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الشرق األوسط املتغري

اجلزيرة نت/أمحد التالوي/ عرض

عامل واقع التغيري وآلياته يف ال" نظرة جديدة إىل الديناميكيات العربية.. الشرق األوسط املتغري"يتناول كتاب 

، من حيث التحوالت ٢٠٠٨وحىت  - ١٩٨٩وحتديدا منذ -العريب منذ أواخر عقد الثمانينيات املاضي 

.االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، اليت طرأت على بلدان عاملنا العريب خالل فترة العشرين عاما هذه

، أي ٢٠١٠أواخر  امعة األمريكية بالقاهرةترمجة لكتاب صادر باللغة اإلجنليزية عن اجلوالكتاب يف األصل 

ورصد فيه املؤلف بوادر ما جرى يف العامل العريب من خالل جمموعة من ، قبيل اندالع ربيع الثورات العربية

، وخصوصا فيما يتعلق باالحتجاجات املؤشرات املأخوذة من احلالة االجتماعية والسياسية يف العامل العريب

  .قد بدأت يف التنامي يف عاملنا العريب يف السنوات األخرية االجتماعية اليت كانت

  
  

نظرة جديدة إىل الديناميكيات العربية.. الشرق األوسط املتغري: الكتاب-

رونهرييك وآخ. جويل سي: املؤلف-

جت قرين: إشراف وحترير-

٣٩٧: عدد الصفحات-

بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية: الناشر-

م٢٠١١/ األوىل: الطبعة-
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  نوعان من التغيري

وبشكل عام، وفيما يتعلق بقضية التغيري يف عاملنا العريب، ميز األكادمييون املشاركون يف الكتاب بني نوعين من 

الذي يكاد ال  التغيري اهلادئ الثابتالذي يأيت من دون مقدمات، والثاين هو  التغيري املباغتول هو التغيري، األ

  .يتطور تدرجييا يف عملية تراكميةيلحظ وجوده أو وجود صريوراته، وإن كان 

مؤكدا  ،عملية التغيري اهلادئ قد تؤدي إىل والدة الكثري من األحداث الكربىإال أن الكتاب يشري إىل أن 

يف  واملشهد اإلقليمي والدويليف الداخل،  اتمع املديندور عاملَين مهمين يف عملية صناعة التغيري، ومها 

مبا يف ذلك اتمعات - من اخلطأ رصد أحوال أي جمتمع، واحتماالت التغيري فيه اخلارج، مشريا إىل أنه 

؛ حيث إن الصورة املنعكسة يف هذه احلالة لن تعكس مبجرد رصد التفاعالت اليت جتري على القمة -العربية

  .سوى صفة اجلمود، إذا كان هذا اتمع حيكمه نظام دكتاتوري

، هي ضرورة حتليل احلراك التغيريي داخل أي جمتمعولذلك، فإن الرسالة األهم للكتاب فيما يتعلق بعملية 

  .لوصول إىل الصورة بشكل كاملتقييم السياسات األدىن جبانب السياسات العليا، حبيث ميكن ا

إن الثورات : ، فيقول جت قرين يف تقدميه للكتابوتؤكد أحداث ثورات الربيع العريب صدقية هذا التحليل

عند حتليل حراك - العربية أثبتت صحة املقوالت اليت خلص إليها الكتاب يف هذا املقام، ومن بينها أن هناك 

ضرورة لقراءة البعد اإلقليمي والدويل،  -ه بصورة صحيحة يف تقديرهاالتغيري يف أي جمتمع، وقياس مدى عمق

وكذلك جتاوز ما حيدث يف قمة هرم السلطة فقط، وذلك لتجنب الوصول إىل نتيجة غري صحيحة بشأن واقع 

  .ديناميات وحراك التغيري داخل اتمعات

  صناعة التغيري ومعامله

اجلوانب املتعلقة باحلراك التغيريي يف العامل العريب يف رصدت خمتلف ويتكون الكتاب من مثانية فصول، 

ودور العوامل املختلفة اليت سامهت يف صنع هذا التغيري  ،)٢٠٠٨-١٩٨٩(غضون األعوام العشرين 

ومعامله، مبا يف ذلك دور اتمع املدين واإلعالم واملفكرين العرب، وكذلك األوضاع السياسية واالقتصادية 

  .مل التغيري، مع خصوصية كل حالة على حدة من البلدان العربية يف هذا األمرعامة، يف رسم معا

ومل يقتصر الكتاب على اجلانب السياسي املرتبط مبفهوم التغيري فحسب؛ فقد تناول عددا من القضايا املرتبطة 

الرجل واملرأة، مثل قضية املساواة بني بالتغيري، سواء كموضوع مطروح للتغيري أو كناتج من نواتج التغيري، 

  .واملطالبة حبقوق املرأة بشكل عام
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"

على الدور الذي لعبته مجاعات اإلسالم السياسي يف رسم حركيات جمتمعاا، وحتديدا احلركات اإلسالمية ركز الكتاب

املسلحة يف مصر واجلزائر، وبعض حركات املقاومة املسلحة اليت تعمل ضد إسرائيل

"  

يف رسم حركيات جمتمعاا  الدور الذي لعبته مجاعات اإلسالم السياسيه على كذلك ركز الكتاب يف تناول

خالل فترة العقدين اليت اختذها الكتاب كدراسة حالة له، مركزا على احلركات اإلسالمية املسلحة يف مصر 

ب اهللا واجلزائر، وبعض حركات املقاومة املسلحة اليت تعمل ضد إسرائيل، مثل حركة محاس يف فلسطني وحز

.اللبناين

سامهت يف التغيري داخل بلدان العامل العريب والشرق األوسط خالل فترة  أربعة عوامل أساسيةويقدم الكتاب 

  :املاضية، وهي منتصف اخلمسينياتالبحث وما قبلها، وحتديدا منذ 

  .، سواء احلروب العربية اإلسرائيلية، أو حروب اخلليج من األوىل حىت الثالثةاحلرب- 

، والكثري من بلدان املشرق العريب، يف سوريا ١٩٥٢  والثورات، كما يف حالة مصر االنقالبات العسكرية- 

  .١٩٦٩والعراق، واملغرب العريب، مثل ليبيا

ذات االمتدادات اإلقليمية والدولية الكربى، مثل وإقامة الوحدة العربية بني مصر  األحداث الداخلية- 

، وايار االحتاد السوفيايت السابق، )إقليميا(ري الراحل أنور السادات إىل إسرائيل وسوريا، وزيارة الرئيس املص

  ).دوليا(واألزمات االقتصادية الكربى 

  .اليت خلقت كما من التراكمات صنعت يف إطارها أحداثًا كربى األحداث العادية- 

طيلة العقود املاضية، واليت تلت  لعريبمراحل تطور األوضاع يف العامل اويف هذا اإلطار، قسم جت قرين 

  :، وهيمخس حمطات رئيسيةالتحرر من االستعمار اخلارجي، إىل 

اليت بدأت من منتصف اخلمسينيات من القرن العشرين، مع جناح مصر يف  السيطرة املصرية،مرحلة  - 

  .القومي العريب عانكسار للمشرو، وما تالها من ١٩٦٧  حزيران/إجهاض حلف بغداد، وحىت هزمية يونيو

، وحماولة إجياد تكامل إقليمي عريب يف مواجهة السيطرة العسكرية اإلسرائيلية، تشتت القوى العربيةمرحلة  - 

  .١٩٧٣  )تشرين األول/أكتوبر(وحىت انتصار رمضان  ١٩٦٧  وهي املرحلة اليت استمرت من
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ينيات وحىت غزو العراق للكويت ، وهذه استمرت منذ أواخر السبعمأسسة تشتت نظام كامب ديفدمرحلة  - 

وخروج ، وقد شهدت غزو إسرائيل للبنان مرتني، وحربا بني العراق وإيران استمرت مثاين سنوات، ١٩٩٠

  .مصر من معادلة القوة العربية

بعد الغزو العراقي للكويت وحرب اخلليج الثانية،  استقرار حالة التشوش والضعف العريبوأخريا، مرحلة  - 

  .متدد الضعف وبعثرة القوى؛ حيث قدم النظام اإلقليمي العريب منطًا واضحا من وحىت اآلن

  تطور اتمع املدين العريب

دين من جانبها، خلصت الدكتورة أماين قنديل تطور اتمع املدين العريب يف أن هناك حركة نشطة تمع م

عريب باملعايري العاملية، بدأت منذ مطلع الثمانينيات املاضية، ولكن العالقة بني املؤسسات املدنية العربية 

  .واحلكومات ما زالت تتسم بانعدام الثقة والنزاع والتوتر

كما أن هناك فقرا واضحا يف وجود هذه املؤسسات يف بعض البلدان العربية، مقارنة مع عدد سكاا، مع 

ألف منظمة  ٢٤فتراض كون اتمع املدين يشكل جزًءا من اتمع الواسع الذي انبثق منه، ففي مصر هناك ا

  .ألفا يف اجلزائر، رغم أن تعداد سكان مصر ضعف عدد سكان اجلزائر ٧٠جمتمع مدين مقابل 

  اإلعالم العريب وحتديات التغيري

بلدان العامل العريب، حددت رشا عبد اهللا العامل األكرب  وفيما خيص دور اإلعالم يف حراك التغيري الذي تشهده

وفيما خيص يف التأثري يف وسائل اإلعالم اجلديد، أو النيوميديا، مثل الفضائيات والوسائط اإللكترونية، 

اإلخبارية األمريكية وتأسيس قناة اجلزيرة يف التسعينيات " أن.أن.سي"الفضائيات، رأت أن دخول بث شبكة 

  .كان له أبلغ األثر يف إحداث ثورة يف العمل اإلعالمي على مستوى العامل العريباملاضية، 

  املفكرون العرب يف ظل االستبداد

خالل املرحلة اليت - أما حازم قنديل، فركز يف تناوله لتحليل أدبيات املفكرين اإلصالحيني ودعاة التغيري العرب 

م يف ظل حالة االستبداد القائمة يف ظروف حكم بلدان على فكرة كيف أثر القمع الرمسي هل -يدرسها الكتاب

العامل العريب، على تفكريهم وتصورام بشأن األوضاع اآلنية واملستقبلية يف بلدام ويف العامل العريب بشكل 

  .عام
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"

لسياسي؛ فإن هناك على الرغم مما حققته املرأة العربية من تقدم وتطور يف جمال االخنراط يف سوق العمل، ويف جمال العمل ا

الكثري مما ينبغي إجنازه

"  

أن هذه احلالة القمعية أوصلت النخبة الفكرية العربية إىل درجة اليأس الكامل من حدوث وقرر قنديل 

إن هذه احلالة أدت إىل حتوالت بنيوية حىت يف طبيعة القضايا اليت يناقشها املفكرون : وقال التغيري املنشود،

ياسة هي اهلاجس األول لغالبيتهم؛ بل توجه الكثريون منهم للكتابة يف القضايا األخالقية العرب، فما عادت الس

.والثقافية؛ جتنبا هلذه احلالة من القمع املعتمد على عصا األمن الغليظة

عال أبو زيد إىل أن هناك حتسنا ملحوظًا يف عدد من . ، أشارت دألوضاع املرأة يف العامل العريبويف تناوهلا 

ملؤشرات اليت اختذا لدراسة أوضاع املرأة يف العامل العريب، ومن بينها التعليم والصحة واملشاركة االقتصادية ا

، وكذلك حمو أمية اإلناث يف العامل العريبوالسياسية والتشريع؛ حيث قالت إن هناك تطورا كبريا يف معدالت 

ع معدالت أعمار اإلناث مقارنة مع الذكور، وكذلك يف الربامج الصحية املوجهة هلا، واليت أدت إىل ارتفا

  .التحسن يف جمال الصحة اإلجنابية

إال أا يف الوقت ذاته نبهت إىل أن هناك إشكالية حقيقية يف املشاركة االقتصادية والسياسية، فعلى الرغم مما 

العمل السياسي؛ فإن هناك  حققته املرأة العربية من تقدم وتطور يف جمال االخنراط يف سوق العمل، ويف جمال

، كما أن هناك الكثري من األمناط البطالة لدى املرأة العربية هي األعلى يف العاملالكثري مما ينبغي إجنازه؛ حيث 

  .الفكرية والثقافية املأخوذة عن املرأة تؤدي إىل عدم فاعلية مشاركتها السياسية يف كثري من األحوال

  لحةحتوالت احلركات اإلسالمية املس

يف مسألة التغيري، قضية التغيري داخل  تقييمه لدور احلركات اإلسالميةأما عمر عاشور، فقد تناول يف إطار 

هذه اجلماعات نفسها؛ حيث تناول واقع التحوالت يف الفكر والسلوك داخل حركات اإلسالم السياسي، 

  .احلركات يف مصر واجلزائرمطبقًا ذلك على هذه 

؛ حيث كان للتحول يف معيار القيادةاليت اعتمد عليها عاشور يف تقييمه هلذا األمر،  ومن بني أهم املعايري

داخل اجليش  جناح احلكومة هناك يف إاء العمل املسلحقيادات اجلماعات املسلحة يف اجلزائر دور بارز يف 

اء العمل العسكري اإلسالمي لإلنقاذ، كذلك جنحت القيادة اجلديدة يف اجلماعة اإلسالمية املسلحة يف إ

  .بداخلها
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؛ حيث اعترفت للتخلي عن العنف هو قمع الدولة هلمالعامل الثاين الذي دفع بعض اجلماعات املسلحة 

قيادات اجلماعة اإلسالمية يف مصر بأن قمع الدولة للجماعة كان وراء مراجعاا لسياسة العنف اليت كانت 

  .تتبناها، فكرا وممارسة

التفاعالت االجتماعية يف مصر والداخلية يف هذه اجلماعات دور كبري يف طرح كذلك كان للكثري من 

فيها إذا ما أصرت على تبين  حدوث انشقاقات كربىمبادراا لوقف العنف؛ حيث خشيت قيادة اجلماعة 

فكرة العنف اليت كان اتمع املصري يرفضها بطبيعته، خصوصا مع حتسن األوضاع داخل السجون املصرية، 

خصوصا توقف أعمال التعذيب اليت كانت تستهدف عناصر اجلماعة، والسماح بالزيارات هلم، مبا يف ذلك و

  .قيادام، مث اإلفراج عن اآلالف منهم قبل سنوات

  الالعبون غري الدول

 يف العامل دور الفاعلني غري الدول يف حتريك األوضاعأما الباحثة األمريكية جويل هرييك، فقدمت رؤية حول 

وحزب اهللا اللبناين، وأشارت يف هذا اإلطار إىل أن إعالن قيام ) محاس(حركة املقاومة اإلسالميةالعريب، مركزة على 

، وهزمية املشروع العريب أمامها، كان من بني أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور هذه احلركات، ١٩٤٨دولة إسرائيل

  .مقاومة ضد إسرائيل، والعمل على قيادة التغيري يف بلداا ودورها الفاعل يف لعب دور أوسع من كوا حركات

"

، وهزمية املشروع العريب أمامها، كان من بني أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور حركات ١٩٤٨إعالن قيام دولة إسرائيل 

والعمل على قيادة التغيري يف بلداااملقاومة اإلسالمية،

"  

وحالة حركة محاس من حيث الواقع والدور السياسي؛ حيث وجه وجود دولة إال أا ميزت بني حالة حزب اهللا 

يتحرك يف إطارها احلزب قياداته إىل العمل السياسي بشكل خيتلف متاما عن غياب الدولة يف حالة حركة محاس؛ حيث 

.توجهت اجتاها آخر يف حراكها من أجل التغيري

، فيشري إىل أنه يف عام مستقبلية حول اجتاهات التغيري يف العامل العريب رؤيةويف اية الكتاب، يعود جت قرين لتقدمي 

مل يكن هناك تغيري على مستوى القمة؛ حيث كان ال يزال حسين ) وقت صدور النسخة األصلية للكتاب(  ٢٠١٠

  .مبارك يف حكم مصر، وزين العابدين بن علي يف تونس، والقذايف يف ليبيا

بغي أن يتم النظر إىل احلالة يف هذا املستوى فحسب، مستوى قمة هرم السلطة؛ حيث هناك إال أنه يشري إىل أنه ال ين

سوف تؤدي إىل حتقيق التغيري املنشود، وهو ما حدث بالفعل يف ربيع الثورات  عوامل تتحرك يف قاعدة اتمع

  .العربية


