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ملخص

ون
ّ

إحسان كن

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عرفتها  اليت  األخيرة  التطورات  إثر 
االقتصادي  واألداء  األهلية  والحروب  بالفوىض  اتسمت  واليت  إفريقيا 
يتن�اول  جماعي  كتاب  بنشر  واألبحاث"  الدراسات  "مركز  قام  الضعيف، 
تم  وقد  العربي".  "الربيع  منذ  المنطقة  على  طرأت  اليت  التطورات 
المقارنة  السياسية  "التغيرات  عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  هذا  إعداد 
في المغرب والمشرق سبع سنوات بعد 'الربيع العربي'" تحت إشراف 
عقده  تم  مؤتمر  أثن�اء   ، بـالمركز  األول  الزميل  ساعف،  هللا  عبد  األستاذ 
في ديسمبر 2016. وقد تن�اوب المؤلفون ذوي الخلفيات المتنوعة على 

تقديم نظرة موضوعية حول المنطقة، كل حسب مجال خبرته.     

أهميت�ه  حيث  من  العربي"  "الربيع  السياساتي�ة  اإلحاطة  هذه  وتتن�اول 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تميز  اليت  األحداث  فهم  أجل  من 
إفريقيا اليوم. وهي تنقسم إلى جزأين: يرسم أولهما صورة عن موجات 
مختلف  الثاني  الجزء  يعرض  بينما   ،2011 سنة  انطلقت  اليت  االحتجاجات 

فصول الكتاب.  
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I. هل من مستقبل للربيع 
العربي؟

إشارة  في   ،2011 سنة  العربي«  »الربيع  تعبير  برز  لقد 
سنة  أوروبا  عرفتها  اليت  الشعوب«  »ربيع  ثورات  إلى 
شعبي�ة  تظاهر  موجات  إلى  الظاهرة  هذه  وترجع   .1848
انطلقت من تونس لتصل إلى عدة دول في كل من المغرب 
هذا  في  السبب  كان  وقد  متفاوتة.  بدرجات  والمشرق، 
قد  األحداث  بهذه  تأثرت  اليت  الدول  من  العديد  أن  هو 
 تميز بأنظمة استب�دادية لم يعد في مقدور 

ً
تشاركت تاريخا

األنظمة قادرة  الكثير من هذه  تكن  تقبلها. ولم  الشعوب 
على توفير الخدمات العامة األولية )مثل الصحة والتعليم، 
إلى غير ذلك( لساكنتها، األمر الذي أجج سعير التظاهرات 
الشعبي�ة. إال أن تركيب�ة الثورات وسياق بروزها يستوجب 

عدم تعميم التحليل على جميع الدول.   

"ونجحت الحركات االحتجاجية في توحيد 
مواطني�ن لم يكن يجمع بينهم أي قواسم 

 اجتماعهم في سياق 
ً
مشتركة، ولم يكن ممكنا

 من 
َ
آخر. وقد نجد بي�ن المتظاهرين أشخاصا

مختلف الطبقات االجتماعية واالنتماءات 
السياسية يرفعون شعارات تدعوا لتطبيق 

إصالحات هيكلية على نظام الدولة، أو تسعى 
إلسقاط النظام الحاكم."

مكونات  مختلف  على  الضوء  العربي«  »الربيع  سلط  وقد 
المجتمعات والتحديات اليت واجهتها هذه الفئات من أجل 
التعايش مع بعضها البعض. ونجحت الحركات االحتجاجية 
قواسم  أي  بينهم  يجمع  يكن  لم  مواطني�ن  توحيد  في 
 اجتماعهم في سياق آخر. وقد نجد 

ً
مشتركة، ولم يكن ممكنا

 من مختلف الطبقات االجتماعية 
َ
بي�ن المتظاهرين أشخاصا

لتطبيق  تدعوا  شعارات  يرفعون  السياسية  واالنتماءات 
إلسقاط  تسعى  أو  الدولة،  نظام  على  هيكلية  إصالحات 

النظام الحاكم. 

دون ادعاء الشمولية في المقارنة، إال أن األسباب الكامنة 
وآخر،  بلد  بي�ن  متقاربة  تعتبر  الشعبي�ة  االنتفاضات  وراء 
النقاشات،  العديد من األسئلة في مختلف  تكررت  ولذلك 
حيث تمحورت معظمها حول إصالح نظام الدولة من أجل 
والعدالة  بالحكامة  يتعلق  فيما  الشعوب  مطالب  تلبي�ة 

االجتماعية والديمقراطية ودولة القانون.   

غير  والحكومات  الفاسدة  باألنظمة  المتظاهرون  ندد  كما 
العربي�ة قد تشاركت األسباب  الدول  أن  لكن رغم  الفعالة. 

الكامنة وراء اندالع التظاهرات، تجدر اإلشارة إلى أن هذه 
سبي�ل  على  تونس  ففي   .

ً
كليا متشابهة  تكن  لم  األسباب 

ض  عرِّ
ُ
لت السوسيو-اجتماعية  الوضعية  تكن  لم  المثال، 

تمتع  علي،  بن  حكم  ظل  ففي  محتملة.  الحتجاجات  البالد 
التونسيون بنظام تعلييم كان يعتبر من بي�ن األفضل على 
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما أن 
بي�ن  من  كانت  التونيس  المجتمع  في  الوسطى  الطبقة 
القيود  كانت  بالمقابل،  األخرى.  بالدول  مقارنة  أكبرها 
على  علي  بن  أسرة  وسيطرة  التعبير  حرية  على  المفروضة 
اليت  األسباب  بي�ن  من  األمور،  من  جملة  ضمن  الموارد، 
فقد  مصر،  حالة  في  أما  االحتجاج.  إلى  التونسيي�ن  دفعت 
نددت التظاهرات في ميدان التحرير بعدم قدرة الحكومة 
استنكر  كما  للساكنة.  العامة  الخدمات  جودة  ضمان  على 
السابق  الرئيس  بها  سيطر  اليت  الطريقة  المتظاهرون 
أضيف  وقد   .

ً
فعليا حكمها  دون  البالد  على  مبارك  حسين 

الفقر والبطالة إلى العوامل اليت أججت استي�اء الشعب.   

"لم يحر المعلقون في إيجاد التسميات لوصف 
هذه األحداث، حيث قيل إنها ثورة، ومرة قيل 

انتفاضة أو احتجاج، وفي بعض األحيان لم 
تتجاوز كونها مجرد مظاهرة بسيطة."

الحاكمة،  األنظمة  أخذت  بسرعة  األحداث  تت�الت  وقد 
الصعب  الدوليي�ن، على حين غرة. فقد كان من  والفاعلين 
التنبؤ بنت�ائج مختلف االحتجاجات، حيث تنوعت المطالب 
الشعبي�ة وترددت األنظمة في تقديم تن�ازالت. إال أن ردود 
الفعل الدولية لم تت�أخر في التعليق على طبيعة األحداث. 

هذه  لوصف  التسميات  إيجاد  في  المعلقون  يحر  ولم 
أو  انتفاضة  قيل  ومرة  ثورة،  إنها  قيل  حيث  األحداث، 
احتجاج، وفي بعض األحيان لم تتجاوز كونها مجرد مظاهرة 
الخارجيي�ن  الفاعلين  فعل  ردود  تنوعت  وقد  بسيطة. 
ميزت  حيث  بلد،  كل  حسب  واألفعال،  التصريحات  في 
بخصوص  الحياد  التزمت  اليت  الدول  بي�ن  الدين�اميات  هذه 
 منها، وتلك 

ً
 معين�ا

ً
االحتجاجات، والدول اليت أخذت موقفا

اليت تدخلت عن بعد أو بشكل مباشر على الميدان. 

صراع  بمثابة  العربي«  »الربيع  ثورات  الغرب  اعتبر  وقد 
القابع  الشعب  من  النابعة  الديمقراطية  التطلعات  بي�ن 
من  المفروضة  الديكتاتوريات  وبي�ن  السلم،  أسفل  في 
عن  وامتنعت  فعل،  رد  أي  روسيا  تب�د  لم  فيما  األعلى1، 
 فيما 

ً
اتخاذ أي موقف. وقد عرف الموقف الرويس تحوال

مجلة  العربي”.  والربيع  “روسيا  ألكسندر.  فيسوتسكي،    1
“كونيكشنز”، المجلد 14، عدد 1، 2014، ص. 41-64. مكتب�ة “جاي ستور” 

.www.jstor.org/stable/26326385 ،الرقمية
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يتعلق بالعالم العربي في ليبي�ا، عندما أدانت روسيا التدخل 
الغربي مشبهة إياه باستئن�اف للتدخل األمريكي في العراق 
ألي  الشديدة  معارضتها  عن  عبرت  أنها  كما   .2003 سنة 

تدخل أجنبي في سوريا.   

عبر  تعززت  قد  العربي«  »الربيع  فورة  أن  شك  وال 
خاصة  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  المكثف  االستخدام 
في مصر وتونس. فقد كان المواطنون ينظمون أنفسهم 
ويستخدمون  للتظاهرات  التخطيط  أجل  من  اإلنترنت  عبر 
وسائل التواصل االفتراضية من أجل تب�ادل اآلراء ومناقشة 
شكلت  كما  بلدانهم.  في  المهمة  السياسية  المواضيع 
خاضعة  غير  تحاور  منصة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
التعبير عن تطلعاتهم  للرقابة تمكن المواطنون عبرها من 
األكثر  الحكومات  انتقام  من  الخوف  دون  الديمقراطية 

استب�دادية.    

"ثمة أمر واحد مؤكد، وهو أن التشكيك في 
دور الدولة قد كان نتيجة مشتركة بالنسبة 

لجميع دول المنطقة. فهذه األمثلة وغيرها، 
تدعو إلى التساؤل حول النت�ائج الحقيقية 

"للربيع العربي"، وهو موضوع الكتاب الذي 
نتحدث عنه."

صحيح أن المطالبات بالديمقراطية لطالما كانت موجودة، 
تنظيم  بفضل  إال  حقيقي  بشكل  بها  المناداة  تتم  لم  لكن 
فقد  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  أفضل  شعبي 
وسمحت  لهم  صوت  ال  لمن   

ً
صوتا المواقع  هذه  منحت 

لهم بالتعبير عن آرائهم، في وقت لم تتوفر فيه البالد على 
منصة الستقبال األصوات المعاِرضة. وقد أظهرت دراسة 
أجراها »مشروع تقني�ة المعلومات واإلسالم السيايس«2، 
عبر ثالث خالصات توصلت لها، أن الدور الذي لعبت�ه وسائل 
الواقع،  وفي  تجاهله.   

ً
سهال يكن  لم  االجتماعي  التواصل 

اليت  المظاهرات  أن  الثالث  الخالصات  من  واحدة  برهنت 
ثورية  محادثات  سبقتها  قد  كبيرة  حشود  تجمع  عرفت 

تمت عبر اإلنترنت.  

قبل  حدثت  قد  أعاله  وصفناها  اليت  األحداث  أن  ومع 
األذهان  في   

ً
حاضرا الموضوع  هذا  يظل  سنوات،  سبع 

والثورية  المعاِرضة  الحركات  أدت  فقد  والنقاشات. 
نت�ائج  إلى  الشعبي�ة  االحتجاجات  وحىت  بل  والتمردية 
بعض  حققت  فقد  دولة؛  كل  خصوصيات  حسب  مختلفة 
، بينما لم تصل 

ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 سياسيا

ً
الدول تقدما

هو  ما  المغلقة:  األنظمة  “فتح  وآخرون.  ن.  فيليب  هوارد،    2
العربي؟”  الربيع  أثن�اء  االجتماعي  التواصل  وسائل  لعبت�ه  الذي  الدور 

 .)2011(

دول أخرى إلى النت�ائج المرضية بالنسبة لشعوبها.  

االستب�دادية  األنظمة  استب�دال  تم  معين�ة،  دول  ففي 
أنواع  أربعة  بي�ن  بهيئ�ات سياسية جديدة. ونحن نميز هنا 
الدول  فهناك  العربي�ة؛  البلدان  حققتها  اليت  النت�ائج  من 
التوترات  تخفيف  أجل  من  إصالحات  تطبيق  اختارت  اليت 
قمع  أجل  من  للقوة  اللجوء  قررت  اليت  وتلك  االجتماعية، 
النظام  سقوط  شهدت  اليت  تلك  توجد  كما  التظاهرات، 
الذي  العربي«  األخيرة تقدم نموذج »الربيع  الحاكم، فيما 

أدى إلى حرب أهلية.   

لكن إذا كانت تونس ومصر أو حىت المغرب من بي�ن الدول 
 أخرى قد شهدت 

ً
اليت عرفت تغييرات جوهرية، فإن دوال

أحداث  في  أخرى  تخبطت  فيما  اإلصالح،  مظاهر  بعض 
أحداث  أن  كما  هذا.  يومنا  حىت  حاضرة  تداعياتها  تزال  ما 
سنة 2011 قد وضعت دور الدولة في االستجابة للمطالب 
الدول  تحدت  الشعوب  إن  شك.  موضع  في  االجتماعية 
حىت تقوم هذه األخيرة باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل 

إصالح المؤسسات وضمان رفاهية المواطني�ن.  

 
ً
نموذجا  

ً
دائما تعتبر  اليت  تونس،  عملت  ولطالما 

بينما  علي،  بن  نظام  إرث  من  التحرر  على  للديمقراطية، 
إلى  لتمتد  البالد،  حدود  ليبي�ا  في  األزمة  تداعيات  تتجاوز 
سوريا،  حالة  في  أما  المتوسط.  األبيض  والبحر  الساحل 
غير  يظل  الوضع  لكن  النظام،  في   

ً
تغييرا تعرف  لم  فالبالد 

وبالنسبة  مهمة.  بشرية  لخسائر  البالد  تكبد  مع  مستقر 
لمصر، فقد أعادت النظام السابق، حيث إن رئيسها الحالي 
، األمر الذي كانت له تبعات 

ً
 في الجيش سابقا

ً
كان عضوا

وطني�ة وإقليمية مهمة.     

لكن ثمة أمر واحد مؤكد، وهو أن التشكيك في دور الدولة 
المنطقة.  دول  لجميع  بالنسبة  مشتركة  نتيجة  كان  قد 
النت�ائج  حول  التساؤل  إلى  تدعو  وغيرها،  األمثلة  فهذه 
الذي  الكتاب  موضوع  وهو  العربي«،  »للربيع  الحقيقية 

نتحدث عنه. 

وإذا لم يتفق المحللون والفاعلون الخارجيون حول أثر هذه 
األحداث، فإن العمل الجماعي الذي قاده عبد هللا ساعف 
باتب�اع نهج  المغرب والمشرق،  يقترح دراسة مختلف دول 
مقارن. ويقوم الكتاب بمناقشة »الربيع العربي« من خالل 
حول  تساؤالت  لطرح  مختلفة  زوايا  من  وذلك   ،

ً
فصال  14

السين�اريوهات المختلفة والتشكالت المتعددة بعد مرور 
سبع سنوات من اندالع الثورات.  
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II. ميزات المقاربة المقارنة
مواضيع  إلى  تتطرق   

ً
فصوال الجماعي  العمل  هذا  يتضمن 

ما  أبرز  ولعل  معين�ة.   
ً
بلدانا تتن�اول  أو  وإقليمية  متداخلة 

قراءات  تقدم  اليت  تحاليله  ز  تَميُّ هو  الكتاب  هذا  يتضمنه 
مقارنة.

ثالثة  في  تحليل  موضوع  باعتب�اره  المغرب  تن�اول  تم  وقد 
واالجتماعية.  السياسية  المطالب  مشهد  رسمت  فصول 
يوضح  و«الحراك«،  فبراير«   20« حركة  منظور  فمن 
تحقيق  من  المتظاهرين  تمكن  من  بالرغم  أنه  المؤلفون 
االجتماعي  الشقان  يحظ  لم  سياسية،  إصالحات 
أنه  الدولة. والحال  القدر من اهتمام  واالقتصادي بنفس 
وترابي�ة  اجتماعية  تدابير  اتخاذ  تم  الوضع،  تهدئة  أجل  من 
ونسيم  النعييم  محمد  ويقدم  كافية.  غير  اعتبرت  لكنها 
الرئيسية  التطورات  عن  لمحة  التحديد  وجه  على  حجوجي 
اليت شهدها المغرب منذ سنة 2011، حيث يقترح النعييم 
وأوجه  فبراير«   20« حركة  حققتها  اليت  للنجاحات   

ً
شرحا

»الحراك«  كان  إذا  عما  حجوجي  يتساءل  فيما  قصورها، 
 »للربيع العربي«. فمن خالل مقاربة سوسيولوجية، 

ً
انبعاثا

أدت  اليت  الرئيسية  األسباب  على  الضوء  الكاتب  سلط 
أنه  كما   ،2017 سنة  الريف  في  االحتجاجات  اندالع  إلى 
إلى تحديد طبيعة »الحراك« من خالل مقارنت�ه مع  سعى 
الواليات المتحدة، ومع  المدني�ة في  الحركات االحتجاجية 

أحداث »الربيع العربي«.

"من أجل وضع "الربيع العربي" في منظور 
مناسب، يقدم عبد هللا ساعف لمحة عامة 

حول منطقيت المغرب والمشرق. حيث يدرس 
في البداية التفاعالت المغربي�ة مع األحداث 

في تونس ومصر. ثم ينتقل لتحليل الثورات من 
خالل مصطلحات عملية ونظرية إلبراز العوامل 

الرئيسية اليت أدت إلى اندالعها."

ومن أجل حصر التحديات اليت تعرفها الحركات االحتجاجية 
في المغرب بشكل أفضل، كان من الضروري فهم اإلجراءات 
إبراز  خالل  من  وذلك  الدولة،  اتخذتها  اليت  اإلصالحية 
على  غازي  أبو  المجيد  عبد  ركز  لذلك،  الدستورية.  أسسها 
اإلصالحات القانوني�ة والسياسية والمجتمعية. فبالنسبة 
الدولة  بي�ن  جديد  نوع  من  عالقة   2011 دستور  نسج  له، 
والمواطني�ن؛ عالقة تريم إلى تجديد ميث�اق الثقة وتوسيع 
التأسييس  الميث�اق  هذا  ويضع  السيايس.  النقاش  نطاق 
خالله  من  المواطنون  يشارك  للديمقراطية   

ً
جديدا  

ً
تصورا

في النقاش العام.

وإذا لم يزعزع »الربيع العربي« الذي عرفه المغرب استقرار 
 للغاية. في الواقع، 

ً
 مختلفا

ً
البالد، فقد عرفت ليبي�ا وضعا

ركزت كاتب�ة هذه اإلحاطة السياساتي�ة على تحديات إعادة 
 
ً
فضال العربي«،  »الربيع  أحداث  بعد  الليبي�ة  الدولة  إعمار 
بما  القذافي،  تنحية  إلى  اليت أدت  تحليل االحتجاجات  عن 

في ذلك دور الفاعلين الخارجيي�ن.

منطقة  في  السياسية  الدين�اميات  شهدت  عام،  بشكل 
مختلفة.  تطورات  العربي«  »الربيع  بعد  العربي  المغرب 
لطبيعة  وتفسيري  شامل  تحليلي  إطار  وضع  وبغية 
محمد  استعان  العربي،  المغرب  بلدان  في  التغييرات 
بلعربي بالدراسات المتعلقة باالنتقال الديمقراطي لتحليل 
المغرب  في  مقارنتها  تمت  اليت  المؤسساتي�ة  اإلصالحات 
الكاتب  ويعرض  هذا  وليبي�ا.  وموريت�اني�ا  وتونس  والجزائر 
إرساء  وتجارب  المؤسساتي�ة  للممارسة  الراهنة  الحالة 
 للتأثيرات الجيو-سياسية 

ً
 تحليال

ً
الديمقراطية. ويقترح أيضا
بن�اء على مقاربة مقارنة.  

مناسب،  منظور  في  العربي«  »الربيع  وضع  أجل  ومن 
المغرب  يقدم عبد هللا ساعف لمحة عامة حول منطقيت 
والمشرق. حيث يدرس في البداية التفاعالت المغربي�ة مع 
من  الثورات  لتحليل  ينتقل  ثم  ومصر.  تونس  في  األحداث 
الرئيسية  العوامل  إلبراز  ونظرية  عملية  مصطلحات  خالل 
التغييرات  على  ساعف  ركز  كما  اندالعها.  إلى  أدت  اليت 
العربي«.  »الربيع  عن  ترتبت  اليت  واالجتماعية  السياسية 
السياسية  األنظمة  إلى  ساعف  تطرق  عمله،  سياق  وفي 
في  وتفاعالتهم  الفاعلين  إلى  باإلضافة  والمؤسساتي�ة، 

المنطقة المدروسة.

الديموغرافي  االختالل  يدفع  الخليج،  لدول  بالنسبة  أما 
األستاذ  وحسب  األجانب.  بالعمال  االستعانة  إلى  الدول 
األمن  مبدأ  أساس  التوجه  هذا  يشكل  الرزرازي،  مصطفى 
البلدان. وتثير هذه اإلشكالية الجديدة على  القويم لهذه 
حماية  على  الحريص  الدولي  المجتمع  اهتمام  متزايد  نحو 
مسألة  الرزرازي  طرح  المنطلق،  هذا  ومن  العمال.  حقوق 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الديموغرافي  العامل 
»الربيع  وتداعيات  األولى  الخليج  حرب  أحداث  خالل  من 

العربي«.

ونبقى في منطقة الخليج، حيث ستكون المملكة العربي�ة 
األستاذ  بقلم  تحليل  موضع  التحديد  وجه  على  السعودية 
عبد الحميد بنخطاب، الذي يتن�اول مسألة تداعيات »الربيع 
االستقرار  معالم  أن  من  فبالرغم  المملكة.  على  العربي« 
السيايس واالجتماعي كانت بادية على المملكة قبل اندالع 
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السطح  على  ضعفها  مكامن  طفت  فقد   ،2011 أحداث 
من  بالرغم  أنه  الكاتب  ويفسر  االحتجاجات.  موجة  عقب 
توفر السعودية على الموارد والثروات، فإنها ال تستطيع 

تحقيق طموحاتها اإلقليمية والدولية.

قضية  اإلعمار  إعادة  مسألة  تزال  ال  سوريا،  يخص  وفيما 
اليت  العنف  ألعمال  المستمر  للتصاعد   

ً
نظرا رئيسية، 

سالم  ويشير  العربي«.  »الربيع  أحداث  عنها  أسفرت 
لكنها  المستحيل،  باألمر  إعادة اإلعمار ليست  بأن  كواكبي 
تتطلب تحديد األطراف المسؤولة عن الوصول لهذا الوضع 
كواكبي،  وحسب  الصحيح.  النحو  على  الحقيقة  وتقديم 
تولد عن »الربيع العربي« مجتمع مدني سوري يشكل عامال 
تداعيات  أن  يعتقد  أنه  غير  البالد،  إعمار  إعادة  في   

ً
ًمهما

الحرب ستستمر إلى ما بعد تحقيق االستقرار في سوريا.
الدول  أغلبي�ة  أن  إلى  التطورات  هذه  مختلف  وتشير 
فبالموازاة  العربي«.  »الربيع  بأحداث  تأثرت  قد  العربي�ة 
توجب  سياسية  تبعات  هناك  االجتماعية،  التداعيات  مع 
التطرق إليها في هذا العمل. لذا، يركز عبد المالك الوزاني 
على مسألة انهيار الدولة وإعادة إعمارها. ويقارن الكاتب 
في الفصل الذي قدمه نماذج الدول اليت تمكنت من إعادة 
بقائها  مسألة  وباتت  انهارت  اليت  والدول  نفسها،  بن�اء 

موضع شك.

يتم  لم  ما   
ً
مكتمال يكون  لن  الكتاب  يقترحه  الذي  النهج  إن 

تحليل الوضع األمين والجيو-سيايس الذي أعقب »الربيع 
واالجتماعية  السياسية  التغييرات  أن  والحال  العربي«. 
االستقرار  من  نوع  ظل  في   

ً
أحيانا تمت  قد  واالقتصادية 

 أخرى في ظل حروب أهلية وتغييرات في 
ً
النسبي وأحيانا

النظام. ويتطرق عبد الحق باسو، الزميل األول في »مركز 
الدراسات واألبحاث« التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، 
منطقة  دراسة  خالل  من  العربي«  »الربيع  أحداث  إلى 
بذلك  ويضع  بأكملها.  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
التداعيات األمني�ة  لدراسة  األحداث في سياقها اإلقلييم 

على المنطقة.

العربي«  »الربيع  أحداث  حدي  محمد  تن�اول  جانب�ه،  ومن 
أن  على  يؤكد  حيث  وفلسفي.  سوسيولوجي  منظور  من 
أنه  إال  العالم،   على 

ً
التظاهرات ليس جديدا النوع من  هذا 

يشدد على وجود فرق بسيط يتجلى في أن البلدان العربي�ة 
كونها  طبيعتها،  بسبب  التظاهرات  لهذه   

ً
مثي�ال تشهد  لم 

بسبب  وكذلك  القائمة،  السياسات  ضد  موجهة  كانت 
تركيبتها المتب�اين�ة. ويوضح حدي الغاية من هذه الحركات 
عن  اللثام  يكشف  أن  قبل  العربي،  العالم  في  االجتماعية 
الدور الذي لعبه الغرب ووسائل اإلعالم منذ بداية األحداث.

الدول  مختلف  في  الثورات  بداية  ومنذ  أخرى،  جهة  من 
الوقت  من  الكثير  األوروبي  االتحاد  يستغرق  لم  العربي�ة، 
العربي«،  »الربيع  ثورات  اندالع  فمنذ  فعله،  ردة  إلظهار 
 صارمة فيما يتعلق بالتعاون 

ً
وضع االتحاد األوروبي شروطا

أن  إلى  النون  إروان  ويشير  المنطقة.  بلدان  مع  المالي 
أمام  ضعفها  عن  أبانت  قد  هذه  األوروبي  االتحاد  سياسة 
لألزمات  المصاحبي�ن  االستقرار  وعدم  العنف  أعمال  حجم 
اإلنساني�ة. ويتمحور تحليل الكاتب حول مراجعة »سياسة 
تبعات  على  التركيز  قبل  أولى  كخطوة  األوروبي�ة«  الجوار 
ومن  العربي-األوروبي.  والتعاون  الحوار  على  الثورات 
ضرورة  على  الضوء  فاسكونسيلوس  ألفارو  يسلط  جهته، 
دول  تجاه  األوروبي  االتحاد  مقاربة  في  التفكير  إعادة 
وجهة  فمن  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
دعم  إلغراء  يستسلم  أال  األوروبي  االتحاد  على  يجب  نظره، 
للحرية  الشعبي�ة  التطلعات  ألن  االستب�دادية،  األنظمة 
والعدالة تبقى قائمة. وهكذا يشرح هذا المحلل أنه يجب 
لفهم  إيجابي�ة  أكثر  طريقة  إيجاد  األوروبي  االتحاد  على 

عالقته مع دول جنوب البحر المتوسط.

خالصة
لقد كان »الربيع العربي« تجربة ناجحة في بعض البلدان، 
فيما شكل تجربة فاشلة في دول أخرى، وأدى في بعض 
اندالع  قبل   

ً
سائدا كان  الذي  النظام  عودة  إلى  الحاالت 

هذه  والدة  إلى  أدت  قد  الثورات  كانت  فإذا  ثوراته. 
تنظيمها  تم  مناهضة  ثورات  هناك  كانت  فقد  الظاهرة، 
 قبل الثورة، وذلك عندما لم 

ً
إلعادة النظام الذي كان قائما

السهل  من  يكن  ولم  الشعبي�ة.  للتوقعات  االستجابة  تتم 
تقديم إجابة عن السؤال حول ما إذا كان »الربيع العربي« 
 لتب�اين النت�ائج. غير أن تلك األحداث 

ً
قد انتهى، وذلك نظرا

 مختلفة. وقد 
ً
ال تزال ماثلة في األذهان وهي تتخذ أشكاال

لدى  السيايس  الوعي  إذكاء  من  العربي«  »الربيع  مكن 
التعبير  عن  يتوانى  يعد  لم  الذي  المجتمع،  طبقات  جميع 
عن سخطه. كما مكن المعارضة وقوات الثوار، اليت كانت 
من  انقسامات،  من  تعاني  أو  للتنظيم  تفتقر  السابق  في 
التواصل  شبكات  بفضل  أفضل  بشكل  صفوفها  تنظيم 
أجل  من  أنه  الحكومات  أدركت  جهتها،  ومن  االجتماعي. 
مطالب  مع  تتعامل  أن  عليها  يجب  شرعيتها،  عن  الدفاع 
الوقت  وفي  البقاء.  أجل  من  تن�ازالت  وتقديم  الشعوب 
بها  آخرون  تشبث  السلطة،  عن  فيه  البعض  تن�ازل  الذي 
أجل  من  إصالحات  آخرون  اقترح  فيما  حديد،  من  بقبضة 

»شراء« السلم االجتماعي. 
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اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.
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مركز الدراسات واألبحاث 
»OCP Policy Center«

 »OCP Policy Center« مركز الدراسات واألبحاث
تهدف  مغربي  استراتيجي  تفكير  مؤسسة  هو 
إلى المساهمة في تقاسم المعرفة، وفي إغناء 
التفكير حول الرهانات األساسية اليت تتحكم في 
العالقات اإلقتصادية والعالقات الدولية واليت 
االقتصادية  للتنمية  بالنسبة  أساسية  تعتبر 
واالجتماعية للمغرب، وللقارة اإلفريقية بشكل 
على  المركز  يعتمد  الغاية،  هذه  ولتحقيق  عام. 
الشركاء  من  شبكة  تقدمها  مستقلة  أبحاث 
حلول  عن  البحث  على  ينكبون  الذين  والخبراء 
ترتكز، أساسا، على روح المصلحة العامة، وذلك 
باإلعتماد على منصات لتب�ادل األفكار وللنقاش 

المفتوح.

ون
ّ

عن الكاتب، إحسان كن
  

ون مسؤولة البرامج في قسم األبحاث في 
ّ
إحسان كن

مركز  في  الدولية  والعالقات  السياسية  الجغرافيا 
 ."OCP Policy Center"الدراسات واألبحاث

بدورة  قامت   ، األبحاث  مركز  إلى  االنضمام  قبل 
مارشال  "الجرمان  في  أشهر  ستة  لمدة  تدريبي�ة 
في  ساهمت  حيث  المتحدة"  للواليات  فند 
الوايدرأطالنطيك.إحسان  برنامج  وأنشطة  أبحاث 
العالقات  في  الماستير  درجة  على  حاصلة  ون 

ّ
كن

الرباط  في  واالقتصاد  الحوكمة  مدرسة  من  الدولية 
السياسيةبإيكس  الدراسات  معهد  ومن  )المغرب( 
العالقات  في  تخصص  مع  )فرنسا(  بروفانس  أون 
بالتطورات  إحسان كنون  تهتم  الدولية.  االقتصادية 

الجيوسياسية واالقتصادية في غرب أفريقيا.


