرد فييا النخبة الحاكمة بالسمطة ، وىي دولة 

يغمب عمييا اإلذعاف لمخارج ، وتغميب مصالح فئات معينة عمي المصمحة العمومية والمشتركة في 

التنمية الوطنية القطرية ايضًا،ألنيا تنمية جاءت في عصر الرأسماليات البمد، وىناؾ ضعؼ في 

داري في التعامؿ مع الموارد والطاقات، فالدولة العربية الحديثة لـ  العالمية ، ولدييا قصور ذاتي وا 

تتبنى آليات اإلدارة الحديثة وال حسًا إصالحيا وطنيا، ولـ تفسح في المجاؿ لمؤسسات المجتمع 

تعمؿ بحرية ، وتكوف "عينا فاحصة ومستقبمة "لممجتمع الذي يمكنو مف خالليا أداء  المدني كي

ميمات الضغط والمراقبة والتمثيؿ ،بؿ أنيا عوضًا عف ذلؾ ميدت الطريؽ لمبنى "العصبوية التقميدية 

ا عف "ألف تتمركز في جسد البمد، وأف تمارس إعادة إنتاج مستمرة لثقافتيا وتكتالتيا القديمة ،ىذا عد

تعمؿ الدولة العربية بعداوة الغرب ، وبالصراع المستديـ مع الكياف االسرائيمي الذي تحوؿ الى عامؿ 

إضعاؼ بداًل مف أف يكوف عامؿ نيوض ،وىي حجة مف بيف الحجج والذرائع التي ميدت لجياز  

 (.1: 2012) الحيص،       الدولة طريقا طويال مف التفرد والسيطرة.
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إرتداد الفرد العربي إلى الكيانات التقميدية التي يرى أنيا توفر لو الحماية  كاف مف الطبيعي

وتحقؽ لو اإلستقرار، وتغذي وجوده المادي والمعنوي ،فكانت القبيمة المثاؿ الواضح لذلؾ، وكثيرًا 

ة الحديثة ماكانت القبيمة حاضنة لمفرد، ومعيا كاف الفرد متمتعًا بحرية أكبر مف الحرية في دولت

والتزاؿ رافدًا  ،إضافة الي أف قيـ العشيرة التزاؿ حاضرة ومتجذرة بقوة  في وجداف الفرد وممارستو،

شبو أساسي في معامالتو السمبية أو االيجابية مثؿ قيـ النخوة والكـر والشيامة ،كما إنيا التزاؿ تشكؿ 

 .(86: 2000نظاما إجتماعيًا لمحقوؽ والوجبات )الصبيحي،

 تحديد مالمح دور القبيمة في المجتمعات فيما يمي:  ويمكف

تساىـ القبيمة في تعزيز تضامف بيف أفراد المجتمع  وتساعد عمى توزيع األدوار بيف أفرادىا  -

بما يتناسب بإمكانياتيـ وطبيعتيـ وتمنح لكؿ فرد أو مجموعو مف األفراد فييا دور معيف يقـو 

 .( 197: 1967وار المتكاممة)الفواؿ، بو ، حيث تؤلؼ القبيمة مجموعو مف األد

تساعد القبيمة في عممية توزيع األدوار والجمع بيف البداوة والحضارة  مما يعزز قدرة الدولة  -

العربية عمى التنمية أف القبيمة العربية إجتماعيُا تشمؿ البدو والحضر معًا ، والتمايز بيف 

،  جتماعي والسياسيمستوى اإلالبداوة والتحضر ، ىو تمايز إقتصادي ،وليس عمى ال

 .(15-13: 1991وبأشكاؿ مختمفة بيف البدو الُرحؿ ، وفي القرى الفالحية والمدف )خوري، 

القبيمة مف الناحية اإلجتماعية غير معزولة عف سائر القبائؿ األخرى ، فالمصاىرات بيف  -

مية مف إطار موسمي القبائؿ كانت أمرًا مألوفًا ، إضافة إلى ما كانت تشكمو " األسواؽ القب

   .لتفاخر القبائؿ ، وتبادؿ السمع فيما بينيا
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تمثؿ القبيمة تنظيمًا إجتماعيا يستند إلى نظـ وأعراؼ وتقاليد ، وجدت لمنح أفراد القبيمة القدرة  -

 .(55: 1973عمى مواجية ما يحيط بيـ مف  ظروؼ طبيعية وبيئية قاسية )النص، 

ية متماسكة ، ُتّسير شؤوف حياتيا ، وتحقؽ مصالحيا عبر تمثؿ القبيمة العربية وحدة إجتماع -

 تنظيـ داخمي .

ورغـ الحديث عف تماسؾ القبيمة ووحدة مصالحيا فإنيا تشكؿ تنظيمًا منقسمًا إلى شرائح 

 (:89: 1988إجتماعية متعددة  وفؽ تراتب داخمي يشمؿ الفئات اآلتية  )مشارقو، 

 ة السياسية والناطقيف السياسييف بإسـ قبائميـ .زعماء القبيمة وشيوخيا : ويمثموف السمط -

الفرساف أو المحاربوف : وىـ القاعدة العسكرية لمقبيمة ، التي تكونت مف أبناء القوى  -

اإلجتماعية ذات النفوذ اإلقتصادي اإلجتماعي المحمي ، وىـ في الغالب مف أبناء زعماء 

 القبائؿ والبطوف ، واألفخاذ  واألسر والعائالت .

 امة : وىـ سواد القبيمة ، وحاممو األعباء فييا كالرعاه والمزارعيف والحرفييف .الع -

 .العبيد : وىـ موالي القبيمة والممحقيف بيا يشاركونيا سرائيا وضرائيا   -

وىكذا فإف وحدة القبيمة ال تنفى التخصص الفئوي بيف أفرادىا وفقًا لمتقسيـ السابؽ ، حيث إف 

اإلجتماعية لمقبيمة  –ت اإلجتماعية يكفؿ تأميف اإلستمرارية اإلقتصادية التوازف الدقيؽ بيف الفئا

ودورىا السياسي ، فمكؿ فرد في القبيمة موقع إجتماعي خاص بو ، يصعب تجاوزه بسبب الموروث 

 .(6: 1985القبمي الذي يمثؿ دور الضابط القانوني لعمؿ القبيمة العربية وديمومتيا)ضاىر، 



 76 

وظائفيا الجوىرية لمنظـ السياسية وبقيت ليا قيمتيا الثقافية واإلجتماعية وبقي  إف القبيمة سممت     

نسانية  ليا حقوؽ الصمة والبر والذكرى الطيبة واألثر الحميد ، أي أنيا صارت قيمة أخالقية وا 

 (.162: 2009.)الغذامي ،

والضرورية لإلنساف نابع  إف تنازؿ القبيمة عف تأدية وظائفيا لمدولة في تمبية الحاجات الرئيسية    

عف الدولة األكثر كفاءة في تقديـ الوظائؼ واألوثؽ في المصمحة وفي القبوؿ، أو كما أشار النقيب 

في موضع سابؽ، إلى قدرة النظـ القبمية التقميدية عمى التكيؼ مع المتغيرات السياسية واإلجتماعية 

نية التي تتميز بقدرتيا عمى التكيؼ مع المحيطة، لمداللة عمى ىذا التكيؼ حالة العشائر األرد

األوضاع الطبيعية واإلجتماعية والسياسية بشكؿ تحافظ بو دائمًا عمى توازنيا وبقائيا واستمرارىا ، 

وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ إف التنظيـ اإلجتماعي في العشيرة )أو القبيمة( ىو ضرورة إجتماعية 

 ( .44 :2005بحثًا عف الماء والكأل فحسب .)العبادي ،وأمنية والصراع مف أجؿ البقاء ، وليس 

قتصادي واضح المعالـ ، وتنشأ ا  جتماعي يقوـ عمى أساس ثقافي وسموكي وأمني و إفالقبيمة نظاـ     

نسانية إضافة  فيو التحالفات الداخمية والخارجية بناء عمى مصالح جوىرية وبناء عمى حقوؽ ثقافية وا 

، وىي ىنا تشبو أي تنظيـ اجتماعي مثؿ النقابات واألحزاب  إلى الجانب المصمحي األكيد

والجمعيات وىي كميا تنظيمات تقوـ عمى رعاية مصالح أعضائيا وال تتـ ىذه المصالح إال عبر ىذا 

النظاـ ويتـ اإلنضماـ  لو حسب قواعد متفؽ عمييا ، وىنا تكوف القبيمة ضرورة معاشية ومصمحية 

 ( .15 :2009.)الغذامي ،

القبيمة بالتنظيمات اإلجتماعية كالنقابات واألحزاب ما دفع غموب باشا بأف يوضح اف قبيمة الفرد     

ذا ما تعرض  ليست ىي بالده فحسب بؿ ىي نقابتو وناديو وبوليصة تأمينو وراتبو التقاعدي أيضًا ، وا 
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ني بيـ ، وليس لمقتؿ مف خارج القبيمة فسرعاف ما تيب القبيمة لتثأر وتطعـ أطفالو وزوجتو وتعت

 (. 28 :2001ىنناؾ فرد يموت جوعًا فالقبيمة تتحمؿ مسوليتو .)غموب باشا ،

عرفت القبائؿ العربية ثالثة أنماطًا لإلنتاج ىي: الرعى، والزراعة، والصيد بنوعيو البري والبحري. وقد 

عض الحروؼ كما وجدت ب ،دوف غيرىا ،ساد نمط أو أكثر مف ىذه األنماط الثالثة في بعض القبائؿ

والصناعات االولية، وتحديدًا بيف القبائؿ األكثر استقرارا في المدف والقرى، وخصوصا في  كؿ مف 

ولقد لعبت التجارة دورًا رئيسا في حياة كؿ التكوينات القبمية في الجزيرة العربية عمى  ،اليمف والحجاز

 .(143: 1988مر العصور، بما فييا عصر ماقبؿ اإلسالـ. )إبراىيـ،

وتعتبر ظاىرة الغزو، مف السمات األساسية التي عرفيا اقتصاد بعض القبائؿ العربية. فعندما تنعدـ 

وتمثؿ  ،مصادر مصادر الرزؽ، وتيدد القبيمة في عيشتيا، وتغدو مرغمة عمى الغزو، مف أجؿ البقاء

 سقرار اإلقتصادي والسياسي ليذه القبائؿ.ظاىرة الغزو أحد مؤشرات عدـ اإل

اب األساس اإلقتصادي لمقبيمة، وعدـ استقراراىا، بسبب جدب الصحراء، وما قد يتعرض ف اضطر إ

قوافميا مف خطر، يحتـ عميو السعى لمحفاظ عمى أعمى دراجات التضامف فيما بيف أفرادىا. ) شمقد، 

1992 :14). 

ما يتصؿ بقيـ إف الظروؼ اإلقتصادية التي عاشتيا غالبية القبائؿ العربية قد دفعتيا إلى تمجيد كؿ 

الحرب والقتاؿ، بحيث غدت قيمتا الحرب ولغزو مف أىـ مصادر اإلنتاج لدى أبناء ىذه القبائؿ، فقد 

 .(165: 2003" جعموا أرزاقيـ في رماحيـ، ومعاشيـ فيما بأيدي غيرىـ.) الظاىري، 
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 :2011بعد دور القبيمة في الحراك السياسي في المنطقة العربيةالمبحث الثالث : 

البنية القبمية مف الخصائص السوسيولوجية لممنطقة العربية منذ تاريخيا القديـ، كما تطبع تاريخيا  تعد

نقساميا،وفي حركات  المعاصر أيضًا، وكاف ليذه البنية أدوار ميمة في عممية إلتحاـ المجتمعات وا 

وقد  قطار العربية.مقاومة اإلستعمار،مثمما أثرت عممية تشكؿ الدولة الوطنية ومؤسساتيا في أغمب األ

كاف لمقبائؿ في المنطقة العربية دور في التطورات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية  مف خالؿ 

دورىا في محاربة الحكـ العثماني ومف ثـ اإلستعمار الفرنسي والبريطاني في المنطقة، حيث قاد 

جنبي، كما عممت ثقافة بعضيا اإلنتفاضات ضد السمطة المركزية العثمانية وضد المستعمر األ

الممانعة عند العديد منيا عمى الحفاظ عمى النسيج اإلجتماعي وعمى الشخصية الحضارية لسكاف 

قد تغيرت مع تأسيس الدولة الحديثة،  ،المنطقة، وعمومًا، فإف التركيبة المجتمعية في ىذه األقطار

د ضعفت شوكتيا وتقمصت وظائفيا مع ومف مظاىر ذلؾ أف غالبية البنيات التقميدية ومنيا القبائؿ، ق

إنتشار المشاعر الوطنية والقومية لدى الشباب المتعمـ، وفي أوساط النخب الفكرية والسياسية الناشئة 

، إلى أف بنيتيا العصية تمقت عدة سابقةوتفضي متابعة مكانة القبيمة في المنطقة العربية منذ عصور 

 (:5: 2011الب، صدمات مؤثرة يمكف تقسيميا إلى ثالث )بوط

 صدمة اإلسالم. -

 ستعمار.صدمة اإل -

 صدمة الوطنية. -

ولئف كاف تأثير تمؾ الصدمات متفاوتًا بيف المناطؽ عمى المستوى العربي، وفي كؿ قطر 

بحسب خصوصيات تطوره التاريخي واإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي، فإف المؤكد أف البنية القبمية 
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بنية نفسية وثقافية تؤطر األفراد والجماعات، وخاصة في المناطؽ ستطاعت أف تحافظ عمى كيانيا كإ

اليامشية في أغمب المجتمعات العربية، وحافظت القبيمة عمى بنيتيا السياسية والعسكرية 

ستمرارية بشكؿ صارخ بيف األقطار، بسبب إتساع الشقة بيف المقاربات واإلقتصادية. وتتفاوت ىذه اإل

والتغيير، وقد أدى التغيير في بعض المجتمعات إلى تحوؿ جذري في  السياسية لعمميات التنمية

خارطتيا، ومنيا ما حافظ عمى تمؾ الكيانات تواطؤًا أو تنسيقًا أو مواءمة، أو توظيفًا مع المشيد 

 .(5: 2011السياسي العاـ والخاص. ا)بوطالب، 

يرتِؽ إلى الوعي بأىمية إف الحضور الباىت لممسألة القبمية في الخطاب السياسي العربي لـ  

وخطورة ىذه المسألة التي باتت في بعض المجتمعات تربؾ البرامج المعمنة، ولذلؾ تـ تيميشيا، كما 

تأثر موقعيا في الخطاب بنزعة نفعية ترتبط بطبيعة األيديولوجيات التي وجيت تحميالت وخطابات 

المية، حيث أف تطبيقات ىذه النخب السياسية العربية مف قومية وماركسية وليبرالية ثـ إس

الظاىرة القبمية  -بطبيعتو-وطني ييمش-األيديولوجيات كانت تتـ في إطار ما فوؽ

 (.6: 2011وتمثالتيا)بوطالب، 

شاىدًا عمى تفطف صناع القرار العالمي  -مثمو مثؿ أفغانستاف الحقاً  -ويبرز المثاؿ العراقي 

ة التعامؿ مع المعطى القبمي في بعض المجتمعات المتبنيف لسياسات العولمة التدخمية، إلى أىمي

ولذلؾ عمؿ اإلحتالؿ األمريكي عمى التوظيؼ السياسي لمرصيد اإلجتماعي القبمي محاواًل إستنياضو 

لتحقيؽ مشروعو التفتيتي، ويمكننا تسمية ىذه السياسات التي أعتمدت في عديد أصقاع العالـ 

عتماد إستراتيجيات متعددة، أىميا التحريؾ الخارجي "سياسات التفجير السوسيولوجي"، عف طريؽ إ
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ذا كاف الوضع اإلجتماعي والسياسي المتردي في المجتمع العراقي ينطوي (*)وطنية-لميويات تحت . وا 

عمى مظاىر اإلنقساـ ويخفي مخاطر تيدد ىذا المجتمع، فإف األحداث ال تفتًأ تمدنا عبر مرحمة 

ة والمناوشة واإلنقالب واإلرباؾ واإلغراء والترغيب والترىيب، وغير الحرب بأمثمة عديدة، تعتمد المؤامر 

ذلؾ مف أساليب التحريؾ السياسي الخاضع لخطط وبرامج مسبقة الصنع، تؤدي في النياية إلى 

 (.7: 2005الباىي،إستباحة التدخؿ في سياؽ "الفوضى الخالقة")

ياسي وربما، في مرحمة أخرى، تدخؿ فقد تكوف القبيمة في مرحمٍة ما، قوة معارضة لمنظاـ الس 

في صراع حاد بعضيا مع بعض مف ناحية، أو ضد الحكومة مف ناحية أخرى، أو يتولد نوع مف 

التوافؽ واإلنسجاـ بيف القبائؿ والنخب الحاكمة، وىي حاالت أعاقت في مجمميا، إستكماؿ الممارسة 

قبيمة وتركيباتيا لـ تسمـ بدورىا، مف تعدد األنماط الديمقراطية والمدنية في البالد العربية، إال أف بنية ال

نتياءًا بالشيوخ، أو يستأثر  وتنوعيا، فيي إما متالحمة وذات أىداؼ ورؤى مشتركة بدءًا مف الفرد وا 

الشيوخ بالغنائـ المادية والسياسية عمى حساب الفرد، أو يتجمى نوع مف اإلستغالؿ الذي يدفع األفراد 

ستعماؿ أفراد إلى التمرد في أحياف ك ثيرة، مثؿ تممؾ أراٍض شاسعة في ما يعرؼ بػ "ديرة القبيمة، وا 

القبيمة مستأجريف فييا، وقد إتضح أف شيوخ القبائؿ الذيف تنتشر أمالكيـ في طوؿ البالد وعرضيا ما 

عاد ىدفيـ بعد نشوء الدولة الحديثة، تحقيؽ مكسب معنوي يعود عمى القبيمة ككؿ، بقدر ما أصبح 

لقطاع كبير منيـ، طريقة حديثة لممغنـ والكسب، وأستغمت النخب السياسية ىذه األطماع، يعيف، 

 .(2011وأستطاعت أف توظفيا في تحقيؽ عدد مف األىداؼ. )الحيص،

                                                           
واسعة، وتوظؼ دراسات عممية مف أجؿ فيـ المجتمعات  المعروؼ أف ىذه الخطط كانت تعتمد عمى استشارات (*)

التي يكوف فييا التدخؿ مبرمجًا، وحتى يضمف لصناع القرار السياسي والعسكري تحقيؽ أقصى أىدافيـ بأقؿ 
 التكاليؼ.
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مما ساعد ذلؾ أنو لـ تنجح الدولة العربية الحديثة، بشكؿ عاـ، في إيجاد جو مف الطمأنينة  

ة اإلجتماعية، ورعاية المواطف، وحفظ الحقوؽ واألمف، وتحقيؽ لدى أفرادىا مبني عمى تحقيؽ العدال

سبؿ المشاركة الشعبية لمناس، كما أنيا لـ تفمح، عمى مدى أكثر مف نصؼ قرف، في تقديـ نفسيا 

بوصفيا تجربة وحدوية وطنية ناضجة يعتمد عمييا األفراد ويركنوف إلييا بإعتبارىا الدولة بمعناىا 

مف الناحية العممية الواقعية، ويعود عدـ نجاح ىذا األمر إلى أف الدولة  العضوي المباشر والحميـ

العربية نفسيا، لـ تكف دولة قوية وناضجة وقادرة عمى تحقيؽ متطمبات ىذه الوحدة المجتمعية عمى 

الوجو األكمؿ، فيناؾ تقارير متعددة لممنظمات التي تعنى بحقوؽ اإلنساف تشير إلى التدىور الشائع 

 .(2013ؿ العربية في شأف الحقوؽ األساسية لإلنساف فييا.)الجفاؿ ،في الدو 

لذا كاف مف الطبيعي، بحسب ىذا الوضع، أف نشيد إرتداد الفرد العربي إلى الكيانات  

التقميدية التي يرى أنيا توفر لو الحماية، وتحقؽ لو اإلستقرار، وتغذي وجوده المادي والمعنوي، 

 ح لذلؾ.فكانت القبيمة المثاؿ الواض

إف النسيج اإلجتماعي الحالي في معظـ أقطار العالـ العربي ىو عبارة عف خميط تمتزج فيو  

ف كانت القيـ القبمية وقيـ البداوة فاعمة أكثر وليا وجود مضمر ونسقي يعبر  قيـ المدينة بقيـ البداوة، وا 

مناطؽ توطف عشائري  عف نفسو بوضوح في كؿ أزمة أو صراع، فالكثير مف المدف العربية ال تزاؿ

أكثر منيا مدنًا حضرية، ولـ يقتصر أمر التأثر بثقافة القبيمة عمى األفراد والجماعات، بؿ حتى 

سالمية وغيرىا تأثرت بيا،  األحزاب والحركات الحديثة في العالـ العربي واإلسالمي، مف ماركسية وا 

، مثؿ حركة الجياد األفغاني التي بؿ إرتدت إلييا لتقوي نفسيا عبر المجاميع التقميدية القديمة

انقسمت قبائؿ متصارعة، ومثؿ الحزب االشتراكي )العدني( الذي ارتد إلى جذوره وصراعاتو القبمية 
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فيما مضى، وحاضرًا، نجد المؤتمر الشعبي العاـ الذي يقوـ في تكوينو عمى حضور قبمي واسع، 

ىرمو، وىذا ال يعني أف بقية األحزاب  وكذا التجمع اليمني لإلصالح الذي جعؿ القبيمة عمى رأس

 (.15: 2012) اسحاؽ،ليست ذات صمة بالقبيمة.

لـ يحظ البعد العشائري أو القبمي باإلىتماـ المناسب في برامج األحزاب السياسية، وال في 

معظـ القراءات  السوسيولوجية في مجتمعاتنا العربية لقد حاولت بعض التجارب الحزبية أف تتجاوز 

القبمي أو العشائري وحتى الطائفي مف خالؿ التركيز عمى البعد الطبقي لمصراع، أو مف خالؿ  الواقع

الترويج  لعقائد ماركسية أو قومية أو حتى عممانية تتجاوز واقع اإلنقساـ اإلجتماعي العشائري أو 

ألنظمة الطائفي، كانت ىذه التجارب الحزبية والسياسية تيدؼ إلى اإلصالح أو إلى الثورة عمى ا

الفاسدة لكنيا لـ تتمكف مف التقدـ بشكؿ جدي نحو ىذا اإلصالح أو نحو التغيير، المفارقة الكبرى 

في ىذه المسألة أف أىـ مف ساعد عمى التغيير عند إندالع الثورات ىي القبائؿ، عندما تخمت عف 

سياسية التي لـ الرئيس أو عندما قاتمت ضده، أي أف دور القبائؿ كاف أىـ مف ادوار األحزاب ال

 .تتعامؿ بجدية طواؿ عقود مع أىمية ىذه القبائؿ وأىمية أدوارىا اإلجتماعية والسياسية والدينية

أغفمت الكثير مف تحميالت المجتمع العربي ىذا البعد الطائفي والعشائري، وقد كشفت  

ت أو في تعثرىا، أو الثورات العربية بشكؿ قوي طبيعة ىذه اإلنتماءات ودورىا سواء في تأجيج الثورا

في اإلنقسامات التي حصمت في المجتمع بسببيا، ويمكف أف نورد الكثير مف األمثمة عمى ذلؾ في 

 .أكثر مف بمد مف البمداف التي حصمت فييا تمؾ الثورات

أسوة بما حصؿ   2011ففي لبناف خرج ألوؼ مف األشخاص الذيف رفعوا شعارات التغيير

كرروا مقولة "الشعب يريد" إسقاط النظاـ الطائفي، وقد بدأ ىؤالء في تونس ومصر ودوؿ أخرى، و 
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حركتيـ كمجموعات بسيطة وبأعداد قميمة سرعاف ما تحولت بعد أسابيع عدة إلى عشرات اآلالؼ 

الذيف شاركوا في مسيرات ضخمة في شوارع العاصمة بيروت، وعمى غرار إعتصامات ميداف 

نعاء والمنامة لجأ المطالبوف بإسقاط النظاـ الطائفي في التحرير في القاىرة وتونس العاصمة وص

لى خيـ أخرى في مدينتي  لبناف إلى إستحداث خيـ لإلعتصاـ قبالة مقر رئاسة الحكومة في بيروت، وا 

صيدا وصور، لكف بعد نحو شير عمى ىذا اإلعتصاـ تراجعت أىمية ىذا التحرؾ، وباتت الخيـ بال 

المطالبة بإسقاط النظاـ الطائفي التي قادتيا مجموعات يسارية  رواد، وانتيت إلى حد بعيد حركة

 . (2014وعممانية وىيئات مدنية وجمعيات غير سياسية وغير طائفية.) عتريسي ، 
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 :وكاف لدخوؿ القبيمة في الثورة اليمنية العديد مف التأثيرات السمبية في الثورة، منيا 

ذي لـ يتخمص مف قوة القبيمة وسيطرتيا واستبدادىا، تأكيد ىشاشة المجتمع المدني في اليمف، ال -

ولـ تفمح الدولة في تحويؿ المجتمع إلي شعب متجانس، وليس مجموعة مف القبائؿ والطوائؼ 

المتنافسة والمتصارعة عمى السيادة والمجد والثروة والقوة، ال تجمعيـ سوى رابطة وطنية شكمية، 

حساس ثانوي باالنتماء لموطف  .وا 

جود القبمي الثائر قد يكوف وجودا مقمقًا ومربكًا وأحيانًا خطرًا، فيو إف لـ يكف شريكًا قريبًا أو إف الو  -

أساسيًا في المجد المستيدؼ ولـ يكف منظمًا، فإنو يتحوؿ إلى مرتزؽ، دوف تأثير حقيقي في موازيف 

 .القوي

نما دعإ - وة قبمية، وسيكوف مآليا تجاه البعض إلى القوؿ إف ما يحدث ليس ثورة شعبية مدنية، وا 

نتيت بإستسالـ الشيخ وأنصاره لمسمطة، وىذا ما أفقد الثورة زخميا إككؿ الدعوات التاريخية التي 

الشعبي الذي كاف أبرز مالمح الثورات العربية األخرى، كما جعؿ مف نيايات الثورة غير واضحة، 

يا دوؿ مجمس التعاوف الخميجي دوف وجود عامؿ مساعد قوي، وىو ما برز في الضغوط التي مارست

عمى أطراؼ األزمة، حتى نجحت في الحصوؿ عمى توقيع ىذه األطراؼ عمى تسوية ودية لمصراع 

) عبد .ولكف يبقي الشيطاف كامنًا في التفاصيؿ، التي تضع تنفيذ ىذا االتفاؽ وااللتزاـ بو عمى المحؾ

 .(1: 2011الشافي، 

وأشتعمت في الحادي عشر  2011ي الثالث مف فبرايرومع ثورة الشباب اليمني، التي بدأت ف

مف الشير نفسو، ومع ما حققو الشباب مف نجاحات في بداية الثورة، ظيرت إختالالت المجتمع التي 
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غرسيا ورعاىا نظاـ صالح طواؿ عقود حكمو، وتـ تصوير الثورة عمى أنيا صراع بيف القبائؿ مف 

 أجؿ الحكـ والسمطة.

وافد اآلالؼ مف أبناء قبيمة أرحب وغيرىا مف قبائؿ اليمف إلى ، ت2011مارس  22ففي 

مركز الشيخ محسف أبو نشطاف، إستجابة لمدعوة التي وجييا الشيخ نبيو أبونشطاف وعدٌد مف مشايخ 

القبيمة وغيرىـ مف مشايخ القبائؿ اليمنية لتدارس األوضاع التي تمر بيا البالد، وحاالت القمع والقتؿ 

ُتمارس ضد المعتصميف أماـ جامعة صنعاء، مبديف إدانتيـ لتمؾ األعماؿ اإلجرامية، واإلجراـ التي 

ستقالة مف ينتموف إلى المؤتمر الشعبي العاـ،  ومعمنيف إنضماميـ إلى ثورة الشباب السممية، وا 

نضماميـ إلى الثورة.  وا 

ضع الذي تمر كما دعا المجتمعوف في بياف ليـ إلى تشكيؿ ىيئة وطنية إلنقاذ البالد مف الو 

بو، يشارؾ فييا جميع أبناء الوطف مف مختمؼ التوجيات ومف مختمؼ المناطؽ، تعمؿ عمى تجنيب 

البالد الصراعات والتجاذبات المحمية واإلقميمية والصراعات الدولية، وحماية ثورة الشباب مف 

تي قامت مف أجميا إستغالليا لمصالح حزبية ومناطقية وشخصية ضيقة ال تمت إلى الثورة وأىدافيا ال

 (./http://hournews.net ) بأي صمة

لـ يكف لمعامؿ القبمي دور فاعؿ في الثورة المصرية، سواء مف حيث إنطالقتيا، أو خالؿ 

تطوراتيا المختمفة، ولكف الثورة كشفت عف عورات النظاـ السابؽ فيما يتعمؽ بالممؼ القبمي، حيث 

ى األوضاع، وكسب األصوات االنتخابية، بؿ إنو اتجو كاف يستخدمو كأداة مف أدوات السيطرة عم

إلى تسميح بعض القبائؿ ودعميا في مواجية البعض اآلخر، وفي مواجية القوي المعارضة لو، 
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خاصة في محافظات الصعيد، وما إف سقط النظاـ، حتى وجدت بعض ىذه القبائؿ نفسيا بال غطاء، 

يا ومكانتيا التي وصمت إلييا في ظؿ النظاـ فاتجيت الستعراض قوتيا في الدفاع عف مكتسبات

 .(1: 2011) عبد الشافي،  السابؽ

ورغـ أف خريطة توزيع القبائؿ في محافظات الصعيد تبدو بسيطة ظاىريًا، باعتبار أنيا 

 محصورة في قبائؿ اليوارة واليمامية والعرب واألشراؼ، فإنيا عمى أرض الواقع شديدة التعقيد:

قبيمة واحدة، بؿ عدة قبائؿ مختمفة، ال يوجد بينيا تناغـ أو تجانس منيـ: اليمامية، اليوارة: ليسوا  -1

وأوالد يحيي، والبالبيش، والنجمية، والسماعنة، والوشاشات، والقميعات وكؿ قبيمة ينتمي إلييا العديد 

ىوارة شماؿ مف العائالت، التي تحكميا تقاليد صارمة في العالقات والعادات الموروثة وتتمركز قبائؿ 

 قنا وجنوب سوىاج.

اليمامية: تنتشر في القرى الرئيسية، والشاوسية، والحمفاية، وبيجورة، التابعة لمركز نجع حمادي،  -2

وكذلؾ مدينة فرشوط أما األمايوه، فيـ موزعوف عمى قرى أبومناع، والجحاريد، ونجع سعيد، وىي 

دي وقرية أوالد نجـ، والبالبيش في قري فاو تتبع مركز دشنا. ويتمركز ىوارة النجمية في نجع حما

قبمي، والمعيصرة، وفاو بحري، فضال عف وجودىـ في قريتى أبوحزاـ وحمروـ التابعتيف لمركز نجع 

 حمادي مف الناحية الشرقية لمنيؿ.

العرب: موزعوف في كؿ قرى شماؿ قنا وجنوبيا، إضافة إلى المناطؽ المستقمة في جنوب  -3

عف عائالت مختمفة وغير متجانسة، وتنتمي إلي جذور متنوعة لكف فرضت  سوىاج، وىـ عبارة
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عمييا صراعات األزمنة البعيدة أف تقؼ في خندؽ المواجيات الدامية ضد اليوارة ويتوقؼ التمايز بيف 

 العائالت العربية عمى الثراء والوظائؼ والمشاركة في الصراعات.

لتابعة لمركز قفط، والصراع األزلي ليا مع العرب عادة األشراؼ: تتركز في قنا وعدد مف القرى ا -4

يتجدد بمعارؾ دموية أثناء اإلنتخابات البرلمانية، إلى جانب الصراع الذي ال يتوقؼ مع قرية 

نجعا تنتمى إلى العرب بمركز دشنا، وىو الذي تجدد أخيرا بواقعة  14السمطا، التي تضـ 

األخرى في ظاىرة اإلنقساـ الداخمي الذي تفجره اإلختطاؼ، وال يختمؼ األشراؼ عف القبائؿ 

 .(1: 2011) عبد الشافي،  الطموحات السياسية

ومف بيف عناويف إنتفاضات أياـ الجمعة في سائر أنحاء المنطقة ، برز عنواف " جمعة 

العشائر"في سوريا ، وفي الحراؾ السياسي السائد أو المعارض ، عقدت تظاىرات ومؤتمرات مثؿ " 

القبائؿ" في ليبيا، وطالب "التجمع السياسي ألبناء قبيمة بني حسف " في األردف بتشكيؿ  مؤتمرات

حكومة إنقاذ وطني ، كما تفجرت في أقطار أخرى ، مثؿ تونس واليمف ، صراعات قبمية "عروشية" 

 و"جيوية".

نتفاضات وثورات  تتنبئ بحصوؿ  شيدت المنطقة العربية في المرحمة الراىنة ، حركات وا 

غيرات سياسية ىامة في مستويي طبيعة الدولة وطبيعة المجتمع السياسي في آف واحد ، ورغـ ىذه ت

التحوالت ، فإف مشيد الحراؾ السياسي لـ يغب فيو المعطى القبمي ، الذي أخذ في بعض األقطار 

 أدوارًا خطيرة مف حيث التدخؿ في التحوالت السياسية التي أخذت شكاًل عنيفًا .
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المعطى القبمي في الحياة  السياسية في المنطقة المغاربية ، مرتبطًا بمدى يبدو حضور 

تعامؿ الدولة معو ، وبالتالي بطبيعة  تصوراتيا وبرامجيا حوؿ مكانة اليوية القبمية ودورىا في 

 المرحمة المعاصرة.

و ما فمف بيف أىـ الشعارات والمطالبات التي رفعتيا الثورة ، مسألة العدالة بيف الجيات أ

يسمى بػ تحقيؽ التوازف الجيوي، واإلعتراؼ بظاىرة الجيوية ال يعني اإلعتراؼ بظاىرة القبمية ، إال 

جتماعي لـ تمنع مف أف تكوف "العروبية" ظاًل  أف الجيوية المقيتة وما أنتجتو مف تفاوت إقتصادي وا 

 .(40، 39، 3: 2011مف ظالؿ ىذا التعبير عف ذلؾ التفاوت ) بو طالب ،
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 فصل الرابعال

 دور القبيمة في بناء النظام السياسي اليمني

تمثؿ القبائؿ في اليمف أحد أىـ المقومات األساسية لدولة اليمف وتعدد المخزوف اإلستراتيجي لتزويد 

األنظمة السياسية اليمنية المتعاقبة بالرجاؿ المحاربيف والجيوش المقاتمة كما أف السمة  التي تميزت 

ة في اليمف، عبر التاريخ ىي النزعة الحربية والقتالية ألفرادىا وجمعاتيا ومازالت القبيمة بيا حياة القبيم

اليمنية المكوف األساس لممجتمع اليمني، ومف أكثر العناصر اإلجتماعية فعالية كما أف مف أىـ القيـ 

اؿ. وبما أف واألعراؼ التي تربي عمييا كثير مف أبناء القبائؿ ىي قيـ تمجيد الحرب وتعظيـ القت

فإنو يمكف  القبائؿ بثقافتيا القتالية، تمثؿ ثقافة فرعية في إطار الثقافة العامة لممجتمع اليمني،

 االستنتاج أف الثقافة القبيمية "القتالية" تمثؿ أحد مدخالت الثقافة اليمنية ومكوناتيا.

 

 المباحث التالية :خالل الفصل الرابع دور القبيمة في بناء النظام السياسي اليمني من  اولنتوي

 المبحث االول : المكانة التاريخية لمقبيمة في تشكيل المجتمع اليمني

 المبحث الثاني : دور القبيمة في البنية المؤسساتية لمنظام السياسي اليمني

 المبحث الثالث : االثار المترتبة عمى دور القبيمة في الحياة السياسية اليمنية
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 ة التاريخية لمقبيمة في تشكيل المجتمع اليمنيالمبحث االول : المكان

لمقبيمة دور ميـ عمى الصعيد السياسي ولعؿ مّرد ىذا الدور يعود الى محددات إجتماعية 

 (.106: 1986وأخرى مرتبطة بطبيعة البنية القبمية )محددات ثقافية وقيادية وحربية( )معوض، 

از مجتمعو بالتعقد وتطوره المتسارع، ويعرِّؼ ما اليمف بمد متنوع جغرافيًا ومتغاير إجتماعيًا ويمت

بيف ربع السكاف اليمنييف ونصفيـ أنفسيـ باإلنتماء القبمي، ويتمركز معظميـ في مناطؽ المرتفعات 

أضعفيما، في الواقع الشمالية حيث تييمف اإلتحادات القبمية الرئيسية الثالث، حاشد وبكيؿ ومدحج 

ء في القبائؿ ويعرفوف أنفسيـ بأنيـ كذلؾ بشكؿ فعاؿ تتراوح بيف أف نسبة اليمنييف الذيف ىـ أعضا

في المائة في اليمف الجنوبي السابؽ  40-35( إلى Schwedler, 2006: 136في المائة ) 25

األوؿ كاف الحكـ البريطاني ومف ثـ اإلشتراكي إذ غيرا بشكؿ ممحوظ حضور ونفوذ العشائرية 

ف إنقمب األمر بعد الو  (. يشار Dresch, 2000: 197( تبعًا لدريش )1990حدة )مايو والقبمية، وا 

نما إرتبط أيضًا بتزايد  إلى أف عممية "إعادة القبمية" أمر لـ تشجعو الدولة )بوصفو طريقة لمحكـ( وا 

 الصراع ألف القبائؿ التي ظيرت مف جديد تحتاج أف "تعمف عف ظيورىا بطريقة عنيفة"  )تقرير

جماالً (2: 2010اليمف،  في المائة( اليمنييف في المناطؽ  71يسكف ما يقرب مف ثالثة أرباع ) . وا 

 (.2009الريفية)الجياز المركزي لإلحصاء، 

تعتبر العصبية التقميدية ) القبيمة ( مف أقدـ العصبيات وتنقسـ  القبائؿ اليمنية إلى قسميف ، 

. وكميـ ينتسبوف إلى الجد  (43:  1990القسـ )األوؿ( كيالف ، والقسـ )الثاني( حمير) المروني، 

ليو إنتسب القحطانية ، ويوضح الشكؿ األكبر قحطاف بف عامر بف شالخ  ىو أصؿ عرب اليمف وا 
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التالي أصؿ العشائر اليمنية والتي تتسمسؿ مف قحطاف بف عامر ثـ يعرب بف قحطاف ثـ يشجب بف 

 يعرب ثـ عبد شمس بف يشجب الممقب بػ )سبأ( ثـ حمير وكيالف.

 (1) شكؿ رقـ

 قحطان بن عامر ) ىود عميو السالم (

  

 يعرب بن قحطان

  

 يشجب بن يعرب

  

 عبد شمس بن يشجب الممقب بـ )سبأ(

 

   

 كيالن   حمير

    ومن قبائل حمير : قضاعو و اليميسع

 ىمدان مذحج  وبطون اليميسع كثيرة منيا : األصابع

       المعافر ، والقالع والشراعب ويحصب

      ورعين وحضرموت ،ويافع ،وعدن ، ولحج...

 بكيل                    حاشد الحدأ         عنس          مراد 

( القبائؿ العربية أنسابيا وأعالميا ، مؤسسة الرسالة لمطباعة 2000حساف )إالمصدر: النص ، 

 والنشر والتوزيع
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ؽ.ـ ،  800-1500) دولة معيف مف لألنظمة التي قامت باليمف خالؿ الدراسو التاريخية 

أف لمشائخ القبائؿ يتبيف ب.ـ ( ،  525 -ؽ.ـ  114ؽ.ـ ، دولة حمير  115-850دولة سبأ 

سمطات واسعة في الحكـ ضمف حدود مناطقيـ ، فقد تتقوى ىذه السمطات ، عمى حساب سمطة 

المشائخ ) األقياؿ ( الحاكـ في المركز ، وقد تؤدي إلى منازعتو في الحكـ ، أو قد تتقمص سمطات 

تبعًا لقوة ومركزية الدولة وشخصيات مموكيا ..فكانت لمقبائؿ وشيوخيا ، مكانتيـ الرفيعة في اليـر 

السمطوي ) في حاؿ قوتيـ ( وكانوا يشكموف أداة ضغط قوية ضد السمطة أو معيا ، ولذلؾ كاف مف 

عمؽ بقضايا ومشاكؿ قبائميـ الصعب تجاوزىـ ، خاصة في األمور السياسو اليامة ، أو فيما يت

ومناطقيـ  وكاف الممؾ وراثيًا ينتقؿ إلى األكبر سنًا ، وقد ينتقؿ إلى اإلناث إذا لـ يوجد ذكور، وكاف 

نظاـ المممكة مرتبًا عمى أحسف مايكوف ، فاألقياؿ وىـ زعماء البالد كانوا يتمتعوف بسمطة واسعة في 

يامة إلى الزعيـ األعمى وىو الممؾ، ومف مموؾ اليمف إدارة مناطقيـ ، وكاف مرجعيـ في األمور ال

مف كاف يسمى "تبعًا" ويمقب في الوقت الحاضر )األمبراطور( وكاف الممؾ يقيـ في مأرب أو في 

معيف ثـ تحولت المموؾ إلى ظفار ريداف بعد سيؿ العـر أما مقر رجاؿ الدولة فكاف بيف عشائرىـ 

وشيدت اليمف في تاريخيا شكاًل لمحكـ ىو أقرب مايكوف .مثؿ ناعط وبينوف وغيماف وغير ذلؾ ( 

إلى الممارسو الديمقراطيو )الشورى( ، وُسمي ىذا النظاـ بالمعاشره والمثامنة في العيد السبئي 

والحميري ، حيث كاف شيوخ القبائؿ وأشرافيا يشرفوف عمى تنصيب الممؾ ، ويكونوف لو عونًا في 

نتياجو سياسة إدارة البالد ، وتقديـ المشوره و  النصح لو ، وفي حالة إنغماس الممؾ في المفاسد ، وا 

تيدد مصمحة القبائؿ أو الدولو ، يكوف ليـ الحؽ في تنحيتو، وىذا األسموب وجد في مراحؿ محددة 

إف النظاـ القبمي يشكؿ إطارًا إجتماعيًا ىامًا ، مثؿ واليزاؿ يمثؿ أدوارًا . مف مراحؿ السبئية والحميرية
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المجاؿ السياسي واإلجتماعي ، والقبيمة في اليمف ليست تجمعًا سكانيًا تربطيا عصبية  ىامة في

نما ىي نظاـ متكامؿ لو قوانينو وتقاليده ، ولو نظاـ إنتخابي ونظاـ توزيع لألعماؿ  معينو وحسب ، وا 

 .(588: 1992بيف فئاتو ، كما أف لو نظامًا تعاونيًا وتحديدًا دقيقًا لمحقوؽ والواجبات ) المتوكؿ ، 

فبرغـ ماحدث مف تطور تاريخي لممجتمع اليمني ، إال أنو اليزاؿ مجتمعًا تقميديًا وال تستطيع 

 جير أف تحكـ اليمف ، إف لـ تراع الطبيعة التقميدية لممجتمع اليمني ، ولقدجماعة سياسية منفردة  أي

المؤيدة لمحكـ الممكي( والحديثة ) صراع سياسي دموي في بداية الثورة اليمنيو مابيف القوى التقميدية )

التي تؤمف باألحالـ والتغيير في اليمف( وكاف أعظـ شيء )أىدرتو( الثورة في سنواتيا األولى ، 

الدماء ، والماؿ ، والرصاص  وكانت أحوج ماتكوف إلى الفكر والكممة والتنظيـ وىي مف األشياء التي 

اعدات المادية لمدوؿ الشقيقة والصديقة ، ولـ اليمكف الحصوؿ عمييا بسيولة والتأتي ضمف المس

يمكف ىناؾ أي قدر مف التعاوف بيف العمؿ السياسي والعمؿ الثقافي ، بيف الرصاصة والكممة ) 

 .(24: 1974المقالح ، 

 -إف تماسؾ وبقاء العصبية التقميدية اليمنية حتى اليوـ مردة إلى أسباب جمة وأىميا :

ثرت التقمبات والتوترات واإلصطدامات )فالبالد لـ تعرؼ إستقرارًا ػ ضعؼ الدولة المركزية ، وك1

سياسيًا منذ أمد بعيد ( ، إلنو )إذا أستقرت الدولة وتميدت فقد تستغني عف العصبية( )ابف 

 (.194: 1988والمقحفي ، 56: 1986والشرجبي ،  28: (خمدوف، د. ت

لفيا مع الصفوة السياسية مف عسكرييف وتجار ػ إشتراكيا في السمطة )األجنحة القوية منيا ( ، وتحا2

ومثقفيف )فقبؿ الثورة كاف الدور األساسي لبناء السمطة يقع عمى المؤسسة القبمية تحت إشراؼ 
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المؤسسة الدينية ، ودخمت المؤسسة العسكرية بعد الثورة كشريؾ في بناء السمطة ، وحمت محؿ 

ستنيرة كاف دورىا وظيفي أكثر منو دور المؤسسة الدينية التي ضعؼ دورىا وشاركت عناصر م

 توجييي فعاؿ .

وتمازجت المؤسسة العسكرية والمؤسسة القبمية وشكمت المؤسسة الفعالة في بناء السمطة وساعدتيا 

عناصر مستنيره ظؿ دورىا في الغالب وظيفي الأثر لو عمى صناعة القرار األساسي وعناصر 

 (.56: 1986) الشرجبي، نوف(تجارية إرتكزت مصالحيا التحايؿ عمى القا

ػ في الوقت الذي تتالشى المقومات اإلقتصادية القديمة والحياتية لمقبيمة ، جمبت القبيمة لنفسيا 3

مقومات إقتصادية جديدة مف خالؿ تواجدىا أو قربيا مف السمطة )خاصو الحاكمة ( ، حيث يحتؿ 

جية أخرى عمى ىبات مالية أفرادىا المناصب القوية والحساسو في الدولة ، وتتحصؿ مف 

شتراكيا في التجارة ، ومضاربة بعض أفرادىا  عفاءات مف الجمارؾ والضرائب ، وا  ومساعدات ، وا 

باألراضي والعممة الصعبة ، وتوسع ممتمكات أفرادىا ، حيث صار البعض منيـ مندوبيف لشركات 

والتقطع وبيع األسمحة تجارية ووكاالت عالمية بترولية وسياحية، وقياـ البعض منيـ بالنيب 

ختطاؼ السواح )فالشروط السائده في مايسمى بػ )) المؤسسات األولية(( توجو اإلنساف وجية  وا 

عدوانية ، كما ينتج عنيا في الوجدانية ، ىي ثمرة حقد دائـ وعاجز عمى الوسط اإلجتماعي ، 

 وتغذية قروف مف الحرماف لبشر محاصروف بيف سمطة ظالمة وحياة قاسية.

عادة تجديد  ػ4 إستخداـ القبيمة بشكؿ قوي في الصراعات السياسيو ، األمر الذي أدى إلى تقويتيا وا 

 (.4: 1997) السقاؼ، قواىا وتعزيز تواجدىا 
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. التكتؿ والوحدة والتعصب والتضامف ، وقوة الُمحمة الداخمية لمقبيمة ، وقناعة أفرادىا باألعراؼ 5

 (.151-150) إبف خمدوف،د.ت: ى بقائيا واألحكاـ القبمية ، كؿ ذلؾ ساعد عم

.اإلستقاللية والتمرد وعدـ الخضوع والنزعة إلى الرئاسة والزعامة والقيادة ، فالعرب )أصعب األمـ 6

 إنقيادًا بعضيـ لبعض لمغمطة واألنفة وبُعد اليمة والمنافسو في الرئاسة .

مممكة العربية السعودية تقدـ .العامؿ الخارجي : حيث كانت والزالت دوؿ الجوار وخصوصًا ال7

المساعدات والتشجيع المستمر لمقبائؿ اليمنية ) حسب ماتقتضية طبيعة وظروؼ العالقة مع 

الجميورية اليمنية واألنظمة السابقة لمجميورية ( ، حيث تقوـ بدعميـ بالماؿ والسالح وفي 

نسبة لمممكة العربية فترات الصراع السياسي المحتدـ  ، إلف ىذا الدعـ لو أىمية خاصة بال

السعودية ولنفوذىا في اليمف ، ناىيؾ أف األنظمة في الجزيرة العربيو قبمية وعشائرية،.حيث 

لى  تمنح القبائؿ الحدودية الجنسية السعودية وتقـو بتسييؿ تنقالتيـ وحرية التحرؾ مف وا 

ت ماليو ليذه السعودية ، وتسييؿ نقؿ البضائع والمواد االستيالكيو ، وتخصيص رواتب وىبا

 (.7: 1998) الشميري،  القبائؿ والعشائر المتحالفو تاريخيًا مع السعودية

بعد دمج جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية  1990تأسست جميورية اليمف في شير مايو 

االشتراكية )اليمف الجنوبي( مع الجميورية العربية اليمنية )اليمف الشمالي(، وعجؿ بعممية التوحيد 

تي ناقشيا الجانباف ودعماىا. جزئيًا، إنييار الدعـ الواسع الذي كاف يقدمو اإلتحاد السوفييتي لدولة ال

الجنوب ذات التوجو الماركسي آنذاؾ، ومف الميـ بمكاف النظر إلى ىشاشة اليمف المعاصر في 

ليمف، سياؽ تاريخي، بحكـ إنغماس البمد في ما ال يقؿ عف خمسة عقود مف اإلضطرابات)تقرير ا

2010 :2). 
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( أنيت ألفية مف الحكـ الثيوقراطي، إذ 1970-1962فالحرب األىمية في اليمف الشمالي ) 

  تعاقب فييا عمى حكـ اليمف أئمة مف الشيعة الزيدية، يزعـ كؿ منيـ تحدره مف أسرة النبي محمد

لعقود األخيرة: التشيع يييمف مذىباف إسالمياف عمى اليمف تقاربا كثيرًا في اصمى ا عميو وسمـ،  و 

في المائة مف السكاف ، والزيدية تختمؼ عف  35الزيدي والشافعي السني، إذ يتبع األوؿ حوالي 

المذىب الجعفري )اإلثنا عشرية( المييمف في إيراف والعراؽ، في "إطار الفقو والمرجعيات" 

(International Crisis Group, 2009: 7) حكـ . ثـ جاء في أعقابو نموذج ال

ـ، ففي مرتفعات اليمف الشمالي، فقد قاتؿ الجميوريوف اليمنيوف بدعـ مصري 1962الجميوري

يراف، ورافؽ الصراع تدفؽ كبير  وسوفيتي القوات المدعومة مف المممكة العربية السعودية واألردف وا 

ف لألسمحة الحديثة بحيث كاف "ىنالؾ بانتياء الحرب مزيج ال يصدؽ مف األسمحة لدى الطرفي

المتقاتميف في اليمف الشمالي وتعرض في الوقت ذاتو الحكـ االستعماري البريطاني لميمف الجنوبي 

سنة، إلى نياية مفاجئة في سنة  130الذي تمركز حوؿ عدف العاصمة آنذاؾ، الذي زاد عمى 

، وتمت ذلؾ معركة داخمية بقصد السيطرة عمى الجنوب، نجـ عنيا بزوغ جميورية اليمف 1967

 .1970مقراطية الشعبية في سنة الدي

لقد أثبتت األحداث التي شيدتيا اليمف قديمًا وحديثًا أىمية دور القبيمة ليس فقط في عممية  

 التنمية بؿ أيضًا دورىا ومساىمتيا في دعـ الحركات الوطنية التي دافعت عف اليمف ضد الغزو

ـ )في الشطر الشمالي قبؿ 1962 سبتمبرعاـ 26األجنبي ، وكذلؾ دورىا الكبير في قياـ ثورتي 

ـ  )في الشطر الجنوبي قبؿ الوحدة( ، باإلضافة إلى دورىا في 1963أكتوبر عاـ  14الوحدة(، 

الدفاع والمحافظة عمى الوحدة اليمنية ، وىذا بدوره يعكس أيضًا مدى أىمية القبيمة ، خصوصًا خالؿ 
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زاعيا )مشاكؿ الثأر( باإلضافة إلى السنوات األخيرة، حيث حرصت عمى التدخؿ لحؿ مشاكميا ون

تنمية مناطقيا وذلؾ مف خالؿ برامج الدولة وخططيا اإلنمائية والتي ال تزاؿ متواصمو حتى يومنا ىذا 

، إال أف ىذه الجيود قد تخمميا العديد مف السمبيات والعوائؽ التي بدورىا ساىمت في إستمرار سمبية 

نعكاس ذلؾ عمى عم  مية التنمية في اليمف .القبيمة ومشاكميا ، وا 

ولكي يتـ التوصؿ إلى تحديد العوامؿ المساعدة في تفعيؿ جدور القبيمة في عممية التنمية ،     

فال بد أواًل مف استعراض ىذه المشاكؿ والسمبيات ليتـ عمى ضوء ذلؾ وضع الحموؿ العممية لحميا 

 :(7: 1990بو غانـ ،والقضاء عمييا ، وتتمثؿ ىذه المشاكؿ والسمبيات في اآلتي ) أ

استمرار تأثير ذوي النفوذ عمى سير عممية التنمية ، باإلضافة إلى استمرار اإلعتماد عمى  أواًل:

مشايخ ووجياء القبائؿ كوسطاء بيف القبيمة والدولة دوف تأىيؿ الكوادر المحمية مف أبناء القبيمة 

 وربطيـ مباشرًة بمؤسسات الدولة.

قدرتو عمى البت في النزاعات ، ومشاكؿ الثأر،مما أدى إلى انصراؼ ضعؼ القضاء وعدـ  ثانيًا :

القبيمة إلى اإلحتكاـ إلى أعرافيا لحؿ مشاكميا ونزاعاتيا ، بالرغـ مف أف ىذه األعراؼ قد تكوف جائرة 

 أحيانًا . 

يرباء، تدني مستوى الخدمات والمشاريع األساسية ، كالتعميـ ، والصحة ، ومشاريع المياه والك ثالثًا :

والمواصالت نتيجة لمتوزيع غير المتوازف ليذه المشروعات ، خصوصًا في المناطؽ القبمية المحرومة 

 ، ونتيجة لعشوائية وضعؼ التخطيط ، وعدـ اإلستيعاب لألساليب الحديثة .
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نتشار األسمحة نتيجة لعدـ تطبيؽ النظاـ والقانوف بفعال رابعًا: ية إنعداـ األمف في بعض المناطؽ ، وا 

 في ىذه المناطؽ .

 ضعؼ التوعية الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية . خامسًا:

 نقص الكوادر المحمية المؤىمة والمدربة .سادسًا: 

 قمة موارد الدولة المالية . سابعًا:

 تأثير الصراعات الحزبية والقبمية عمى عممية التنمية . ثامنًا :

 لمالي واإلداري .تفشي ظاىرة الفساد ا تاسعًا :

فالسمبيات السالؼ ذكرىا ، ال تزاؿ تعتبر مف أىـ العوائؽ السمبية التي ال زالت تعاني منيا      

الدولة، وتؤثر عمى عممية التنمية ، ولذلؾ فإف عممية تفعيؿ دور القبيمة وربطيا بعممية التنمية يتطمب 

يات والمعوقات ، إلى جانب قياميا بالعديد بالدرجة األولى تركيز الدولة عمى القضاء عمى تمؾ السمب

( 8: 1990مف اإلصالحات اإلدارية واإلقتصادية والسياسية ، وذلؾ عمى النحو التالي  ) أبو غانـ ،

: 

العمؿ عمى حؿ النزاعات ومشاكؿ الثأر بشكؿ جذري مف خالؿ إصالح القضاء ومنحو مزيد  أواًل :

لة القوي في المناطؽ القبمية، وتثبيت األمف والنظاـ ، مف الصالحيات ، وكذلؾ مف خالؿ تواجد الدو 

 والقانوف ،باإلضافة إلى العمؿ عمى الحد مف إنتشار األسمحة .
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العمؿ عمى الدفع بالعمؿ التعاوني داخؿ المناطؽ القبمية وتأىيؿ الكوادر المحمية ودفعيا لمعمؿ  ثانيًا :

و إرساء عالقات مباشرة بينيا وبيف الدولة في مناطقيا مف خالؿ السمطات المحمية كخطوة أولى نح

 بعيدًا عف وساطة مشايخ القبائؿ ووجيائيا .

العمؿ عمى توفير الخدمات واإلحتياجات األساسية في المناطؽ القبمية ، وزيادة فعاليتيا  ثالثًا:

 خصوصًا في المناطؽ المحرومة منيا وذات النفوذ القبمي .

 قافي بيف أفراد القبائؿ ، وتوجيو والئيا لمدولة . تعميؽ الوعي السياسي والثرابعًا :

توسيع صالحيات أجيزة السمطة المحمية ، وكذلؾ تشجيع المشاركة الشعبية في العمؿ  خامسًا :

 التعاوني .

العمؿ عمى إختيار العناصر الكؼء المؤىمة المؤىمة والنزيية لشغؿ مناصب المحافظيف ،  سادسًا :

 محميو .ورؤساء وأعضاء المجالس ال

 العمؿ عمى الحد مف ظاىرة األمية والبطالة في أوساط القبيمة . سابعًا :

 العمؿ عمى القضاء عمى الوالءات المناطقية والقبمية والحزبية الضيقة . ثامنًا :

العمؿ عمى إعادة النظر في التقسيـ اإلداري في بعض المحافظات بيدؼ إزالة مخمفات  تاسعًا :

 ، وبما يحقؽ الترابط اإلجتماعي ، والتكافؤ في الموارد االقتصادية .التشطير قبؿ الوحدة 

تشجيع زيارات المسؤوليف المعنييف لممناطؽ القبمية مف وقت آلخر لمتعرؼ عمى مشاكؿ  عاشرًا :

حتياجاتيـ .  المواطنيف وا 
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 لسياسية .العمؿ عمى تشجيع القبيمة عمى اإلنخراط في العمؿ الديمقراطي ، والتعددية ا حادي عشر :

يرى بعض الباحثيف أف تاريخ اليمف لـ يكف إال تاريخًا لمقبائؿ ومشايخيا، وىذا ما يؤكده 

تاريخ اليمف الحديث واألدوار السياسية التي لعبتيا القبائؿ، والتي أثرت في العممية السياسية 

شكاًل واحدًا،  ونضجيا، وفي نظرة عامة، فإف الوضع السياسي لمقبيمة في اليمف الجميوري لـ يتخذ

بؿ تباينت أشكالو بحسب كؿ مرحمة، فقد شيدت بداية السبعينيات مف القرف الماضي صراعًا حادًا 

بيف القبائؿ والحكومة، إستخدمت فيو القبائؿ أداة ضغط، بينما كانت الفترة الالحقة فترة توافؽ 

نسجاـ بيف القبائؿ والنخبة الحاكمة، واستمر الحاؿ عمى ىذا المنواؿ حتى مطمع العاـ الماضي،  وا 

 وىذا التوافؽ في العقود األخيرة كاف نتيجة توافؽ مصالح مشايخ القبائؿ مع مصالح النخبة الحاكمة.
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 المبحث الثاني : دور القبيمة في البنية المؤسساتية لمنظام السياسي اليمني

راجح بف غالب ـ بقيادة 1963، وأكتوبرا السالؿ عبدـ بقيادة 1962لعبت ثورتا سبتمبر  

وتخميصيا مف التجزؤ واإلنغالؽ والتخمؼ الذي  ، في اليمف دورًا كبيرًا في كسر عزلة القبيمة لبوزة

فرضتيا األنظمة والحكومات السابقة وكذلؾ اإلحتالؿ األجنبي، إال أنو يالحظ أف السياسات الخاطئة 

التي إتخذت مع القبيمة خصوصًا في السنوات األولى بعد الثورة ) في الشطر الشمالي (، كاف ليا 

وبرامج الدولة وسياستيا ، فبالرغـ مف إكتساب العالقة بيف  انعكاسات سمبية أثرت الحقًا عمى خطط

القبيمة والدولة الطابع الرسمي في بداية الثورة مف خالؿ إشراؾ مشايخيا ووجيائيا في السمطة ، إال 

أف العنصر المادي واإلقتصادي وعنصر المصمحة ، قد طغى عمى ىذه العالقة مما أوقع الدولة في 

التي سبؽ وأف مارسيا الحكاـ مع القبيمة قبؿ الثورة ، مما شكؿ بداية سمبية  نفس األخطاء والسمبيات

 .(41: 2014ي، ب)الشرج ليذه العالقة أنعكس تأثيرىا الحقًا عمى توجيات الدولة التنموية

وقد مثمت ىذه المشاكؿ والسمبيات بؤرة إىتماـ الدولة خصوصًا بعد الوحدة ، حيث حرصت     

معيا بواقعية مف خالؿ إتخاذىا العديد مف اإلجراءات اإلدارية واإلقتصادية الدولة عمى التعامؿ 

والسياسية والتي ىدفت أساسًا إلى إحداث تنمية شاممة ففي مختمؼ مناطؽ الجميورية ، وذلؾ مف 

خالؿ دفع الدولة لمعمؿ التعاوني ، وتطوير نظاـ اإلدارة المحمية ، وتشجيع المشاركة الشعبية اليادفة 

 مكيف المواطنيف مف المشاركة والمساىمة في تنمية مناطقيـ مخطوة أولى نحو التنمية الشاممة .إلى ت

إال أف ىذه الخطوات ال تزاؿ تشوبيا بعص السمبيات واألخطاء التي تحتاج إلى تدخؿ قوي مف     

ؾ مف قبؿ الدولة، خصوصًا العمؿ عمى حؿ النزاعات القبمية ، ومشاكؿ الثأر ، وقطع الطرؽ ، وذل

خالؿ تفعيؿ دور القضاء ومنحو الصالحيات الكاممة لمبت في ىذه المشاكؿ ، باإلضافة إلى ضرورة 

http://www.nashwannews.com/articles.php?action=view&id=2624
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD_%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD_%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD_%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A9
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تواجد الدولة وسمطتيا في جميع المناطؽ ، والعمؿ عمى تثبيت األمف والنظاـ والقانوف ، باإلضافة 

ألساسية ، إلى العمؿ عمى توسيع صالحيات المجالس المحمية ، وتوفير الخدمات واإلحتياجات ا

وزيادة فعاليتيا خصوصًا في المناطؽ المحرومة وذات النفوذ القبمي، إلى جانب العمؿ عمى تأىيؿ 

الكوادر المحمية ودفعيا نحو العمؿ والمشاركة في تنمية وتطوير مناطقيا بعيدًا عف الوساطات 

افي والسياسي بيف والمحسوبية ، وكذلؾ العمؿ عمى محو األمية ونشر التعميـ ، وتعميؽ الوعي الثق

أفراد القبيمة ، وتوجيو والئيا لمدولة ، وكذلؾ ربط أفراد القبيمة بمؤسسات الدولة وتشجيع مشاركتيا في 

عممية التنمية لتؤدي بذلؾ نفس الدور السابؽ الذي سبؽ أف اضطمعت بو مف خالؿ فترات زمنية 

عمى الحياة السياسية واالقتصادية  ثيرًا ( أىـ وأكثر القبائؿ اليمنية تأ1ويبيف الجدوؿ رقـ )ومختمفة .

 بالمجتمع اليمني وأىـ زعمائيا.والسمطات التشريعية و التنفيذية والعقائدية 

 (1جدول رقم )

 نماذج لمتمثيل الذي حصمت عميو بعض البيوت المشيخية من قبائل حاشد وبكيل

 

 اسماء الممثمين االنتماء اسم البيت

 صادؽ عبد ا األحمر دمشايخ قبائؿ حاش بيت األحمر

 حميد عبد ا األحمر )انسحب الحقا(

 حمير عبد ا األحمر

 الشائؼ )انسحب الحقا(  ناجي عبد العزيز بيت مشيخي في بكيؿ بيت الشائؼ

 محمد ناجي عبد العزيز الشائؼ

 ثريا اميف قاسـ دماج بيت مشيخي في بكيؿ بيت دماج
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 مطيع احمد قاسـ دماج

 سـ دماجعبد الكريـ قا

 محمد عمي ابو لحـو بيت مشيخي في بكيؿ بيت ابو لحـو

 عبود ابو لحـو

 عبد ناجي ابو راس بيت مشيخي في بكيؿ بيت ابو راس

 فيد حمود ابو راس

 .2011الماوري، السمطة المحمية والقبيمة في اليمف،  المصدر:

عمى بسط نفوذىا عمى وحد الدور السياسي لمقبيمة وثقافتيا مف سمطة الدولة ومف قدرتيا 

كامؿ تراب البالد والتغمغؿ في المجتمع، وأحتفظت القبائؿ بحقيا في إستخداـ القوة سواء في مواجية 

أو في  بعضيا البعض أو في مقاومة بسط الدولة لنفوذىا وسمطتيا عمى إقميـ القبيمة،

لدولة لمحصوؿ عمى أو بالتقطعات سواء بيدؼ الضغط عمى ا باإلختطافات لمسياح  بالقياـ  حقيا

إمتيازات معينة، أو بالضغط عمى بعضيا البعض، كما أف القبائؿ ظمت تقيـ عالقات مع الخارج 

وتتمقى مساعدات مف الدوؿ األخرى دوف الحاجة إلى إذف مف الدولة، ولمقبيمة في اليمف عدد مف 

الخصائص ىي  الخصائص تؤثر كؿ منيا بدرجة أكبر أو أصغر عمى وضع المواطنة ولعؿ أىـ تمؾ

 .(2013رابطة الدـ، العصبية القبمية، العرؼ، والمسئولية الجماعية )الفقيو،

فإف   -اإلعتقاد بإنحدار أبناء القبيمة مف نفس األب -بالنسبة لقياـ القبيمة عمى رابطة الدـ

نتماءيف، فيناؾ الوالء لمقبيمة، ابطة في تنظيميا عمى ر   التي تقـو ذلؾ يخمؽ صراعا بيف ىويتيف وا 

في تنظيمو بشكؿ   الدـ مف جية، وىناؾ الوالء لموطف )أي المجتمع السياسي بشكؿ عاـ( والذي يقـو
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أساسي عمى القواعد القانونية التي تنظـ العالقة بيف الفرد والمجتمع والسمطة، واألخيرة ىي ما يطمؽ 

 عميو ىنا المواطنة.

مرتبط بما يتحقؽ لمفرد مف حماية ومف وبالتالي الوالء  -الشعور باإلنتماء-وحيث أف اليوية

إشباع لمحاجات، فإنو مف المتوقع عندما تكوف القبيمة قوية في مواجية الدولة أو في مواجية القبائؿ 

بالقبيمة وليس بالدولة، ويؤدي   األخرى كما ىو الحاؿ في اليمف أف ترتبط ىوية الفرد وبالتالي والئو

صؿ عمييا الفرد والواجبات التي يؤدييا مرتبطة بشكؿ وضع مثؿ ىذا الى جعؿ الحقوؽ التي يح

أساسي بقوة القبيمة التي ينتمي إلييا وليس بالترتيبات الدستورية والقانونية، وفي حيف تعتبر المواطنة، 

عالقة قانونية مباشرة بيف الفرد والدولة ودوف وسطاء، فإف قوة التنظيـ القبمي في   وفقا لمبدأ المساواة،

وليس عمى فكرة الفرد المواطف تجعؿ عالقة أبناء القبيمة  فكرة الجماعة ولة وقيامو عمىمواجية الد

بالدولة عالقة غير مباشرة وتمر عبر وسطاء ىـ شيخ أو شيوخ القبيمة المعبريف عف مصالح أبنائيا 

 .(2013)الفقيو،

مواجية الدولة فحقوؽ وواجبات أبناء القبيمة في  فالتنظيـ القبمي إذا يخمؽ مواطنة تدرجية،

تختمؼ عف حقوؽ وواجبات شيخ القبيمة في مواجية الدولة، كما أف حقوؽ وواجبات أبناء قبيمة قوية 

ومتماسكة تختمؼ عف حقوؽ وواجبات أبناء قبيمة ضعيفة، ومف ىنا جاءت فكرة إنشاء مصمحة شئوف 

سب ثقؿ قبائميـ، وجاءت القبائؿ والمرتبات واإلعتمادات التي تصرؼ لممشايخ فقط لكونيـ مشايخ وبح

التي تمنح لممشايخ بحسب قوة قبائميـ مف درجات وظيفية   كذلؾ فكرة اإلمتيازات األخرى

ومرافقيف ومنح دراسية وغير ذلؾ، ويؤدي التعدد القبمي إلى جعؿ الصراع السياسي داخؿ  وسيارات،

ات سياسية حديثة المجتمع صراع جماعات وىويات أولية عوضا عف أف يكوف صراع أفراد أو ىوي



 105 

إلى الوصوؿ الى السمطة بطريقة أو  وتسعى كؿ قبيمة، في ظؿ صراع الجماعات،  كاألحزاب مثال،

 .السيطرة عمى الدولة والثروة  اخرى لتعمؿ بعد ذلؾ عمى

وتساىـ العصبية القبمية بشكؿ كبير وشأنيا في ذلؾ شأف اليويات األخرى في تفشي 

دولة، كما أف شيوع العصبيات القبمية يؤدي إلى إىدار حقوؽ المحسوبية والفساد في أجيزة ال

المواطنيف الذيف ال ينتموف الى عصبيات قوية، ويعمؿ العرؼ القبمي عمى إعادة إنتاج نفس المبادئ 

ف كانت غير  والقيـ التي يقوـ عمييا التنظيـ القبمي، ويؤدي العرؼ كثقافة وكقواعد قانونية ممزمة وا 

في الحالة اليمنية   عمى إختالالت المواطنة، ولـ يغير اإلنتقاؿ الشكمي إلى الدولةمكتوبة إلى الحفاظ 

مف الوضع كثيرا، فالقواعد العرفية التمييزية وجدت طريقيا إلى بعض القوانيف المكتوبة 

 .(2013)الفقيو،
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 حتياجاتو ومطالبوإآليات النظام السياسي القبمي في التعبير عن 

حتياجاتو عبر قنوات وآليات عدة ، مف أىميا : يسعى النظاـ السياس    ي القبمي لتحقيؽ مطالبو وا 

ويمكف بيانيا كاآلتي ) أبو غانـ  ،المؤتمرات القبمية ،والقطاع ) أو التقّطع القبمي( ، واإلختطاؼ 

،1991 :75-77): 

 المؤتمرات القبميَّة : أواًل:

حتياجاتو إاسي القبمي وآلياتو ، في التعبير عف تعتبر المؤتمرات القبمية مف أىـ قنوات النظاـ السي   

 و مطالبيو، 

إلى تحقيؽ مطالبيا  –عبرىا  –حيث شكمت ىذه المؤتمرات ظاىرة ، سممية تسعى القبائؿ اليمنية 

حتياجاتيا اإلقتصادية ، كالتأكيد عمى ضرورة اإلىتماـ بالريؼ ووضع خطة لمتنمية اإلقتصاية ،  وا 

زيع المشاريع اإلنمائية عمى مختمؼ المناطؽ اليمنية دوف أف تستأثر منطقة ومطالبة : "  الحكومة بتو 

 عمى آخرى"، كما أكدت بعض القبائؿ عمى ضرورة تحقيؽ مطالبيا اإلجتماعية ، والسياسية .

وكانت ىذه المطالب تخص القبائؿ ذاتيا ، مثؿ " العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التي تنشأ بيف قبيمة      

أية قبيمة بالوسائؿ العرفية المتفقة مع األصوؿ الشرعية مع مراعاة نظـ وقوانيف وأخرى ، أو داخؿ 

الدولة بعيدا عف النعرات القبمية ، وكذلؾ ضرورة السعي لػ"  إعطاء ) قبائؿ( بكيؿ الحصة التي 

تتناسب مع وزنيا عمى صعيد التمثيؿ السياسي في البالد ، إما في مجمس النواب أو في الحكومة 

ات الكبيرة  ؛ أو ترتبط ىذه المطالب بإحتياجات الوطف اليمني كمو ) مجتمعًا ودولة( ، والمؤسس

كضرورة الحفاظ عمى الوحدة اليمنية ، وتعزيز " الفيـ الواعي بأىمية وحدة الوطف اليمني ، والسعي 
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 :2004) الظاىري،  لػ" منع سياسة الحكومة اليادفة إلى إفقار المجتمع وتجويع الشعب اليمني

211-212.) 
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 ثانيًا : القطاع أو التقطيع القبمي  في اليمن :

سيتـ ىنا بياف مفيوـ " القطاع " أو " التقطيع القبمي" ، وأسبابو ، والغرض مف إنتشاره في    

اليمف ،  يقصد " بالقطاع " أو التقطيع القبمي : " قياـ قبيمة أو )قبائؿ( بقطع الطريؽ العاـ ، وتوقيؼ 

و بيدؼ تحقيؽ مطالب القائـ ) أو القائميف( بالقطاع أو التقطع ، حيث يقوـ المتقطع حركة السير في

بمحاولة اإلستيالء عمى بعض ممتمكات الشخص أو الجية الموجو ضدىا  التقطع ) سواء كانت 

حتجازىـ حتى يتـ تنفيذ  قبيمة  أو سمطة حاكمة ( ،كأخذ سيارة أو توقيؼ شخص أو أشخاص، وا 

 ذا القطاع ) أو التقطع(.مطالب القائـ بي

وعممية القطاع أو التقطع ، قد تقوـ بيا قبيمة ) أو قبائؿ( ضد قبيمة أو ) قبائؿ( أخرى ، وقد     

تكوف موجية ضد الحكومة وموظفييا، أما عف أسباب القطاع أو التقطيع القبمي . وأىدافو : فيرى 

   :القبمية" في اليمف بعض شيوخ القبائؿ اليمنية،  أف مف أسباب ىذه " التقطعات

"غياب العدؿ وعدـ تنفيذ الدستور والقانوف والنظاـ ، وشريعة ا ، وغياب العدؿ في كؿ ما  -1

 ييـ المواطف اليمني" 

لمقوانيف ، وعدـ إنصاؼ المظموـ مف  –عبر مسؤولييا  -" إىماؿ الدولة وعدـ إحتراميا  -2

خذ حقيا ،وفي حالة عجز الدولة عف رد الظالـ ،إف القبيمة أو القبائؿ عندما ال تنصؼ ممف أ

تمجأ القبائؿ إلى التقاطع ) قطع الطريؽ (، بسبب غياب العدؿ وعجز  الحؽ إلى أصحابو،

ستشرائيا في كثير مف مناطؽ  الدولة عف القياـ بواجباتيا  ما سبب إنتشار ظاىرة القطاع وا 

   .(77-75: 1991اليمف ) أبو غانـ:



 109 

 اليمنية مف قياميا بالقطاع أو التقطع القبمي : أما أىـ أىداؼ بعض القبائؿ

"الضغط عمى القبيمة ) أو الدولة( إلجبار المطموب أو الشخص المتمرد الرضوخ وبذؿ الحؽ  -

، بمعنى إجبار القبيمة ) أي قبيمة الجاني( برد الحؽ إلى صاحبو ، أو ما يمكف تسميتو بػ 

 إلى الحؽ " .)القطاع مف أجؿ الرد المرد( بمعنى أف ترد صاحبؾ 

الوصوؿ إلى شيء مف العدؿ بأقؿ خسارة سواء خسارة مادية أو دموية ) المقصود ىنا خسارة  -

األرواح ( ، وكثير ما يحؿ العدؿ بيف األطراؼ في القطاع أو التقطع القبمي ، وبيف القبائؿ 

 (.214: 2001) الظاىري،والدولة )عندما تكوف طرفًا في ىذا القطاع( 

أنيا أفضؿ حتى مف الحكومة في الحفاظ عمى السمـ، فعندما تدىور الوضع أثبتت القبائؿ 

األمني في المناطؽ القبمية في األشير األولى مف اإلحتجاجات، إنسحبت القوات الحكومية مف 

الطرؽ الرئيسة وتعرض الكثير مف المسافريف إلى النيب وسرقة السيارات في بعض األحياف، بعدىا 

عمى نقاط التفتيش التي كاف الجيش يسيطر عمييا، وتمكنت مف تأميف معظـ  نشرت القبائؿ مسمحييا

الطرؽ، وفي أعقاب مغادرة محافظ مأرب المدينة، تعاوف زعماء قبميوف مف قبيمتي األشراؼ وعبيدة 

مع المسؤوليف المحمييف مف أجؿ التوصؿ إلى إتفاؽ لتقاسـ المسؤولية في ظؿ عدـ وجود تمثيؿ 

حافظة شبوة، عقدت قبيمة خميفة إتفاقًا مع قوات األمف يقضي بتشكيؿ لجاف حكومي رسمي، وفي م

محمية وتقاسـ المسؤولية عف تأميف المرافؽ الحكومية، وفي محافظة الجوؼ، أدت وساطة قبمية قاـ 

بيا زعماء قبميوف مف منطقتي شبوة والجوؼ إلى وقؼ العنؼ بعد مقتؿ المئات في إشتباكات بيف 

ئؿ المحمية، بشكؿ عاـ، شيدت المناطؽ القبمية إنخفاضًا ممحوظًا في أعماؿ العنؼ الحوثييف والقبا

، عمى الرغـ مف أف األسباب الحقيقية تبقى موضع نقاش بعض أبناء القبائؿ عزوا 2011خالؿ العاـ 
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السبب في ذلؾ إلى انشغاؿ القبائؿ بالوضع العاـ في اليمف، ويربط آخروف إنخفاض مستوى العنؼ 

قة أف القبائؿ تولت المسؤولية الكاممة عف، واإلشراؼ عمى شؤونيا، ومع ذلؾ يقوؿ آخروف إلى حقي

أف السبب الرئيس ىو أف األمواؿ التي تتدفؽ عادة مف المسؤوليف الحكومييف الفاسديف عمى القبائؿ 

تأثير مف أجؿ تأجيج النزاع قد نضبت، القبائؿ أيضًا معادية لإليديولوجيا بصورة فطرية، وىي تخشى 

الجماعات المتطرفة، مثؿ القاعدة، التي تسعى إلى إستبداؿ الثقافة القبمية والبنية اإلجتماعية بقادة 

جدد وأجندات جديدة، وقد أدى فشؿ صانعي القرار في الغرب في إدراؾ ىذا األمر،  وفي العمؿ مع 

 (7: 2012القبائؿ، إلى الحد مف الجيود لمقاومة تنظيـ القاعدة. )الدوسري، 

، عندما إستولى مئات المتشدديف مف 2012برز أحد األمثمة عمى ذلؾ في كانوف الثاني  

أنصار الشريعة، وىي جماعة ُيزعـ أف ليا صالت بتنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية، عمى 

القمعة القديمة ومسجد العامرية في قمب رداع، وأطمقوا سراح مئات السجناء مف السجف المركزي، 

بب قمقيا إزاء ىذا الوضع، وضعت القبائؿ في منطقة رداع األوسع إستراتيجية متعددة الجوانب وبس

لمنع المتشدديف مف السيطرة عمى المدينة. ونشرت القبائؿ الكبيرة، مثؿ قيفة والحطيمة وآؿ سرحاف، 

وف مف مسمحيف لحراسة المباني الحكومية والمواقع العسكرية واألمنية، بحيث ال يتمكف المتشدد

اإلستيالء عمى تمؾ المباني، كما حاصرت المسمحيف لمنعيـ مف التوسع في المدينة، في الوقت 

نفسو، بدأت لجنة الوساطة القبمية التي ضمت محّكميف قبمييف بارزيف مف رداع ومحافظة ذمار، 

مة زعيـ مفاوضات مكثفة مع المسمحيف وتمكنت في نياية المطاؼ مف إقناعيـ بالمغادرة، وتوقفت قبي

جماعة أنصار الشريعة طارؽ الذىب، الذي قاد المسمحيف إلى رداع، عف توفير الحماية لو ألنو 

ارتكب عماًل مشينًا وحرمتو مف الغطاء القبمي الذي كاف ىو و بعض المتشدديف يعتمدوف عميو، وقد 
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دوسري، )ال2011قتؿ عمى يد واحد مف أخوتو األكبر سنًا، وىو زعيـ قبمي، في منتصؼ شباط 

2012 :8.) 

عمى الرغـ مف أنو كاف في وسع القبائؿ أف تطرد المتشدديف بالقوة، إال أنيا أختارت  

التفاوض بداًل مف ذلؾ، إذ تدرؾ القبائؿ أف العنؼ سيؤدي ببساطة إلى تفاقـ النزاعات القبمية الحالية 

مف البالد، وىو ما يبدو في مناطقيـ، ومع ذلؾ لـ تحقؽ القبائؿ مثؿ ىذا النجاح في أماكف أخرى 

صحيحًا خصوصًا في المناطؽ األقؿ قبمية، عمى سبيؿ المثاؿ كاف مف المستحيؿ التوصؿ إلى تسوية 

، ألف التركيبة 2011عف طريؽ التفاوض في محافظة أبيف عندما استولى عمييا المتشددوف في أيار 

مية عمى إدارة النزاعات حوؿ القبمية والحكومة ىناؾ ضعيفتاف، ويساعد نظاـ حؿ النزاعات القب

الخدمات التنموية والموارد الطبيعية، والنزاعات بيف الشركات والمجتمعات المحمية، وىو في ىذا 

الصدد يساعد عمى إحتواء ومنع تصاعد العديد مف النزاعات التي قد تتحوؿ إلى نزاعات عنيفة 

المصمحة العامة، مثؿ المساجد بموجب العرؼ القبمي مف المفترض أف تكوف األماكف التي تخدـ 

والمدارس والمستشفيات واألسواؽ، مالذات آمنة )مناطؽ ميجرة( حيث ال تتقاتؿ القبائؿ وال تجوز 

أعماؿ العنؼ فييا، أحيانًا يمكف أف تكوف المدف والقرى أيضًا مناطؽ ميجرة، وبحسب التقاليد 

أف ُتحتـر كمناطؽ ميجرة، بحيث يسيؿ واألعراؼ، فإف المناطؽ التي يسكنيا الشيوخ البارزوف يجب 

عمى أولئؾ الذيف يريدوف المساعدة في حؿ النزاعات مف ىؤالء المشايخ الوصوؿ إلييـ، عمى سبيؿ 

المثاؿ قرية الروض في محافظة الجوؼ منطقة ميجرة ألف فييا سوقًا كبيرة ويسكف فييا شيخ المراغة 

 (.8: 2012البارز محمد العجي)الدوسري، 
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عور قوي بيف أبناء القبائؿ بأف النظاـ اليمني يحاوؿ تصوير القبائؿ عمى أنيا تشكؿ ىنالؾ ش 

عقبة أماـ التنمية، وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى األمواؿ مف الحكومات الغربية، وغالبًا ما تذىب تمؾ 

دما يتـ األمواؿ إلى جيوب أفراد في النظاـ، ويشعر أبناء القبائؿ بأف الحكومة تتجاىؿ األمر عمدًا عن

تحويؿ المنافع مف النفط والغاز، الذي يتـ إستخراجو مف المناطؽ القبمية، عمى األفراد والمدف في 

حيف تبقى القبائؿ محرومة مف الخدمات األساسية، مثؿ الكيرباء والمياه، وثمة إستياء متزايد بيف 

د أنيـ أعضاء في القبائؿ حوؿ قياـ الحكومة، وسماحيا، بتوجيو ضربات جوية تستيدؼ ما يعتق

تنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية، والتي أسفرت عف مقتؿ عشرات المدنييف األبرياء في المناطؽ 

 (.Independent, 2010، بما فييـ نائب محافظ مأرب)2009القبمية منذ كانوف األوؿ/ ديسمبر 

وذ السياسي وسيمة لمقوة يتميز النظاـ السياسي الذي عرفتو القبائؿ بأنو نظاـ يصبح فيو النف 

وجمع الثروة غير الخاضعة إلى المساءلة، وقد أثارت المنافسة السياسية غير العادلة إشتباكات عنيفة 

بيف القبائؿ خالؿ الدورات اإلنتخابية السابقة في رداع، عمى سبيؿ المثاؿ، أدى إشتباؾ بدأ بسبب 

إلى نزاع قبمي ُقتؿ فيو ما ال  2006ي العاـ المنافسة بيف المرشحيف لعضوية أحد المجالس المحمية ف

شخصًا، وقد تـ اإلبالغ عف وقوع أعماؿ عنؼ تتصؿ باإلنتخابات في مناطؽ الجوؼ  47يقؿ عف 

 (.12: 2012ومأرب وعمراف وذمار وغيرىا مف المناطؽ القبمية أيضًا)الدوسري، 

لحدود، التي تختمؼ فييا تشمؿ األسباب األكثر شيوعًا لمنزاع بيف القبائؿ النزاعات عمى ا 

قبيمتاف حوؿ حدود أراضييما، والنزاعات عمى األراضي المشاع السابقة، والنزاعات عمى استخداـ 

األراضي، بما في ذلؾ المراعي وتوزيع المياه، والخالفات حوؿ إدارة المياه والوصوؿ إلييا، وتكوف 

)مجاري األنيار الجافة التي تعتبر ىامة  في العادة عمى اآلبار أو مصادر المياه األخرى مثؿ األودية
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خالؿ موسـ الفيضاف(. وتسببت الخالفات حوؿ مشاريع التنمية أيضًا في حدوث النزاعات، كما ىو 

حاؿ وجود شركات النفط والغاز، وفي الواقع، حدثت زيادة مطردة في النزاعات القبمية منذ العاـ 

 ة.في المناطؽ القبمية في مأرب والجوؼ وشبو  1990

ـ في سنواتيا األولى، دورًا إيجابيًا في الحد مف نفوذ القبيمة، حيث 1962لعبت ثورة سبتمبر  

بدأت آنذاؾ تتشكؿ مالمح لنواة دولة ومؤسسات وطنية، لوال الحرب األىمية وتطورات الصراع المرير 

إلحدى  ـ وما لحقو مف تداعيات، ليعطي القبيمة، وفقاً 1967التي تمخض عنيا إنقالب نوفمبر 

الدراسات، دفعة قوية ترتفع بيا مف قاع المجتمع إلى صدارة الحكـ والتحكـ بالسمطة والثروة ، ناىيؾ 

عف إستيالء المجاميع العسكرية مف األصوؿ الريفية الحقًا عمى السمطة، ليحؿ اإلنتماء القبمي 

ىا تنتج مجتمعًا عمى والجيوي محؿ اإلنتماء لمدولة والمجتمع، إف سمطة ما قبؿ الدولة التي نشيد

شاكمتيا، كما أف الدولة التي تأتي مف رحـ القبيمة ورحـ المؤسسة العسكرية ليست بدولة ديمقراطية، 

ألف كال المؤسستيف، القبمية والعسكرية، ليستا ديمقراطيتيف، وألف النظاـ السياسي الناتج عنيما ال 

 (.2007)الصالحي، يفسح المجاؿ أماـ التحديث السياسي والبناء الديمقراطي

وحسب دراسة الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية لتقييـ الفساد في اليمف، فإف الفساد  

اإلقتصادي والسياسي الكبير يعكس في تركيبتو سيطرة رجاؿ القبائؿ الشمالية عمى الدولة منذ عاـ 

مجموعات  ـ، عف طريؽ حضورىـ الفاعؿ في سمؾ الضباط العسكري، فقد أصبح ىناؾ خمس1970

رئيسة مف النخب التي تستحوذ وتتقاسـ المصالح، أىميا وأكثرىا قوة وتداخاًل ىما: نخبة قبائؿ الشماؿ 

ونخبة ضباط السمؾ العسكري، المتاف تجمع بينيما درجة عالية مف التوافؽ واإلنسجاـ، ثـ تأتي نخب 

لقبمي في السمطة، يومًا عف يوـ، رجاؿ األعماؿ المتطفمة والنخب الصغيرة األخرى، لقد تزايد النفوذ ا
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وبداًل مف أف تمتد سمطة الدولة إلى المناطؽ القبمية في الشماؿ، زادت سيطرة القبائؿ عمى الدولة، 

األىمية التي سيطرت فييا النخب القبمية بشكؿ متزايد عمى موارد البالد،  1994خاصة بعد حرب 

محة واألمف وبعد أف أمكف تحجيـ وعزؿ التيار بفضؿ ىيمنتيا عمى الصؼ األعمى لقيادة القوات المس

المدني التحديثي الذي كانت تمثمو نخب التكنوقراط القادمة بالوحدة مف الجنوب. )الوكالة االمريكية 

 (4-2: 2006لمتنمة الدولية ،

إلى تعزيز تركيبة الفساد اإلقتصادي والسياسي في  1994أدت ىزيمة الجنوبييف في حرب  

رت األراضي والمشاريع والموارد والمصادر األخرى الجنوبية، ووىبت لمنخب اليمف، فمقد صود

الشمالية وتحاوؿ السمطة تيدئة الجنوبييف عف طريؽ التمثيؿ السياسي )رئيس الوزراء يكوف دائمًا مف 

متيازات إقتصادية أخرى)الوكالة األمريكية لمتنمية  الجنوب( وعف طريؽ توزيع عقود ضخمة مربحة وا 

 (.5: 2006، الدولية

وبتوحيد المؤسستيف القبمية والعسكرية، ذات الجذر الواحد والنشأة الواحدة، وتزاوجيما  

بالسمطة، تميد ليا الطريؽ لمتكالب واالستحواذ النيـ عمى الموارد والمقدرات، وساعد إصطفافيا 

ستمرار بقائيا في السمطة والوقوؼ معًا في مواجية أية مشاريع أو  المشترؾ عمى تعزيز مواقعيا وا 

محاوالت لبناء الدولة الحديثة، كما أف ىيمنة ىذه القوى عمى السمطة ووقوفيا ضد قياـ دولة القانوف 

مكنيا مف فرض األعراؼ والعادات القبمية التقميدية في كؿ اليمف وأصبحت "الزعامات" القبمية تمعب 

 :(48-47: 2002لمخالفي،دورًا كبيرًا يفوؽ حجميا بما ال يقاس، معتمدة في ذلؾ عمى )ا

لتقاء مصالح القبيمة مع الشرائح الطفيمية في رفض سيادة القانوف واإلنحراؼ بالسمطة إلى إ -

 ممارسة الفساد والثراء غير المشروع.
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 التيارات السياسية التي تستخدـ الخطاب الديني وتكفر دعاة التغيير والتحديث. -

 قوة والنفوذ والرشوة ويفضي إلى إفساد القضاء.إنتشار الفساد السياسي الذي يشمؿ إستخداـ ال -

إف القوى التقميدية القبمية العسكرية ىي الكياف الفاعؿ والمحوري في تركيب السمطة والدولة في  

 اليمف، الذي يحوؿ دوف بناء دولة المؤسسات والنظاـ والقانوف.

حكاـ القضاء لقد عمدت السمطة في كثير مف الحاالت إلى تجميد العمؿ بالقوانيف وأ 

ستبداليا باألعراؼ والعادات القبمية التي تـ تعميميا، حتى عمى المحافظات الجنوبية والشرقية،  وا 

تساع نفوذىا قد ولد وضعًا فاسدًا مستشريًا  فضاًل عف أف تزايد الييمنة القبمية/العسكرية في اليمف وا 

لمناقصات والمقاوالت والصفقات تستحوذ فيو النخب القبمية والعسكرية عمى حصة األسد مف عقود ا

الحكومية والوكاالت التجارية والخدمية، ما خمؽ شريحة رأسمالية طفيمية "طارئة" عمى حساب 

ستثمارية المنتجة والعريقة، وعمى حساب دولة النظاـ والمؤسسات، وليصبح الفساد أحد المؤسسات اإل

 .(4: 2007أىـ آليات التراكـ الرأسمالي في اليمف )حيدر، 

الحقيقة أف التحالؼ العسكري/القبمي الحاكـ قد وسع مف دائرة مصالحو، وتنوعت كثيرًا مصادر 

وأشكاؿ فساده، إال أف أىميا عمى اإلطالؽ، بحسب دراسة تقييـ الفساد في اليمف الصادرة عف الوكالة 

ريكية لمتنمية األمريكية لمتنمية الدولية، ووفقًا لما سبؽ اإلشارة إليو، تتمثؿ في )الوكالة االم

 ( :2006الدولية،

توزيع وتقاسـ عقود المشتريات الحكومية والوكاالت التجارية والخدمية، خارج إطار النظاـ  -

 والقانوف.

 تخصيص ميزانيات ورواتب دائمة لمشائخ القبائؿ النافذيف ضمف الموازنات العامة لمدولة. -
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الرئيسة بتضخيـ تعداد أفرادىـ  يسمح لكبار الضباط مف قيادة الوحدات العسكرية واألمنية -

الواقعيف تحت إمرتيـ، أي إضافة قوائـ بأسماء جنود وىمييف غير موجوديف )األسماء قد 

تكوف إما ألفراد موجوديف وال يذىبوف لمعمؿ أو ألفراد وىمييف تمامًا(، وبالتالي عند إستالـ 

الذخائر والمالبس...إلخ، اإلعتمادات والرواتب والمخصصات الغذائية والتموينية واألسمحة و 

تذىب مستحقات ومخصصات األفراد الوىمييف، الذيف يقدروف بالمئات واآلالؼ في معظـ 

الوحدات، إلى جيوب ىؤالء القادة، يساعدىـ في ذلؾ الغياب الكامؿ ألية رقابة أو مساءلة 

 رسمية.

سابقًا( والتي يديرىا الفساد عبر المؤسسة اإلقتصادية اليمنية )المؤسسة االقتصادية العسكرية  -

ضباط مقربوف لمسمطة العميا، حيث تنشط ىذه المؤسسة في كؿ المجاالت التجارية 

واإلستثمارية دوف حدود، بؿ إنيا تسيطر عمى عدد مف المشاريع الرسمية وعمى مساحات 

شاسعة مف األراضي التي تستولي عمييا بحجة اإلستفادة منيا لإلستخداـ العسكري، ثـ يتـ 

فاؼ عمييا والمتاجر بيا لحساب أشخاص، مع العمـ أف أبواب المؤسسة اإلقتصادية اإللت

اليمنية موصدة تمامًا أماـ فاحصي ومدققي الحسابات المالية وال يجرؤ أيًا كاف مف اإلقتراب 

منيا أو إثارة أي نوع مف أنواع المساءلة أو المحاسبة، كونيا تحت رعاية وحماية السمطة 

 .(2006االمريكية لمتنمية الدولية، العميا )الوكالة

إيعاز السمطات العميا لعدد مف كبار قادة الوحدات العسكرية واإلدارية، وجميعيـ مف األقارب  -

أو المقربيف، بتغيير الحسابات البنكية الرسمية لوحداتيـ، لتصبح باألسماء الشخصية ألولئؾ 

تظؿ في الغالب شكمية، حسابات القادة، أو أف تفتح إلى جانب الحسابات الرسمية، التي 
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بنكية أخرى موازية لنفس الوحدات ولكف باألسماء الشخصية لمقادة إياىـ، بحيث يتسنى ليـ، 

ولمسمطات العميا أيضًا، الحرية الكاممة لمصرؼ واإلنفاؽ غير القانوني مف إعتمادات 

مساءلة أو  وميزانيات وحداتيـ دوف الرجوع إلى إجراءات وضوابط الصرؼ، وبالتالي دوف

 .(2006محاسبة )الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية،

لى الكميات الحربية والشرطة، وكذلؾ  - إف اإلنتساب إلى الوحدات العسكرية واألمنية، وا 

الترقيات والتعيينات أصبح في معظمو حكرًا عمى مناطؽ وقبائؿ بعينيا، دوف غيرىا، وموزعًا 

النافذيف في مراكز الفساد، أما تعييف أو تنصيب قادة عمى حصص أو "كوتات" لكبار القادة و 

الوحدات العسكرية واألمنية، بإستثناء التعيينات الشكمية لوزير الدفاع ورئيس األركاف ونوابو 

الذيف ال يمتمكوف سمطات فعمية، فبابو مغمؽ تمامًا عمى نطاؽ األقارب والمقربيف جدًا 

 .(2006لوكالة االمريكية لمتنمية الدولية،ومقصورًا عمى مستوى القبيمة الموالية )ا

 وقد أيدت معظـ القبائؿ اليمنية الوحدة وبرز ذلؾ مف خالؿ :

تأييد معظـ القبائؿ إلعادة تحقيؽ الوحدة اليمنية ، فإذا كانت اإلرادة السياسية الحاكمة في  -

قيؽ ىذه كال شطري اليمف ، قد حققت الوحدة اليمنية  فإف غالبية القبائؿ أيدت إعادة تح

 الوحدة ، ولـ تعارضيا

إتساـ كثير مف المؤتمرات القبمية بأبعاد وطنية قومية  حيث تميز كثير مف ىذه المؤتمرات بػ"  -

 .(2006)الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية، قبمية الموقع " و " وطنية األىداؼ والمطالب " 

ؿ الوطف اليمني )قبائؿ ودولة(، إنو في حالة تعرض الدولة اليمنية لخطر خارجي ، ييدد كام -

فإف الوالء"األوسع" لميمف يستدعي ويستنفر لدى جميع اليمنييف ألنو في ىذه الحالة ال 
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تعارض بيف الوالء لمقبيمة والوالء لمدولة  فالقبيمة جزء مف الدولة ، وأراضي القبائؿ وحدودىا 

 لميمف أواًل . جزء مف إقميـ الدولة اليمنية الواحدة  وبالتالي فالوالء ىنا

إف إستقراء التاريخ السياسي لميمف يؤكد أف القبائؿ اليمنية كانت تقؼ إلى جانب  الدولة األـ  

حيف تعرضيا لخطر خارجي ، ومف األمثمة التاريخية في ىذا السياؽ ، مقاومة اليمنييف جميعًا بما 

 يًا بأنيا  مقبرة .فييـ القبائؿ لمغزو التركي عمى اليمف  لدرجة أف اليمف ُعرفت تاريخ

إف اإلنتقاص مف الحدود الجغرافية لمدولة اليمنية يعني ضمنيًا إنتقاص حدود بعض القبائؿ ،ألف 

القبائؿ اليمنية غالبًا ، قبائؿ مستقرة غير مترحمة ، مرتبطة باألرض وليا حدودىا الجغرافية المعروفة 

" يعزز بدوره " الوعي بإقميـ الدولة اليمنية " ، كما أف وجود ما يمكف تسميتو بػ" الوعي بإقميـ القبيمة

 .(40:  2004)الظاىري ،  ويساىـ في الحفاظ عميو

؛ يدفع  إلى  1994إف تتبع  مواقؼ كثير مف القبائؿ اليمنية مف أزمة اإلنفصاؿ التي نشبت عاـ 

تنتاج القوؿ بوجود وعي قبمي بضرورة الدفاع عف الوحدة ، ورفض اإلنفصاؿ ومف شواىد ىذا اإلس

 ومؤشراتو مايمي: 

 رفض غالبية القبائؿ لمحاولة إعادة تشطير اليمف الواحد ، وتمسكيا بالوحدة اليمنية . -

حيث قاـ أبرز شيوخ القبائؿ اليمنية ورموزىا  بالوساطة بيف األطراؼ السياسية الحاكمة ؛ بيدؼ 

يوخ القبائؿ اليمنية مف ( وقد طالب ش1993إحتواء األزمة السياسية التي تفاقمت منذ )آب/ أغسطس

طرفي األزمة اليمنية ) المؤتمر الشعب العاـ والحزب اإلشتراكي اليمني ( ضرورة اإلحتكاـ إلى 

يمنية (  –المؤسسات الدستورية ، كما حذرت القبائؿ اليمنية مف إحتماؿ قياـ حرب)يمنية 

حيادىـ تجاه الحرب ( وعند نشوب ىذه الحرب، أعمف بعض زعماء القبائؿ 221:  2004)الظاىري،
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 -وأزمة اإلنفصاؿ اليمنية، وشارؾ رجاؿ القبائؿ اليمنية كأفراد في النظاـ السياسي ) الرسمي

 التحكيمي(.

اليمنية ( لصالح الوحدة، ولو كانت المعارؾ بيف القبائؿ ال تتمتع  –حسـ الحرب ) اليمنية  -

متدت كشأف الحرو  ب القبمية ، ولما أنتيت في شيريف بوجود وعي بيويتيا اليمنية ، لطالت الحرب وا 

 رغـ التدخالت الخارجية في ىذه الحرب .

توزيع السمطة ومحاولة التغمب عمى ضعؼ الدولة  إف المشكمة الرئيسيو في الدولة اليمنية تكمف في  

في مواجية تفتت السيطرة اإلجتماعية ىو المشكمة الرئيسية ، وفي ىذا اإلطار نشأت مؤسسات 

عتبرت المنافسة بيف النخب وسياسة البقاء بشكؿ جماعي جزء مف العالقات بيف عديدة أو تـ ح ميا، وا 

الدولة والمجتمع ، جاء إنشاء ىيكؿ جديد لمقيادة والسيطرة عمى المجتمع  بتغييرات مؤسسية حيثما تـ 

 صراعًا ضمنيًا جديدًا زاد وضوحًا بعد إجراء 1994إعادة توزيع السمطة وشيدت فترة مابعد حرب 

التي عمقت الخالفات بيف القوى السياسية في اليمف ونشأل نظاـ توافقي اإلنتخابات البرلمانية الثانية 

 .(2013)سيؼ،سيطرت فيو المصالح عمى نظـ الحكـ 
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 المبحث الثالث : اآلثار المترتبة عمى دور القبيمة في الحياة السياسية اليمنية

، إرتباطيا بالعالقات الثقافية واإلجتماعية بداخؿ إرتبطت القبيمة في اليمف بالعمؿ السياسي 

القبيمة نفسيا، فكمما كانت القبيمة أكثر إنسجامًا وترابطًا ببعضيا وبزعاماتيا ، كمما كانت أكثر قوة ، 

وبالتالي أكثر قربًا مف السمطة وأكثر تأثيرًا فييا ) سمبًا أو إيجابًا ( بحسب نوعية ىذه العالقة ، التي 

غالب حجـ المصالح المتبادلة بيف القبيمة والسمطة أو الدولة، والتركيبة القبمية في اليمف تحدد في ال

ليست معقدة، ال في شكميا اإلجتماعي ، وال في توزيع السمطة بداخميا ، ولكنيا معقدة في تأثيرىا في 

 المجتمع وعالقتيا بالسمطة .

ي فالممارسة السياسية السميمة ال ولعؿ إنخراط القبيمة في العممية السياسية ىو عامؿ سمب

تتيح مساحة ممكنة لمقبيمة كػ"قبيمة"، أي ككياف واحد يترابط عبر شكمو التقميدي المعروؼ الذي ال 

يتالءـ والممارسة السياسية الحديثة. كما أف بنية القبيمة نفسيا ال تسمح بالتفاعؿ السياسي السميـ، 

يمكف إال أف يكوف مستخدما، وال يمكف أف يجسد تمؾ الوحدة والفرد إذا نظر إليو مف خالؿ القبيمة ال 

 الرئيسة الفاعمة التي يستند إلييا المجتمع المدني.

أف "الدولة والسمطة ىما في عالقتيما بالمجتمع وجياف لعممة واحدة، فالدولة أجيزة وىياكؿ  

ذه األجيزة واليياكؿ ومؤسسات والسمطة )الحكومة أو الحكـ( ىي عممية إستخداـ أو سوء استخداـ ى

أنو يمكف ألفراد المجتمع )ومنيـ القبائؿ( أف و والمؤسسات بواسطة النخبة المييمنة عمى رأس الدولة ، 

يثوروا عمى السمطة المستبدة والغاشمة غير الشرعية، ويتمردوا عمييا دوف أف يخضعوا وجود دولتيـ 

ة الوجود السياسي لمدولة يدفع إلى الوقوع لمشؾ ألف المرادفة بيف شرعية الحاكـ السياسي وبيف شرعي
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)الظاىري ،  في براثف المطابقة بيف شرعية "شخصانية" السمطة وشرعية الدولة " كمؤسسات سياسية

2004 :88). 

إال أف العرؼ القبمي ال يزاؿ  1962ورغـ مرور أكثر مف ستة عقود عمى قياـ الثورة في  

وتمجأ الدولة في كثير مف األحياف إلى احالة قضايا ثأر حاضرًا في معظـ القضايا صغيرة وكبيرة ، 

وأرض ، وخالؼ قبائؿ مع مؤسسات الدولة إلى مشائخ ، ووجاىات قبمية لحميا بالعرؼ القبمي ونظاـ 

 التراضي ، ويرجع ىذا  إلى ثالثة أسباب رئيسية تتمثؿ في :

جيات وغياب ضعؼ ىيبة الدولة وعدـ القدرة عمى بسط سمطتيا عمى كؿ المناطؽ وال -

 مشروع نيضوي يستيدؼ تحديث المجتمع .

عدـ كفاية وعدالة أجيزة القضاء ، وتدخؿ السمطة في شؤوف القضاء ، األمر الذي جعؿ  -

 القضاء ومؤسسات الدولة ، بما فييا أجيزة األمف ، تتأثر بالمجتمع وليس العكس.

 وساط المجتمع .غياب إنتشار الوعي الثقافي المطموب لبناء الدولة الحديثة في أ -

وىناؾ سبب آخر ال بد مف اإلشارة إليو ألىميتو وتأثيره ، بؿ وسطوتو في المجتمع ، ذلؾ ىو عامؿ 

التوازف الذي تمتمكو األحكاـ العرفية القبمية التي تجمع بيف المرونة والقوة في آف ، وىذه األحكاـ التي 

تجمع أيضًا بيف الفصؿ أو الحؿ القطعي،  يقررىا المعنيوف مف الوجاىات القبمية تجاه قضية محددة ،

وبيف الرضا والقبوؿ ولزـو التنفيذ ، وىو ما يغمب عرؼ القبيمة عمى نظاـ الدولة ، الذي يخضع 

 لمروتيف وفساد األمزجة .

وسمطة القبيمة ال تقؼ عند ىذا الحد بؿ كانت تتعداه لتصؿ إلى مستوى تحديد فيمف يجب 

حادثة إستدعاء زعماء القبائؿ اليمنية لإلماـ يحي بف الحسيف الرسي أف تكوف اإلمامة في البالد، و 
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في نياية القرف التاسع اليجري مف الحجاز ليحكـ اليمف ىي خير مثؿ يمكف أف نسوؽ عميو في ىذا 

المجاؿ ، وقد تعددت الروايات حوؿ حاالت رئاسية )إمامية(تشاورت فييا الزعامات القبمية ، أو 

في أوقات كثيرة الكممة الفصؿ ، ومنيا دور القبائؿ في مناصرة دعوة اإلماـ  ستشيرت ، وكانت لياإ

يحي بف محمد حميد الديف ، ومبايعتو إمامًا لميمف بعد وفاة والده اإلماـ المنصور، ومف ثـ الحرب 

. ويأتي دعـ القبيمة لمسمطة مقابؿ الحفاظ 1918-1872في المقاومة اليمنية ضد اإلحتالؿ التركي 

الح زعمائيا، وعدـ منازعتيـ السيطرة عمى "الرعية" الفالحيف ، أو التدخؿ في شئوف عمى مص

ستغالؿ بعضيـ لألراضي الزراعية ، والمشائخ عادة يعتبروف مف كبار المالؾ ، وىـ يمعبوف دورًا إ

 كبيرًا  في حياة البالد السياسية، ويروي الرئيس األسبؽ القاضي عبد الرحمف األرياني واقعة تدلؿ

قطاعية المفرطة لبعض شيوخ القبائؿ في مناطقيـ وخاصة في المناطؽ عمى مفيوـ الممكية اإل

ب وتعز  متداداتيا ، تقوؿ الرواية أف اإلماـ الناصر أحمد بف يحي وا  التيامية والسيمية كالحديدة وا 

ى مركز حميد الديف كمؼ القاضي األرياني بميمة الطواؼ في بالد العديف ، ولما كاف في طريقو إل

الحاكـ ىناؾ بالقرب مف المذيخرة ، صدؼ أحد المزارعيف فسألو : أيف منزؿ الحاكـ ؟ فأجاب 

المسكيف وعالمات الخوؼ بادية عمي وجيو مرتبكًا :" ىذه األرض حؽ الشيخ ، وىذا أبَّْيت ) الدار( 

يخ ، وأمَّرة )الزوجة( مشيرًا إلى كوخو المبني مف الطيف والحجر حؽ الشيخ وًأبَّقَرة )الجاموس( حؽ الش

 .(57: 2008)الروحاني، حؽ الشيخ"

، مطالبة بإسقاط 2011إال أنو عندما إندلعت اإلحتجاجات السممية في اليمف، مطمع فبراير  

النظاـ، كاف حضور القبيمة في المشيد السياسي الفتًا لإلنتباه ومؤثرًا عمى مسار األحداث فالسمطة 

اًل إستراتيجية الحشود في التصعيد السياسي لإلحتجاج وكانت القبيمة والمعارضة اليمنية اعتمدتا أو 
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جزءًا مف لعبة التوازنات تمؾ، التي يشيدىا المسرح السياسي في اليمف فإنضماميا لصؼ أحد 

األطراؼ السياسية يمنحو ثقاًل أكبر، يساعده عمى تحسيف موقعو التفاوضي، وتغيير شروط المعبة 

يدت حركة اإلحتجاجات المناىضة لمرئيس عمي عبد ا صالح انضماـ السياسية لصالحو، لقد ش

مجمس التضامف الوطني الذي يقوده الشيخ حسيف األحمر إلى صفوؼ المعتصميف في الثاني 

، لممطالبة بإصالح األوضاع السياسية في البالد ورحيؿ الرئيس صالح 2011والعشريف مف فبراير

زداد الوضع تعقيدًا عمى النظاـ الحاكـ بإعالف قبيمتي إاـ فقط عف كرسي الحكـ،وبعد مرور أربعة أي

نضماميما إلى حركة اإلحتجاج السممي في السادس والعشريف مف فبراير الماضي، إحاشد وبكيؿ 

تضامنًا مع المتظاىريف السممييف في صنعاء وتعز وعدف وكاف مف أبرز الشخصيات القبمية التي 

ة السممية، الشيخ أميف العكيمي، رئيس مؤتمر قبائؿ بكيؿ كبرى القبائؿ أعمنت تأييدىا لما يسمى بالثور 

اليمنية، والشيخ صادؽ األحمر شيخ مشايخ قبيمة حاشد، الذي جاء إلتحاقو في أعقاب فشؿ دور 

 الوساطة الذي لعبو مع بعض العمماء بيف الرئيس صالح وأحزاب )المقاء المشترؾ( المعارضة

 .(2011)صحيفة العربي،

ت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي بدور محوري في اإلشراؼ عمى عممية نقؿ السمطة في قام

اليمف، إذ دفعيا إلى ذلؾ األىمية اإلستراتيجية لميمف بالنسبة لمنطقة الخميج وشبو الجزيرة والمممكة 

 ، عمى2011نوفمبر  23العربية السعودية تحديدًا. وقد نص اإلتفاؽ الذي وقعو الرئيس السابؽ، في 

توقيتات زمنية محددة لعممية نقؿ السمطة، تبدأ بتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني خالؿ سبعة أياـ منذ اليـو 

% مناصفة بيف الحكومة والمعارضة، وعمى أف يصبح نائب الرئيس )عبد 50األوؿ لإلتفاؽ بنسبة 

رئيس، ربو منصور ىادي( ىو الرئيس الشرعي باإلنابة، بعد تصديؽ مجمس النواب عمى إستقالة ال
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نشاء لجنة دستورية لإلشراؼ عمى إعداد دستور وحدد اإل تفاؽ توقيت عقد اإلنتخابات الرئاسية، وا 

جديد يتـ عرضو عمى إستفتاء شعبي، ووضع جدوؿ زمني إلنتخابات برلمانية جديدة، يقـو عمى أثرىا 

 .(2012الحزب الفائز بتشكيؿ الحكومة )سالمة، 

اليمني أف تراجع دعـ القبائؿ لمرئيس اليمني ونظامو منذ  ويرى المحمموف والمتابعوف لمشأف 

ستمرار توافدىا لساحات اإلعتصاـ، أضعؼ كثيرًا مف موقؼ الرئيس، بعد  إندالع اإلحتجاجات، وا 

تعالي أصوات المناوئيف لحكمو والمطالبيف بإسقاطو، إذ لـ تعد القبيمة عامؿ ترجيح لكفة النظاـ في 

ـ القبيمة إلى الحراؾ الشعبي، أفقد الدولة سيطرتيا عمى كثير مف ميزاف القوى، بؿ إف "إنضما

المحافظات، ودفع الرئيس ونظامو لمبحث عف مخرج سياسي آمف"، وأف: "قبوؿ الرئيس بالمبادرة 

الخميجية يعكس إدراكو بأف موازيف القوى لـ تعد في صالحو ومنيا القبيمة التي عادت إلى واجية 

 األحداث ضد النظاـ" .

فيما أستجابت قبائؿ كثيرة لدواعي التغيير السممي في البالد، وأعمنت تأييدىا لما يسمى و  

بالثورة السممية ومساندتيا، تخوض قبيمة أرحب التابعة لػ )حاشد( وقبيمة نيد التابعة لػ )بكيؿ( في 

أف  محيط العاصمة صنعاء، حربًا عنيفة مع قوات مف الحرس الجميوري،ويشير بعض المتابعيف إلى

إنضماـ القبيمة إلى الحراؾ الشعبي، أفقد السمطة ورقة سياسية كثيرًا ما راىنت عمييا بترجيح الكفة 

السياسية، أو حسـ جوالت الصراع السياسي وبالمقابؿ لـ تنجح القبيمة في حماية نظاميا القبمي مف 

ف بدت تمؾ اإل ة عمى جدار القبيمة، ختراقات محدودة لكنيا تظؿ ندوبًا عميقإختراقات السياسة، وا 

وأعمف شيوخ قبائؿ  تعكس حالة انقساـ آخر في صؼ الجماعة التي يتشكؿ منيا بنياف القبيمة، 

معارضوف لمنظاـ الحاكـ عف إنشاء تكتؿ قبمي داعـ لمثورة أطمقوا عميو اسـ "تحالؼ قبائؿ اليمف"، 
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ستقراره، غير أف زعيـ ا  اليمف و  برئاسة الشيخ صادؽ األحمر لحماية الثورة والوحدة، والدفاع عف أمف

قبيمة بكيؿ الشيخ محمد ناجي الشايؼ أعتبر أف ذلؾ التحالؼ "يمثؿ حزب اإلصالح، وال يمثؿ قبائؿ 

 .(2011)صحيفة العربي، اليمف"

وكانت تحالفات قبمية أخرى سابقة مثؿ ممتقى قبائؿ مأرب والجوؼ، ومجمس التضامف  

ى، وممتقى حاشد، أسيمت في دعـ الثورة السممية وتأييدىا الوطني، وممتقى أبناء المناطؽ الوسط

وأعمنت أنيا ال تقبؿ حاًل ال يتضمف الرحيؿ الفوري لمرئيس، ورغـ حرص الرئيس عمي عبد ا صالح 

عمى ضماف والء النظاـ القبمي لسمطتو وفي مقدمتو قبيمتا حاشد وبكيؿ، إال أنو تفاجأ بتخمي إثنيف مف 

، بعد إفتقاده أبرز حمفائو عنو، وى ما الشيخ مجمي بف عبد العزيز الشائؼ، والشيخ سناف أبو لحـو

( عامًا، وىو رحيؿ الشيخ عبد ا بح حسيف األحمر رئيس 33ألىـ سند قبمي لنظاـ حكمو الممتد )

 مجمس النواب السابؽ، وشيخ مشائخ اليمف الذي كاف يوصؼ بأنو "صانع الرؤساء في اليمف".

اليمف العبًا رئيسيًا في المسرح السياسي نظرًا لمدور الذي ظمت تمعبو في  تعتبر القبيمة في 

كثير مف المراحؿ عمي مدى العقود الماضية ، إضافة إلي نفوذىا القوي داخؿ مفاصؿ الدولة، والذي 

عامًا.  33تعزز أكثر خالؿ فترة حكـ نظاـ الرئيس المخموع عمي عبد ا صالح الذي استمر زىاء

 :(66: 2008) الروحاني، اليمنية ما يميالمؤسسة  القبيمة فياىر تأثير مف أبرز مظ

المركزية الشديدة لمسمطة في يد الحاكـ،وحب التسمط،والنزوع الي الفردية ، والعشوائية في إتخاذ  -

 القرار.
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محاولة تعطيؿ جياز الدولة ،وتجاىؿ دور المؤسسات ،التي أنشأىا النظاـ الجميوري ، والعمؿ  -

 تطويعيا لمصالح وأغراض ال تخدـ في مجمميا البناء المؤسي.عمي 

اإلعتماد في إدارة تيسير النظاـ عمى خمؽ الصراعات ،وىو سموؾ كانت تتبعو مؤسسة اإلمامة ،  -

 في عالقتيا مع خصوماتيا القبمية والسياسية .

نما بإع - في كثير مف الحاالت  –تباره التعامؿ مع الماؿ العاـ ليس بإعتباره وسيمة لمتنمية والبناء ، وا 

وسيمة لإلستقطاب السياسي، وشراء الوالءات لتكريس السمطة ، وديمومتيا في يد الحاكـ ، كجزء  –

دارة السمطة.  مف الموروث العربي في الحكـ وا 

نما ظمت - عدـ قدرة القيادات الجميورية المتتالية عمى إستيعاب القبيمة، في إطار منيجية التغيير، وا 

الييا كخصـ سياسي  منافس ،يتيدد بقاءىا )أو بقاء الدولة ( وىو مفيوـ ، كاف متبعًا في ظؿ تنظر 

مؤسسة اإلمامة، وظؿ أىميا إستخداـ الديف ، وتسخيره لصالح الحاكـ ، كقوؿ بأف طاعة ولي األمر 

المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي  ﴿ َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوامف طاعة ا، وىـ يستيدوف بقوؿ ا تعالي 

ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو وَ  ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكنُت ـْ َفِإْف تََناَزْعُت اْلَيْوـِ اآْلِخِر َذِلَؾ اأْلَْمِر ِمْنُك

مر في اإلسالـ ، أف مفيوـ طاعة ولي األ(، ورغـ 59) سورة النساء: اآلية: َخْيٌر َوَأْحَسُف تَْأِوياًل ﴾

سقط مع ظمـ الناس ، وغياب تحقيؽ العدالة فاإلستحواذ عمي مقدرات المجتمع ، يعتبر في حكـ ي

 .الشرع ظمماً 
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نجاح  - عمى الرغـ مف الدور اإلستراتيجي الميـ الذي لعبتو القبائؿ اليمنية في دعـ اإلحتجاجات وا 

قبؿ اليمف وتحويؿ المسار السياسي نحو بناء الدولة الحديثة اليزاؿ الثورة، فإف دورىا في صياغة مست

 محور جدؿ لدي كثير مف األوساط السياسية في اليمف.

اآلراء تتبايف بيف مف يري في القبيمة أحد الركائز االساسية في التغيير والتحويؿ نحو بناء الحكـ  -

ة إنتاج الرموز التقميدية مقابؿ تقويض أسس الرشيد وبيف مف يخشي مف إستعادة القبيمة ماضييا بإعاد

 الدولة المدنية واضعاؼ دور القوى التحديثية.

 اآلثار المترتبة  عمى دور  القبيمة في اليمف عمى الصعيد اإلجتماعي و اإلقتصادي -

إف العالقة بيف القبيمة والدولة في اليمف تتمخص في كوف األولي تمثؿ األطراؼ واألخيرة 

أنو كمما ضعؼ المركز قويت األطراؼ وبسطت نفوذىا عمى المركز، إف ما يميز تمثؿ المركز، و 

القبيمة في اليمف أنيا تبني إستراتيجياتيا وفقا لممصالح وليس لأليديولوجيا ، وبالتالي فيي مرنة 

 وسريعة القابمية لمتغيير وفقا إلستراتيجية النظاـ القائـ حتى تحقؽ أكبر قدر مف مصالح أبنائيا.

مجتمع وحدة بناء أساسية )نواة(، قد تكوف القرابة كما في المجتمعات الزراعية او لكؿ 

المؤسسات كما ىو الحاؿ في المجتمعات الصناعية ومابعد الصناعية وبالنسبة لميمف فإف نواة 

ف التاريخ لـ يعرؼ نظامًا قبميًا وعشائريًا مستقرًا مثمما عرفو ف ي وجوىر المجتمع اليمني ىي القبيمة وا 

اليمف منذ القرف الرابع عشر قبؿ ميالد المسيح، عندما قامت مممكة "معيف"، اف اإلطروحات القائمة 

بأف القبيمة ىي مصدر عدـ إستقرار اليمف غير صحيحة ، فالسجؿ التاريخي يثبت لنا أف أكثر أنواع 

ة، وكوف القبيمة النظـ إستقرارا التي شيدىا اليمف ، ىي التي تمؾ القائمة عمي أسس قبمية متناغم
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شكؿ بدائي مف إشكاؿ السمطة اإلجتماعية الينتقص أبدًا مف قدراتيا عمى فرض األمف واإلستقرار ، 

 ولكف المعيار ىو السياؽ التي تصنؼ فيو ، وكيفية النظر الييا.

ىناؾ أخطاء عديدة شائعة في الدوائر الميتمة بشئوف اليمف وتاريخو ، منيا ما يقوؿ بأف ) 

ىي مصدر رئيسي لمتناحر والصراع الدائرة رحاه اآلف في اليمف ، وىناؾ خطأ آخر، وىو  القبيمة (

أف اإلعتقاد بأف اليمف دولة ، والحؽ أنو أمة ، واألمة ىي وكما يعرفيا "واكر كونور" رابطة نفسية 

تربط بيف مجموعة مف البشر أو تفرقيـ عف غيرىـ ، حيث يكوف لدييـ إقتناع ال شعوري بكونيـ 

ختمفوف كميًا عف بقية البشر " أو ىي ذلؾ" التجمع اإلنساني أو مجموعة مف الناس يؤمنوف م

وينظروف ألنفسيـ كأعضاء في ىذا التجمع "طبقا لوجود بعض المؤشرات والعوامؿ التي تدؿ عمي 

عات مف العوامؿ التي تربط بيف المجمو و إرتباط مصيرىـ المشترؾ مثؿ المغة ،العرقية ،الثقافة ....الخ 

عادة  اإلنسانية ، كما ذىب سامويؿ ىانتنجيتوف، لقد حاف الوقت لتصحيح ىذه األخطاء وغيرىا ، وا 

النظر الجوىري الذي تمعبو القبائؿ في حفظ األمف ودعـ اإلستقرار في اليمف، إننا ىنا نجادؿ بأف 

ية في اليمف وبيف ىناؾ عالقة طردية بيف وجود حالة مف التوافؽ والتناغـ في مواقؼ القبائؿ الرئيس

 (.67: 2008إستقراره ورخائو .) الروحاني،

إف الطبيعة القبمية والمتعددة لممجتمع اليمني تجبر المراقب ألوضاع اليمف عمى مراعاة  الدور 

الذي تمعبو ىذه القبائؿ في الحياة السياسية واإلجتماعية اليمنية ، ولكف لألسؼ الشديد ىناؾ دائما 

عتبارىا " معوقا "لمتمدف والديمقراطية إعتقاُد مسبُؽ لدى أ ، وبأنيا "غمبية الباحثيف عف النظر لمقبائؿ وا 

مرادٌؼ لمتخمؼ والرجعية ،إف تردد مثؿ ىذه اإلكميشيات يدؿ عمي جيؿ بطبيعة عمؿ النظاـ السياسي 

واإلجتماعي اليمني ، وتحقيرا ألي شكؿ آخر مف أشكاؿ الحكـ غير " الغربي "وتجاىال لمحقيقة 
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لتاريخية الثابتة في اليمف والقائمة بأف "اليمف قبائؿ ...والقبائؿ اليمف"، بسبب كونيا الوحدة ا

اإلجتماعية األساسية لمييكؿ اإلجتماعي لميمف ، يفترض الكثير مف العمماء والباحثوف أف القبيمة 

تواجو البالد، وىو تمعب دورا سمبيًا في الحياة السياسية واإلجتماعية ، وتزيد مف حدة المشاكؿ التي 

ما نختمؼ معو كميًا ، وىذه محاولة إلستكشاؼ العالقة بيف الدولة والقبيمة في اليمف، وتحديد ماىي 

مكانياتيا ودورىا في حماية األمف واإلستقرار، وتفنيد الدعاوي القائمة  بأف البناء القبمي  حدود القبيمة وا 

ياميا ووظائفيا ، وذلؾ عف طريؽ شرح وتفكيؾ البنية والعشائري قد يقيد الدولة ويمنعيا عف القياـ بم

 (.200: 2004السياسية واإلجتماعية لميمف. ) الظاىرى،

يتعرض اليمف بشكؿ حاد لجممة ضغوط بنيوية تتصؿ بالموارد التي تتطمب اىتمامًا   

صالحًا عاجميف، وبالنظر إلى اإلتجاىات الحالية، فمف المحتـ أف تنضب الموارد النفطية، التي  وا 

في المائة مف اإليرادات  70في المائة مف إيرادات التصدير و  90نسبة  2005شكمت في سنة 

في المائة  50عمى حيف تمتص مبالغ دعـ الوقود وأجور القطاع العاـ . 2018الحكومية، بحموؿ 

عمى  مف إنفاؽ الحكومة، وستعمؿ ىذه العوامؿ، في ظؿ غياب النمو السريع لإليرادات غير النفطية،

دماج مصالحو  إضعاؼ االقتصاد الوطني وكذلؾ قدرة نظـ المحسوبية عمى تنظيـ المجتمع اليمني وا 

اليمف ذو تنوع إقتصادي محدود جدًا، فقطاعات مثؿ السياحة توفر  (Phillips, 2008)المتباينة 

. كما يعاني (*)إمكانات نمو كبيرة، بيد أف إنعداـ األمف الواسع اإلنتشار وتواصمو قّوض ذلؾ تمامًا 

 950: فالدخؿ القومي اإلجمالي لمفرد الواحد ليس أكثر مف (.UNDP, n.d)اليمف مف الفقر المزمف

                                                           
رب وفقًا لرشاد العميمي نائب رئيس الوزراء لشؤوف األمف والدفاع فإف اإلرىاب دمر البنية التحتية لمبالد، وض (*)

صناعة السياحة حيف كاف اليمف يتوقع أف يتمقى مميوف سائح وفقد مئات اآلالؼ مف الناس الذيف كانوا يعمموف 
 في السياحة بسبب اإلرىاب.
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في المائة زد عمى ذلؾ إرتفاع نسبة  35ونسبة البطالة عالية مقدارىا  2008دوالرًا أمريكيًا في سنة 

ذلؾ تضاعفت مرتيف تقريبًا في المائة، وىي ب 30البطالة عند الشباب بحيث بمغت ما ال يقؿ عف 

 (.5: 2010)تقرير اليمف،  (1999عمى ما كانت عميو منذ سنة 

ستمراريتو في اليمف يعود إلى عدة عوامؿ، لعؿ مف  إف أسباب الوالء لمقبيمة وا 

 (.201: 2004برزىا:)الظاىرى،أ

 )أ( عوامل ثقافية واجتماعية ،وتتمثل في:

 فييا روح اإلستقاللية وتوجو الوالء لمقبيمة.            ىّ ما نمنزعة القبيمة لإلنغالؽ عمى نفسيا ،م -1

فاعمية القبيمة اليمنية ونجاحيا في غرس القيـ واألعراؼ القبمية، والمحافظة عمييا ،وكذلؾ رسوخ  -2

وتجدد شرعية الزعامات القبيمية المستندة إلى األعراؼ والقيـ القبمية ، في مقابؿ تآكؿ وأفوؿ شرعية 

 الحاكمة. السمطات

الجيؿ واألمية والتأخر الثقافي وقمة اإلحتكاؾ بالعالـ الخارجي، وبالتطورات الحديثة في مجاالت  -3

 الحياة المختمفة.

إستمرار اإلعتقاد بوجود رابطة الدـ والقرابة واإلنتماء إلى أصؿ واحد ، مما يدفع كؿ أعضاء -4

 ة .القبيمة إلى العمؿ في إتجاه مشترؾ ىو مصمحة القبيم
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 :(13،14: 1970) عمر، ب(عوامل إقتصادية وجغرافية ،وتتمثل في) 

نتاجية االرض، باإلضافة إلى ظروؼ البيئة الجغرافية وظروؼ الحياة -1 ندرة المياه،وقمة خصوبة وا 

المادية القاسية ، مما دفع القبائؿ لمبحث عف مصادر العيش لتأميف سواء بالطريقة السميمة أو عف 

 طريؽ الحروب .

ضافة إلى إنعداـ المواصالت العزلة الداخمية نتيجة لصعوبة التضاريس الطبيعية ووعورتيا ، باإل-2

 والطرؽ الحديثة.

فشؿ معظـ األنظمة والحكومات التي تعاقبت عمى حكـ اليمف في تنمية وتطوير المناطؽ  -3

ت إقتصادية تساعد عمى وتزويدىا باإلحتياجات والخدمات الضرورية ، بالتالي فشميا في إحداث تغيرا

 ربط القبيمة بعممية التنمية.

 )ج(.عوامل سياسية ،وتتمثل في:

المعاناة التي تمقتيا القبيمة مف قبؿ األئمة وبعض الحكاـ الذيف تعاقبو عمي حكـ اليمف) -1

 .(39: 1989،العميمي

ب الدولة المركزية .معايشة القبائؿ اليمنية لفترات تاريخية طويمة لعدـ اإلستقرار السياسي ،وغيا2

القوية، مما ساعد عمى إستمرار النزاعات ومشاكؿ الثأر، والحروب ،مما دفع أفراد القبائؿ إلى 

لى المجوء لحؿ مشاكميـ  اإلحتماء بالعصبية القبمية )الوالء القبمي(، والتضامف لمدفع عف أنفسيـ ، وا 

 .(60: 2014ي، ب)الشرج اليومية
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الروح والعقمية القبيمة بنظميا، ومفاىيميا، وتناقضاتيا، ومنازعاتيا  حرص األئمة عمى اإلبقاء عمى-3

المختمفة، وبيدؼ إضعاؼ القبيمة والسيطرة عمييا، وكذلؾ بيدؼ اإلستفادة منيا في مقاومة األفكار 

 (.134: 1991والمفاىيـ واإلتجاىات الثورية  العصرية المناىضة ليا.) ابو غانـ ،

 البيف بيف اإلمامة والحكـ ،إلى جانب إنعداـ العدالة واألمف. الصراع بيف األئمة والمط-4

إستمرار دور القبيمة وتأثيرىا في المجتمعات القبمية ، حيث ال تزاؿ القبيمة مف خالؿ مشائخيا -5

خصوصا في بعض المناطؽ الشمالية والشمالية الشرقية، تمعب دورا ىامًا وأساسيا في تنظيـ 

 اسية .العالقات اإلجتماعية والسي

قوة وتأثير مشائخ القبائؿ عمى النظاـ السياسي في الدولة ،مف خالؿ النفوذ والسالح الذي يعطي -6

 (. 133: 2002ليـ.       ) المخالفي،

ستعانة الحكاـ بالقبيمة في -7 النزاعات المسمحة التي شيدتيا اليمف خالؿ فترات زمنية متعددة، وا 

 .(193: 2007لي،) العبد الحروب، وفي ضرب قبيمة أخرى

إمتالؾ القبيمة القدرة عمى توفير إطار الحماية لألفراد، وتحقيؽ اإلمتياز ليـ ،باإلضافة إلى قدرتيا -8

) السقاؼ  عمى تقوية شعور اإلنتماء لدييـ ، في ظؿ عجز النخب الحاكمة عف طرح البدائؿ الحديثة

 (.4وآخروف:

مة لألطر االجتماعية القبمية القديمة، فالفرد إخفاؽ وعجز الدولة عف إيجاد أطر اجتماعية بدي-9

بحاجتو إلى أطر إجتماعية تسطيع أف تستوعب حاجاتو ومشاعره، وبالتالي  تؤمف لو الحاجات 

 (.193: 1990وف،يوالخدمات التي يرضى عنيا ، فضال عف الحماية واألمف والمساوة ) غم



 133 

حداث أي تقدـ أو حراؾ إبؿ الوحدة(في فشؿ الحكومات المركزية المتتالية في شطري اليمف )ق -10

إجتماعي عمى مستوى القبيمة ،مما ساىـ في دفع القبيمة إلى التمسؾ بالماضي وحمؿ السالح دفاعا 

 عف معتقداتيا ومصالحيا العامة ، ومصالح مشائخيا الخاصة.

قبمي )تقسيـ تزايد القمؽ لدى افراد القبائؿ مف مساومة األحزاب السياسية عمى بقاء التقسيـ ال-11

ف يتعامؿ معيا أالقبيمة عمي نفسيا مما قد يخمؽ مشاكؿ مف النوع الذي يصعب عمى التنسيؽ القبمي 

 و التحكيـ.أبواسطة اليدنة 

غياب مؤسسات المجتمع المدني الحديثة ،وعجز السمطات المركزية عف تمبية وتأميف -12

 .اإلحتجاجات والمتطمبات الضرورية لممجتمع

ء دولة قوية ومستقرة في اليمف دوف تعزيز مؤسسات الدولة الرسمية وبسط ال يمكف إنشا

القانوف والنظاـ والمحاسبة. غير أف ىذا يحتاج إلى توزيع السمطة بتوازف وتدقيؽ، عالوًة عمى ذلؾ 

فإف الموازنة بيف الدولة والمجتمع أمر حتمي ويتطمب إعادة تشكيؿ وحدات الدولة الموحدة وتعريؼ 

ف ىذه الوحدات بوضوح. يجب كذلؾ توليد الموارد وتوزيعيا بطريقة عادلة، كما يجب ربط العالقة بي

اليوية واإلنتماء لمدولة مع كمية وجودة الخدمات المقدمة مف الدولة في مقابؿ إسيامات المواطنيف 

ر قدرة في الخزينة العامة، وىكذا، وفي ىذا السياؽ يمكف تعريؼ بناء الدولة بأنو عممية ذاتية لتطوي

المجتمع. تشتمؿ عمميات بناء الدولة اإليجابية -ومؤسسات وشرعية الدولة المرتكزة عمى عالقة الدولة

عمى عالقات متبادلة بيف الدولة التي تقدـ الخدمات لشعبيا والمجموعات اإلجتماعية والسياسية التي 

ة جامعة لمتفاوض عمى تنخرط بصورة بناءة مع الدولة، وىذا يتطمب بالضرورة وجود عممية سياسي

 .(134: 1991)ابو غانـ ، المجتمع-عالقات الدولة
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تظير التجربة أف تقاسـ السمطة الرأسي يمكف أف يستخدـ لتناوؿ القضايا التي تواجو اليمف،  

غير أنو توجد كذلؾ تجارب تتعمؽ بمسألة استخداـ النيج المرتبط بتقاسـ السمطة الرأسي في الواقع 

ف األعمى لألسفؿ أو لزيادة التنافس النخبوي بيف الرجاؿ األقوياء المحمييف أو لمدفع لتعزيز السيطرة م

مف أجؿ تفكؾ الدولة، ويتوقؼ تأثير تبادؿ السمطة الرأسي بشكؿ كبير عمى تصميـ خياراتو عممية 

إرساءه الكمية ضمف إطار النظاـ الحكومي، وىذا يقود إلى التساؤؿ عف نوع تقاسـ السمطة الرأسي 

لذي يمكف أف يسيـ في ىذا التغيير، أي في تعزيز مؤسسات الدولة الرسمية وترسيخ القانوف والنظاـ ا

يجاد المساءلة ودعـ إندماج كافة المناطؽ في اليمف والتأثير بإيجابية عمى عالقات الدولة والمجتمع  وا 

 .(134: 1991)ابو غانـ ،

التنمية في اليمف، عمى أف الوالء القبمي تتفؽ معظـ آراء الكتاب والباحثيف الميتميف بعممية 

لمقبيمة ال يزاؿ يمثؿ أحد أىـ العقبات الرئيسية التي تواجو عممية التنمية والتحديث،خصوصًا عممية 

التنمية  اإلقتصادية والسياسة ،فانعكاساتو السمبية قد ساعدت عمي تنمية روح العدائية تجاه اآلخريف، 

رة الثأر ، والذي بدوره يعتبر أحد العوامؿ التي تساىـ في عدـ وبالتالي ساعدت عمى إنتشار ظاى

اإلستقرار السياسي، فالقبيمة في اليمف التخضع لسمطة أي جياز إداري رسمي فعاؿ نظرًا ألنيا كانت 

وال تزاؿ ترفض الخضوع التاـ لسمطة الدولة المركزية ،حيث ظمت القبيمة، ولعصور مختمفة، تشكؿ 

مواجية الدولة،ما أدى الى حدوث أزمات سياسية بيف القبائؿ مف جية ،وبيف قوة تأثير كبيرة في 

نعكاساتة  الدوؿ والحكومات التي حكمت اليمف مف جية أخري  وما يزيد مف خطورة ىذا التأثير وا 

عمي عممية التنمية ىو أف النظاـ القبمي يكاد يقسـ البالد الي مناطؽ شبة مستقمة، حيث إف كؿ قبيمة 

ليست سوى مجتمع خاص داخؿ المجتمع العاـ، فمكؿ قبيمة أراضييا ومراعييا ومصادر  في الواقع
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مياىيا وحدودىا التي يعرفيا كؿ فرد في القبيمة ، فتواجد الدولة يكاد يتعدـ في معظـ المناطؽ القبمية 

السياسية ،وحتي بالنسبة لممناطؽ التي تتواجد فييا الدولة فيي شكمية، حيث التزاؿ السمطة اإلدارية و 

 .(57: 1986،يب) الشرج مشايخ القبيمة ييدأالفعمية تتركز في 

لعبت القبيمة دورًا مركزيًا ميمًا في نشأة وتطور الدولة اليمينية بما تمتمكو القبيمة في اليمف 

مف مقومات إقتصادية وسياسية وديموغرافية عززت دورىا في مختمؼ المؤسسات السياسة 

ستقالؿ دولة اليمف لقدرتيا عمى  واإلجتماعية واإلقتصادية في اليمف ، لذا استمر دورىا بعد بروز وا 

إف سمطة التأثير في مختمؼ النظـ التي حكمت دولة اليمف سواء في عيد اإلمامة أو الجميورية، 

ولـ يكف ممكنا في بيئة ظمت القبيمة تمعب  .الدولة اليمنية تاريخيًا لـ تكف سوى "سمطة أقوى القبائؿ." 

بؿ إف الدولة ذاتيا بدت  الدور السياسي األىـ، أف تتشكؿ الدولة الوطنية بمعزؿ عف القبيمة، فييا

تاريخيا وما تزاؿ حتى اليـو وخصوصا في الجزء الشمالي مف البالد أقرب ما تكوف إلى التحالؼ 

ذىب التقديرات وت منيا إلى الدولة الحديثة التي تقوـ عمى المواطنة المتساوية وسيادة القانوف،  القبمي

 .(135: 2011 قبيمة يسكف معظميا المرتفعات الجبمية ) الماوري، 160ىناؾ اليـو حوالي  إلى أف

أفضى التحوؿ مف نظاـ أساسو القيادة القبمية التقميدية )الشيوخ( إلى آخر سياسي جميوري 

مواطنيـ وباتوا أكثر ينيض عمى المحسوبية إلى إحتواء العديد مف المشايخ الذيف إستدرجوا بعيدًا عف 

ثراءَا بدرجة أكبر مف أبناء قبائميـ، وغدا زعماء القبائؿ في أوساط النخبة رجاؿ أعماؿ تحفزىـ 

المصالح المادية أكثر مما تجتذبيـ المكاسب االجتماعية ، ومف المتوقع أف تعتري المعايير العرفية، 

قبمية، الضعؼ حتى مع سرياف معايير التي أدت ذات مرة دورًا في تنظيـ الصراعات في المناطؽ ال

اإلنتقاـ والثأر، لقد عجؿ التمدف والتحديث المتسارعاف بظيور ىذه اإلتجاىات، السيما في ظؿ ىجرة 
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الناس مف مواطنيـ التقميدية إلى أخرى حضرية تحظى فييا أجيزة الدولة الرسمية بقوة أكبر 

باإلضافة إلى  . وف العرفي فييا نسبياً والمجتمعات بإختالط أوفر فضاًل عف عدـ فعالية القان

اإلضطراب السياسي والعرفي المتنامي، شرعت التصدعات في الظيور بالمواضع التقميدية لمختمؼ 

المذاىب اإلسالمية في اليمف، ومحؿ التساؤؿ ىذا ىو التوازف الدقيؽ بيف المذىب الشيعي الزيدي 

،  السابؽ عمي عبد ا صالح فييـ الرئيسفي المئة مف اليمنييف، بمف  35الذي يتبعو حوالي 

والمذىب السني الذي يغمب عميو إعتداؿ المدرسة الشافعية، وىذاف المذىباف إلتقيا معًا خالؿ القرف 

 .( 4: 2010الماضي، عقيدًة وممارسًة، وتعايشا معًا عمى العموـ بيسر وسيولة )تقرير اليمف، 

مع اليمني نتيجة ما يمتاز بو المجتمع اليمني مف تعد القبيمة أحد المكونات الرئيسية لممجت

الحفاظ عمى العادات والتقاليد والعالقات االجتماعية والتي تمجد القبيمة وتعتبرىا مقوـ أساسي في 

المجتمع والذي لف تتمكف األنظمة السياسية المتعاقبة مف تغيرىا لذا مف الممكف أف يستمر تأثيرىا 

 لفترات زمنية طويمة .
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 الخامس الفصل

 الخاتمة 

الحدود التي وضعت لتقسيـ العالـ العربي ، وتعد مف خمصت الدراسة الى إف القبائؿ أقدـ    

مف القوى اإلجتماعية االكثر تأثيرًا في األنظمة السياسية العربية ،  وتقميديًا  ينظر لمقبائؿ عمى أنيا 

الدوائر الفكرية والعربية حوؿ العالـ العروى التي تجمع األمة وتوحدىا وبصورة خاطئة تنظر اغمبية 

الى القبيمة بإعتبارىا كياف تقميدي يجب أف ُيزاؿ النو نقيضًا لمحداثة والتقدـ، وأف الطريؽ نحو سحؽ 

والقبيمة عبر العالـ العربي ، ىذه الكيانات اإلجتماعية البدائية لف يكوف إال عف طريؽ عممية التحديث

لعممية السياسية، وكونيا مكوف رئيسي )اف لـ تكف الغالب( وبصورة نغماس في اتعتبر اكثر مياًل لإل

عامة ىناؾ عالقة تفاعمية بيف القبيمة والدولة، فالمجتمع السياسي العربي مرتبط في أغمب االحياف 

ف كانت أكبر  بقربات الدـ او القربات القبمية، أما في حالة اليمف فإف القبيمة ىناؾ جزءًا مف الدولة )وا 

فييا( وأصميا التاريخي يعود لعصر الدولة اليمنية القديمة معيف وسبأ ومأرب وغيرىا مف تنظيـ 

الممالؾ اليمنية القديمة( حينما كانت القبائؿ ىي نواة الدولة أو ماعرؼ في تاريخ اليمف دولة القبيمة 

حيطة بيا في السائدة ، والتي تعني فرض قبيمة قوية لسيطرتيا وىيمنتيا عمي القبائؿ المجاورة والم

إطار كياف سياسي مركزي. واليوـ تتعايش القبائؿ سمميا الي جانب الدولة اليمنية، بؿ ةتشارؾ ايضا 

في عممية اتخاذ القرار وتقوـ الكثير مف القبائؿ بدور مشابو لما تقـو بو منظمات المحتمع المدني 

 والمنظمات الغير حكومية في الدوؿ الغربية.

فرضية حاولت التثبت مف صحتيا والتي تنص عمى أف القبيمة لعبت  نطمقت الدراسة مفإوقد 

العالقة بيف القبيمة والدولة قد  ،إفنظمة السياسية العربية دورًا مؤثرًا في تشكيؿ البنية الييكمية لأل
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عتماد كمييما عمى اآلخر في إدارة شؤوف الدولة ، وتبادؿ األدوار ا  سادىا في البداية روح التعاوف ، و 

مما أسيـ في تفعيؿ دور القبيمة في بناء النظـ السياسية العربية والتي تميزت في بداية سة السيا

عتماد عمى القبيمة في تعزيز اإلستقرار السياسي ستقرار السياسي واإلتأسيسيا بالضعؼ وعدـ اإل

 ذا حرزت األنظمةيلمدولة لذا ظيرت القبيمة كعامؿ يساعد عمى ترسيخ شرعية النظـ السياسية ل

 نظمة.السياسية عمى منحيا مكتسبات سياسية لكسب ودىا وتأييدىا ليذه األ

 النتائج:

من خالل دراستنا لموضوع دور القبيمة في األنظمة السياسية العربية، توصمت الدراسة  

 إلى مجموعة من اإلستنتاجات ومنيا:

ة بطبيعة التركيبة ف وجود تأثير لمعوامؿ الداخمية والخارجية والمتعمقألى إأشارت الدراسة  -

جتماعية والدينية والتي ساىمت في قياـ األنظمة السياسية العربية الديموغرافية والسياسية واإل

باإلضافة إلى تأثير البيئة الدولية في فترة نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف 

يورية وقد برز دور األمر الذي إنعكس عمى ظيور الدولة العربية بأشكاليا الممكية والجم

 القبيمة في بناء ىذه األنظمة وتطورىا.

أشارت الدراسة إلى أف القبيمة تعد مكّوف أساسي لعب دورًا مؤثرًا في بناء النظـ السياسية  -

العربية كعامؿ مساعد في تثبيت دعائـ الدولة وترسيخ إستقرارىا  وبناء النظـ السياسية 

الجديدة لموصوؿ إلى مرحمة اإلستقرار السياسي وبناء  العربية بما يرسخ ويثبت دعائـ الدولة

 النظاـ وفؽ أسس مستقرة .
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تميزت النظـ السياسية بخصائص بنيوية والتي تتمثؿ بعدـ إستكماؿ البناء المؤسسي لمدولة،  -

وضعؼ وىشاشة الدولة عمى الرغـ مف تضخـ أجيزتيا ومؤسساتيا، وغمبة طابع التوتر 

ىتزاز شرعية الدولة والتأـز عمى عالقة الدولة  القطرية بمجتمعيا، والتبعية الييكمية لمخارج، وا 

ستشراء  ككياف سياسي، وغمبة الطابع الريعي وشبو الريعي عمى عدد مف الدوؿ العربية، وا 

 الفساد السياسي واإلداري.

جتماعي، وحافظت عمى موقع أفضؿ إستطاعت القبيمة أف تحافظ عمى دورىا السياسي واإل -

قتصادية والسياسية، التي طرأت عمى المجتمع مقارنة بما كاف رغـ التغيرات اإلفي السمطة 

عمية الحاؿ في ظؿ حكـ األئمة، وظمت القبيمة والعالقات العشائرية  في حالة تماسؾ جيد، 

ولـ تتفكؾ ، بؿ حاولت أف تثبت بأنيا ال تزاؿ تشكؿ عامؿ توازف سياسي، فيي تطؿ برأسيا 

 يست قوى حسـ، ولكنيا ترجح قوة مف يحافظ عمى مصالحيا.عند االزمات، وقوتيا ل

إف المجتمع السياسي العربي في غالبتو كاف وما زاؿ مرتبطًا بشكؿ رئيس بالعصبية أو  -

القبيمة، فالدولة  القبيمة ىي التي قررت المصير السياسي العربي في أغمب عصور التاريخ بما  

ال إدتيا عمى المدف أيضًا، والمدينة العربية ما ىي ليا مف قوة العصبية الضاربة التي فرضت سيا

 ستقرت، حيث أنو في البداية كانت قبيمة وماتزاؿ.إقبيمة 

ال يمكف فيـ القبيمة في اليمف بمعزؿ عف الواقع اإلجتماعي والسياسي، وال يمكف إعتبارىا  -

يا عمي التعامؿ مع قالبا جامدًا ومتحجرا غير قابؿ لمتنمية والتحديث، بإعتبار أنيا أثبتت قدرت

المعطيات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية المعاصرة، ولكنيا إستطاعت أف تكيؼ ىذه 

وربما تعارضت ىذه  ،المعطيات الجديدة مع ماينسجـ مع حاجاتيا السياسية واإلجتماعية
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اآللية مع حاجة الدولة والمجتمع إلى التطور والتحديث وبناء المؤسسات، وتفرض سمطة 

 ولة وقانونيا.الد

ال يزاؿ ُينظر إلى القبيمة مف قبؿ كثير مف القيادات الفكرية والسياسية والعربية، ومنيا قيادات  -

يمنية، بإعتبارىا مكوف إجتماعي يجسد التخمؼ، ويعيؽ مسيرة التطور والتنمية، وىومفيـو 

نما في غياب  الرؤية ربما تناقصة الدقة، فالمشكمة كما نراىا، ليست في القبيمة، وا 

ستراتيجية المطموبة لتحديث المجتمع القبمي الذي ال يزاؿ يفتقد ألبسط مقومات الحياة اإل

 المعاصرة .

فادة مف ستحرصت أطراؼ العممية السياسية المتصارعة )السمطة والمعارضة( عمى اإل   -

رددوا في القبيمة في ىذا الصراع مف أجؿ تدعيـ مواقفيا، فأفراد ىذه النخبة مف السياسيف لـ يت

كذلؾ لجأ أعضاء النخبة إلى إستغالؿ  ،ستخداـ القبائؿ أواًل ثـ الجيش ألغراض نفعية ذاتيةإ"

توثيؽ التحالفات مع الشيوخ ومنح المؤيديف منيـ مكاسب إقتصادية وسياسية، و مناصبيـ 

 فكاف الصراع بيف النخب السياسية يغذي الصراع بيف النخب القبمية، والعكس صحيح أيضًا. 

إلستخداـ المفرط لمقبيمة في العممية السياسية عمؽ "الرابطة المصمحية" بيف ىذه الكيانات ا -

النخبوية التي تتشابؾ فروعيا وأغصانيا في "األعمى" بعيدًا عمف ىـ في "األسفؿ" مف بقية 

لقد كانت ىذه الرابطة بيف النخبة الحاكمة والقبيمة، ممثمة في قادتيا، حاضرة طواؿ  ،الشعب

اليمف الممكي والجميوري، بإستثناء بعض الفترات القصيرة التي شيدت قطيعة، وكانت  فترة

 سياسي" في اليمف.-أحد أىـ مالمح جدلية "السوسيو
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المجتمعات العربية تجانسًا، حيث ال توجد في اليمف أقميات  أقؿيعد المجتمع اليمني مف     -

ف تماسؾ المجتمع كما ينتمي اليمنيوف عرقية أو دينية أو لغوية يمكف أف تنشئ تنوعا يقمؿ م

إلى أصؿ عربي واحد متفرع إلى ساللتيف ىما القحطانية والعدنانية، وتتفرع  عف الساللة 

جتماعي إلى القحطانية القبائؿ اليمنية التي استمرت تمثؿ الوحدة االساسية في النظاـ اإل

ي، مثؿ السادة، والقضاه، جانب الشرائح اإلجتماعية التقميدية األخرى في المجتمع اليمن

خداـ وغيرىـ مف الشرائح وشيوخ القبائؿ ،وكبار المالؾ، والتجار،والفالحوف والحرافيوف، واأل

اإلجتماعية الحديثة التي أستدعى نشوءىا التطور اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي، مثؿ 

 ضباط الجيش والعماؿ وغيرىـ مف الفئات المينية االخري.
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 :التوصيات

مؿ عمى تحميؿ دور القبيمة في بناء النظـ السياسية العربية في ضوء تزايد اإلىتماـ مف قبؿ الع -

الدوؿ والشعوب العربية بإعادة ىيكمة نظميا السياسية مف منظور أف القبيمة تمثؿ أحد مؤسسات 

المجتمع المدني وبالتالي يجب إعتبارىا عامؿ مساعد في بناء األنظمة يعزز مف الديمقراطية 

 المشاركة السياسية والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .و 

إضطالع مؤسسات الدولة بميمة التنمية الشاممة مف كافة النواحي، وضماف أوضاع إجتماعية  -

ومعيشية توفر الحد األدنى مف األماف في حياة المواطف، وأف تعمؿ ىذه المؤسسات عمى 

ية مما يعزز إستقرارىا السياسي والتنموي وأف اإلستفادة مف تأثير القبيمة مف المجتمعات العرب

ستقرارىا ال أف ينظر ليا كعامؿ مؤثر عمى عممية  ينظر لمقبيمة كمحور رئيسي في بناء الدوؿ وا 

 اإلصالح والتغيير في المجتمع .

ضرورة إستيعاب المؤسسات الحكومية التمثيمية ألدوار القبيمة في المجتمع وأف يكوف ليا دور  -

 نساف في المجتمع.الديمقراطية وحقوؽ اإل في عممية نشر

نتقاليا مف الشرعية الفاعمة في المجتمع اليمني"وخاصة  - تحوؿ السمطات الحاكمة والمتحكمة وا 

إلى شرعية بناء مؤسسات سياسية مدنية حديثة، واإلنتقاؿ مف  النظاـ السياسي القبمي تحديدًا"

عات انتقاؿ مف شرعية إذكاء الصر سياسة " فرؽ تسد إلى سياسة" أنجز وحدث" بمعنى اإل

 المجتمعية الى شرعية بناء المؤسسات الحديثة وتفعيميا.

إجتماعية" ومحاولة تحديث النظاـ السياسي  قبيمةترشيد القبيمة السياسية ودفعيا ألف تكوف "  -

 القبمي واألخذ بيده ليتحوؿ إلى مؤسسات مدنية حديثة فاعمة.
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الحزب( مف الواقع  -القبيمة -بع مف انطالؽ ثالثية )الحاكـإف بناء اليمف )مجتمعًا ودولة( ين -

ليو، مع اإلنفتاح "الواعي" وغير الضار عمى الخارج.  اليمنى وا 
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