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حال األمة العربية

  

  

  

  

  

  رياح التغيري.. ٢٠١١- ٢٠١٠حال األمة العربية : الكتاب-

  جمموعة من الباحثني: املؤلف-

  نيفني مسعد.د أمحد يوسف أمحد.د: حترير-

     ٣٠٤: عدد الصفحات-

  بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية: الناشر-

م٢٠١١مايو/ األوىل: الطبعة-

أمحد التالوي/ عرض

هلذا  -يصدر سنويا عن مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوتالذي - " ل األمةحا"يأيت تقرير 

لتعيد االعتبار إىل من أقصاه إىل أقصاه،  خمتلف أحناء العامل العريبرياح التغيريالعام وقد اجتاحت 

ـْري  ـُط إرادة الشعوب العربية اليت ظلت متغريا مغيبا يف عملية صنع القرار على املستويني الق

  .والعريب منذ عقود طويلة

بأنظمة عتيدة تالزمت طيلة عقود  تونس ومصر وليبياففي الداخل أطاحت اجلماهري الثائرة يف 

ختوض  اليمن وسورياحكمها بأشكال الفساد مع صنوف االستبداد، وما زالت اجلماهري يف 

شار األسد من أجل صراعا شرسا مع نظامي الرئيس اليمين علي عبد اهللا صاحل والرئيس السوري ب

  .نيل حريتها وكرامتها

، وطبعت الروح الثورية اليت تبعث األمل يف مستقبل عريب أفضل ختللت تقرير هذا العامتلكم 

الذي وضعه  اختيارا واعيا لبديل النهضةمثلت  -أي هذه الروح-عنوانه حبيث ميكن القول إا 
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حال األمة العربية "إذ كان عنوانه   ط؛عنوان التقرير العام املاضي يف مواجهة بديل السقو

  ".النهضة أو السقوط: ٢٠١٠-٢٠٠٩

القضايا والتطورات الرئيسة اليت مر ا العامل العريب يف قسما ناقشت  ١١ويتكون التقرير من 

، مثل التطورات اإلقليمية والدولية املرتبطة ٢٠١١و ٢٠١٠الفترة اليت يغطيها، ما بني عامي 

ما بني املسارات اآلنية واملآالت املستقبلية  وثورة الدميقراطية يف العامل العريبية، حبال األمة العرب

  .املتوقعة

برصد األوضاع يف عدد من البلدان العربية بشكل خاص ومستقل، مثل لبنان كما اهتم التقرير 

نية ، مع تركيز بؤرة االهتمام أيضا على القضية الفلسطيواليمن والسودان والصومال والعراق

  .وأوضاع االقتصاديات العربية يف ظل التحوالت الراهنة يف االقتصاد العاملي

مدير مركز دراسات اجلامعة  أمحد يوسف أمحدأشرف على إعداد الكتاب وحتريره الدكتور 

أستاذة العلوم السياسية بكلية االقتصاد جبامعة القاهرة؛ وشارك فيه  نيفني مسعدالعربية، والدكتورة 

لباحثني واملفكرين العرب، من بينهم أمحد إبراهيم حممود، وحممد سعد أبو عامود، وحممد خنبة من ا

حمسن الظاهري، وأجمد خليل اجلباس، وحممد نور الدين، وساسني عساف، ومنري احلمش، وعبد 

الوهاب األفندي، وحممد مجعة، ووليد الزبيدي؛ كما شارك كل من الدكتور أمحد يوسف 

  .عد بأوراق ضمن الكتابوالدكتورة نيفني مس

  تراجع القوى الغربية

، والذي رصد أهم التطورات على بالنظام الدويل والوطن العريبيبدأ التقرير باجلزء اخلاص 

م، وناقش تأثرياا القائمة واحملتملة يف املستقبل املنظور على ٢٠١١-٢٠١٠الل الصعيد الدويل خ

لطبيعة التغريات القضايا العربية الرئيسة واألوضاع العربية بصفة عامة، كما عرض هذا اجلزء 

، وصوال القائمة يف يف هيكل النظام الدويل وسياسات القوى الدولية جتاه األوضاع والقضايا العربية

  .كيفية تعامل العرب مع القوى واملتغريات الدولية الراهنةإىل 

، سواء تراجع مستوى تأثري القوى الغربيةاملتغري األهم الذي ركز عليه هذا اجلزء من التقرير هو 

تنامي الواليات املتحدة أو االحتاد األورويب على صريورات السياسة اإلقليمية والعاملية، يف مقابل 

، مع ما لذلك كله من تأثري على واقع احلال السياسي دة مثل الصني واهلندتأثري قوى أخرى صاع
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  .يف العامل العريب

تراجع الدور ، األوىل هي أن فكرة مالحظتان جديرتان باالهتمامولكن يف هذا اإلطار مثة 

ا ، من بينها ما يتعلق بسياسات الرئيس األمريكي باراك أوباماألمريكي يف املنطقة ألسباب معينة

تصدت جلانب مهم من املشروع األمريكي اجلديد يف الشرق نفسه، ودور املقاومة يف العراق، اليت 

، كانت األوسط، وهو الذي سوقت له دوائر احملافظني اجلدد يف الواليات املتحدة أيام بوش االبن

املنصرمة، غالبة يف تقييم العوامل السياسية اخلارجية اليت حكمت حراك العامل العريب يف السنة 

  .يف هذا اجلزء ويف غريه من التقرير

ولقد ازداد عمق مناقشة التقرير هلذه القضية عند احلديث عن بعض البلدان اليت ميكن القول إا 

إما فيها،  غياب أو ضعف وجود وسلطة الدولة املركزيةخمترقة يف قرارها السياسي بسبب 

و ألسباب داخلية، مثل االصطفاف الطائفي كما ألسباب خارجية مثل االحتالل يف حالة العراق، أ

  .يف حالة لبنان

بدور القوى اإلقليمية والدولية يف حتريك وتوجيه مسارات وهذا يقود إىل املالحظة الثانية املتعلقة 

، أو بشكل عام؛ حيث إن غالبية التحليالت أثناء الفترة اليت يغطيها التقريرالسياسة العربية

وردها التقرير، واليت ال ختتلف يف حقيقة األمر عن الكثري من التقديرات اليت ووجهات النظر اليت أ

تشري إىل أن العامل العريب يف كثري من األحيان تذكرها مراكز األحباث ووسائل اإلعالم األخرى، 

  .، وليس طرفا فاعال"مفعول به"إمنا هو طرف 

وى إقليمية ودولية، ذكر مسارات كق صعود اهلند والصنيفعندما تناول الكتاب بالتقدير دور 

حماولة االستحواذ على أكرب الفعل والتأثري ذاا اليت تلعبها الواليات املتحدة يف عاملنا العريب، مثل 

وهذان ، وعلى أكرب شرحية ممكنة من األسواق العربية، قدر ممكن من مكامن الطاقة يف العامل العريب

لالهتمام  -أيا كانت- األبرز فيما يدفع القوى الكربى مها  -مصادر الطاقة واألسواق-العامالن 

  .بالعامل العريب

أي أن صعود قوى غري القوى الغربية مل خيتلف معه احلال كثريا يف عاملنا العريب، وفق ما تذهب 

فمن االستغالل األمريكي لثروات إليه غالبية الرؤى اليت قدمها معدو األوراق يف هذا التقرير، 

  .الدور نفسه باحملددات والنظرة نفسها، تأيت اهلند والصني لتلعبالعامل العريب
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  تدويل النظام اإلقليمي العريب

هذا على املستوى اإلستراتيجي العام للعامل العريب ككل، ومل خيتلف األمر على املستوى اإلقليمي 

ـْري األصغر،  ـُط فهناك العديد من الفاعلني الدوليني واإلقليميني الكبار هلم تأثري عميق أو الق

إليران ، فهناك تأثري عميق يف الوقت الراهن على تطور األحداث يف الكثري من بلداننا العربية

على جمريات األمور يف الشرق العريب، كما يف لبنان والعراق، وهو ما أطلق عليه التقرير  وتركيا

  ."النظام اإلقليمي العريب تدويل"عبارة 

ال يضاف إىل ذلك أن احلالة يف البلدان العربية الكربى القادرة على قيادة العمل العريب املشترك 

تسمح هلا بالتصدي هلذه الرياح العاتية من التأثريات الوافدة، فمصر وسوريا والعراق يف وضع 

عامل شديد األمهية، وهو أن الكثري  ، يضاف إىل ذلكال يسمح هلا بسياسة خارجية قوية وفعالة

  .من اجليوش العربية الكربى مل تعد يف وضع يسمح هلا بأن تكون ركيزة لألمن القومي العريب

، بينما يف العراق غري اجليش املصريفمن بني جيوش البلدان العربية األقوى مل يعد باقيا ومتماسكا 

فقد دمرت احلرب اليت خاضها نظام العقيد أما يف ليبيا ال ميكن احلديث عن جيش وطين موحد، 

، أما يف سوريا، فعلى الرغم من متاسك اجلبهة اللييب املخلوع معمر القذايف نواة اجليش اللييب

الداخلية للجيش العريب السوري إال أن استخدامه للقوة املفرطة ضد احملتجني، وتورطه يف بعض 

  .عالقته باتمع السوريشرخا قويا يف اجلرائم ضد مواطنيه، قد أحدث 

يف  -قضية تأثري الوافد اخلارجي غري العريب على الداخل السياسي والعام العريب- وتبدو هذه القضية 

احلالة العراقية كأوضح ما يكون، حيث إن تشكيل احلكومة العراقية تأخر ما يقرب من العامني 

ب الدور اإليراين يف توجيه بسب، ٢٠٠٩آذار من العام /بعد االنتخابات اليت جرت يف مارس

  .احلياة السياسية يف العراق

  عوامل األزمة يف العامل العريب 

هناك الكثري من عوامل األزمة أن  األمر اآلخر الذي تثريه األوراق البحثية اليت تضمنها الكتاب

الكامنة يف العامل العريب ككل، أو على مستوى بعض بلدانه وأطرافه، تعود إىل العرب أنفسهم وإىل 

  .ساستهم

ولو أخذنا على ذلك منوذجا من واقع احلال العريب كما يف لبنان، فإن سبب األزمة السياسية 

ني فريق املواالة أو قوى الرابع عشر من آذار، وبني حزب الداخلية حاليا يف لبنان هو اخلالفات ما ب
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اهللا ومؤيديه، وخصوصا فيما يتعلق مبسألة احملكمة الدولية لقتلة رئيس الوزراء األسبق الراحل رفيق 

هناك خالفات عميقة على املستوى الطائفي متنع الدولة اللبنانية من أداء احلريري، كذلك 

  .أدوارها يف كثري من األمور

على املستوى  حركيت فتح ومحاسعلى املستوى الفلسطيين أيضا، لعبت اخلالفات القائمة ما بني 

بعيدا عن القضايا الرئيسة املطروحة واخلاصة بالقضية الفلسطينية والعالقات مع -الداخلي 

 هذه ويف.دورا كبريا يف جتميد الوضعية احلالية على مستوى األزمة الداخلية الفلسطينية -إسرائيل

، حيث إن تباين الرؤى أال يتم إجناز اتفاق املصاحلة الفلسطيينالنقطة، يتوقع التقرير أو الكتاب 

  .والربامج ال يزال موجودا بني طريف األزمة

يف العراق أيضا، لعبت اخلالفات السياسية والطائفية دورا كبريا يف تأخري تشكيل احلكومة، وكان 

باع خمتلف الوسائل من أجل االلتفاف على نتائج االنتخابات، حيث مت ات-من وطأة ما جرى 

وتولية رئيس الوزراء احلايل نوري املالكي للمنصب على حساب زعيم القائمة العراقية إياد 

، معربني فيها عن "مجعة الندم"أن خرج العراقيون يف فرباير املاضي، يف مجعة أمسوها بـ -عالوي

  !!بات من األساسندمهم على املشاركة يف االنتخا

ويف شق متصل ذه املسألة، يتضح أيضا أن إمهال النظام اإلقليمي العريب لقضايا األمة كان وراء 

هي تفاقم الكثري من املشكالت، بالتشارك مع العوامل السابقة، واحلالة األبرز على ذلك 

عليها،  اهدينحركة شباب ا، اليت أصاب اجلمود العملية السياسية فيها مع سيطرة الصومال

  .وإمهال النظام اإلقليمي العريب املنشغل مبشكالته الذاتية لألوضاع هناك

وبطبيعة احلال؛ فإن هناك تطورا مهما جرى على احلالة الصومالية مل يذكره التقرير، ألنه جرى 

، وبالرغم من ذلك مل خروج حركة الشباب من العاصمة الصومالية مقديشوبعد صدروه، وهو 

  .وسط صمت عريب رمسي عميم ااعات تضربهاألمور يف الصومال، بل إن  تتحرك

جبانب هذه القضايا والعوامل كان هناك الكثري من العوامل اليت ألقت بظالهلا على األوضاع يف 

الثورات الشعبية العربية، العامل العريب خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، على رأسها بطبيعة احلال 

مراكز القوة وصناعة القرار، رمبا للمرة األوىل يف التاريخ السياسي العريب احلديث، من  اليت نقلت

  .األنظمة واحلكومات إىل الشعوب
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  األوضاع االقتصادية

كما يناقش الكتاب أيضا األوضاع االقتصادية يف العامل العريب، ومن خالل عدد من املؤشرات، من 

، )دوالرا سنويا، وهو دون خط الفقر ٥٥٥(الفرد منه  بينها مستويات الناتج القومي ونصيب

مليار  ٦٦٣.٣(والديون اخلارجية ) ٢٠١٠من قوة العمل يف % ١٤.٨(وكذلك مستويات البطالة 

؛ فإن التقرير خلص يف هذه اجلزئية إىل وجود حتسن يف مستويات النمو وتراجع )٢٠٠٩دوالر يف 

  .يف معدالت التضخم

كن على مستوى كل البلدان العربية، حيث إن املؤشرات االقتصادية إال أن هذه األوضاع مل ت

كان فقط على مستوى -مثل تراجع العجز يف املوازنات العامة ويف مستويات التضخم- اإلجيابية 

، إال أن هذه البلدان عانت من مديونية كبرية، بسبب عدم تنويعها يف مصادر البلدان النفطية

  .ى االسترياد للوفاء باحتياجاا من السلع املصنعةدخلها القومي، واعتمادها عل

ويف األخري؛ فإنه مهما يكن األمر، فإن املشهد السياسي واالجتماعي العريب قد تغري يف غضون 

ومهما تكن األوضاع سلبية فإن الشعوب قد بدأت األشهر القليلة املاضية، رمبا إىل األبد، 

.املنا العريب ومشكالتهالتحرك حنو معاجلة األمراض القائمة يف ع

  


