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كيف يدمر نظام القبيلة الربيع العريب؟
  NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM-نـزار حيدر

.، وقبل كل شئ، ملاذا نظام القبيلة على وجه التحديد؟:اوال

  :وذلك لالسباب التالية: اجلواب

، يسعى بكل وحتديدا يف اجلزيرة العربية وقطرل اخلليج، هو ان نظام القبيلة الفاسد احلاكم يف دو: االول

الذي حيكم بقبضة  خاصة نظام آل سعودجهده اىل اهلروب اىل االمام بعيدا عن استحقاقات الربيع العريب، 

حديدية صادر ا حقوق االنسان وقيمة املواطنة واالنتماء للوطن من خالل تسمية بلد حباله باسم العائلة، وهو 

من خالل سعيه احلثيث لتدمري  يسعى للهروب اىل االمامر منوذج يف العامل القدمي واحلديث، انه اول وآخ

فاللعبة الدولية ، رياح الربيع قادمة اىل خمدعه ان عاجال ام آجالالربيع العريب، فهو على يقني كامل من ان 

تهت بعد ان شاخت وكربت ومل اليت ظلت قائمة على اساس دعم املشيخات واالسر احلاكمة هنا وهناك قد ان

  .يعد بامكاا الصمود بوجه ارادات التغيري اليت يشهدها العامل يف القرن الواحد والعشرين

، ولذلك يسعى اىل تدمري، او على االقل اشغال نظام القبيلة والدميقراطية على طريف نقيضهو ان : الثاين

املدعوم هذه  حركة دموية تعتمد النهج التكفرييىل الربيع العريب بنفسه، من خالل حتويل مساره السلمي ا

  .املرة بقوة الناتو وبامساء ومسميات خمتلفة

فعلى الرغم من ان الربيع العريب انطلق بادوات سلمية بعيدا عن العنف، وهو حيمل قيم واهداف انسانية نبيلة 

القبيلة حوله اىل ربيع دموي ينزف اال ان نظام اساسها حقوق االنسان واحلرية والكرامة واملساواة والعدل، 

  .دما عبيطا

كما ان هذا الربيع الذي انطلق من داخل اتمع بادوات وطنية صرفة، اال ان نظام القبيلة سعى اىل جره 

  .للتدويل، من جانب، واىل التدخالت االقليمية املختلفة، من جانب آخر، ما افقده نكهته الوطنية

، فهو ميتلك املال والسلطة املتراكمة والفتوى الدينية كل عوامل التدمري لالخر ميتلكان نظام القبيلة : ثالثا

فضال عن انه يتمتع بعالقات تقليدية مع الغرب والواليات املتحدة االمريكية، وتاليا اسرائيل ) الشرعية الدينية(

كبار يف املنطقة والعامل، ما حيول بينه وبني ان يرفض هلم طلبا فيما خيص العالقات الدولية ومحاية مصاحل ال

ما الزم االسرة احلاكمة ) النفط مقابل امن االسرة(خاصة وان بني الرياض وواشنطن اتفاقا تقليديا يعتمد مبدا 

  .تنفيذ كل ما يطلب منها واال فستعترب واشنطن ذلك نقضا لبنود االتفاق، والذي قد يفقد االسرة سلطتها

 مثال او سوريا والبحرين على سبيل الفرض وامنا بدات القصة من العراق،وقصة التدمري هذه مل تبدا من ليبيا 

كان من املتوقع ان ب رياح الربيع العريب لتكتسح ما  ٢٠٠٣فعندما سقط الصنم يف التاسع من نيسان عام 

النظام  بقي من النظام السياسي العريب الفاسد، الشمويل والبوليسي واالستبدادي والديكتاتوري، على اعتبار ان
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يف العراق كان من اشدها طغيانا وقوة وجربوتا، فاذا سقط واوى ستسقط بقية بيارق الشطرنج الواحدة تلو 

، ساعده على اجناز مهمته غباء اال نظام القبيلة حتديدا سارع اىل احتواء الرياح من خالل ما يلياالخرى، 

بعضهم خلف وعود نظام القبيلة العسلية الذي  بعض الساسة العراقيني وجهل آخرين بالصاحل العام واجنرار

خدعهم بان جهده لتقويض العملية السياسية اجلديدة ستنجح يف اية املطاف وبالتايل يعود النظام السياسي بيد 

  .االقلية لتحكم بالد الرافدين مرة اخرى

الذي كان من املنتتظر ان  فما الذي فعله نظام القبيلة لتقويض، او على االقل، لعرقلة بناء العراق اجلديد

  .يكون منوذجا حيتذى لشعوب املنطقة العربية برمتها؟

  :انه فعل ما يلي

حول عملية التغيري املرتقبة يف العراق اجلديد من جهد وطين يساهم فيه كل العراقيني بال استثناء او متييز، : اوال

الرهابيني ملرقد االمامني العسكريني يف مدينة ، كانت ذروته تفجري امتايز طائفي ومن مث اىل احتراب طائفياىل 

  .سامراء املقدسة

ومن  لتحريض الشباب املغرر م للذهاب اىل العراق) الدينية واملالية واالعالمية(حشد كل الطاقات : ثانيا

وحتت ) ص(هناك للعروج اىل السماء السابعة يف جنان اخللد حلضور وليمة عشاء حارة مع رسول اهللا 

راقة مثل اجلهاد واملقاومة والتحرير وما اشبه، وهو الذي مل حيرر شربا واحدا من االرض املقدسة شعارات ب

  .السليبة يف فلسطني، فضال عن اراضي العرب السليبة يف العديد من املناطق كاجلزيرة العربية وغريها

لتدمري العراق، فبمرور الزمن  واحلمد هللا الذي فضح اكذوبة النظام القبلي الذي تستر ذه الشعارات الرباقة 

تبني لكل ذي عني بصرية ان ما حرمه يف العراق بسقوط الصنم، حلله يف بلدان اخرى، كليبيا وسوريا واليمن، 

يف عدد من املدن السورية كيف محلوا سيارة سفري احلرية والدميقراطية ىف بالدهم ) الثوار النشامى(فلقد راينا 

تحدة االمريكية اليت قاتلها هؤالء النشامى يف العراق بذريعة التحرير واملقاومة واقصد به سفري الواليات امل(

على االكتاف تسبقها باقات الورود والزهور، وكذلك كيف استقبل الثوار النشامى يف ليبيا زعماء ) واجلهاد

  .فورابريطانيا وفرنسا، الذين قاتلوا جيوشهم يف العراق، كمحررين بعيد سقوط الطاغية القذايف 

ان ما اعتربه نظام القبيلة حرام يف العراق وجيب القتال ضده، تبني انه حالل بل واجب وطين وديين يف بلدان 

اخرى، ما فضح اكذوبتهم وشعارام املزيفة، هم ومن وقف معهم من املؤسسات االعالمية والدينية اليت ظلت 

  .تصدر فتاوى التكفري واملقاومة لصاحل االرهاب يف العراق

لقد عبأ نظام القبيلة كل الطاقات لتحويل العراق اجلديد اىل ساحة مفتوحة حلرب االرهاب على الشعب 

العراقي املسكني، من خالل تفجري السيارات املفخخة واطالق الصواريخ مبختلف احجامها واشكاهلا، وزرع 

  .العبوات الناسفة وتدمري البىن التحتية وعمليات االغتيال وغري ذلك
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اليت  اشغلوه باحلروب العبثية الثالثةعاد جتربة االمويني ضد حكومة االمام امري املؤمنني عليه السالم عندما انه ا

حرضوا عليها السذج باسم الدين وباسم القصاص من قتلة خليفتهم الثالث، يف حماولة منهم الشغاله عن حتقيق 

  .ن يف البالد، حىت ال تظهر عورات سلطتهم للعياناهدافه االنسانية النبيلة يف اقامة العدل واملساواة واالم

 من يعينه على اجناز مهمته وحتقيقوما كان نظام القبيلة لينجح يف مسعاه هذا لوال انه وجد يف داخل العراق 

هدفه، فعاونه ايتام الطاغية الذليل على االرهاب من خالل خلق احلواظن االمنة جلماعات العنف واالرهاب، 

وتاليا  ايا الطاغية وترددهم وتنازعهم خلق الفرصة املناسبة الضعاف موقفهم السياسيخوف ضحكما ان 

للضغط عليهم من اجل ان يقدموا التنازالت السياسية الواحدة بعد االخرى يف اطار ما بات يعرف باحملاصصة 

تها، ما عرقل اي سيئة الصيت واليت ال تزال تقف كحجرعثرة كبرية وخطرية بوجه تقدم العملية السياسية برم

  .تقدم يف خمتلف ااالت خاصة البناء واالستثمار

كما ان اخنداع الشعوب العربية، ومن ورائهم جوقة ما يطلقون على انفسهم باملثقفني العرب واالعالميني 

اجلديد،  والكتاب واحملللني الذين مألوا شاشات الفضائيات ليل ار، خبطط نظام القبيلة الرامية اىل تدمري العراق

  .هي االخرى لعبت دورا مهما يف حتقيق النتيجة املتوخاه من هذه السياسة

اىل ذلك، فان تعامل الواليات املتحدة االمريكية بغباء مفرط مع هذا املخطط ساعد نظام القبيلة كذلك على 

  .تسهيل مهامه يف تدمري العراق اجلديد

ف الدم املستمر، فبدال من ان يتحول اىل منوذج حيتذى وهكذا انشغل العراق بنفسه يلعق جراحه ويضمد نزي 

يف التحرر من الديكتاتورية واالنتقال اىل النظام الدميقراطي يف املنطقة العربية والشرق االوسط بشكل عام، اذا 

يتحول اىل اسوء منوذج من مناذج عمليات التغيري اليت تشهدها شعوب العامل احملكومة بالنظم االستبدادية به 

  .الديكتاتورية البوليسيةو

ومتر االيام والسنني ليشهد العامل انطالقة الربيع العريب من تونس اخلضراء ليسقط ديكتاتورا آخر ولكن هذه 

ليبادر نظام القبيلة مرة اخرى اىل السعي من اجل املرة بطريقة اخرى، اكثر عقالنية من مجيع النواحي، 

، فاعلن يف بادئ االمر تاييده ووقوفه اىل ال يهدده من القواعداحتواء املوقف الذي يعتربه يف كل االحو

  .جانب نظام الطاغية املخلوع بن علي، مث ليقدم له مالذا آمنا باسم االخالق العربية وما اشبه

وما ان امتدت شرارة الربيع اىل مصر الكنانة حىت دق نظام القبيلة ناقوس اخلطر بشكل جدي وفوري، فحاول 

راح حيرض اجلماعات التكفريية يف البالد لفعل ما اوال احليلولة دون سقوط الطاغية، حىت اذا يئس من ذلك 

نية احلضارية اليت انطلقت ا ميكنها من اجل تشويه مسعة الربيع وكذلك تشويه صورة االهداف االنسا

  .السقاط الطاغية الذليل مبارك

وهكذا استمر الربيع يتخطى احلدود اجلغرافية لينتقل من بالد اىل اخرى، ومن شعب اىل آخر، ليحط رحاله يف 

  .وكلنا بانتظار القادمليبيا واليمن والبحرين وسوريا، 
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اصرة النار مل جتد نفعا فلقد اتسع اخلرق على الراقع، فالربيع هنا احس نظام القبيلة بان احملاوالت الرامية اىل حم

مل يعد سحابة صيف عن قريب تقشع، وامنا بات حقيقة واقعية متشي على االرض ال ميكن التغافل عنها او 

فكان عليه ان يغري من استراتيجيته، جتاوزها او غض النظر عنها، وهي تسري بتوئدة وثبات باجتاهه حتديدا، 

من ان يواجه الربيع العريب قرر هذه املرة ان يركب موجته ليبدو وكانه جزء ال يتجزا من هذا الربيع، بل  فبدال

انه هو من يصنع هذا الربيع وحيدد تفاصيله، واذا بنظام آل سعود القبلي الوراثي يتحول بقدرة قادر اىل حامي 

قبلي الوراثي اىل حامي للحرية والتعددية ومبدا محى الدميقراطية اىل جانب محايته للحرمني، ونظام آل ثاين ال

  .التداول السلمي للسلطة وانه نصري الدميقراطية وادواا، وهكذا

هذا من جانب، ومن جانب آخر ليسعى مرة اخرى اىل اشغال هذا الربيع بنفسه وحماولة تدمريه من الداخل يف 

اسرائيل وراح نظام القبيلة ومعه الغرب والواليات اليت نظرت هلا ) التدمري من الداخل(اطار ما يعرف بنظرية 

  .املتحدة االمريكية حتديدا ينفذها حبذافريها

فاعاد نظام القبيلة الكرة اليت وظفها يف العراق بعيد سقوط الصنم، مرة اخرى يف اكثر من بلد عريب شهد 

  :ويشهد ربيعا، وذلك من خالل

ب والتجمع يف اكثر من بلد عريب، حسب الظروف والواقع للذها تصدير االرهاب وحتريض االرهابيني: اوال

الذي يعيشه البلد، شريطة ان ال متس نريانه ذيوهلم، ولذلك فقد حرضوا االرهابيني للضرب يف سوريا، ولكنهم 

مل يفعلوا الشئ نفسه يف البحرين كوا قريبة جدا منهم، وان نريان االرهاب اذا ما اندلعت يف البحرين فاا 

  .م ذيول عباءام شيئا فشيئاستلته

وال زال نظام القبيلة حيشد مجاعات العنف واالرهاب يف البالد العربية اليت شهدت تغيريا دميقراطيا اثر اسقاط  

جماميع ارهابية تنتمي اىل تنظيم القاعدة االرهايب اىل ) ٥(االنظمة الديكتاتورية، فلقد ارسل يف االونة االخرية 

، لتخريب ربيعهم بني املصريني) الطائفية(و) الدينية(وحماولة اشعال فتيل احلرب هناك مصر الكنانة للضرب 

  .واحليلولة دون اكماهلم بناء مؤسسات النظام اجلديد

كما انه ارسل جمموعات اخرى اىل عدد آخر من البالن العربية، دف زعزعة االوضاع هناك واحليلولة دون 

  .ر بشكل مباشر عليه ويزعزع اركانهبناء اي نظام سياسي دميقراطي، يؤث

ومسمياته التدخل عسكريا للمشاركة يف اجناز مهام  تدويل الربيع العريب من خالل الطلب من الناتو: ثانيا

الربيع العريب، ولكون ان للشريك حصة فيما يتحقق من اهداف، ولذلك فان الغرب حاضر االن وبشكل قوي 

وبذلك حقق نظام القبيلة ما اراده من هدف تشويه صورة االهداف  يف كل مفاصل وتفاصيل الربيع العريب،

  .االنسانية اليت انطلقت الشعوب العربية من اجل حتقيقها، والرافضة لالستبداد والديكتاتورية

باي شكل من االشكال، سواء  اشعال نار االثارات والفنت الطائفية، والتحريض على احلرب الطائفية: ثالثا

التكفري الطائفية او من خالل احلشد االعالمي غري املسبوق، والذي حيرض على الطائفية من خالل فتاوى 
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بشكل خميف جدا، وكل ذلك من اجل تغيري وجهة الربيع العريب من كونه حراك شعيب للنضال ضد االستبداد 

اخرى، وكأن  والديكتاتورية واالنظمة الشمولية، اىل كونه حراك طائفي يستهدف تصفية طائفة حلساب طائفة

قيم الدميقراطية كاحلرية وحرية التعبري والشراكة احلقيقية واملساواة والعدل وتكافؤ الفرص واملوطنة والكرامة 

  .وغري ذلك هي قيم دينية او مذهبية او مناطقية من حق شعب دون شعب آخر

طائفي ينبغي وأده وقمعه وبناء على هذا التحريض والتجييش الطائفي، فان الربيع العريب يف البحرين حراك 

عسكريا وبالقوة املفرطة، ليصل احلال بنظام القبيلة الفاسد احلاكم يف البحرين ومعه نظام القبيلة الفاسد احلاكم 

  .حمتمل) ربيع(او ) ثورة(يقمع االطفال بذريعة ام مشروع يف اجلزيرة العربية اىل ان 

نظام القبيلة وزبانيته من محلة االقالم املاجورة،  اما يف سوريا فالعكس هو الصحيح، فهناك، حسب منطق

  .النظام طائفي وليس الشعب، على عكس احلال يف البحرين الذي فيها شعب طائفي ونظام وطين

وهكذا، فكل حركة وسكنة ال تعجب نظام القبيلة يصمها بالطائفية، سواء جاءت هذه احلركة والسكنة من 

  .نظام او من شعب، ال فرق

، ليتحول الربيع العريب املسامل واآلمن اىل ربيع دموي تعاين بسببه تحريض على العنف بكل اشكالهال: رابعا

الشعوب الويل والثبور لتندم على ما فعلت ضد انظمتها، ولقد عرب بعض الظرفاء يف مصر عن هذا احلال 

عد لنا ايها (ارك بقوهلم بصورة نشروها على مواقع االنترنيت رفعوا فيها الفتة ختاطب الطاغية املخلوع مب

  ).الرئيس فلقد كنا منزح معك

وهو انه اذا ارادت تاسيسا على كل هذه احلقائق، اعود واكرر ما قلته كرات ومرات يف مقاالت سابقة، 

الشعوب العربية ان حتمي ربيعها وان حتمي نظامها الدميقراطي فان عليها ان تتكاتف السقاط نظام القبيلة 

ليج خاصة نظامي آل سعود وآل ثاين، فهما اخطر مصدرين على الربيع العريب وعلى جهود احلاكم يف دول اخل

  .الشعوب الرامية اىل بناء بلداا على االسس الدميقراطية

ان نظام القبيلة سوف لن تغمض له عني قبل ان يدمر حلم الشعوب العربية يف بناء انظمتها الدميقراطية  

  .خطر حمدق يهدد كيانه ان عاجال ام آجال التعددية، النه يشعر بان ذلك

وان من املستحيل ان ترقد الشعوب العربية مطمئنة على جهدها الوطين وجتربتها الثورية الزال نظام القبيلة 

يتربص ا الدوائر، فهل تتصور هذه الشعوب بان نظام القبيلة سيتركها وشاا فال يتدخل يف شؤوا وهو 

  .اطيا حوله وكانه شرنقة تضيق من حوله يوما بعد يوم؟يراها تبين نظاما دميقر

لقد ظل نظام القبيلة، ومنذ تاسيسه على يد االستعمار الربيطاين وحلد االن، العقبة الكاداء بوجه اي حتول 

حضاري يف البالد العربية واالسالمية، كما انه السد املنيع الذي حيمي مصاحل الكبار يف املنطقة وما يتطلب 

  .مواقف بالضد من ارادة الشعوب العربيةذلك من 
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كما ان نظام القبيلة هو السبب املباشر لكل هذه احلرب بني الغرب والشرق، فبعد ان صدر للعامل املتحضر 

الفكر التكفريي الوهايب الذي يعتمد الكراهية والغاء االخر وتكفريه، وبعد ان شحن العقول املريضة مبثل هذه 

ليت تعبات ا يف مدارسه الدينية املنتشرة يف منطقة اخلليج فضال عن خمتلف دول العامل االفكار غري النبيلة وا

نقل للراي العام صورة سيئة جدا عن االسالم كدين مساوي يعتمد الرمحة ومنها الواليات املتحدة االمريكية، 

يف  هاب ويوظف العنفدين يعتمد االر، يف نظر االخر، اىل والعالقات االنسانية بني بين البشر، ليحوله

عالقاته مع االخر، وان املسلمني ليسوا بشرا، الم ضد كل قيم احلضارة العاملية، وهم عبيد النظمتهم ال 

  .مييزون بني احلقوق واملكرمات، وال بني العلم واخلرافة

يا السقاط ام اساس مرض االرهاب الذي ابتلي به العرب واملسلمون، فاىل يستحق االمر منا جهدا استثنائ

  .      نظام القبيلة لالطمئنان على حاضر ومستقبل بلداننا؟

  ٢٠١٢ايلول  ٤


