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في اختتام هلتقى العالن العربي في غلياى :الثىرات ليسث هؤاهرة وهي إعالى عي بداية عهد عالوي جديد
أكد الباحث الجزائري زابوري مرتضى ،أمس األحد ،فً ملتقى ''العالم العربً فً غلٌان'' المختتم بالمكتبة الوطنٌة ،أن الثورات العربٌة
هً عالمة على بداٌة عهد عالمً جدٌد ،سماه بمرحلة ما بعد الغرب ،وأكبر ما ٌمٌزها هو ظهور قوى عالمٌة عظمى ستعٌد الحٌاة لطرٌق
الحرٌر ،بفتح شراٌٌن تجارٌة ومالٌة خارج ثروة النفط· كما أجمع المتدخلون على ضرورة تجاوز منطق المإامرة فً تحلٌل الحراك
العربً·
ٌرى الدكتور مرتضى زابوري ،من جامعة مونتلاير الكندٌة ،أن العالم الٌومٌ ،عٌش حالة عدم االستقرار ،وٌنظر بعٌن الرٌب والقلق
للمستقبل ،بما فٌها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإسرائٌل ،بقوله ''علٌنا أن نتخلص من عقلٌة المإامرة ،الكل ٌرٌد الخروج من األزمة''،
معتبرا أن األمرٌكٌٌن نفسهم ال ٌعرفون كٌف ٌضمنون أفق  5102,و ما تصرفات رئٌسهم سوى محاالت لضمان بعض الترتٌب فً البٌت
األمرٌكً ،مضٌفا أن إسرائٌل التً ٌنظر إلٌها كبعبع العالم العربً ،تسجل حركة هجرة تستنزف قاعدتها البشرٌة· ورسم زابوري ،فً
مداخلته منحنى بٌانٌا ٌظهر التصاعد فً األحداث عبر العالم ،داعٌا فً بداٌة تحلٌله الى اعتبار التطورات الحاصلة فً الوطن العربً ،جزء
من سٌاق عالمً أكبر مما ٌتصور العامة ''هو تنقل كبٌر حدث الٌوم ،كما ٌحدث فً حٌاة األمم كل ثالثة أو أربعة قرون·· بعد هذه الثورات،
ٌمكن القول أننا فً مرحلة ما بعد الغرب ،وما بعد الدولة الوطنٌة ،التً لن ٌكون لها نفس المفهوم'' ،وأشار إلى وجود دٌنامٌكٌة اجتماعٌة
وظواهر ستطفو إلى السطح ،ستتحرك فً فلك ''طرٌق الحرٌر'' الذي تتؤسست مالمحه بٌن الدول المرشحة للعب دور قٌادي فً العالم،
وٌتعلق األمر '' بـتركٌا ،إٌران ،روسٌا ،نٌجٌرٌا ،الصٌن ،باكستان ،ودول آسٌا الوسطى ناهٌك عن مصر كدولة عربٌة وحٌدة فً
المجموعة'' ،مستندا إلى عدد من الدراسات االستشرافٌة ،التً تشتغل علٌها مراكز البحث فً أمرٌكا وبرٌطانٌا ،فً أفق  5102,حٌث ٌتم
الحدٌث عن انفجار فً االختراعات العلمٌة بآسٌا ،وعجز الحظٌرة التكنولوجٌا الحالٌة عن تلبٌة حاجات السكان مستقبال ،ومنه عجز
الموارد المالٌة والنفطٌة عن تلبٌة حاجة أربعة مالٌٌر مستهلك·
وٌوضح مرتضى ذلك بالقول ''سٌتحول العالم إلى الالمركزٌة الم الٌة وتراجع تؤثٌر قادة الدول ،كما هو الحال فً الصٌن حالٌا ،فالعالم
الجدٌد فً طور المٌالدٌ ،حتمل كل السٌنارٌوهات الممكنة ،وبالتالً على العالم العربً أن ٌحدد موقعه فً هذه خرٌطة الجدٌدة''· أما المدٌر
الجدٌد لطرٌق الحرٌر ،فسٌكون -حسب زابوري -شنغهاي ''وقد بدأت هذه الطرٌق تتشكل ،عبر شبكة عمالقة من السكك الحدٌدٌة بٌن
طوكٌو وبرلٌن ،تمر بثمانٌن عاصمة عالمٌة'' ،مإكدا أن تثبٌت الخطوط قائم لكن بصمت شدٌد ،على الطرٌقة العربٌة ''ألن العرب ال
ٌصرحون بما ٌفكرون أو ٌعملون،ما ٌعرف باإلستراتجٌة الصامتة''·
قارب حلمً شعرواي ،التحوالت السٌاسٌة فً العالم العربً ،من زاوٌة إفرٌقٌة محضة ،فقال ''الثقافة العربٌة ال ترٌد أن تندمج مع ما
ٌؤتٌها من الجنوب ،وهً تتطلع فقط لرٌاح الشمال··'' ،مشٌرا إلى أن العولمة أصبحت متعددة األوجه ''العولمة لم تعد أمرٌكٌة فقط ،بل
هناك عولمة إسالمٌة وأخرى جنوبٌة (البرازٌل والصٌن··) ،اآلن العالم ٌتسع وال بد على العرب أما الدخول أو الخروج من هذا العالم
واالكتفاء بالتعامل مع أقطار محدودة''· شبه الشعرواي الثورات العربٌة ،بثورات براق ،أو ''أورانج'' ،ثورة الجزائر ،أو ثورة سٌوتو فً
جنوب إفرٌقٌا ،كما تحدث إلى ثورات أخرى تحدث فً إفرٌقٌا قضت على النظم العسكرٌة· وانتقد التشاإم اإلفرٌقً الذي ال ٌفكر إال فً
انتكاس الثورات بدل نجاحها·
تقاطع رأي الشعرواي مع الباحثة األمرٌكٌة هلٌنا كوبان ،كاتبة وخبٌرة فً شإون الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ،حٌنما قالت أن وسائل
اإلعالم االلكترونٌة ،من تٌوتر وفاٌس بوك ومدونات ،مكنت العرب من التناقش بحرٌة ،بعٌدا عن قٌود السلطة ،وقد نقل الشباب العربً
صورة جمٌلة عنه ،وعرف الغرب بؤن الشعوب العربٌة جدٌرة بالدٌمقراطٌة ،عكس ما حاولت وسائل إعالمٌة غربٌة التروٌج لفكرة أن
العرب ال ٌستحقون الدٌمقراطٌة· وفٌما ذهب الشعرواي إلى القول أن ''الفقر لٌس هو السبب الوحٌد للثورة ،بل الحاجات الثقافٌة
واالجتماعٌة'' ،قالت كوبان ''تمتع الشباب العربً بروح النكتة والسخرٌة فمنحوا فسحة للفرجة واالطالع على واقعهم'' ،فٌما نفت أن
ٌكون وٌكٌلٌكس ''لعبة فً ٌد بارك أوباما··'' بمعنى آخر ''وٌكٌلٌكس لم ٌكن مإامرة بل تسرٌب للمعلومات'' ،وعن تغطٌة ''بً بً سً''
لمجرٌات الثورات فً تونس ثم مصر ،قالت الخبٌرة ''كانت القناة تحت ضغط الجماعات المساندة إلسرائٌل ،ومع ذلك كانت تغطٌتها للربٌع
العربً أفضل من القنوات األمرٌكٌة·· فً المقابل وجود وكاالت أنباء صٌنٌة اقتربت من الموضوعٌة فنافست روٌترز نفسها''·
نبٌلة س

