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 ايرُاٌشكز ٔ

 تسى اهلل انزمحٍ انزحٍى
 ))ولئن شكرتم ألزيدنكم((

باهلل عمية توكمت وهو  أالرب العالمين وما توفيقي وال اعتصامي  هلل الحمد      
مد بن حواسمم عمى سيد الخمق وحبيب اهلل م ينعم المولى ونعم النصير, واصم

( وعمى أل بيت رسول اهلل الطيبين الطاهرين  صل اهلل عمية وسمم عبداهلل )
 .وصحبه الميامين وبعد

تقدـ بالشكر والعرفاف أ اال افال يسعني وأنا اخطو أوؿ درجة مف درجات العمـ      
الذي منحني الصحة والصبر عمى العمؿ وبذؿ الجيد لمواصمة المسيرة في  . هلل

مف واجب العرفاف والتقدير يتقدـ الباحث بالشكر الجزيؿ الى عمادة ىذه الدراسة . و 
االستاذ المساعد ة ديالى بشخص عميدىا / جامع القانوف والعمـو السياسيةكمية 

 .(خميفة ابراهيم عودة )الدكتور
كما يدعوني واجب الوفاء والعرفاف بالجميؿ اف اقدـ شكري وامتناني لممشرؼ       

مف مالحظات وتوجييات كانت لي لما ابداه  ( طالل حامد خميل )الدكتوراالستاذ 
العمي القدير اف يجزيو خير الجزاء خير عوف في ترصيف ىذا البحث متمنيا مف اهلل 

 . ويمنحو الصحة والعمر المديد
الدور االكبر في  ـليُ  اكان ابي وامي المذاف الى يكما يسعدني اف اقدـ شكر       

 .لي في اكماؿ دراستي  ـلمساندتيو  البحث ااتماـ ىذ
واخيرًا وليس اخرًا يقؼ الباحث عاجز المساف عف التعبير عف مشاعر الحب    

والحناف الى مف كانوا خير جميس وتحمموني طيمة مدة الدراسة صبرًا جميال عائمتي 
الحبيبة ال يسعني اماميـ اال اف اقدـ ليـ ما وفقني اهلل اليو ...... وحفظيـ اهلل 

 وأداميـ عزًا وسندًا .
وعذرًا الى كؿ مف ساعدني وفاتني ذكر اسمو مع شكري وتقديري  . والحمد هلل    

 اواًل واخرًا . وأخر دعوانا اف الحمد هلل رب العالميف وصمى اهلل عمى سيدنا والشكر هلل
                محمد واؿ بيتو الطيبيف الطاىريف وصحابتو المياميف .
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 انرؼزٌف تانثحث 
 قديح انثحث ي 

 
  -: ٔأًٍْرّ

اعتقد انو مف المبكر الحكـ عمى مسار حركة التغير التي احدثتيا الثورات       
 العربية في كؿ مف تونس ومصر وليبيا واليمف وسوريا وذلؾ الف مرحمة جديدة مف

التاريخ بدأت بالتشكؿ وتحتاج الى سنوات عديدة لمحكـ عمى مسارىا , وتحديد 
موضوع النجاح واالخفاؽ , ولكف ذلؾ ال يمنع مف تبياف وتممس ما انجزتُو الثورات 
عمى اسقاطيا االنظمة االستبدادية الحاكمة , وما لـ تتمكف مف استكمالُو وتحقيقُو , 

كثيرة تعترض طريقيا , ولف يكف مف السيؿ اذ ما زالت ىناؾ تحديات وصعوبات 
 الخالص تمامًا مف ارث وتبعات االستبداد والديكتاتورية    المقيتة .

 اًٍْح انثحث 

مف خالؿ مشكمة البحث يتضح لنا اىميتُو حيث نسعى جاىديف بتوضيح ما    
توصؿ اليو الحراؾ العربي وما استفاد منو الوطف العربي وتحديدًا في كؿ مف تونس 

 ومصر وليبيا   وسوريا .

 انثحث إشكانٍح 

تكمف مشكمة ىذا البحث بعدـ وضوح الموقؼ العربي بعد االحداث والتغيرات التي 
حصمت بعد الحراؾ العربي , وىؿ اف ما حصؿ في العالـ العربي ىو حؿ ازمة اـ 

 توليد ازمات ؟ 

 _ ىؿ الحراؾ العربي حؿ ازمة اـ ولد ازمات ؟ 

 الحراؾ العربي عمى الديمقراطية وحقوؽ االنساف ؟_ ما ىي انعكاسات 



 

 انثحث فزٔض 

" اف الحراؾ العربي واالسباب التي قاـ مف اجميا لـ يرَؽ الى المستوى واآلماؿ التي 
 كانت معقودة عمييا بؿ انيا انتجت نظامًا سياسيًا مماثاًل لما قبؿ الثورة "

 يُٓجٍح انثحث 

 بمحاور االعتماد عمى المنيج التحميمي .تطمبت منيجية البحث مف اجؿ االحاطة 

  ٍْكهٍح انثحث 

 -: أالً 

 -حاولنا بياف االسباب والنتائج التي تولدت عف الحراؾ العربي مف خالؿ مطمبيف :

 المطمب االوؿ / اسباب التي تولدت عف الحراؾ العربي 
  المطمب الثاني / النتائج التي تولدت عف الحراؾ العربي 

  -: ثاٍَاً 

وتنقسـ الى  االزمات والعوامؿ الخارجية وأثرىا عمى الحراؾ العربيحاولنا تبياف 
 -: مطمبيف

  المطمب االوؿ / ازمة صعود التيارات االسالمية وفشميا 
  المطمب الثاني / العوامؿ الخارجية واثارىا عمى الحراؾ العربي. 

 

 



 ادلثحث االٔل 

 أسباب ونتائج التي تولدت عن الحراك العربي 

 المطمب االول / االسباب التي تولدت عن الحراك العربي

عندما يصبح الفساد ىو اساس الحكومات والسياسات وتغييب االصالحات عمى كافة 
المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية فيذا يؤدي الى اثارة سخط الشعب 
وقيامِو بالثورات ضد الحكومات وفسادىا , فعندما ينعدـ األمؿ في التغيير االوضاع 

ي كافة ارجاء الدولة فربما يكوف ذلؾ سبب وراء الفاسدة , والفساد االداري الي يستشر 
لذا من اهم االسباب قياـ الشعوب بالثورات شعورًا منيـ بانعداـ األمؿ في التغيير , 

 -:(1)التي ادت الى القيام بالثورات والحراك هي 

اتساع الفجوة بيف الجماىير والسمطة الحاكمة , مما يتسبب في حالة تأـز  .1
جتماعية واالقتصادية , فمـ تجد الجماىير أماميا اال االوضاع السياسية واال

 التغيير المبادرة بتغير اوضاعيا بنفسيا .

غياب الحريات والحقوؽ وتداوؿ السمطة والتعددية السياسية , وىي منظومة  .2
الديمقراطية التي تبحث عنيا الشعوب منُذ عقود طويمة وقد اتاحت ىذِه الثورات 

الكاممة لتبديميا , ولو بتقديـ الكثير مف التضحيات والجيود واالحتجاجات الفرصة 
  والطاقات .

 
 
 

                                                           
  65( ص 2111) القاىرة , دار الخمود ,  يناير انتفاضة شعب وسقوط فرعون 25ثورة  ؛الحسيني ميدي  (1)



 

 -اسثاب احلزاك :

 األسباب السياسية  -اواًل:

 -:(1)يمكف أيجاز األسباب السياسية بعدد مف النقاط اىميا 

طبيعة النظاـ السياسي وانفراد الحزب الواحد في السمطة وقد قمعت  .1
االنظمة العربية االحزاب المعارضة وسجنت اعضائيا ونفت البعض 

 االخر. 
تقريب األنظمة لنخب مالية وانعداـ الحكومات والنوايا الحسنة بعد وفاء  .2

 زعماء األنظمة العربية وتراجع المصمحة القومية في ظؿ تعطيؿ األسر
الحاكمة لمصالح الشعب وتوظيؼ مصادر الثروة وسمطة الدولة 

 الستمرارىا في الحكـ .
غياب المجاميع السياسية وغياب الديمقراطية في معظـ األنظمة  .3

السياسية العربية , وقد وضعت األنظمة العربية منظمات المجتمع 
المدني لصالحيا وتمخَض عف ذلؾ انعداـ الفرص المناسبة إلظيار 

اطيتيـ الخارجية طالما اف ىذِه المنظمات تنشط بال قدرة عمى ديمقر 
التغيير وقد اجبرت ىذِه األنظمة السياسة الشعب عمى العودة الى 

 العشائر لتحمييا وتمنحيا االماف .  
                                                           

, عرض صالح  معركة الربيع العربي والثورة المضادة  وصياغة عصر جديد ؛ليف نوييض وأليكس واريف  (1)
 . 3ص(  2112,  بال طبعة,  جامعة بيؿ ) عثماف حسف 

 



غياب الحرية وحقوؽ االنساف في معظـ انظمة الحكـ العربي واعتقاؿ  .4
االكاديمييف وسجف ألالؼ الناشطيف وأكثرىـ مف االسالمييف و 

والصحفييف  والذيف يغيبوف لفترات طويمة مف الزمف في السجوف دوف 
 توجيو ألييـ تيـ محدودة . 

" اصطداـ الفئات الشبابية بواقع تفشي الفساد العاـ , واختالؼ األنظمة      
السياسية وتسمطيا مف دولة الى دولة أخرى , واستشراء استثمار مواقع المسؤولية في 

صالح المنفعة الخاصة بفئات اجتماعية ضيقة , واقتصارىا عمى العائمة الدولة ل
المحيطة بالرئيس في األنظمة العربية مثؿ تونس وسوريا وليبيا , وال يختمؼ المشيد 

 .   (1)كثيرًا في مصر" 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

) بيروت ,  1ط,  ثورات الخالص من االستبداد دراسة حاالت -الربيع العربي  ؛احمد الخمسي  وآخروف  (1)
 . 15ص( ,  2113دار شرؼ لمكتاب , 

 



 

  

والسمطة فييا بسمات جعمت منيا متمايزة تمايزًا  العربيةتتسـ األنظمة السياسية 
االنتباه , ويمكف تفسير الكثير مف مظاىر عدـ االستقرار تعانييا وحاالت يستحؽ 

 -:(1)الزالزؿ التي اصابتيا 

تعاني معظـ أنظمة الحكـ العربي مف  -غياب ثقافة التداوؿ السممي لمسمطة : .1
 غياب او ثقافة التداوؿ السممي لمسمطة .

ظـ األنظمة فمع -غياب او تغييب القوى الوسطية بيف الحاكـ والمحكوـ : .2
السياسية العربية لجأت الى حزب الحكومة او حزب الرئيس وعدتُو سبياًل او 

 الحمقة الوسطية االىـ في عالقة الحاكـ بالمحكـو .
ممارسة معظـ أنظمة الحكـ العربية الى الشرعية الثورية , ولـ تستخدـ أية  .3

 . خطوة باتجاه الشرعية الدستورية فغابت المؤسسات وشخصيات السمطة
فمعظـ األنظمة السياسية العربية  -غياب المعارضة السياسية او تغييبيا : .4

 .  لجأت الى استخداـ القوة المغرضة في  التعامؿ مع معارضييا

 

 

 

 

                                                           
ص  ( 2111) بغداد , بيت الحكمة , ,  ثورة التغير وتداعياتها عمى األنظمة العربية؛  عالء عكاب خمؼ (1)

22 – 23 . 



 

 

 األسباب االقتصادية  -ثانيًا :

الى جانب االسباب السياسية لمثورات العربية , ىناؾ العديد مف االسباب االقتصادية 
اندالع ىذِه الثورات , حيث يالحظ وجود مشكالت اقتصادية  التي ساىمت في

مشتركة ما بيف الدوؿ العربية التي اندلعت فييا ىذِه الثورات في كثير مف القطاعات 
 االقتصادية , والتي أثرت في جودة حياة الشعوب ودرجة رفاىيتيا في ىذِه الدوؿ .

 -:(1)كاالتي  ويمكف ارصاد أىـ المؤشرات االقتصادية التي تؤكد ذلؾ

ارتفاع معدالت الفقر حيث النسبة االكبر في السكاف تحت خط الفقر في  .1
العديد مف الدوؿ العربية , اذ بمغ معدؿ الفقر في فمسطيف والصوماؿ 

% في مصر 21% وتجاوز 41وموريتانيا واألردف واليمف والسوداف نحو 
 % في سوريا والعراؽ وتونس والجزائر .11و

مات العامة المقدمة لممواطنيف في كثير مف الدوؿ العربية , تراجع جودة الخد .2
مثؿ التعميـ والصحة والمواصالت , وىو االخر الذي كاف لو انعكاساتُو عمى 

% 59جودة الحياة , وتفاقـ معدالت االجنة في الدوؿ العربية والتي تجاوزت 
% 1332% في سوريا ونحو 1535% في مصر ونحو 3336في العراؽ و 

 % في اليمف .4131% في تونس ونحو 1934يا ونحو في ليب

                                                           
(  2111) جامعة بابؿ , كمية االدارة ,  الثورات العربية ربيع عربي بخريف اقتصاديجواد كاظـ البكري ؛  (1)

 . 2ص
 



ارتفاع معدالت التضخـ ومعانات الشعوب مف ارتفاع االسعار ونقص وسوء  .3
التغذية , وذلؾ في ظؿ ارتفاع غير المسبوؽ في االسعار السمع الغذائية , 
 وكذلؾ في ظؿ فشؿ سياسات الدعـ الحكومي في مساعدة الفئات األكثر فقرًا. 

يو اف المجتمعات العربية يتماشى فييا الوضع االقتصادي مع باقي مما ال شؾ ف
أوضاع المؤسسات االخرى المختمفة في المجتمع والتي تنطبؽ عمييا صفة التخمؼ 
وىي لـ تحقؽ أي تقدـ بارز ولـ تستطيع تغير واقعيا عممًا اف ىنالؾ بعض الخطوات 

راط في البيئة العالمية المتقدمة التي خطتيا بعض ىذِه البمداف في مجاؿ االنخ
الجديدة كتجربة دبي , وىذِه المدينة التي استخدمت ايراداتيا النفطية لتصبح مركز 

 التجارة والسياسة في الخميج .

كما اشار الباحث مف المشاكؿ التي حفزت عمى ظيور ىذِه الثورات في البمداف 
 -:(1)العربية يمكف اف ندرجيا في عدد مف االسباب 

 الت البطالة في البمداف العربية .ارتفاع معد .1
 الفقر الذي خمؼ فجوة بيف القمة االغنياء وأكثرية الفقراء . .2
 التخمؼ وارتفاع مستوى االمية في البمداف العربية . .3
ارتفاع مستوى الخريجيف مف الشباب وعدـ وجود فرص حقيقة لمتعيف وىذا  .4

 موجود في العراؽ وباقي البمداف العربية .
 واالقتصادي واالجتماعي مف قبؿ السمطة الحاكمة . القمع السياسي .5

  

 
                                                           

)  لبناف بيروت , دار  1, ط االبواب المغمقة دراسة حول ازمة التغير في العالم العربيمنى خويص ؛  (1)
 . 142 – 141( ص  2111الفارابي , 

 



 

 

 

 

 االسباب االجتماعية  -ثالثًا :

اف االسباب االجتماعية كاف ليا دور كبير في الحراؾ العربي ضد السمطات الحاكمة 
 -:(1)ويمكف ايجازىا بعدد مف النقاط 

الوسطى تنامي الحالة الطبيعية الثنائية في العالـ العربي وتالشي الطبقة  .1
بمختمؼ اشكاليا ومستوياتيا التي تعتبر صماـ االماف لحفظ ألي مجتمع اذ 
اصبح العالـ العربي مقسومًا الى عدة شرائح ثنائية أغنياء وفقراء ومتعمموف 

 وأميوف .
تنامي حالة اليأس والتذمر لدى الشعوب والمجتمعات العربية بسبب تفاقـ  .2

 االزمات .
 والتمايز وعد الشعور في الحياة الكريمة .غياب مظاىر التعدد والتنوع  .3
حالة الترىؿ الشديد الذي اصاب النخب الثقافية والفكرية والسياسية , مما  .4

( في حالة فراغ خالي مف  41-15وضع الفئة العمرية الشبابية مف عمر )
 القيادة والرموز المميمة .

 

                                                           
/ 2في يـو  16632صحيفة الرياض اليومية , العدد  ) االسباب العشرة لمربيع العربي ؛فاضؿ عماني  (1)

 ( 2114نوفمبر / 



 

 

 

 

 

بي , وىي اسباب تمؾ ىي أبرز االسباب التي ساىمت في صناعة الحراؾ العر 
داخمية عربية بامتياز , ولكف ىناؾ مف يؤكد بأف ىذا الحراؾ العربي المزعـو ما ىو 
اال صناعة غربية , وىي امتداد طبيعي لحالة التآمر الذي تمارسُو النظـ والدوائر 
والمراكز الغربية والتي تكسب مف حالة الفوضى واالنقساـ واالقتتاؿ العربي , نعـ اف 

؟  (1)واسع حوؿ مرجعية ىذا الحراؾ العربي فيؿ ىي محمية اـ خارجية  ىنالؾ جدؿ
وعف نتائج الحراؾ العربي المثير وىذا ما سنتطرؽ اليو في المبحث الثاني مف ىذا 

 المبحث . 

 

 

 

 

 

                                                           
دار الكتب المصرية ,  ) القاىرة ,  العرب وتحديات القرن مطالع الثورة ومقدمات الربيع العربي ؛فايز سارة  (1)

 . 111ص(  2111



 

 

 

 

 

 

 ادلطهة انثاًَ

 النتائج التي تولدت عن الحراك العربي

موجة مف االنتفاضات التي عرفت بعد مرور ثالثة اعواـ او أكثر عمى بدء اندالع 
التزاؿ منطقة الشرؽ االوسط تعاني مف االضطرابات وعدـ  بػػػػػػ )الحراؾ العربي(

االستقرار , فقد استطاعت الثورات االطاحة باألنظمة التي كانت تحكـ لسنوات 
 -:(1)طويمة , وقد حدثت نتائج عدة نتيجة ىذِه الثورات ومف اىميا 

 لدوؿ العربية وانييار انظمتيـ .سقوط عدد مف رؤساء ا .1
ارتفاع نسبة المواطنيف تحت خط الفقر والجيؿ واالمية وانتشار االمراض  .2

 والوبائية.
 سوء االوضاع المعيشية ووصفيا بالمأساوية . .3
 القمع واالستبداد السياسي وظيور تيارات اسالمية ال تنتمي لإلسالـ بصمة .   .4
 . حصمت فييا الثورات واالنتفاضات تدمير البنى التحتية في البمداف التي .5

                                                           
 . 79-78ص (  2111مركز الدراسات السياسية  ) الثورة المصرية نموذجًا حضارياً  ؛نادية مصطفى  (1)
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل الحراك العربي حل ازمة ام ولد ازمات ؟
عمى الرغـ مف اف الحراؾ العربي حؿ ازمات واسقط األنظمة السياسية 

نجاحات التي حققتيا الثورة في تونس الدستور دكتاتورية , حيث بدأت ال
الجديد لمبالد , وتوسيع المشاركة السياسية والحكـ المحمي واعطاء دور كبير 
لممناطؽ الميمشة والفقيرة , اما في ليبيا ترؾ النظاـ السياسي فراغ سياسي 
كبير حتى االف ولـ تستطيع تقديـ مشروع سياسي نافع وفشؿ في ادماج 

الدولة ومؤسساتيا , واف الصراع الحالي في ليبيا ىو صراع  المسمميف في
عمى الشرعية والسمطة واالنعداـ السياسي والوضع خطير في ليبيا ويدفع ثمنُو 
المواطف الفقير , اما الثورة في تونس قد واجيت مسألة حساسة في عدـ 

خواف اقصاء المخالفيف او المواليف لمنظاـ السابؽ , اما في مصر فقد فشؿ اال
في التعاوف مع االخريف , اما الحاؿ في سوريا فقد واجيت ازمات كثيرة 

 . (1)وتحولت الى ازمة عالمية الى يومنا الحاضر 
                                                           

سمسمة ندوات  ) سنوات عمى ثورات الربيع العربي النجاحات واالخفاقات 5واخروف ,  عبدالوىاب األفندي (1)
 . 5ص (  2116مرز الجزيرة لمدراسات 



وقد أشار الباحث الى اف ىناؾ العديد مف االزمات الي واجيتيا البمداف 
 -العربية مف خالؿ الحراؾ العربي ويمكف تمخيصيا الى :

 وضى في الكثير مف البمداف العربية .حالة عدـ االستقرار والف .1
 حالة الصراع واالنقساـ الطائفي في الكثير مف البمداف العربية . .2
 االزمات االقتصادية التي واجيتيا األنظمة العربية . .3
تدمير الكثير مف البنى التحتية وىذِه تحتاج الى امواؿ طائمة إلعادة  .4

 تعميرىا مف جديد .
 
 

 -:(1)السمبيات والتحديات التي واجهها الحراك العربي 

أنيا حركات لـ تثبت ىويتيا الى ىذِه المحظة , اذ تعاني مف التخبط واالحباط  .1
 واالرتباؾ في حسـ موضوع اليوية .

لـ تنجح او تضع المقدمات الصحيحة لبناء حياة دستورية متفؽ عمييا مف  .2
 الجميع .

اإلسالـ السياسي بكؿ ألوانيا الفكرية عمى الحكـ كانت مف انقضاض تيارات  .3
في البمداف التي سقط حكاميا , وممارستيا ألدوات الحكـ السابؽ بثوب جديد 

. 
 لـ تؤسس لإلصالح االقتصادي واالجتماعي واضح المعالـ . .4

                                                           
-2ص  (  2113)جامعة كربالء , كمية القانوف ,  الربيع العربي ثورات لم تكتملخالد عميوي الصرداوي ؛  (1)

3  . 



أثارت ىذِه الحركات استفزاز لموجداف االجتماعي ومثيرة لألحقاد العرقية  .5
المميدة لتفكؾ الدولة وانقساميا , ومؤشرات ىذا االحتماؿ والدينية والطائفية 

 .بارز في مصر وسوريا والعراؽ واليمف والسعودية والبحريف ولبناف 

 

 

 

 

 

 

 

 ما ىي انعكاسات الحراؾ العربي عمى الديمقراطية وحقوؽ االنساف ؟

 ) يولد جميع الناس أحرار ومتساويف في الكرامة والحقوؽ . وىـ قد وىبوا العقؿ
والوجداف وعمييـ اف يعامَؿ بعضيـ البعض بروح االخاء . االعالف العالمي لحقوؽ 

 ( 1االنساف , مادة 

 -:(1)دالالت الحراك العربي وانعكاسها عمى حقوق االنسان والديمقراطية 

                                                           
 . 33ص(  2116معيد جنيؼ لحقوؽ االنساف ,  ) الربيع العربي وحقوق االنسانرياض عزيز ىادي ,  (1)



تنمية التواصؿ االجتماعي بيف االفراد والجماعات بوتيرة سريعة ومنظورة  .1
الجماعية او الدينية او الجغرافية مف اجؿ بغض النظر عمى االنتماءات 

 قضايا حقوؽ االنساف والحريات االساسية .
التمكف مف منافسة مختمؼ القضايا التي تيـ الفرد والمجتمع دوف قيود او  .2

 وقاية حكومية او مخاطر والسيما قضايا حقوؽ االنساف والديمقراطية .
نساف وكشفيا بشكؿ تمكف االفراد والجماعات مف فضح انتياكات حقوؽ اال .3

 سريع ودقيؽ وموقؼ ذو مصداقية .
المساىمة في خمؽ رأي عاـ وطني وعالمي مناصر لقضايا حقوؽ االنساف  .4

والديمقراطية مما يخمؽ قوى ضغط محمية او اقميمية او عالمية عمى األنظمة 
 الدكتاتورية والقمعية ويسود ذلؾ الى تغير ايجابي في المستقبؿ .  

 

 

 

 لحراك العربي أن يبني دعائم نظام سياسي مستقر ؟هل استطاع ا

عندما تنجح الثورة الجماىيرية يعقبيا انتقاؿ فوري مفاجئ مف مناخ القمع واغتصاب 
الحريات السياسية والثقافية الى مناخ الحرية واالنفتاح , ونجح ىذا االنتقاؿ حالة مف 

عمت اركاف النظاـ وحياة  الفوضى الشاممة والمتوقعة في الكثير مف البمداف العربية
 -: (1)المواطنيف السياسية واليومية 

                                                           
مركز البياف لمبحوث  ) 1ط,  دراسة تحميمية لعممية التحول السياسي في مصر 2113مصر احمد فيمي ,  (1)

 .  7 -6ص (  2112 , والدراسات
 



 صعوبة انشاء البنى الديمقراطية الحقيقة أثر الثورات ضد األنظمة الديكتاتورية . .1
 تمتع التنمية المتعمدة عمى الخارج بجذور تاريخية عميقة يصعب اقتالعيا . .2
 انتشار ظاىرة اقتناء االسمحة وحمميا واستخداميا . .3
تغيرات سموكية تمثمت في تعدد مالمح العنؼ في المجتمع وانضماـ شرائح جديدة  .4

 مف العاطميف الى مينة ) البمطجة ( .

اف الحراؾ العربي ميما حقؽ نجاحات اال انُو ولد ازمات اقتصادية وسياسية وىذا ما 
نعيشُو في الوقت الحاضر مف ازمة ارىاب وحالة عدـ االستقرار السياسي والزالت 
مستمرة االزمات الى وقتنا الحاضر وحالة عدـ االستقرار في البمداف العربية واطمؽ 
عمى ىذا الحراؾ ) الربيع العربي ( وىذه التسمية غير دقيقة أنما تحوؿ الى خريؼ 

 عربي وتحوؿ الى ازمات عربية وىذا ما سنحاوؿ ذكره في المبحث الثاني .

 

 

 

خلارجٍح ٔأثزْا ػهى احلزاك االسياخ ٔانؼٕايم ا/  ادلثحث انثاًَ 
 انؼزتً

 االزمات التي تولدت عن الحراك العربي  -:  ادلطهة االٔل 

 ازمة صعود التيارات االسالمية وفشمها -اواًل : 

اظير الحراؾ العربي تحديات وأسئمة جديدة اماـ الحركات االسالمية التي تحولت 
الى احزاب حاكمة , ومشاركة في الحالة السياسية , مثؿ قدرتيا عمى ادارة اجماع 



وطني ينشأ رؤية اصالحية وتنموية جديدة تتفؽ مع اىداؼ وخبرات الحراؾ العربي , 
سياسي ( بامتياز فقد صعدت في دوؿ الحراؾ بدء الحراؾ العربي ربيع ) االسالـ ال

العربي صعود غير مسبوؽ مف قبؿ , واف كاف متوقع فقد حصؿ عمى االغمبية في 
االنتخابات التي اجريت في تونس ومصر والغرب , وتبدو ادوار حضورىا قوي في 
ليبيا وىي فاعؿ اساسي ايضًا , وقوي في المعارضة السورية فالجماعات االسالمية 

فجأة في نظاـ الحكـ , ولكنو الظيور المتأني في االستدراج قد فشؿ , جاء  ظيرت
المشيد المتشكؾ بعد الحراؾ انتقاليًا فوضويًا غير مستقر , ودخمت الجماعات 
االسالمية السياسية في تحديات جديدة , فقد صعدة مف غير خبرة كافية في ُسدة 

اسي نفسيا الممثؿ الشرعي لمديف الحكـ والسمطة , وقد حسبت جماعات االسالـ السي
, وارادت اف تدمج مصالحيا وموقفيا مع الديف , ولكف لـ تالحظ اف معظـ 
الجماىير لـ تؤيدىا ألسباب دينية , وقد تأممت فييا قيادة سياسية جديدة بديمة , 
وقادرة عمى بناء االجماع الوطني وحؿ االزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية , 

كس ما تأممت المجتمعات , فقد انشغمت الجماعات بالتمكيف لنفسيا واالنتقاـ وعمى ع
 .     (1)مف خصوميا ومنافسييا وىذا الذي ادى الى فشميا في الحكـ 

نشأة االحزاب االسالمية سياسية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف , ممثمو 
صر بواسطة صناديؽ بجماعة االخواف المسمميف , وصمت الى السمطة في تونس وم

االقتراع , وىذا يطرح تحديات كبيرة ترتبط بقدرة االحزاب االسالمية التعامؿ مع 
 الواقع

واذا كاف العاـ الذي تال فوز االسالمييف االخوانييف في االنتخابات التونسية قـ 
المصرية والى حٍد ما في االنتخابات المغربية , ال يكفي الحكـ عمى مدى نجاحيـ او 

                                                           

عماف , الشرؽ  , ) سماء الوطن العربي واحترقتاالسالم السياسي شهب برق في أبراىيـ غريبة ؛  (1)
 . 2-1, ص  12817( العدد  2113االوسط جريدة العرب الدولية , 



ـ في تجربة السمطة , فأنُو يكفي عمى االقؿ القوؿ بأف دعائيـ الحموؿ السريعة فشمي
,  (1)لممشكالت المتفاقمة تيافتت , واف برغماتيتيـ تقدمت عمى حساب الدوغمائية 

مما يجعؿ انغماسيـ في االمور الدنيوية اصعب مف ذي قبؿ مما ادى وقوعيـ بيف 
 .  (2)ي مف الناحية الثانية الضغط السمفي مف ناحية والمدني العممان

 

 

 

 

 

 

 

 -: (1) أسثاب صؼٕد انرٍاراخ االساليٍح ميكٍ اجياسْا تؼدد يٍ انُقاط

انسجاـ الخطاب االسالـ السياسي مع البيئة االجتماعية , بما اف البيئات التي  .1
تولدت منيا الحركات االسالمية ىي بيئات اسالمية في االساس , وبما اف الديف 

 محوري ومؤثر في المجتمعات االسالمية .يمثؿ عامؿ 

                                                           
وىي تعصب لفكرة معينة ورفض االستماع لكؿ االفكار االخرى وحتى عند توفر دليؿ فاف  -: الدوغمائية (1)

 الدوغمائي يرفض المناقشة .
 . 448-447, ص  ذكرهُ مصدر سبؽ , أحمد الخمسي واخروف  (2)
, ) بغداد , مركز النور لمدراسات ,  اسباب وصول حركات االسالم السياسي لُسدة الحكم محمد الشيوخ ؛  (1)

 . 5-3, ص  24( العدد  2113



مناىضتيا لالستبداد الداخمي واالحتالؿ الخارجي , لقد قاومت الحركات  .2
االسالمية االنظمة المستبدة الحاكمة , ودفعت الثمف مقابؿ ىذِه المقاومة المتمثمة 
في اعتقاؿ وتعذيب ونفي افرادىا , فيي كانت عمى الدواـ ايضًا تقاـو كؿ اشكاؿ 

 حتالؿ واالستعمار والوصايا الخارجية . اال
االتكاء عمى ارضية الديف وعمؿ التطوعي االنساني , السمة االساسية  .3

لممجتمعات االسالمية ىي انعكاس وتجسيد لمديف , لذلؾ ىي متكيؼ معُو في 
عمميا ومشروعاتيا وخطاباتيا , وقد شكؿ الديف لمحركات االسالمية عامؿ ميـ 

 لمتجسيد والتأثير .
استبداد االنظمة العربية وفسادىا , في الوقت الذي تتمتع االنظمة العربية بمزيد  .4

مف القوى الفائقة احيانًا عمى صعيد اجيزتيا االمنية والعسكرية والمخابراتية , 
وعدـ مشاركة الشعب في ادارة الدولة , الذي يعني انفراد النخب الحاكمة في 

ور واشمئزاز المجتمع منيا , وكانت السمطة , وىذه العوامؿ ساعدت عمى نف
 الحركات االسالمية التي طرحت نفسيا كبديؿ واقعي عف االنظمة القائمة .   

 
 
 
 

وهناك عدد من االسباب التي ادت الى فشل التيارات االسالمية 
 -:(1)السياسية 

الخطاب الخاطئ لإلخواف عمومًا كاف سببًا مف اسباب الفشؿ , فخطاب  .1
إلسرائيؿ كاف خطاب ميادنًا ال يعبر عف روح النضالية االخواف لمغرب و 

                                                           
 . 2-1, ص  2113, شبكة البصرة,  اسباب فشل االخوان المسممين في الحكممحمد يحيى ؛  (1)



والجياد ضد اعداء االمة وىو خطاب مخالؼ لمخطاب السابؽ قبؿ تولي 
 السمطة . 

الممارسات السياسية الداخمية لإلخواف جعمت الشعوب العربية تتذكر  .2
الدكتاتورية السابقة , واف صياغة الدستور الجديد حصمت دوف مشاركة 

 الخرى . السياسية ا
سعي االخواف المسمميف الى اخونة الدولة مف خالؿ تعييف انصارىـ في  .3

 المراكز الميمة والحساسة .
سف القوانيف والقرارات االدارية وفؽ ىوى االخواف دوف االخذ باالعتبارات  .4

 بوجود قوى سياسية اخرى .
 الديمقراطية ىي حكـ الشعب والحركات االسالمية تعارض الديمقراطية الف .5

 الحكـ هلل ال لمشعب .
جماعات االسالـ السياسي لـ تأخذ بمرونة االسالـ بيذا الخصوص ولـ تعتمد  .6

 عمى المبادئ الديمقراطية التي قامت الثورة مف اجميا .    
 
 
 
 
 
 

 االسياخ االقرصادٌح  -: ثاٍَا

ـ ,  2113نودع دوؿ الحراؾ العربي الخمس , مصر وسوريا واليمف وتونس عاـ 
العاـ الجديد , بإرث مف االزمات بعد تحقيقيا نتائج اقتصادية متردية أثر  لنستقبؿ



اضطرابات امنية وسياسية متواصمة , وتعاني دوؿ عديدة في المنطقة العربية مف 
ازمات مالية جراء ما تعيشو مف احداث متوترة , ولكف االفراد التزاؿ مسمطة بشكؿ 

( التي انتفضت شعوبيا عمى انظمة الحكـ اكبر عمى البمداف ثورات ) الحراؾ العربي 
تطاليا اتيامات بالفساد واالستبداد لممطالبة بالتغير الى االفضؿ ولكف االفضؿ لـ 
يأتي بعد , مصر التي مرت بثالث مراحؿ انتقالية سجمت مؤشراتيا االقتصادية 
تراجعًا ممحوظًا بضغوط مف االوضاع السياسية واالمنية , وكشؼ مؤشرات 

دية حدوث تراجع ممحوظ لسعر صرؼ الجنيو المصري مقابؿ العمالت االقتصا
الرئيسية , وتراجع ايرادات السياحة وازدياد معدالت البطالة , وفي سوريا ال تزاؿ 
الحرب مستمرة بيف قوات االسد والمعارضة المسمحة وتياوي اقتصاد البمد يـو بعد 

لثورة , وأثارت معدالت التضخـ مميار دوالر منذ اندالع ا 211اخر وخسارة اكثر مف 
في سوريا والشكوؾ حوؿ طبع الحكومة االمواؿ دوف غطاء نقدي مقابؿ نقص 
المعروض مف السمـ والخدمات وتوقؼ االنتاج وشمؿ عممية االقتصاد وارتفاع وتيرة 
التيرب الضريبي , وفي اليمف اقترب االقتصاد مف حافة االنييار بعد تدىور 

تشار المسمحيف بالبالد , حيث تعرضت انابيب الغاز الى االوضاع االمنية وان
ىجمات مسمحة , وليبيا لـ تكف احسف حااًل مف بمداف الحراؾ العربي , حيث خسرت 

مميارات دوالر وتواجو منافسة جديدة مف الجزائر ونيجيريا في  7البالد اكثر مف 
ي حقوؿ النفط اسواؽ النفط بسبب وقؼ صادرات النفط الخاـ نتيجة االضطرابات ف

(1) . 

 

عمى الرغـ مف المكاسب السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي حققتيا الثورات 
العربية اال انيا دفعت فاتورة ذلؾ باىضو الثمف حتى االف عمى المستوى االقتصادي 

                                                           
   بإرث من االزمات االقتصادية 4102الربيع العربي تستقبل دول جريدة القدس العربية ؛  (1)



, حيث وصت قيمة الخسائر االقتصادية الى مائة دوالر , ويحذر خبراء مف 
التي يواجيا الوطف العربي تستدعي الوقوؼ عندىا ومعالجتيا , التحديات االقتصادية 

مميوف 17% وىو ما يعني وجود 18ومنيا ارتفاع معدالت البطالة الذي تجاوز 
مميار دوالر الستثمارىا في مشاريع توفر  71عاطؿ عف العمؿ , ما يحتاج ضخ 

تصادية العربية فرص عمؿ جديدة , وتشير البيانات الواردة افي احداث التقارير االق
الدولية العادة عف جامعة الدوؿ العربية وصندوؽ النقد الدولي ومنظمة االمـ المتحدة 
والبنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرىا مف المؤسسات الدولية الى تأثير 

, كما تسببت  2111الوضع المالي والسياسات المالية لمدوؿ العربية بدء مف عاـ 
اليرادات العامة , حيث تعاني دوؿ الحراؾ العربي مف ازمات االزمة تواطؤ ا

اقتصادية حادة , وقد تزايدت نفقات صندوؽ النقد الدولي لمحكومات الجديدة في تمؾ 
الدوؿ بسبب عجزىا عف تنفيذ اصالحات مالية واقتصادية , وىو ما زاد مف تأثير 

ات المالية لبنؾ الدولي , حجـ االزمات االقتصادية التي تعانييا واصبح ييدد السياس
ومف الواضح اف بعض دوؿ الثورات اصبحت قريبة جدًا مف قبوؿ شروط او 
توصيات صندوؽ النقد الدولي , وسوؼ يزداد ىذا القبوؿ مع حاجتيا المتزايدة لتوفير 

 .  (1)مصادر التمويؿ الضروري 

 

 

 

 

 
                                                           

 5-4, ص 2113, معيد الدراسات ,  العالقات العربية بعد الثورات تحديات جديدةمحمد مجاىد الزياف ؛  (1)



 العوامؿ الخارجية وأثرىا عمى الحراؾ العربي /  ادلطهة انثاًَ

  التنافس السعودي القطري -: أالً 

منذ القرف العشريف والعالقات السعودية والقطرية مضطربة , وذلؾ عندما طمب 
السعودية بضـ قطر ليا , باعتبارىا جزًء مف االحساء السعودية , وقتيا قامت 

شاؼ النفط في قطر تجدد الصراع , وقتيا بريطانيا باالعتراؼ بحدود قطر , وبعد اكت
شككت السعودية بأحقية قطر فب التنقيب عف النفط الموجود في اراضييا مف خالؿ 
الشركات االجنبية , وتدخمت بريطانيا مف جديد وايدت قطر حتى وقعت قطر اتفاقية 

رية ـ , ايضًا االزمة السو  1965مع السعودية تقتضي بترسيـ الحدود فيما بينيـ سنة 
اظيرت التنافس السعودية والقطري بشكؿ واضح , ومنُذ بداية االزمة السورية وقطر 
متواجد في الساحة وبقوة وكأنيا الالعب الوحيد فييا , فيي مف تدعـ المعارضة 
السورية بالسالح والماؿ وىي مف تستضيؼ مؤتمراتيـ وىي مف تعمؽ عضوية سورية 

ـ تكشؼ  2112ـ يرؽ لمسعودية , ما جعميا في في الجامعة العربية , واالمر الذي ل
عف دعميا لمفصائؿ المسمحة في سوريا عبر توحيد الجيود مع كؿ مف قطر 
واالمارات , وقتيا كانت الجماعة المعارضة ىي المجمس الوطني السوري , فبدأت 
 السعودية وقطر بتسميح المعارضة السوريا في تمؾ الفترة وبدأ كاًل منيـ بني طبيعية ,

ولكف الخالؼ كاف عمى اي الجماعات يتسنى تسميحيا , فالسعودية ومف خمفيا 
 . (1)امريكا عبرتا عف خالفيـ مف تسميح وتركيا لإلخواف المسمميف 

 

 

                                                           
-1(   ص 2115, ) مصر ,البديؿ ,   غياب مصر يشعل المنافسة بين قطر والسعوديةخالد عبدالمنعـ ؛  (1)

2 . 



 

مع بدء االزمة في سوريا اشتد الصراع بيف قطر والسعودية بعدما اعتبروا االزمة في 
سوريا فرصة ال لحاؽ الضربة يمحو المقاومة والممانعة في المنطقة وزيادة نفوذىا 
االقميمي , حيث ارادت السعودية استغالؿ ىذِه االزمة لضرب الدور القطري والذي 

فترة الحكـ لإلخواف المسمميف في مصر مما اشعر ازداد بعد التحرؾ القطرية اباف 
السعودية بالخطر سعت قطر في فترة بدء الصحوة االسالمية او ما يسمى بالثورات 
العربية الى لعب دور اقميمي , وىو ما كاف سيفييا بالمواجية مع الدور السعودي 

ريكا , وكانت قطر تريد اف تحؿ محؿ السعودية في الخميج كحميؼ قوي لمغرب وألم
وارادت قطر اف تحؿ اسالـ االخواف محؿ االسالـ السمفي السعودي , وقد سعت 
قطر الى االتياف بحكومة قريبة مف االخواف الى سدة الحكـ في بعض الدوؿ العربية 
التي شيدت اضطرابات , وكانت السعودية ترى اف الصحوة االسالمية تيددىا وتيدد 

يمي لغير صالح السعودية وحمفائيا , وىي سوريا دورىا وتغير النظاـ السياسي االقم
حيث اختمفت النظرتاف القطرية والسعودية حيث ارادت قطر استفادة اقتصاديًا 
وسياسيًا وايديولوجيًا مف االزمات السورية لتكسب لنفسيا دورًا اقميميًا , وبما اف قطر 

سوريا والى  كانت بعيدة عف الخطر الجغرافي الذي تشكمو الجماعات المسمحة في
ذلؾ فاقت السعودية في دعـ جماعت مسمحة وغيرىا , ولذلؾ تسبب الخالؼ 

 .  (1)السعودي القطري 

 

 

 

                                                           
 www.alwgut.com,  الخالف القطري السعودي وتداعياتهاالوقت ؛  (1)



 

 

 ازمة االرىاب  -: ثاٍَاً 

لـ يكف متوقع اف الدوؿ التي اختمفت بأسقاط انظمتيا بثورات شعبية خالؿ ما يعرؼ 
بػػ ) الحراؾ العربي ( تتحوؿ خالؿ ثالث سنوات الى ساحات قتاؿ والمعارؾ الطاحنة 
بيف شعوبيا والجماعات االرىابية المختمفة , والتي انتشرت بشكؿ نخيؼ في اراضييا 

اماكنيا التقميدية في اعماؽ اسيا الى المناطؽ  , وتنقؿ بؤرة مراكز االرىاب مف
الشماؿ االفريقي والجزيرة العربية , وعندما اندلعت الثورة التونسية وفتحت الباب اماـ 
الثورة المصرية ومف بعدىا وصؿ الحراؾ العربي الى كؿ مف ليبيا واليمف وسوريا 

الى انتشار الجماعات  وتفاءؿ كثيروف , ولكف الرياح لـ تأتي بالتغير المنشود وادت
المسمحة االرىابية , وقد اظيرت عمى الساحة انطباعات عدة اعمنت عف نفسيا مف 
خالؿ عمميات االرىابية والتيديد بتنفيذىا عمميات عنيفة , مثؿ جماعة انصار بيت 
المقدس وجند االسالـ وكتيبيو النصرة ودرع ليبيا وكتائب مصراتو , وكذلؾ تنظيـ 

ية , اف ثورات الحراؾ العربي ساىمت في ظيور تنظيمات ارىابية الدولة االسالم
جديدة شديدة العتاد ومتعددة االبعاد , ويعود ظيور تراجع ىيبة الدولة وضعؼ 
المؤسسات االمنية وقد واجيت البمداف العربية ازمة االرىاب وغياب االمف وانتشار 

, فغياب القانوف يدفع  السالح يعد سبب في انتشار الفوضى وما ينتج عنو مف عنؼ
الناس الى احتكار السالح خصوماتيـ دوف ثورات الحراؾ الذي لـ تحقؽ لشعوبيا 
حتى اليـو نوعًا مف االستقرار السياسي الحقيقي , مما ادى الى تردي االوضاع 



االمنية بشكؿ عاـ , وساعد الجماعات المتطرفة عمى ممارسة تحركاتيا بشكؿ 
 . (1)تشرذـ طبيعي بعيد عف الخوؼ وال

 

 

ىناؾ مف يقرأ ظاىرني الربيع العربي واالرىاب في ضوء نظرية المؤامرة والمؤامرة 
التي ال ينفؾ الضرب الرأسمالي مف حبكيا وتنفيذىا لمحيمولة دوف نيوض العرب , 
وىناؾ مف يراىما نتاجًا لجمؿ مف اليواجس االجتماعية والسياسية التي عششت في 

الدكتاتورية العسكرية , واالنظمة العائمية االستبدادية , واف الجسـ العربي منذ عيد 
تقاطع التياريف الميبرالية واالسالمية في الساحة السياسية العربية ىو الذي اخر 
الظاىرتيف واحرز ىذا التقاطع بيف التياريف الذي يتمثؿ في الربيع العربي وداعش 

اب العدالة االجتماعية في الدوؿ المذيف ىما وجياف لعمة واحدة , ويرجع ىذا الى غي
العربية , اف العقائد المتطرفة كي تفعؿ فعميا في النفوس ولكي تكوف دافعًا لسموؾ 
العنؼ والممارسات العدوانية مف االخريف , وتكوف بحاجة الى شروط واقعية ومغذية 
وداعمة , ومف خالؿ تكيؼ سياسي مؤسساتي لكي تحوؿ تمؾ العقائد الدينية الى 

 . (1)يولوجيات سياسية , فانتشار االرىاب ناتج عف تسمـ الوعي ايد

 

 

                                                           
, ) القاىرة , الشرؽ االوسط جريدة تبعات الربيع العربي مميشيات مسمحة وفوضى ودمارصفاء عزب ؛  (1)

 2-1, ص  12976( العدد  2114العرب الدولية , 
,  3411, العدد  2115, جريدة المدى ,  هل انعش ت ثورات الربيع العربي االرهابسعد محمد رحيـ ؛  (1)

 .  2-1ص 



 

 

 

 

 

 

 اخلامتح
المعروؼ اف بداية الثورات ليس مثؿ نيايتيا , فالربيع العربي لـ تثمر نتائجُو بعد فال 
الديمقراطية حقيقية وال التنمية حقيقية تمارس عمى ارض الواقع , ولذلؾ فالتصرؼ 

الى واقع المنطقة الجديدة واستشراؼ مستقبميا يبدو اكثر الى واقع , لذلؾ فالتطرؽ 
غموضًا , فالخمؿ او الخطر الذي يتربص بمصير الربيع العربي ىو عدـ وجود 
تصور استراتيجي بعيد المدى لتمؾ االنتفاضات الجماىيرية اذ اف اخطر ما فيو ىو 

ر نظاـ بديؿ االكتفاء بدور اسقاط رموز النظاـ مف دوف اف يتمكف مف تأسيس لتطو 
و ادى الى ربط التحوالت الحاصمة في المنطقة الى سيناريو الفوضى الخالقة ويمكف 

 -استنتاج االتي :

اف الحراؾ العربي وخاصة في تونس ومصر كاف بسبب االوضاع السياسية  .1
واالقتصادية التي وصؿ الييا البمديف , وفي تشابو ما عرؼ ) بزواج السمطة 

حت النخب السياسية عبارة عف رجاؿ اعماؿ ورأس الماؿ ( , اذ اصب



واقتصاد صورت لنفسيا االستثمار لكنيا اوصمت البمداف الى حالة مف 
 البطالة والفقر .

كانت بدايات الحراؾ العربي مف شباب مندفع وسرعاف ما ركبت االحزاب  .2
 االسالمية وتيرة الموجة وصيرت الثورات لصالحيا .

دارة البمداف وفؽ تصورات سياسية واضحة , لـ تستطع القوى االسالمية مف ا .3
بؿ انقسمت البمداف بيف مؤيديف ومعارضيف كانت واضحة في اىـ المفاصؿ 
السياسية كالتصويت عمى الدستور في مصر وعدـ قدرة حزب االتجاه 

 االسالمي في تونس مف الحصوؿ عمى الشرعية مما ادى الى فشميا .
انتاج نخب سياسية خرجت مف رحـ بسبب فشؿ القوى االسالمية تحت اعادة  .4

االنظمة السابقة , فعادت السمطة العسكرية الى مصر , وتمكنت القوى 
 المدنية في تونس الى العودة الى السمطة .

الجديدة بفعؿ داخمي فحسب , بؿ  –لـ يكف انتاج النخب السياسية القديمة  .5
وصؿ الحاؿ العربي ليمعب دورًا اتسـَ في الصراع تارة واالتفاؽ تارًة اخرى في 
انتاج ىذه النخب فضاًل عف جعؿ ساحة البمداف الى تصفيت حسابات وىذا 

القطري ( الى ضمانُو انظمة سياسية  –ما بدا جميًا في الصراع ) السعودي 
 ف .موالية الى احد الطرفي

 

 ادلصادر 

 أالً 

 . القرآن الكريم -

 -الكتب :  -ثانيًا : 



ثورات الخالص من االستبداد  -الربيع العربي  ؛احمد الخمسي  وآخروف  -
 . ( 2113) بيروت , دار شرؼ لمكتاب ,  1ط,  دراسة حاالت

دراسة تحميمية لعممية التحول السياسي في  2113مصر احمد فيمي ,  -
 ( . 2112 , مركز البياف لمبحوث والدراسات ) 1ط,  مصر

) جامعة  الثورات العربية ربيع عربي بخريف اقتصاديجواد كاظـ البكري ؛  -
 ( . 2111بابؿ , كمية االدارة , 

القاىرة , )  يناير انتفاضة شعب وسقوط فرعون 25ثورة  ؛الحسيني ميدي  -
 ( . 2111دار الخمود , 

)جامعة كربالء ,  الربيع العربي ثورات لم تكتملخالد عميوي الصرداوي ؛  -
 . (  2113كمية القانوف , 

) بغداد ,  ثورة التغير وتداعياتها عمى األنظمة العربية؛  عالء عكاب خمؼ -
  ( 2111, بيت الحكمة , 

 ثورة ومقدمات الربيع العربيالعرب وتحديات القرن مطالع ال ؛فايز سارة  -
 ( . 2111دار الكتب المصرية ,  ) القاىرة , 

معركة الربيع العربي والثورة المضادة  وصياغة  ؛ليف نوييض وأليكس واريف  -
بال طبعة , ,  جامعة بيؿ ) , عرض صالح عثماف حسف  عصر جديد

2112  ). 
,  لعالم العربياالبواب المغمقة دراسة حول ازمة التغير في امنى خويص ؛  -

 . ( 2111)  لبناف بيروت , دار الفارابي ,  1ط
 المجالت والدوريات -ثالثًا : 

 

االسالم السياسي شهب برق في سماء الوطن العربي أبراىيـ غريبة ؛  -
 . ( 2113عماف , الشرؽ االوسط جريدة العرب الدولية ,  , ) واحترقت



بإرث من  4102تستقبل دول الربيع العربي جريدة القدس العربية ؛  -

 .  االزمات االقتصادية
, )   غياب مصر يشعل المنافسة بين قطر والسعوديةخالد عبدالمنعـ ؛  -

 (. 2115مصر ,البديؿ , 
معيد جنيؼ لحقوؽ  ) الربيع العربي وحقوق االنسانرياض عزيز ىادي ,  -

 . ( 2116االنساف , 
, جريدة  االرهابهل انعش ت ثورات الربيع العربي سعد محمد رحيـ ؛  -

 .3411, العدد  2115المدى , 
, ) تبعات الربيع العربي مميشيات مسمحة وفوضى ودمارصفاء عزب ؛  -

 . 12976( العدد  2114القاىرة , الشرؽ االوسط جريدة العرب الدولية , 
سنوات عمى ثورات الربيع العربي النجاحات  5عبدالوىاب األفندي واخروف ,  -

 . ( 2116سمسمة ندوات مرز الجزيرة لمدراسات  ) واالخفاقات

صحيفة الرياض اليومية ,  ) االسباب العشرة لمربيع العربي ؛فاضؿ عماني  -
 ( 2114/ نوفمبر / 2في يوـ  16632العدد 

, )  اسباب وصول حركات االسالم السياسي لُسدة الحكم محمد الشيوخ ؛  -
 . 24( العدد  2113بغداد , مركز النور لمدراسات , 

, معيد  العالقات العربية بعد الثورات تحديات جديدةمحمد مجاىد الزياف ؛  -
 . 2113الدراسات , 

مركز الدراسات السياسية  ) الثورة المصرية نموذجًا حضارياً  ؛نادية مصطفى  -
2111 ) . 

 -:  المواقع االلكترونية -رابعًا :  



 شبكة البصرة,  اسباب فشل االخوان المسممين في الحكممحمد يحيى ؛  -
,2113 . 

 . www.alwgut.com,  الخالف القطري السعودي وتداعياتهاالوقت ؛  -
 

 

 
 

http://www.alwgut.com/

