
 ، 2016، 2، العدد 9المجّلد  

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2016 © -167-

  .اكلية اآلداب، قسم علم االجتماع، جامعة طرابلس، ليبي* 
 .17/9/2015وتاريخ قبوله  13/1/2015تاريخ استالم البحث  

  العربيالمجتمعي آفاق سوسيولوجية على متن الحراك 
  

  *نجيحسين سالم مر 
  

  صـلخّ م
  

االجتماعية كل ما كان لقد تجاوزت هذه الفعالية . تغيرًا جذريًا أوجد واقعية جديدة سياسيًا واجتماعياً  2010 منذشهدت المنطقة العربية 
وتهدف هذه الورقة . يتردد من أن المجتمعات العربية هي مجتمعات تقليدية تحافظ على ما هو قائم من تشكيالت سياسية واجتماعية

  .الى إلقاء الضوء على أسباب وأهداف هذه الفعاليات وبيان العوامل الخارجية فيها، والتنبؤ بمسارها
  .رالمجتمعي، سوسيولوجيا، المجتمع العربي، التغييالحراك :  الكلمات الدالة

  
  المقدمة

  
لقد كتبت في السنوات الماضية بعض المقاالت عن 

كما قمت بإصدار يرات الحاصلة في المنطقة العربية، التغي
من الدكتاتورية إلى ليبيا : كتيب عن تلك األحداث تحت عنوان

بعملية التقييم، -محمود خلف : الحرية، حيث قام الدكتور
وكانت من ضمن توصياته االستمرار في متابعة الكتابة 
واالستفادة من معايشتي لألحداث، وأمام تصاعد تلك األحداث 
وعنفها فقد حدثت أشياء كثيرة في المنطقة تحتاج إلى 

شهدت تغييرات لم المنطقة ف مطالعات متأنية وتأمل عميق،
منذعقود طويلة من السكون والجمود،فبعد أن ظلت تشهدها 

 –هذه المجتمعات خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي
سقاط وتفكيك بنية النظم الحاكمة وخلقت واقعًا إاستطاعت 

جديدًا على المستوى السياسي واالجتماعي، من خالل الحراك 
وما زالت المنطقة  منطقة من قبل،لم تشهده ال ،المجتمعي

العربية برمتها تموج باألحداث الجسام والتغيرات الجذرية، 
من هنا  تجاوز كل ما هو قائم من تشكيالت سياسية ونخبوية،

أنه حوَّل ظاهرة الحراك إلى موضوع  تبرز أهمية الموضوع
معرفة سوسيولوجية، تهدف إلى أن ُيفهم النشاط االجتماعي 

ي يشرح فيما بعد سبب تطور هذا النشاط ونتائجه، بالتفسير لك
دور المجتمعات  بروز، فمن خالل )48جوليان فرويد، (

حداث عمليات دول الحراك المجتمعي في أالعربية في 
الصورة النمطية للمجتمعات العربية التي تم وتبديل  ،التغيير

ضمن المجتمعات التقليدية المحافظة على سابقًا تصنيفها 
فقد برزت مفاهيم الثقافية، و ا السياسية واالجتماعية مكوناته

الكثير من المفاهيم عد سقوط جديدة عن المجتمعات العربية ب
  .التى كانت سائدة عنها بمعان وتفسيرات جديدة

  
وفقًا لجملة من الورقة العلمية  هتبرز أهداف هذكما 

  :اآلتيةاالعتبارات 
  الحراكوأسباب هداف أتسليط الضوء على. 

 ارتكز عليها الحراك يمحددات التال توضيح . 

  في الحراك المجتمعيتوضيح الدور العامل الخارجي. 

  توسيع دائرة المعرفةبغية حداث ألعمق االولوج إلى .  

  محاولة التنبؤ بمجريات الحراك من خالل إعمال المخيلة

 .السوسيولوجية

  
تساؤالت حول المن  العديد وفي الحقيقة ولدت لدىّ 

وقبل الخوض  وأسبابه ومداللوتهوماهيته طبيعة هذا الحدث 
أن الدول العربية وبالرغم لى تفاصيل، ال بد أن نتفق عال في

من وجود العديد من السمات المشتركة فيما بينها، وتشابه 



  حسين سالم مرجين                                                                 ...                                                   آفاق سوسيولوجية

-168-  

 اظروفها في مالمحها العامة، إال أن لكل دولة خصوصيته
اصيل الصغيرة التي قد ال والكثير من التفز، الممي اوطابعه

توجد بنفس القدر أو بنفس الكيفية في دولة ألخرى، وبالتالي 
على  ةنموذج حراك ما في أي دولة عربيمن الخطأ أن نسقط 

شعال الحراك أي دولة أخرى، فإذا كانت العوامل التقليدية إل
يحتاج  كان موجودة في أكثر الدول العربية، إال أن الحراك

وبشكل عام ي، نضج ظرفها الذاتي والموضوعيُ عامل الزمن ل
  :يمكن تحديد جملة من التساؤالت أهمها

  
 ؟)الحراك المجتمعي(لماذا تسمية  .1

 ؟ةالعربي أسباب الحراك في المجتمعاتما  .2

ماذا تأخرت فلألم يكن هذا الواقع قائما منذ زمن بعيد،  .3
 الشعوب العربية في التعبير عن رفضها لذلك الواقع؟

 ودعم خارجي للحراك المجتمعي؟هل هناك دور  .4

قليمي هذا الحراك على المستوى المحلي واإلج ما هي نتائ .5
 والدولي؟

في مسار الزمن  اً جذري هل ما أحدثته أو ستحدثه تحوالً  .6
ر في الشكل واستمرارية في يالعربي، أم أنه مجرد تغي

 مضمون؟ال

هل يؤدي هذا الحراك إلى تأسيس وبناء أنظمة ديمقراطية،  .7
 ؟نظمة السابقةنتاج األإإعادة  إلىالحراك ربما يؤدي أم أن 

 هذا الحراك؟لالمستقبلية ؤى ما هي الر  .8

  
تتعدد وتتباين وفق اختالفات الرؤى وأخيرًا فإن التساؤالت 

تلك ات لجابالولوج إلى إورغبة منا في ة، الفكرية والسياسي
بحاجة إلى تحديد بعض ننا إفالتساؤالت وأبعادها ومدلوالتها 

تلك  نجابة عمحددات التى سيتم من خاللها اإلالالمقدمات و 
  :التساؤالت

 

عبارة عن حراك الحاصل في المنطقة العربية أن  )1
نه أمرجعية فكرية، كما ال يستند إلى أية مجتمعي، لكنه 
 .سياسية قيادة يفتقر إلى وجود

هو مطالبة  الحراكإن األسباب الحقيقية الكامنة وراء  )2
في الحرية والكرامة،  ةاإلنسانيبإحقاق حقوقها شعوب ال

مصيرها بنفسها، أي عن  تقريرعن طريق حقها في 

 ).www.al-moharer.net/moh" (صندوق االقتراع"طريق 

بالحراك هم مجموعة أفراد قاموا بتنظيم أنفسهم  من قامأن  )3
من أجل أهداف معينة في سبيل السعي إلى تحقيقها، 
وهي إسقاط النظام،كما انقسم فعل الحراك إلى نوعين 

 )303،2013جون سكوت، (

فعل عقالني يستهدف تحقيق الفاعلين لغاياتهم   - أ 
 .المحسوبة التى يسعون إليها عقالنياً 

يمي، وتشكل هذا الفعل من خالل ما الفعل العقالني الق  -ب 
يحمله بعض األفراد من القوة الدافعة لهذا الفعل، وبغض 

 .النظر عن احتماالت نجاح هذا الفعل من عدمه

، التي كانت نظمة السياسيةألسقاط اإنجاح الحراك في  )4
الحياة السياسية  ةعسكر إضافة إلى دكتاتورية، تتسم بال

 .واالجتماعية في تلك المجتمعات

سن  حيث يمتازهذا الحراك، كان للشباب دور كبير في  )5
توفر له  ،مراحل العمر األخرى بمزايا أساسية نالشباب ع

ومنها الطاقة والحيوية  ،أهلية خاصة في مشاريع التغيير
المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات واألحداث 

ح وعلو الهمة والقدرة على العطاء البدني والعقلي، والطمو 
المتجدد والكبير وعدم االستسالم واليأس، وحب المغامرة 
ومواجهة التحديات وعدم الخوف، ورفض الذلة 
واالستسالم للظلم أو التعايش معه، والقدرة على التطوير 

 .(www.mesc.com.jo/OurVision/2011/5) والتطور

جاء الحراك ليعبر عن ذلك الوعي بين صفوف الشباب  )6
حالة نفسية وعقلية قابلة  على وجه الخصوص، وعن

حاجز النفسي له، ولعل اللمقاومة األنظمة الحاكمة وكسر 
على  تالعربية صبغ األنظمةالسنين الطويلة لحكم 

ت الشعوب ءا راكمشعوبها صبغة االنقياد والتسليم لها 
المذلة على القتل والتلف (كما يقول ابن خلدون ة، العربي

عبد ( )بحقوقهمحتى عجزت عن المدافعة والمطالبة 
نشأ جيل (وبالتالي  )97ص: 1983 ،دونالرحمن بن خل

جديد آخر عزيز ال يعرف األحكام والقهر وال يسام 
بالمذلة، جيل يحاول تضييق الفجوات من خالل المدافعة 

: 1983 عبد الرحمن بن خلدون،( )والمطالبة والتغلب
وتشير المجريات الحالية إلى أن الجيل الجديد ) 97ص

من الشباب أعاد تعريف نفسه وحدد مطالبه، وجدد أدوات 
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المدافعة، بحيث أصبح هذا الجيل من القوة بالقدر الذي 
األنظمة  بوجهمكنه من المقابلة ثم المطالبة والمقاومة 

، وفي )98ص: 1983 عبد الرحمن بن خلدون،(الحاكمة 
بحكمة التيه أربعين سنة (الصدد يذكرنا ابن خلدون  هذا

بني إسرائيل عندما رفضوا القتال مع سيدنا  يالذي وقع ف
موسي، والمقصود باألربعين فناء جيل األحياء ونشأة جيل 

عبد الرحمن بن ) (جديد آخر لم يعهدوا الذل وال عرفوه
 .)118ص: 1983 خلدون،

القرن الثامن عشر  في حين أن تاريخ الدول الحديثة ومنذ )7
وصاعدًا قد تأثر بما شهدته تلك الدول من حراك 
مجتمعي، ويمكن النظر إلى الحراك المجتمعي كونها 
شكل من أشكال الفعل الجمعي الذي يهتم بتحقيق تحوالت 
جوهرية في بعض جوانب النظام القائم في مجتمع من 
المجتمعات، حيث يري فبير بأن ذلك الحراك المجتمعي 

تؤدي باستمرار إلى تفكيك أو تهديد االنماط المستقرة  ربما
. في السلوك، ومن ثم تتحول إلى مصدر سريع للتغير

، كما يري جيدنز بأن )112ص:م2006: أنتوني جيدنز(
الفعل االجتماعي وراء الحركات االجتماعية التي ربما 
تكون أهدافها دينية، مثل إقامة حكم اهللا في األرض، أو 

لمانية، حيث يري أن ثورات الفالحين خالل لها أهداف ع
القرون الوسطي كانت تحدث نتيجة لنقص الغذاء، أو 
ارتفاع الضرائب، كما أنها في األصل ثورة ضد النبالء، 
ومالك األراضي، وهذا النوع من الحراك ليس لديه رؤية 
لماهية اإلصالح المرغوب، في حين يري أن الحقبة 

ثورية تعمل على تحقيق  الحديثة ترتبط بظهور حركات
التحول العلماني والثوري، مثل ظهور فكرة حقوق المواطنة 

يؤكد بأن في حين مع مفاهيم المساواة والديمقراطية، 
معظم الحركات االجتماعية  خالل القرن العشرين قد 
تأثرت بالفكر الماركسي أو أنها استلهمت من ذلك الفكر 

 :م2006 :أنتوني جيدنز. (رة من صورهفي أي صو 
 ).113ص

كما أن تفسير طبيعة الحراك المجتمعي والنتائج المرتبة  )8
قد تختلف من مكان إلى آخر، وذلك بحسب  عنه

مجتمعي، وهنا يتم التركيز على  حراكالموضوع كل 
رؤيته " تيلي"الطابع المشحون للموضوع، ويقدم لنا 

الخاصة في تفسير الحراك الثوري حيث يري بأن ذلك 
زء من العمل الجمعي في ظروف تعدد الحراك هو ج

ال  - لظرف أو آلخر  -السيادة، ويقصد بها أن الدولة 
يكون لها رقابة كاملة على منطقة النفوذ التي يفترض انها 
تحكمها، ويمكن أن تظهر هذه المواقف في حالة الحروب 
الخارجية، أو كمحصلة للصدامات السياسية الداخلية، أو 

أن هذا النوع من " سكوكبل"ري كليهما معًا، في حين ت
الحراك يعاني من غموض في األهداف وترددها، كما أن 
التغيرات الثورية الكبيرة تحدث كنتيجة غير مقصودة 
لألهداف الجزئية التي تحاول الجماعات أو الحراك 
تحقيقها، كما أكدت على العامل الدولي في تهيئة 

يث تؤكد الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك الحراك،ح
بأن الحراك الثوري يحصل عندما تفشل الحكومة في 
تتوافق مع متطلبات المواقف العالمية المتغيرة، في نفس 
الوقت الذي تعمل فيه االنقسامات الطبقية الداخلية على 

، كما أن الدولة لم تعد قادرة على تنفيذ تأكيد هذا الفشل
االقتصادية من الداخلي أو تطوير التنمية برامج اإلصالح 

جهة، ومواجهة التهديدات العسكرية الخارجية من جهة 
" سكوكبل"أخرى، ويؤدي ذلك الضغوط حسب وجهة نظر 

إلى التعجيل بنمو التوترات الداخلية بطريقة تعمل على 
: م2006: أنتوني جيدنز. (تحطيم بناء الدولة القائمة

ع م" سكوكبل"في الحقيقة قد يتفق كثيرًا تفسير . )115ص
الحراك المجتمعي الحاصل في الوطن العربي خالل الفترة 

م، فمثًال بالرغم من مرور أربعة 2011-2010: من
سنوات على الحراك المجتمعي في ليبيا فان السؤال الذي 

ما أهداف الحراك المجتمعي في : ال يزال المطروح هو
م، غير إسقاط النظام؟ كما 2011فبراير  17ليبيا في 

فهوم مع أهمية العامل الخارجي في تحطيم يتفق هذا الم
 .بنية النظام السابق

والشبكة الدولية المعلوماتية ة ثور الو  التكنولوجيا الحديثة )9
 ياالجتماعالتواصل للمعلومات واستخدام شبكات 

ة والسرع ،وانتشار الفضائيات والهواتف النقالةوالمدونات 
ثقيف سهولة ت يتطورها كان لها دور كبير ف يالمذهلة ف

وكان لها دور في رفع مستوي وعي الفردي  ،الفرد
، ويري جيدنز بأنه ال يسع علماء االجتماع والمجتمعي
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والمحللين اآلخرين إال اإلقرار بالدور الحيوي الذي تؤديه 
: أنتوني جيدنز. (التقانة في توسيع الحراك المجتمعي

، ولوال استخدام الحراك المجتمعي في )488: 2005
ربي للشبكة الدولية للمعلومات من خالل الوطن الع

شبكات التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك، وتوتير، 
وانتشارها الفوري عبر وسائل اإلعالم المتنوعة 
والفضائيات، لكانت هناك حلوًال سهلة وسريعة بأيدي 

 كفيلة بالقضاء على ذلكة، العربي ةالسياسينظمة ألا
م يشاهده أو كمصير سابقيه، له الحراك، وكان مصير 

 .يسمع عنه أحد

والدولية، خاصة الواليات سعى بعض الدول االقليمية  )10
تحقيق من خالل هذا الحراك إلى المتحدة األمريكية 

إعادة رسم خريطة مثل  ،وأهدافها السياسية امصالحه
الحيلولة دون نشوء قوة ، أو قةالواقع اإلقليمي في المنط

أو المصالح  )إسرائيل(من أجديدة في المنطقة تهدد 
 . ميركيةاأل

  
  ؟)الحراك المجتمعي(لماذا تسمية 

بالرغم من كون المسيرة اإلنسانية أنتجت العديد من 
التجارب تم التعبير عنها بمفاهيم عبرت عن مضمون تلك 

الثورة، اإلضراب، التمرد، والهّبة، وهي غالبًا ما : األحداث مثل
صة حملت معاني وخصوصيات محددة أكسبتها سمات خا

بهافي سياق تاريخي محدد، بالتالي فإننا بحاجة إلى البحث 
عن مفهوم مشحون بمعاني الحدث، ويحتوي مدلوالته التي 

م، وبدايات 2010قامت به المجتمعات العربية مع نهاية العام 
م، بالتالي فإن تعريفه بالحراك المجتمعي سوف 2011العام 

حراك يحمل مضامين نابعة من خصوصياته، ونقصد بال
المجتمعي هنا القدرة على الفعل لبعض أفراد المجتمع باالنتقال 
بالمجتمع من حالة السكون والجمود إلى حالة التغيير، كما أن 
الذين قاموا بالحراك هم مجموعة أفراد قاموا بعمليات حشد 
وتنظيم أنفسهم والتحدث بصوت واحد وهو السعي إلى إسقاط 

، وبشكل يريد تغيير النظام الشعب"  كونمن النظام منطلقين 
عام فإن الحدث ال يزال يحتاج إلى تنظير على المستوى 

  . المفهومي
  

 الحراك؟ أسباب هذا 

، المجتمعيهناك مجموعة من األسباب التي تفسر الحراك 
ومن الخطأ اختزالها في سبب واحد، ففي نظريات علم 

بالتغيير االجتماع تؤكد كما يرى هيربرت ماركيوز أن من يقوم 
الفئات التي لم ينجح النظام في إدماجها كالعاطلين عن 

الحراك العمل، واليوم من الممكن أن تصح هذه النظريات على 
كما نرى  هالتي يقودها الشعب من أجل التغيير، ألنالمجتمعي 

فئات المجتمع المختلفة التي أوصلها  الحراكأن من يقود 
ن أكما ، الضغط والحرمانالنظام لهذه المرحلة نتيجة الظلم و 
آخر، ي مجتمع ويقل في تفشي الظلم البين، وٕان كان يزداد ف

. لهم لم تعد الشعوب قادرة على تحمالمحصلة ظل يإال أنه ف
الظلم مؤذن بخراب (ن إهذا الصدد يقول ابن خلدون  يوف

وبشكل  )185ص: 1983 عبد الرحمن بن خلدون،) (العمران
أدت إلى الحراك  يالت عام يمكن تحديد أهم األسباب

  :يةالمجتمعي في النقاط التال
الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية نتيجة الفقر المطالبة ب .1

تعثر ، و والبطالة وسوء التوزيع واتساع الفوارق الطبقية
 .مشاريع التنمية، وفشل السياسات االقتصادية

العولمة مكنت الشعوب من االطالع على كل ما تجليات  .2
 .وما يجب أن يقوموا به ،به الحكاميقوم 

غياب الديمقراطية وانعدام أي شكل من أشكال تداول  .3
، المشاركة الشعبية وانسداد األفق السياسي وانعدامالسلطة، 

 .الحكم لألبناء وسعي الحكام إلى توريث

وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون ة، نظمة السياسيهرم األ .4
الدولة إلى مرحلة فإذا وصلت ، ن لكل دولة عمر محددإ

الهرم فإنها ال محالة سوف تنهار، وشبه حالة الهرم هذه 
ال يمكن دواؤها وال ارتفاعها،  يبمثل األمراض المزمنة الت

حتى وٕان قامت الدولة بجملة من عمليات اإلصالح من 
لى ذلك الهرم، فإن ذلك ال ينفع إخالل تنبه رجاالت الدولة 

هذا الصدد يقول  يوف مع تلك الحالة المرضية المزمنة،
قد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة (ابن خلدون 

 ،عوراض الهرم فى السياسة فيرى ما نزل بدولتهم فى
الدولة  يأخد نفسه بتالف ويظن أنه ممكن االرتفاع في

ويحسبه أنه لحقها  وٕاصالح مزاجها عن ذلك الهرم،
 ، كذلكبتقصير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم وليس 
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 عبد الرحمن بن خلدون،( )فإنها أمور طبيعية للدولة
 .)190ص: 1983

جاء نتيجة المجتمعي وبشكل عام يمكن القول بأن الحراك 
الفشل المزمن للنظم الحاكمة في تلبية احتياجات المواطنين 

أدى إلى تآكل  في لقمة العيش الكريمة وحكم القانون العادل
هذامنجانب، ة بينها وبين الشعبشرعية األنظمة، واتساع الفجو 

من جانب آخر إلى تنامي الوعي بهذه االحتياجات  ىكما أد
بسبب ارتفاع التعليم والتواصل العالمي مع البشرية وثورة 

بالتالي اقترن وجود تلك األسباب مع حالة من  ،االتصاالت
تعميق الوعي المجتمعي وٕادراك ما يدور من حولها في العالم، 

ا، وحقيقة أنظمتها التي بدأت تتكشف فضائحها وٕادراك حقوقه
ومع تراكم الكم كان ال بد من . شيئا فشيئا وأنها ليست قدرهم

حصول تغيير نوعي في الكيف، بمعنى أنه مع تفاقم األوضاع 
وتدهورها على كافة األصعدة، وزيادة الوعي الجماهيري وتراكم 
غضبها وسخطها، وضعف القبضة األنظمة نتيجة تكشف 

راتها وظهور آثار ضعفها وانحاللها وشيخوختها، كان من عو 
الحتمي أن يكون االنفجار، بعد أن بلغت األمور مداها 

  www.ahewar.org)(.ونضجت كافة ظروفها
  

  هل هناك دور ودعم خارجي للحراك المجتمعي؟
ن الحراك يعتبر حصيلة لمجموعة إن ذكرنا فأكما سبق و 

من األسباب الداخلية سواء كانت السياسية أم االقتصادية أم 
االجتماعية أم الثقافية أم التكنولوجية،ولكن إلى جانب هذه 

كل حالة،  بدور بحساألسباب هناك عوامل خارجية كان لها 
حيث ال يمكن إغفال الدور الخارجي للحراك الذي شهدته 

 .ربيةالمجتمعات الع

مريكي باراك أوباما في وفي هذا الصدد تحدث الرئيس األ
سبتمبر  25خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

الواليات المتحدة دعمت قوى "م، عن أن 2014الماضي 
، وذلك في محاولة منه لبيان أن "التغيير في العالم العربي

العربية في  لم تتخل عن الشعوبالواليات المتحدة األمريكية 
والسعودية حراكها، وهذا المعنى تردده دول عربية مثل قطر 

تتبنى سياسة إضافة إلى دول الجوار مثل إيران وتركيا اللتين 
 .www.digital.ahram.org.خارجية داعمة للتغيير في المنطقة

eg/articles) (،  مع التأكيد على أهمية العامل الخارجي، إال و

ت الخارجية مهما كانت قوتها أن تخلق أنه ال يمكن للمتغيرا
ذلك الحراك المجتمعي ما لم تكن المتغيرات الداخلية تساعد 

 .على ذلك

ن الحديث عن وجود تأثير أوبشكل عام يمكن القول ب
للقوى الدولية واإلقليمية في الحراك العربي  ال يعني التغاضي 
عن وجود دوافع داخلية للتغيير، مرتبطة باألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية التى تم تناولها سابقًا،والتي تقاطعت 
مع مطالب سياسية، حيث ترتبط أهمية المتغير الخارجي في 

ونه الُميسرلعملية التغيير، أكثر من كونه أثناء التغيير، بك
المنشيء لها، وتتوقف فرص نجاح الُميسر على تسريع الحراك 
المجتمعي، بعامل توقيت التدخل، والمرحلة التي وصل إليها 

مثًال ففي حالة ليبيا. وبين النظام الحراكالصراع بين القوى 
  .كان تدخل الناتو هو المتغير الذي حسم الصراع هناك

  
 ليمي والدولي؟قنتائج هذا الحراك على المستوى اإل هيا م 

هذا الحراك الحقيقة يمكن رصد مجموعة من النتائج في 
 :أهمهاالمجتمعي بعد مرور أربع سنوات، 

للواقع السياسي في دول الحراك أفراد المجتمع  استيعاب .1
 .من منطلقات عصبية قبليةالمجتمعي 

دول الحراك على تقليص حجم مساحة الحريات في بعض  .2
 .ما كانت عليه بعد سقوط االنظمة السابقة 

صنع القرار في  صعود التيار اإلسالمي وتحكمه .3
 .السياسي

وهي انتخابات  ،تنظيم انتخابات في مجتمعات الحراك .4
ألول مرة بصورة يمكن وصفها بالديمقراطية والحرة،  جرت

 .واضحاً  أحرزت األحزاب اإلسالمية فيها تقدماً 

اهد العنف وعدم القدرة على تحقيق التوافق مشتصاعد  .5
والعشائري الداخلي، والذي تمثل في االقتتال القبلي 

 .والمذهبي

أصبحت دول الحراك قبلة الجماعات اإلسالمية المتشددة،  .6
كما وجدت هذه الجماعات دعمًا من بعض الدول 

 .اإلقليمية

 تنامي الصراع الشديد بين التيارين الليبرالي واإلسالمي .7

قليص دور الشباب في مرحلة ما بعد سقوط األنظمة ت .8
 .السابقة
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أصبحت الشؤون والقضايا الداخلية للدول العربية محل  .9
 .الجامعة العربيةنقاش داخل 

في إقليمي كُميسر خارجي الخليج العربي بروز دور دول  .10
  .عمليات الحراك المجتمعي

الدولتان على  هاتانبروز دور إيران وتركيا حيث عملت  .11
تغالل وضع الحراك في السعي لبناء عالقات أقوى مع اس

النظم الجديدة والتدخل من أجل دعم أطراف داخلية 
 http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes .محددة

اع قيام الواليات المتحدة األمريكية بإعادة ترتيب أوض .12
  .المنطقة وفقًا لمشروع الشرق االوسط الجديد

  
 لرؤي المستقبلية للحراك المجتمعيا

في الحقيقة ال تزال مراكز الدراسات البحثية تسعي لتحليل 
لكنبشكل عام و منطقة، الأسباب ونتائج هذا الحراك وآثاره على 

نه سيولد من رحم هذا الحراك أنظمة سياسية جديدة، كما أنه إف
أحد رغبة أهم األطراف الدولية وهي  ىخافيًا عللم يعد 

في إعادة ترتيب أجندتهااإلقليمية األمريكية الواليات المتحدة 
في منطقة الشرق األوسطبهدف الحفاظ علي حيوية مصالحها، 

كما ثمة ، والحد منأية مخاطر يمكن أن تهدد تلك لمصالح
جتمعي، حقائق قد تساعد في فهم الرؤية المستقبلية للحراك الم

ذلك يكمن في معرفة وفهم قواعد اللعبة لن المفتاح أكما 
أطراف الحراك سواء كانوا على المستوي المرتبطة بمصالح 

  :الدولي، ولعل أهم تلك المصالح هي ماالقليمي أ مالمحلي أ
 بالنسبة لألطراف المحلية هي الوصول إلى سدة الحكم. 

  دفة النظام العربي العربية قيادةقليمية طراف اإلأللبالنسبة. 

 دول الجوار الحصول على تعزيز لدورها بالنسبة ل
 .في دول الحراكاالقتصادي واألمني والديني 

  مريكية الدولية وخاصة الواليات المتحدة األ لألطرافبالنسبة
  .وسط الجديدهو إعادة مشروع الشرق األ

  
وبشكل عام يمكن رسم بعض معالم الرؤية المستقبلية في 

  :التاليةالنقاط 
  حيث تبين بعض  ،سالميالجهاد اإلحركات بروز

المؤشرات على الصعيد دول الحراك إلى بروز دور بعض 
وبالتالي هناك احتماالت  ،سالميةالحركات الجهادية اإل

هة بحرب يدخول المنطقة العربية  حقبة من الصراعات الشب
 .طالبان

 من المرجح أن تمر دول الحراك المجتمعي بفترة ليست 
بالقصيرة من عدم االستقرار الداخلي نتيجة لصراعات 

وستترك نتائج هذه الصراعات بصماتها على  ،الداخلية
، وأول تأثيرات ذلك أن النظام الدولي ااإلقليمي وربمالوضع 

العربي سوف يفتقر إلى أدوار هذه الدول وقيمتها المضافة 
دة قد داخل النظام، وثانيًا أن الفشل في بناء الدولة الجدي

ينتهي إلى كيانات جزئية أدنى، تسعى لالنفصال بذاتها 
وتكوين بؤر لكيانات سياسية أصغر، وهو ما يعني أن 
النظام العربي لفترة مقبلة سوف تدخل إليه مشكالت 
مضافة، خاصة بإدارة عملية تجزئة الدول العربية، وتوفير 
الغطاء السياسي أو رفض توفيره بالنسبة لها، على نحو 

 .د من التفاعالت الصراعيةيزي

  قد يتولد سيناريو الفشل في التعايش السياسي وبناء النظام
واستعادة الدولة، مع تنامي الصراع الشديد بين التيارين 
الليبرالي واإلسالمي، وهو األمر الذي من المرجح أن يطول 
على نحو يؤسس لتحالفات أفقية وعرضية إقليمية تعرض 

 .ت عنيفةمفهوم الدولة الهتزازا

 إعادة األنظمة السابقة إنتاج نفسها يقوم على  وهناك سيناري
على أن التغيير  ،فكرة هذا السيناريوىتبنةوتجديد ةبعباءولكن 

بينما بقيت بنية  ،فقط إزاحة رأس النظامهو الذي حدث إنما 
خصوصًا البنى العسكرية ،النظام وشبكة مصالحه قائمة

 .والقضائيةواألمنية واالقتصادية 

تباين بين الحراك المجتمعي من اليمكن القول رغم وختامًا 
نظمة الحكم أهدفها كان واحد وهو إزالة إال أن دولة إلى أخرى 

والتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية،  الدكتاتورية،
افتقرت إلى وجود مشروع واضح وبالرغم من ذلك إال أنها 

في نجاح  تهأهميبالرغم من دور الشباب محدد المعالم، كما أن
هتم تهمشيهم في المرحلة الالحقة من نأالحراك المجتمعي إال 

خطط لمرحلة ما ، ويرجع ذلك إلى افتقادهم إلى راكذلك الح
كذلك لم تكن لديهم الهيكلية  ،نظمة السياسيةبعد سقوط األ

افتقد الحراك المجتمعي إلى أهداف واضحة،فبعد كما والقيادة،
الحراك وفتر حماس  ىنظمة السياسية انقسمت قو قوط األس

حول وتقزم الحراك المجتمعي وطفح فوق السطح صراع  أفراده



 2016، 2العدد ، 9المجّلد  

-173-  

  كم؟من يح
تأسيس مشروع فكري نهضوي إلى  عوبالتالي فإننا ند

جاذب للمجتمع العربي،وخاصة للشباب الذي كان وال يزال 
لمجتمعي عندما ن الحراك اإوأخيرًا ف.تائهًا بين السلبية والتطّرف

يقوم تصبح حركته قوة تغيير نحو مستقبل أفضل، كما أنه من 
الذي أسقط هو ذلك الحراك فيصنع الحاضر والمستقبل 

التصورات التي  جميعاألنظمة الدكتاتورية، وباستطاعته إسقاط 
 .الوطنية تتعارض ومصالحه
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ABSTRACT 

Since 2010, the Arab region has seen radical changes and created a new reality politically and socially. 

This activity within the Arab societies surpasses the stereotype of these socities as traditional communities 

which maintain the status que politically and sociologically. This paper will highlight reasons and 

objectives of these movements, clarify the external factors and trying to predict the course of them. 
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