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 امللخص
املناظرات األكاديمية حول أهمية  فيت االنتفاضات العربية كيف أثر   ةاملقال هستكشف هذت

هل يشير انتشار االحتجاج من دولة عربية إلى أخرى عام  .اإلقليميةو الهوية العربية في السياسة املحلية 

؟ هل ناقوس نهايتها دقلطائفية اإلقليمية يالالحق لصعود اللعروبة، أم أن مستمرة ل أهمية إلى 2011

أم أنها إطار مالئمة وذات صلة، " يينبو ن الجدد" و"ما بعد العر يبيو ا تزال املناظرات القديمة بين "العر م

 ؟2011بعد عام ما لعالم العربي اأفضل بشكل  مطلوب بحيث يعكسجديد 

 

 2011مناقشة ما قبل 
على أهمية الهوية العربية في السياسة العربية  2011حول العروبة قبل شات ناقامللقد ركزت 

ة بعد الهزيمة العسكرية، وفي األرثوذكس ي العروبة قوة مستنفد  التقليدي/ املوقف  عد   .املحلية واإلقليمية

ذلك  أتوا بعدالزعماء العرب الذين  ، عزز بطل القومية العربية ،وفاة جمال عبد الناصربعد وقت الحق 

لقومية العربية القديمة لخطاب ا مسخ/ كلبي   تحويلمن خالل  ،(القطرية /هويات الدول القومية )الوطنية

 .1أنظمة الدولةسابًقا في تحدي العروبة ته أد  الذي  اإلسالم السياس ي الدور  شغل فارغ.إلى خطاب 

حتى سبعينيات  .املستوى اإلقليمي فيساعدت هذه التغييرات املحلية أيًضا على إنهاء عالقة العروبة 

ح، مع وجود معايير معينة متوقعة من الزعماء و بوض"العرب" ظهرت السياسة اإلقليمية أالقرن املاض ي، 

ولكن مع كسر هذه  . 2ما يتعلق بفلسطين خاصة فيوبخصوًما،  مسواء كانوا حلفاء أجميعهم العرب 

 3ويستفالياا نظام لمنطقة أخيرً ل، أصبح 1979السالم مع إسرائيل عام التي أقامت "املعايير"، مثل مصر 

إن الدور اإلقليمي املتزايد للجهات الفاعلة غير العربية،  .raisons d'étatاملصلحة الوطنية قوده ت"طبيعي"، 

ز هذا عز   (4)،2003ي تسارع بعد حرب العراق عام ذوال سيما إيران وإسرائيل وتركيا والواليات املتحدة ال

  .5النظام "ما بعد العربي"
 
ل السياسة اإلقليمية، فقد كانت االنقسامات الإذا كانت أي هوية ت

 
طائفية شك

 .6بين السنة والشيعة، وليس العروبة

األرثوذكس ي التقليدي/ أن املوقف رجعيون ، الحظ الباحثون الناقشةاملعلى الجانب اآلخر من 

فشل في تفسير استمرار شعبية القضايا "العربية"، مثل فلسطين، أو استمرار الهوية العربية في 

مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تكون فيه قومية  ،لقد توصلوا إلى تفسير دقيق للعروبة .استطالعات الرأي

على  .سياسية وثقافيةأهمية قد ماتت، فإن الهوية العربية تحتفظ ب ويةحدو ناصر العربية العبد ال

ويات ه مع بالتعارضإلى جنب، وليس  ا)جنبً  إنتاج ذاتها إعادةالهوية العربية في  املحلي، استمرتالصعيد 

                                                           
 .(Ajami ،1979)عجمي  1
 .(Barnett ،1998)بارنيت   2
ا، راح ضحيتها ماليين (، المعروفة بحرب الثالثين عام  1648-1618، في نهاية الحروب الدينية في أوروبا )1648معاهدة وستفاليا: هي التي عقدت في تشرين األول/ أكتوبر  3

أقرت بوجود ثالث مذاهب ضمن المسيحية: والناس. أقرت المعاهدة بمبدأ السيادة للدول داخل حدودها الجغرافية، وأسست للنظام األوروبي حتى بداية الحرب العالمية األولى، 
 بلجيكا وهولندا، وظلت ألمانية مقسمة إلى أن وحدها بسمارك. ]م[الكاثوليكية والبروتستانتية والكالفينية. خرجت فرنسا بموجبها أقوى الدول، واستقلت 

 من الواليات المتحدة، وليس حرب العراق. ]م.[واحتالله غزو العراق  - 4
 .(Zisser،2006 زيسر)  5
 .(Nasr ،2007)نصر  6
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وسائل اإلعالم العربية العابرة إلى  هذا تعزز قد و . 7والدولة( من املؤسسات اليومية لألنظمة العربيةدين ال

وقد  .ات القرن املاض ي، وال سيما محطات التلفزيون الفضائية مثل قناة الجزيرةيللحدود بعد تسعين

س شة في "مجال عام عربي"غرف املعي تربط إذ"عروبة جديدة"،  ت وسائل اإلعالم تلكأوجد  .8مسي 

ي تغذيه ذالجماهير العربية، الإن تأثير  .تحدى هذا التفسير "ما بعد العربي" للسياسة اإلقليمية

كما يدعي ويستفاليا على نمط قناة الجزيرة وغيرها، منعت الحكومات العربية املوالية للغرب من التصرف 

بعد أن انتقدت حزب هللا في البداية  هما كلًيافتغيير موقالعربية السعودية على و لقد أجبرت مصر  .9همبعض

وباملثل، كان على إيران غير العربية أن تتبنى قضايا عربية  .، على سبيل املثال2006خالل حرب لبنان عام 

ة، إال أن عربيليست الرغم من أن إيران على ف .بنجاح الشارع العربي لتجذبفلسطين قضية تقليدية مثل 

نظر إليه على أنه "حرب عربية باردة جديدة"،  تنافسها اإلقليمي مع اململكة العربية السعودية يمكن أن ي 

 ؤديتأن هناك عوامل أخرى على  وافق الرجعيون 10.ظلت منافسة على الرموز العربية، مثل فلسطين ألنها

 أيًضا دوًرا في السياسة اإلقليمية
 
 .ا يزال مهًمام"العربي"  على أن البعد صر  ، لكنها ت

 

 االنتفاضات العربية
عدية إ إذن الجدد"، يبيو "العر عن  2011االنتفاضات عام  دافعتفي البداية، 

 
ن الطبيعة امل

ثورة في تونس ألهمت االضطرابات في مصر والبحرين  .لالحتجاجات أوضحت األهمية املحلية للهوية العربية

احتجاجات مماثلة في دول غير عربية، سواء كانت أن  من رغمعلى الواملغرب واألردن،  ةواليمن وليبيا وسوري

لت "األجواء العربية 2005أوكرانيا عام  مأ 2004جورجيا عام  مأ 2009إيران عام  ، لم تفعل ذلك. سه 

أن  من غمر على ال ،الجزيرةقناة  متويتر أ ميوتيوب أ مالعامة" انتشار االحتجاجات، سواء كان فيسبوك أ

ا آخر لـ "العروبة ن مظهرً إ ثم ة.حليفجارتها البحرين التجاهلت االضطرابات في  الجزيرةت أن قطر أكد  

ا، حيث ذكر املتظاهرون املصريون أنهم، كأكبر دولة عربية، التنافس العربي، ساعد أيضً وهو الجديدة"، 

أهمية الهوية التفاخر ب جرى  .11مشيةالها /يجب أن يقودوا الديمقراطية العربية، وليس تونس الطرفية

التي ال توجد فيها اضطرابات واسعة النطاق، حيث سعت الحكومات في الجزائر  الدول العربية حتى في 

مان واألردن  أو رفاه سخية بتدابير استباقًيا املعارضة  كبحلواململكة العربية السعودية واملغرب وع 

 .إصالحات سياسية سطحية

حجة  2011نحت للجامعة العربية بعد عام مي، دعمت الحياة الجديدة التي م  على الصعيد اإلقلي

ليبيا وسورية، وهما أول عضوية تعليق  جرى ، ةعنيف صورةببعد سحق االضطرابات  .بي الجديدةو العر 

لناتو حلف االتدخل العسكري لجامعة العربية ت الأقر   ،وباملثل .1979مصر عام طرد "طرد" للجامعة منذ 

  ة.ليبيا واقترحت خطة سالم غير ناجحة في نهاية املطاف لسوريفي 
ً

 أكبر في السلطة بين قد يعكس هذا تحوال

                                                           
 .(Phillips  ،2013)فيلبس  7
 .(Lynch ،2006 لينش)  8
 .(Valbjorn ،2009 فالبجورن) 9

 (.Valbjørn & Bank ،2012 وبانك فالبجورن)  10
 .(Phillips ،2013 فيلبس) 11
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أكثر يسمح بالهيمنة السعودية والقطرية،  ةعدم االستقرار في مصر وسوري ألن، جامعةاألبطال الكبار في ال

الرياض والدوحة سعي ة ومع ذلك، فإن حقيق .أي شخصية عربية متجددة في السياسة اإلقليمية من

 تين.لشرعية العربية لسياستهما توحي ببعض األهمية املستمرة للمعايير والهوية العربيل

  2011ومع ذلك، فإن التطورات األخرى منذ عام 
 
ز الرفض التقليدي لألهمية اإلقليمية عز  ت

يير العربية بشأن ليبيا ملعامع افي البداية  توافقتقد  يةربما تكون الجهات الفاعلة الخليج .للعروبة

عندما أرسلت السعودية قوات  .شرعية جامعة الدول العربية في ساحتها الخلفيةل تسع  ، لكنها لم ةوسوري

الرأي  التقرب/ التودد إلىمن  أكثرعلى النظام  حافظةاملاألمر املهم هو ضد املتظاهرين البحرينيين، كان 

، ةفي سوري األخيرة إجراءات السعودية وقطر Raisons d'étatاملصلحة الوطنية وجهت و  .العام العربي

متخطية جهد جامعة الدول العربية من خالل توجيه األموال واألسلحة إلى ميليشيات مناهضة لألسد. لقد 

ت، التقليدية" ةبو حجة "ما بعد العر  ةخاص صورةبعزز الصراع السوري   يةغير عرب جهات فاعلة إذ أد 

في الوقت الذي أرسلت الدول الغربية وتركيا املتمردين  تساعد .دوًرا بارًزا في حرب أهلية في دولة عربية

في  Bankبانك و  Valbjorn قدمه فالبجورنخالف ما بولكن  .ألسددعم استشارين لاملقوات و الإيران  فيه

الدول غير العربية  لم تسع   ،لقرن الحالي"الحرب العربية الباردة الجديدة" في أواخر العقد األول من ا كتابهما

عالوة على ذلك، يبدو أن الصراع ينشر  .إلى إضفاء الشرعية على تصرفاتها من خالل أي خطاب عربي

الرياض، ما و الدوحة بعض املنافذ اإلعالمية من ، مع بعض التشجيع من كلها الطائفية في أنحاء املنطقة

 مما هي سياسة عروبية.اليوم أكثر طائفية يعزز املزاعم بأن السياسة اإلقليمية 

وضوًحا، وبينما ساعدت العروبة  أقل  هي ، فإن االتجاهات طويلة األجل أيًضا املستوى الداخلي فيو

األنظمة الدكتاتورية جت رو  ، حيث ةفي دول مثل سوري .الجديدة في نشر االضطرابات، فقد تضعف بعد

االحتجاج  جري التي ي ت، كانت املشكال ةوبشكل أكثر عملي   .ضدها ةفعل عنيف دةر للعروبة، قد يكون هناك 

ماثلة، في األساس وطنية، وحكومات ما بعد الثورة قد حولت اهتمامها تنها مإعليها في كل دولة عربية، في حين 

 /ا على القادة العرب صرف االنتباهقليمية عرضت تقليديً ن السياسة اإلإفي حين  إلى الداخل. بالضرورة

يجعل هذا  2011عن الفشل في الداخل، فإن عدم االستقرار في السياسة الداخلية ملا بعد  عدم التركيز

إلى  مباشرة بعد أن دعاضد الرئيس محمد مرس ي  2013إن انقالب الجيش املصري عام  .األمر أصعب

وحتى في الدول األكثر استقراًرا التي لم تشهد اضطرابات، فإن الحكام  .تحذيرة لنز مفي هو  ةلتدخل في سوريا

ا من االحتجاجات ال املعالم املشتركة /الشخصية هوماتمفاملستبدين قد يقللون اآلن من 
ً
تي العربية خوف

الهوية  كثر منأ. وباملثل، مع وصول مزيد من اإلسالميين إلى السلطة، قد تؤكد األنظمة اإلسالم تحاكي بعضها

خصوم بسبب يديولوجية أو أ(، إما ألسباب 2011قبل عام  ااتجاًه  /العربية )التي كانت بالفعل نزعة

إلى  تغيراتاملتشير من ثم  . الشارع كونها تستثيروألسباب مماثلة، قد يتبنى الحكام الطائفية  .خارجيين

 .العروبة ةنزلمانخفاض في 
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 2011دراسة العروبة بعد عام 
كان  .لدراسة العروبة ةالسابققاربات صدقية املال عن كله إن االنتفاضات العربية بعيدة البعد 

يتعلق بأهمية الهوية العربية في كل من السياسة العربية املحلية واإلقليمية،  2011قبل عام  ناقشةاملإطار 

 .املختلفة منذ ذلك الحيناالستمرار في الحصول على الدعم من التطورات كليهما لجانبين لويمكن 

ا ،اا ومرنً ا دقيًق دائًم  رجعيوقف الامل، كان أولىمن ناحية 
ً
ا إلى بأن الهوية العربية استمرت جنبً  مدرك

وعلى  لم تكن سوى واحدة من الهويات.في السياسة اإلقليمية  ةالعربيسمة وأن الالهويات األخرى جنب مع 

 بدو هامشيت لكنها، 2011ي نشر االحتجاجات في البداية عام الرغم من الدور الواضح للعروبة الجديدة ف
ً
 ة

غالداخل، في حين ومنكفئة نحو إن دول ما بعد الثورة ضعيفة  منذ ذلك الحين. بشكل متزايد األنظمة  تسو 

، سواء كان سنًيا ميبدو اإلسال  .ةيالباقية سياساتها من خالل الخطابات الطائفية والدينية أكثر من العروب

تأطير املعارضة العلمانية من خالل الخطابات  جرى وقد  ،شيعًيا، املصدر الرئيس للهوية الجماعية أم

  القطرية /الوطنية
ً

في نهضة القومية املصرية العلمانية بعد  بشكٍل واضح أكثرمن الخطابات العربية  بدال

  انتشارها فيومن املفارقات أن الثورات التي ساعدت العروبة الجديدة  .2013
ً
ا لم يعد له قد تخلق اآلن عامل

 ا.صلة به

ا، وكذلك قائًم  القوميا يزال املجال العام العربي م بنيوية.ومع ذلك، فقد حدثت بعض التغييرات ال

 ، اضعفه من رغمعلى الي تجامعة الدول العربية الإلى الحال بالنسبة 
 
عطي السياسة اإلقليمية على األقل ت

 
ً
نى يمكن لهذه الما إذا  وفيهو تحديد كيف  باحثينيواجه الإن التحدي الذي  .عربية قشرة أن تعمل لجعل ب 

 
ً
 Valbjørn نكاورن وبجفالبفكرة للتأقلم مع  .اأخرى أو ما إذا كان ضعفها الحالي دائًم  العروبة ذات صلة مرة

and Bank  "كانت سائدة التي في أن العقد األول من القرن العشرين كان عودة إلى "الحرب الباردة العربية

يعاد كانت العروبة فيه ضعيفة، فقط لكي  إذالثمانينيات يشبه عقد  2010عقد أن في الخمسينيات، ربما 

  .االحًق  هاؤ إحيا
ً

فإن  ،كلتيهما وفي الحالتين ة.بو  من ذلك، ربما هذا هو في الحقيقة فجر عالم ما بعد العر بدال

"ما  العروبة، سيظل اإلطار الرئيس، على الرغم من أن معسكر أهمية""حول في املاض ي،  ةاملركزي ناقشةامل

وفي هذه الحالة، يبدو من املرجح أن املناقشات  .صعود مرة أخرى في حالة يبدو  تقليدي" الةبو بعد العر 

أن تسيطر على امليدان، مع تهميش  -وال سيما التركيز على اإلسالم والطائفية-األخرى في السياسة العربية 

 من جديد.العروبة 
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