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غلى خلكُت نظاًا ظُاظُت واظخماغُت مخكانمت وجهالُذ مذًذة للمػاسطت البدشٍيُت ،دقػذ
زىسجا مصش وجىوغ الشباب في هزا البلذ إلى مداًاة الىمىرط الاخخجاجي الػشبي الجذًذ .وػالبذ الشػاساث
التي سقػذ في هزه الاخخجاظاث ( 41قبراًش) بئصالح وػني دظخىسي هص غلُه مُشام الػمل الىػني
 ،1004باإلطاقت إلى مؼالبت بشقؼ الهبظت ألامىُت غً الحشٍاث في البلذ .ويما ًاهذ غلُه الحاُ في مصش،
ال ًيخمي هؤالء الشباب باألظاط إلى أي جُاس ظُاس ي ،وظشي الخىاصل بُنهم غً ػشٍو الاهترهذ ،وهم مً
الشُػت والعىت غلى العىاء .ونذ غبروا غً سؾبت في حشٌُل هُئت نُادًت جمشل اإلاىاػىين مً ظىت وشُػت،
لًٌ الخىف مً جؼىس مداصصت ػابكُت يما في لبىان أو الػشام ،ظػل الشباب ًحجمىن غً هزا ألامش ،
وٍترًىنها لالهخخاباث لخدذد نُادتها .وًان هىاى خظىس القذ للمشأة.
ونذ قشطذ خشًاث اإلاػاسطت الشُػُت هكعها في النهاًت يهىي ظُاظُت واصهت ومىظمت غلى خشاى
شػبي دًمهشاػي .قهذ اهظمذ الهىي اإلاػاسطت لالخخجاظاث مىز بذاًت الاغخصاماث .وهي ما ٌػشف
بالجمػُاث العبؼ (الىقام ،وغذ ،اإلاىبر الخهذمي ،الػمل ؤلاظالمي "أمل" ،الخجمؼ الهىمي ،الخجمؼ الىػني،
ً
ؤلاخاء) .ومؼ جصاغذ ألاخذار أصبذ اإلاشهذ الاخخجاجي الخىظُمي مشؿىال بٌخلخين سبِعخين:
ألاولى ظمػُت (الىقام الىػني ؤلاظالمُت) ،وهي الخٌخل الزي ًمشل أيبر ججمؼ ظُاس ي في البدشًٍ،
ولذًه خظىسه الشػبي الهىي .قهذ خاص هىاب الىقام  43مهػذا مً أصل  10في البرإلاان البدشٍني في
اهخخاباث  .1002وٍهىد الجمػُت الشُخ غلي ظلمان بجاهب اإلاشظؼ الذًني غلي ناظم .وجخمازل مؼالب
الىقام اإلاػشوقت مؼ مؼالب شباب ( 41قبراًش) واإلاخمشلت في إصذاس دظخىس ظذًذ ًجػل البدشًٍ مملٌت
ً
معؤوال أمام البرإلاان ،ولِغ أمام اإلالَ ،وأن ًٍىن العاظت اإلاىخخبىن
دظخىسٍت ،وأن ًٍىن سبِغ الحٍىمت
هم صاوػى الهشاس في البلذ .وٍخدالل مؼ الىقام في هزا" ،الخجمؼ الهىمي الذًمهشاػي" ،و"أمل" ،وألاخضاب
الِعاسٍت مشل "وغذ" و"اإلاىبر الخهذمي الذًمىنشاػي" .وهي يخل جظم أغظاء مخخلكين مً لُبرالُين وشُػت
ً
وظىت ،سظاال ووعاء ،وًلهم شاسًىا جدذ ساًت الىقام في الحشاى الشبابي ألاخير.
والخٌخل آلاخش هى "الخدالل مً أظل الجمهىسٍت" ،الزي حشٍل في العابؼ مً آراس /ماسط 1044
غلى خلكُت الاطؼشاباث ألاخيرة التي شهذتها مملٌت البدشًٍ .ويما ًدبين مً اظمهً ،ؼالب الخدالل
بئظهاغ اإلالٌُت وخٌم آُ خلُكت وإنامت ظمهىسٍت في البدشًٍ ،وٍظم الخدالل زالر خشًاث شُػُت
مػاسطت للىظام الحايم :جُاس الىقاء ؤلاظالمي ،وخشيت خو ،وخشيت أخشاس البدشًٍ.
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لم جؼالب خشيت أخشاس البدشًٍ في اإلااض ي بئظهاغ خٌم الػابلت اإلالٌُت يما جكػل الُىم ،إر ًاهذ
مؼالبها جخمدىس خىُ الذًمهشاػُت وجدشٍش اإلاػخهلين .ولم ًهخصش سقؼ ظهل اإلاؼالب غلى معخىي هزه
ً
الحشيت العُاظُت قهؽ ،بل في أوظاغ الحشيت الشبابُت أًظا .قبػذ ألاخذار الذمىٍت لُىم الخمِغ 43
قبراًش ،وظهىغ ضحاًا مً هؤالء الشباب جدىلذ الشػاساث للمؼالبت بئظهاغ الىظام والػابلت الحايمت.
ونذ مىؼ بػع الشباب أخذ اإلاػاسطين العُاظُين مً أن ًٌمل خذًشه غً مؼلب "اإلالٌُت الذظخىسٍت"
في مُذان اللؤلؤة غلى اغخباس أن ألاخذار ججاوصجه .
جميزث خشيت الاخخجاط في البدشًٍ غً مشُالتها في اإلاىؼهت الػشبُت ًىنها حعخذعي إغادة حػشٍل
هظام الحٌم واإلاىاػىت مً ظذًذ في بلذ جشسخذ وجماًضث قُه أوعام غمل ظُاس ي ػابكُت غبر قترة ػىٍلت
مً الضمً .وٍجشي ػشح هزه اإلاهماث الٌبري في أظىاء مً اوػذام الشهت بين الحايم واإلادٍىم مً ظهت،
وبين اإلاىاػىين قُما بُنهم مً ظهت أخشي ،ورلَ في خالت شػبُت ال جخمخؼ بخجاوغ ممازل للزي ًان داغما
لشىسحي مصش وجىوغ .وال ًهلل هزا الىصل مً أهمُت الهىٍت الىػىُت البدشٍيُت ،ولًٌ مً الىاضح أهه
ظشي حعُِغ اهخماءاث أخشي.
هزه الحالت مً الشَ اإلاترايم قشطذ هكعها غبر أظىاء جىامي الخأيُذ غلى الهىٍاث الكشغُت
اإلاعدىذة إلى إغادة حػشٍل الزاث غلى أظاط ػابكي مخىجش ًؤيذ غلى اإلاهابلت بين مٍىهين سبِعين للمجخمؼ
البدشٍني هما العىت والشُػت ،ما ظاهم في سبؽ اإلاٍىن الذاخلي بالبػذ ؤلانلُمي ،في غملُت حؿزًت مخبادلت،
ورلَ لِغ غلى معخىي الشػب قهؽ ،بل غلى معخىي الىظام أًظا .والبػذ ؤلانلُمي نىي أصال مهاسهت
بالذًىامٌُُت الذاخلُت في دولت صؿيرة مشل البدشًٍ.
ً
ًان ظلىى الذولت البدشٍيُت بػذ الاظخهالُ غام  4534مػضصا للهىٍت الؼابكُت الشُػُت غلى
خعاب الهىٍت البدشٍيُت الجامػت ،ورلَ بعبب الخمُيز بين اإلاىاػىين في ظل ؾُاب الذًمهشاػُت وأظغ
اإلاىاػىت ،وبعبب جدٌم الذولت في مضاًا الذولت الشَػُت التي جدخٌش مىاسد الىكؽ وألاسض ،ما ًمٌنها مً
اإلاىذ والحشمان ،وما ًجػلها غىىان اللىم ألاظاس ي غلى ألاوطاع الاظخماغُت وؾيرها.
وًان جىامي نىي الِعاس والػشوبت العمت الشبِعت للػمل اإلاػاسض في البدشًٍ في خهبت ما نبل
العبػُىاث داخل ألاوظاغ الشُػُت والعيُت غلى خذ ظىاء ،إال أن قشصها جظاءلذ هدُجت السجً
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واإلاالخهت اللزًً واظهذ الذولت بهما هزه الهىي ،وهدُجت جذاغُاث هٌعت خضٍشانً /ىهُى  .4523ونذ جم
خل اإلاجلغ الىػني (البرإلاان) في غام  .4531ومألث الخىظُماث ؤلاظالمُت العيُت والشُػُت الكشاؽ الزي
خلكخه الحشًاث الِعاسٍت في ظاخت اإلاػاسطت ،يما ظشي في أيثر مً بلذ غشبي ،مؼ أخز الخكاوث الؼابكي
بػين الاغخباس في خالت البدشًٍ.
ومىز الشىسة ؤلاًشاهُت غام  4535اههعمذ الهىي الشُػُت العُاظُت في البدشًٍ إلى جُاسًٍ  :جُاس
ًؼالب بئصالخاث مؼ اخخكاظه بهىٍخه الىػىُت البدشٍيُت وفي إػاسها ،وجُاس زىسي مخأزش بالشىسة ؤلاًشاهُت
ً
ًؼالب بئصالخاث ظزسٍت وٍشؾب في أن جٍىن البدشًٍ امخذادا إلًشان .ونذ جىخذث الجماغاث الشىسٍت
(الشُػُت) في البدشًٍ غام  4535جدذ معمى "الجبهت ؤلاظالمُت لخدشٍش البدشًٍ" .وظهش الخماًض غلى
خلكُت جصىٍذ الشُػت لصالح البدشًٍ باغخباسها بلذا غشبُا ومعخهال في الاظخكخاء الزي أششقذ غلُه
"ألامم اإلاخدذة" غام  .4530وختى مً هاخُت ألاصىُ الازيُت ،التي جلػب دوسا في الشهاقت العُاظُت في
الخلُجٌ ،ػخبر شُػت البدشًٍ بؿالبُتهم العاخهت مً أصىُ غشبُت .ونذ أطػكذ هزه الحهُهت قشص جبني
الخؽ ؤلاًشاوي في الحشيت الشػبُت البدشٍيُت .قاإلاٍىن الشُعي في البدشًٍ مٍىن غشبي بدشٍني أصُل ،ؾير
معخىسد ال مً إًشان وال مً ؾيرها .يما هجذ أن الٌشير مً أبشص سمىص الحشيت الِعاسٍت والػشوبُت في الخلُج
غمىما ًاهىا مً شُػت البدشًٍ.
ونذ ؾزي الىكىر العُاس ي للمػاسطت الشُػُت في البدشًٍ غبر العىىاث ،هدُجت ظُاظاث الخمُيز
التي ماسظتها العلؼت الحايمت بدو اإلاىاػىين مً أصىُ شُػُت ،وهدُجت لؿُاب مكهىم مىخذ
ومدعاو ٍللمىاػىت .قمً بين الىظابل الػلُا في البالد ،ال ٌشؿل الشُػت الزًً ٌشٍلىن ؾالبُت العٍان
( )%30-20ظىي  %43مً هزه الىظابل .وما ًضٍذ مً السخؽ الاظخماعي اإلاخدىُ بعهىلت إلى ههمت
ػابكُت أن وعبت البؼالت في البدشًٍ التي خههذ هجاخاث انخصادًت وغلى معخىي الحشٍاث جبلـ ،%45
وهي وعبت مشجكػت وَػاوي منها شباب شُػت وظىت غلى العىاء.
دقؼ هزا الخمُيز ،مهترها بمالخظاث غلى معخىي خهىم ؤلاوعان ،إلى صٍادة الاخخهان ،وهى ما خذا
بالحٍىمت إلى مداولت جبني بػع ؤلاصالخاث .ونذ جم إنشاس مُشام الػمل الىػني الصادس في  41شباغ/
قبراًش  1004الزي جظمً مبادا غامت لإلصالح العُاس ي والخدىُ الذًمهشاػي ،وخذد هظام الحٌم بـ
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"وساسي دظخىسي" ،وأن الشػب مصذس العلؼاث الشالر ،وخصلذ هزه اإلابادا غلى جأًُذ  %54.1بيعبت
مشاسيت وصلذ إلى  % 50.9مً البدشٍيُين .وًان ؤلاغالن غً إظشاء اهخخاباث بشإلااهُت في حششًٍ ألاوُ /
أيخىبش  1001مً أهم زمشاث هزا اإلاُشام ،ولًٌ الذظخىس الصادس بمىظبه ظاء مخالكا للمبادا التي
جظمنها قهذ مىذ صالخُاث مؼلهت للملَ.
وجخٌشل مىطىغاث الاخخجاط لذي اإلاػاسطت في البدشًٍ في معألت الخجىِغ ،التي جشمض بدذة إلى
وظىد هىغين مً اإلاىاػىين .ونذ ظيعذ الحٍىمت البدشٍيُت هدى  400ألل مهاظش معلم ظني ،بػظهم مً
أصىُ غشبُت وؾالبُتهم مً الػمالت البايعخاهُت ،وجهشس نبىلهم ختى في خذمت ألامً الىػني ،ما صاد مً
الاخخهان الؼابكي .وجشي مصادس بدشٍيُت في الخاسط أن مً خصلىا غلى الجيعُت البدشٍيُت في الػهذ ألاخير
ً
ًيخمىن إلى  11بلذا ،ولٌنهم ظمُػا مً اإلاعلمين العىت.
باليعبت إلى الػالناث ؤلانلُمُت ،جخجاوص الاظدشماساث العػىدًت في البدشًٍ  300ملُىن دًىاس ،أما
وعبت الاظدشماساث اإلاملىيت مً الششًاث العػىدًت اإلاسجلت في البدشًٍ قهذ بلؿذ أيثر مً ملُاس دًىاس
بدشٍني ،قُما بلـ غذد الششًاث الكاغلت التي قيها اظدشماس ظػىدي هدى  941ششيت ،بِىما بلـ غذد
الششًاث العػىدًت الػاملت واإلاسجلت في البدشًٍ  19ششيت .ونذ نشس وصساء خاسظُت الخػاون في اظخماغهم
اإلاىػهذ في الشٍاض بخاسٍخ  40ماسط  1044جهذًم  40ملُاساث دوالس دغم مالي للبدشًٍ غلى مذي 40
ظىىاث .وفي الاظخماع الؼاسا (الذوسة الاظخصىابُت الشالزىن ) ،الزي غهذ في اإلاىامت بخاسٍخ  41ماسط
 ،1044جهشس جهذًم الذغم ألامني للبدشًٍ وسقع أي جذخل خاسجي.
جشتهً الحٍىمت البدشٍيُت للحماًت ألاميريُت باظخظاقت مهش نُادة ألاظؼىُ الخامغ ،والزي
ًترجب غلُه جىقير الحماًت طذ الخؼش الخاسجي أو الذاخلي غلى الىظام اإلالٍي ،وهى ظُام ًشير سخؽ
ؤلاظالمُين ظىاء مً الشُػت أو العىت.
يما أن الخؼش الزي جمشله أصمت الهىٍت والاهخماء في البدشًٍ ،وؾُاب ؤلاصالخاث الذًمهشاػُت
وغذم وظىد هُت لخدهُو ؤلاصالخاث ،ظػال الىظام البدشٍني ًمض ي أبػذ مً الشهان غلى الهىة الػعٌشٍت
ألاميريُت ،مً خُض حػمُو الػالناث الانخصادًت غبر جىنُؼ اجكانُت الخجاسة الحشة مؼ الىالًاث اإلاخدذة
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الػام  ،1001سؾم اغتراض العػىدًت غلى اهكشاد البدشًٍ باالجكام دون الذخىُ مؼ مجلغ الخػاون
باغخباسه ػشقا جكاوطُا مشترًا مؼ واشىؼً.
يما اجخزث البدشًٍ خؼىاث أبػذ في طمان الحماًت ألاميريُت غبر حشجُؼ ظُاظت الخؼبُؼ مؼ
إظشابُل غلىا ومً دون جدكظ ،ومً رلَ ما نام به ولي الػهذ البدشٍني ألامير ظلمان بً غِس ى مً
ً
مبادساث غبر مهاُ وششه في صحُكت الىاشىؼً بىظؽ في  1005 /3/43داغما الخؼبُؼ مؼ إظشابُل،
وظبو رلَ لهاءاث جؼبُػُت في مؤجمشاث داقىط ،بل ودغىة الالظئين الكلعؼُيُين إلى الػىدة إلى الظكت
وؾضة ولِغ أساض ي  ،4514قظال غً مىذ ألانلُت اليهىدًت في البدشًٍ ،التي ال جخجاوص  93قشدا ،خهىم
الخمشُل في مجلغ الشىسي ،وحػُين ظكيرة بدشٍيُت يهىدًت في واشىؼً .وال طير ػبػا في اإلاىاػىت
اإلادعاوٍت لليهىد في البدشًٍ ،ولًٌ مً الىاضح أن هذف هزه الخؼىاث ًان اظترطاء الىالًاث اإلاخدذة
وإزاسة إعجابها غبر اللىبي الصهُىوي قيها .وهزه ظمُػها غىامل أدث إلى صٍادة الاخخهان في ألاوظاغ
الشػبُت ،ودقػذ إلى جبني اججاهاث أيثر جؼشقا طذ الىظام.
ً
صذسث غً إًشان غذة جصشٍداث حػخبر البدشًٍ ظضءا منها ،مشل جصشٍذ سبِغ مجلغ الشىسي
ؤلاًشاوي العابو أيبر هاػو هىسي في بذاًاث الػام  ،1005وظشي هكي هزه الخصشٍداث الخها وأنها قعشث
غلى ؾير ما أساد اإلاخدذر .يما ناُ اإلاششذ ألاغلى للجمهىسٍت ؤلاظالمُت ؤلاًشاهُت في خؼبت الجمػت لُىم 44
شباغ /قبراًش  1044إن الشىساث الػشبُت حعخلهم سوح الشىسة ؤلاًشاهُت .وهزا ػبػا اظتهاد جدلُل ًمًٌ
الاجكام أو الاخخالف مػه ،ولًٌ ما يهم البدشًٍ أهه في ؾُاب إمٍاهُت جذخل غعٌشي إًشاوي أو ختى أمني
ً
بىظىد ألاظؼىُ الخامغ ،وباغخباس البدشًٍ ظضءا مً الجضٍشة الػشبُتً ،بذو أن اإلاذخل اإلاخبهي للىكىر
ؤلاًشاوي ًخمشل في الخٌخل الجذًذ "الخدالل مً أظل الجمهىسٍت" ،الزي أغلً في بُان له أهه ًخظامً مؼ
مؼالب الشباب .ومً الىاضح بػذ الخجشبت الػشانُت يُل ًمًٌ أن ًخؿلؿل الىكىر ؤلاًشاوي في دولت غشبُت.
ونذ أيذث جصشٍداث اإلاالٍي بخصىص ألاوطاع في البدشًٍ ،ويزلَ جظاهشاث أجباع مهخذي الصذس،
ػذ ػابكي شُعي .قلم ٌػشف غً اإلاالٍي والصذس مىنل دًمهشاػي  ،وال مخظامً مؼ
اإلاخاوف مً ب ٍ
الهىي الذًمهشاػُت ألاخشي في اإلاىؼهت ،بما قيها إًشان.
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ً
دخلذ نىاث "دسع الجضٍشة" إلى البدشًٍ بؼلب مً الىظام في اإلاىامت ،مخزسغت باجكانُت الذقاع
اإلاشترى الخلُجُت اإلاىنػت في الػاصمت البدشٍيُت في ًاهىن ألاوُ /دٌعمبر  ،1000قهذ اجكو نادة دوُ
ً
مجلغ الخػاون الخلُجي العذ خُنها غلى مبذأ الذقاع الجماعي طذ أي خؼش يهذد أًا منها ،وًان حشٌُل
نىاث دسع الجضٍشة في هىقمبر  4541في ألاظاط وظُلت مً وظابل جدهُو الذقاع اإلاشترى .ومً مىظىس
ً
غشبي ال ٌػخبر هزا الذخىُ جذخال دولُا ،قهزه الخػابير ًدخكظ بها غادة لخذخل الذوُ ؾير الػشبُت .ولًٌ
مً الىاضح أهه إرا لم حػالج الذولت أظباب الاخخجاط والاظدُاء ،قئن الخذخل الػشبي الخلُجي لً ًٍىن
ممٌىا في ًل أصمت مهبلت ظىف جىلذها ألاوطاع وػبُػت الىظام.
جبهى آلان معألت الشاسع والاخخجاط الشبابي في البدشًٍ ،وما إرا ًان جصاغذ ألاخذار غبر نمؼ
الحٍىمت وجذخل نىاث "دسع الخلُج" نذ ظػله ًيخهل مؤنخا قهؽ ،وهدُجت للؿظب ،إلى جبني مؼالب
ًخػاطذ قيها مؼ مىانل الخدالل مً أظل الجمهىسٍت ،أم أهه ظِبهى ملخصها بمؼالبه ؤلاصالخُت التي بذأ
الاخخجاط غبرها ،والتي ًاهذ جيسجم مؼ معاس يخلت الىقام .ونذ أغلىذ يخلت الىقام غبر بُان لها ألاخذ 10
آراس /ماسط أنها معخػذة للػىدة إلى الحىاس الزي دغا إلُه ولي الػهذ ششٍؼت أن ًخم ؤلاقشاط غً ًل
اإلاػخهلين وأن جيسحب "الهىاث ألاظىبُت" التي دخلذ إلى أسض البدشًٍ .وٍبذو أن يخلت الىقام ال جملَ
ً
خُاسا آخش جخػامل غبره مؼ الذولت.
أي إصالح مهبل في البدشًٍ ال ًخؼلب مً الىظام صذنا قهؽ ،بل ًهخض ي إدساًا لجذًت اإلاؼالب
ً
الجماهيرًت أًظا .وال ًمًٌ لىظام أن ًدٌم قترة ػىٍلت طذ إسادة أيثر مً هصل الشػب .ولًٌ مً
الىاخُت ألاخشي ال بذ أن جدعم اإلاػاسطت أًظا معألت اإلاىاػىت واإلاىاػىُت الػشبُت البدشٍيُت والخىنل غً
الشهان غلى دولت إنلُمُت ؾير غشبُت .وألظل هزا ًجب أن جذسى اإلاػاسطت أن ألاؾلبُت اإلازهبُت الشُػُت ال
ًجب أن حػني بالظشوسة أؾلبُت ظُاظُت إرا ًاهذ اإلاىاػىت مخجاوعت قػال .ومً دون اإلاغ بدو اإلاىاػىين
في جىظُم أهكعهم قئن ألاماهت الػلمُت جكض ي إلى الحٌم أن العبُل ألاقظل للذًمهشاػُت هى الخىظُم أو
الحشاى الهابم غلى اإلاىاػىت ولِغ غلى الاهخماء اإلازهبي.
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