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 اإلهداء
 

 إلى منور نفوسنا وعقولنا ....
 حبيبنا وسيدنا ومعممنا .. نبينا الكريم محمد  

إلى من وهبني الحياة وأحاطني برعايته وحثني عمى طريق 
 الدي ...... حفظه اهللاالرتقاء و 

إلى من حممتني وهنًا ووضعتني وهنًا ورأيت نور الحياة وأنا في 
 أحضانها ويبكي قمبها لحزني وتدمع عينها لفرحتي

 والدتي ..... الغالية
 وأخيرا إلى كل من ساعدني ولو بكممة طيبة 

 اهدي ثمرة جهدي المتواضع
 الى جميع زمالئي في مرحمة الدراسة

 حبًا ووفاءً 
                                                                                   

 الباحث
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 شكر وتقدير
 

أجدددد لاامدددا  علدددي  مدددن أاجدددب الأكدددال أن أ  ددددم بشدددكر  ال دددال  
)أ.م.د. شددددداكر عبدددددد الكدددددريم أام نددددداني البدددددالذ  لددددد  أسددددد ا   ال ا ددددد  

جيبا ددده السدددديد  الددد   كدددان لبددد ا البحدددث حددد  أاكدددر مدددن  أال ارجي(
أمالح ا ه الدقي ة، أرعاي ه المس مر ، كلأاله لما أصد  ذد ا البحدث  لد  

 صأر ه الحالية.
لعلميدة كما أ أجه بالشدكر أال  ددير  لد  أسدا   ي الكدرام لجبدأدذم ا

، أ  صدي ح اق ده كدي ذد ا الجيد  ممدا  الكبير  كي غرس منبجية ال دانأن
لبحدددث عدددن الح ي دددة، أذدددم أعطددداذم صدددالبة المبددددأ ، أمعان دددة م اعدددب ا

أكددي قسددم العلددأم  عمأمددا ال ددانأن أالعلددأم السياسدديةكددي كليددة     ااألسدد
 .السياسية  صأصا

 أاشكر  ك  من مد لي يد العأن كي انجاا ذ ا البحث
  أمن هللا نس مد العأن أال أكيق                       
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 المقدمة
 

شيدت المنطقة العربية منعطؼ سػياسي خطػير بات يعػرؼ بالربيع العػربي ، 
حػت بحكـ زيف العابديف بف عمػي في اوىو مصطمح أطمؽ عمى األحداث التي أط

يد معمر القذافي في ليبيا ، وعمى عبد اهلل تونس ، وحسني مبارؾ في مصر ، والعق
 صالح في اليمف .

ومفيـو التغيير السياسي يتسـ بنوع مف الشمولية واالتساع، ولفظ التغير 
السياسي لغة يشير إلى التحوؿ، أو النقؿ مف مكاف إلى آخر ومف حالة إلى أخرى، 

في مجتمع ما ويقصد بو أيضًا مجمؿ التحوالت التي تتعرض ليا البني السياسية 
كما يقصد بو . بحيث يعاد توزيع السمطة والنفوذ داخؿ الدولة نفسيا أو عدة دوؿ 

 . قراطي إستبدادي إلى وضع ديمقراطي ديم أيضًا اإلنتقاؿ مف وضع ال

وجاءت إيديولوجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامؿ داخمية 
ليا دور ميـ وحاسػـ في تغػيير األحداث ،  سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كاف

ىذا بجانب عوامؿ خارجية ال يمكف إغفاليا اختمؼ الباحثوف حوؿ اىميتيا في عممية 
التغيير ، ألف البعض يرى أف الثورات العربية إندلعت مف المحيط العربي الداخمي 

 ولـ يكف ألي عنصر خارجي دور في ذلؾ .

الع ثورات الربيع العربي ، بجانب محاولة وتناقش الورقة عوامؿ وأسباب إند
اإلجابة عمى إمكانية أف تدفع ايديولوجيا التغيير إلى تحقيؽ إصالح سياسي في دوؿ 
الربيع العربي بحيث يجب أف تضع ىذه الثورات أىداؼ معينة تنبني عمييا إرادة 

 الشعوب فكريًا ومعرفيًا .

 

 البحث : اشكالية
لعربػي او كمػا يطمػؽ عميػو الربيػع العربػي موضػوعًا ذو منذ عدة سنوات يشكؿ الحراؾ ا

اىمية بالغة لمسياسػييف والمػراقبيف لمختمػؼ بمػداف العػالـ وذلػؾ الىميػة المنطقػة سياسػيا 
واقتصػػاديا وجغرافيػػا وسػػيحاوؿ ىػػذا البحػػث فػػي الصػػفحات التاليػػة االجابػػة عػػف التسػػاؤؿ 

 المحوري ىو .
ومػا ىػي  0212عربػي الػذي انشػبا اواخػر ما ىي االسػباب والػدوافع مػف وراء الحػراؾ ال

 .النتائج التي ترتبت عمى ذلؾ الحراؾ حتى اليـو 
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 اهمية البحث : 
مػػػف خػػػالؿ اشػػػكالية البحػػػث تتضػػػح لنػػػا اىميتػػػو حيػػػث سنسػػػعى جاىػػػديف بتوضػػػيح مػػػا 

 توصؿ اليو الحراؾ العربي وما استفاد منو العالـ العربي .
 فرضية البحث

ي قػػاـ مػػف اجميػػا لػػـ يػػرؽ الػػى المسػػتوى واآلمػػاؿ التػػي اف الحػػراؾ العربػػي واالسػػباب التػػ
 كانت معقودة عمييا بؿ انيا أنتجت نظاما سياسيا مماثال لما قبؿ الثورة . 

 
 منهجية البحث :

تطمبػػت منيجيػػة البحػػث مػػف اجػػؿ االحاطػػة بمحػػاوره اعتمػػاد المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي 
 واالعتماد عمى ما جاء في كتب ومصادر تخص ىذا البحث.

 
 هيكمية البحث:

ثػػػػػالث مباحػػػػػث  نػػػػػا ىػػػػػذا عمػػػػػىثولموقػػػػػوؼ عمػػػػػى واقػػػػػع الحػػػػػراؾ العربػػػػػي فقػػػػػد قسػػػػػمنا بح
حركػػػات :االسػػػباب الموجبػػػة لمحػػػراؾ العربػػػي ، امػػػا المبحػػػث الثػػػاني فقػػػد تضػػػمف االوؿ

النتػػػائج لثػػػورات سػػػقوط حسػػػني ، والمبحػػػث الثالػػػث حمػػػؿ عنػػػواف التغييػػػر وتعػػػدد اشػػػكاليا
، تمػت ىػذه المباحػث خاتمػة متضػمنة اىػـ نس مبػارؾ فػي مصػر وزيػف العابػديف فػي تػو 

 االستنتاجات والتوصيات .
وفقػػت فيػػذا مػػا افضػػؿ اهلل  إفىػػذا واتمنػػى اف اكػػوف قػػد وفقػػت فػػي اعػػداد ىػػذا البحػػث فػػ

 عمي بو مف عمـ واف قصرت فمف نفسي وما الكماؿ اال هلل وحده .
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 المبحث االأ 
 الدا لية أال ارجية( )يللحراك العرب ال ي دعتاالسباب 

 
 

أطمؽ مصطمح الربيع العربي عمى الثورات العربية التي مثمت حركات 
  2010خالؿ أوخر عاـ  البمداف العربيةانطمقت في ُكؿِّ احتجاجية سممية ضخمة 

 محمد البوعزيزيالتي اندلعت جراء إحراؽ  بالثورة التونسية، متأثرة 2011ومطمع 
نفسو ، والتي اطيحت بحكـ زيف العابديف بف عمي في تونس و محمد حسني مبارؾ 
في مصر و العقيد معمر القذافي في ليبيا. وكذلؾ تنازؿ الرئيس اليمني عمي عبدهلل 

صالحياتو لنائبو بموجب المبادرة الخميجية ىي تندرج ايضًا في ىذا  صالح عف
، وكاف مف أسبابيا األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادّي وسوء اإلطار 

األحواؿ الَمعيشية، إضافة إلى التضييؽ السياسّي واألمني وعدـ نزاىة االنتخابات في 
 مف اآلالؼ مئات احتشد ، 2011 فبراير 4 الجمعة يوـ فيو  .معظـ البالد العربية

 صالة أدوا حيث ،"ؿ الرحي جمعة" شعار رافعيف التحرير ميداف في المصرييف
 والمشاركة والمؤازرة الخارجي، التعاطؼ جني المصرية الثورة وواصمت ، الجمعة

 إلى النظاـ سعى الفترة ىذه وفي العدد، مميونية المظاىرات غدت حتى الداخمية،
 شباب وممثمي السياسية، األحزاب مع حوارات إجراء خالؿ مف واحتوائيا الثورة تنفيس
 واعتبروا سميماف، عمر .الرئيس نائب مع الحوار رفضوا الثورة شباب أف إال ة،الثور 

 (1) . 2011 فبراير 10 الخميس يـو في، و  المتصاعد الشعبية الثورة يخدـ ال الحوار
 

 (0)وىنالؾ أسباب وعوامؿ داخمية وخارجية أدت إلى قياـ ثورات الربيع العربي تتمثؿ: 
                                                           

 محور دوؿ الشعبية في الثورية والتحوالت األمريكية المتحدة الواليات،  عبدالحميـ أسعد عبدالحميـ عبداهلل(  1)
العميا،  الدراسات الوطنية / كمية النجاح ( ، رسالة ماجستير ، جامعة0211-0212العربي ) اإلعتداؿ
 .111، ص0210

 5113الحوار المتمدف ، العدد  –الشرؽ األوسط والربيع العربي آفاؽ ومستقبؿ  –بو بكر رحمة ميدي أ(  0)
 .15، ص 0210يناير  00بتاريخ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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 المطمب االول 
  خميةاألسباب الدا

نػػػػػػػػػػػدالع الثػػػػػػػػػػػورات  وليػػػػػػػػػػا دور مفصػػػػػػػػػػػؿ وحاسػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي تفجيػػػػػػػػػػر األحػػػػػػػػػػػداث وا 
، وىػػػػػػػػػػػػي عديػػػػػػػػػػػػدة منيػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػباب اجتماعيػػػػػػػػػػػػة واقتصػػػػػػػػػػػػادية وسياسػػػػػػػػػػػػية وتعميميػػػػػػػػػػػػة 

 وثقافية .
حيػػػػػػػػػػػث يعػػػػػػػػػػػيش معظػػػػػػػػػػػـ ( األسبببببببببببباب االجتماعيبببببببببببة واالقت بببببببببببادية : 1)

سػػػػػػػػػكاف منطقػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػػط فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػػاـ إجتمػػػػػػػػػاعي متخمػػػػػػػػػؼ يعتمػػػػػػػػػد 
واتيػػػػػػػػػػػا األساسػػػػػػػػػػػية ىػػػػػػػػػػػي القبيمػػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػػذي يتحػػػػػػػػػػػرؾ عمػػػػػػػػػػػى عالقػػػػػػػػػػػات القرابػػػػػػػػػػػة و ن

لمخرافػػػػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػػػػة ايضػػػػػػػػػػػًا و  بػػػػػػػػػػػدافع العػػػػػػػػػػػرؼ و العػػػػػػػػػػػادات و التقاليػػػػػػػػػػػد القديمػػػػػػػػػػػة،
 دور محوري في تأصيؿ ىذا النظاـ المتخمؼ .

وىنالػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف وراء تخمػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػػػػػواحي 
 االقتصادية واالجتماعية ىما :

ؽ األوسػػػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػػػف : حيػػػػػػػػػػػػػػث تعػػػػػػػػػػػػػػاني معظػػػػػػػػػػػػػػـ دوؿ الشػػػػػػػػػػػػػػر  االقت بببببببببببببباد -
التخمػػػػػػػػػػػػؼ االقتصػػػػػػػػػػػػادي خاصػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػة ، فيػػػػػػػػػػػػي غالبػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػػا 
تعتمػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػى واردات الػػػػػػػػػػػػنفط أو السػػػػػػػػػػػػياحة والمعونػػػػػػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي 
حػػػػػػػػػيف تغيػػػػػػػػػب التنميػػػػػػػػػة الحقيقيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػبب صػػػػػػػػػعوبات تتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي إرتفػػػػػػػػػاع 
معػػػػػػػػػدؿ تزايػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػة ، نقػػػػػػػػػص الكػػػػػػػػػوادر الوطنيػػػػػػػػػة 

االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي ،  ، التفػػػػػػػػػػػػػػػػػاوت فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى التطػػػػػػػػػػػػػػػػػور
إنخفػػػػػػػػاض مسػػػػػػػػتوى اإلدخػػػػػػػػػار . وفػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا الوضػػػػػػػػع المتػػػػػػػػردي فػػػػػػػػػأف 

 دخؿ الفرد سيكوف متدني .
 

حيػػػػػػػػػث وصػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػدد سػػػػػػػػػكاف العػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ  التربيببببببببة والتعمبببببببببيم : -
مميػػػػػػػػػػػػوف نسػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػػف  122مميػػػػػػػػػػػوف نسػػػػػػػػػػػػمة بيػػػػػػػػػػػنيـ  553ـ نحػػػػػػػػػػػو 0221

رتفػػػػػػػػػػاع نسػػػػػػػػػبة ا52األميػػػػػػػػػيف وتبمػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػبة األميػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوالي  ألميػػػػػػػػػػة % ، وا 
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يشػػػػػػػػػكؿ فجػػػػػػػػػوة عميقػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػور المجتمػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػي ، وتترتػػػػػػػػػب 
 (1) عمييا نتائج سياسية واجتماعية خطيرة .

كمػػػػػػػػػػػػػػػػا أف السياسػػػػػػػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػػػػػػػػػط ماعػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
إسػػػػػػػػػػػرائيؿ تسػػػػػػػػػػػير بشػػػػػػػػػػػػكؿ تقميػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػي التمقػػػػػػػػػػػػيف وعػػػػػػػػػػػدـ إعطػػػػػػػػػػػاء الطالػػػػػػػػػػػػب 

ي فػػػػػػػػػي فرصػػػػػػػػػة لمتفكيػػػػػػػػػر المفتػػػػػػػػػوح ، وىنػػػػػػػػػاؾ عػػػػػػػػػدـ اإلىتمػػػػػػػػػاـ بالبحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػ
الجامعػػػػػػػػػػػات ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػي أف ازمػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػػي 
تعنػػػػػػػػػػػػػي التخمػػػػػػػػػػػػػؼ العربػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػف ركػػػػػػػػػػػػػب الحضػػػػػػػػػػػػػارة والنيضػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػة ، 
والمالحػػػػػػػػػظ أف نسػػػػػػػػػبة اإلنفػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػي بالنسػػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػاتج 

% فػػػػػػػػػػي األقطػػػػػػػػػػار العربيػػػػػػػػػػة كافػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػاـ 2.3المحمػػػػػػػػػػي اإلجمػػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػػـ تتعػػػػػػػػػػد 
فػػػػػػػػػػأف اإلنفػػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدا ، بينمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػػرائيؿ  1110

% مػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػاتج 0.1مميػػػػػػػػػػػػػارات  شػػػػػػػػػػػػػيكؿ  يػػػػػػػػػػػػػوازي  1.9العسػػػػػػػػػػػػػكري حػػػػػػػػػػػػػوالي 
 (0) القومي  .
 

معظػػػػػػػػػـ بمػػػػػػػػػداف الشػػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػػط ىػػػػػػػػػي ذات نظػػػػػػػػػـ  ( األسبببببببببباب السياسبببببببببية :0)
سػػػػػػػػػػتبدادية يقػػػػػػػػػػع بعضػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػي جغرافيػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػػػي ، وبالتػػػػػػػػػػالي  تسػػػػػػػػػػمطية وا 

تعدديػػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػػية والتػػػػػػػػػػػػداوؿ فػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػذه األنظمػػػػػػػػػػػػة تنعػػػػػػػػػػػػدـ مظػػػػػػػػػػػػاىر ال
السػػػػػػػػػػممي لمسػػػػػػػػػػمطة وحريػػػػػػػػػػة التعبيػػػػػػػػػػر واإلعػػػػػػػػػػالـ  ، وبالتػػػػػػػػػػالي كميػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػباب ادت 

 إلى إندالع ثورات الربيع العربي .
 والنجػػاح، الفشػػؿ فػػرص بػػيف وسػػط كحالػػة مصػػر ظيػػرت المقابػػؿ، فػػي

 بالسػػػمطة  بػػػاالنفراد طمػػػوح ذات سياسػػػًيا قويػػػة أطػػػراؼ وجػػػود بسػػػبب
 مػػف نػػوع وبسػػبب اآلف، حتػػى المسػػمميف افوكػػاإلخو  مرحمػػة فػػي كػػالجيش
 الفكػػػر وأنصػػػار اإلسػػػالمييف بػػػيف لمتوافػػػؽ المعػػػوؽ األيػػػديولوجي العػػػداء

                                                           

 .15، ص ، مصدر سابؽميدي أبو بكر رحمة(  1)
 .11، صالمصدر نفسو(  0)
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 االنتقاليػػة المرحمػػة خػػالؿ الصػػراع دراميػػة ذلػػؾ يفسػػر .والعممػػاني المػػدني
 (1) .البالد في المستقبؿ سيناريوىات وتعقد

 
 المطمب الثاني

 األسباب الخارجية 
مػػػػػػػػػػؿ الداخميػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي أدت إلػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػاـ الثػػػػػػػػػػورات بجانػػػػػػػػػػب األسػػػػػػػػػػباب والعوا

العربيػػػػػػػػػػػػة ىنالػػػػػػػػػػػػؾ عوامػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػؤثرة خػػػػػػػػػػػػارج حػػػػػػػػػػػػدود الػػػػػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػػػػػي قامػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػا 
الثػػػػػػػػػػػػورات ، وىػػػػػػػػػػػػذه العوامػػػػػػػػػػػػؿ الخارجيػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػا دور ال يمكػػػػػػػػػػػػف إغفالػػػػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػػػػورة 
عامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي إحػػػػػػػػػداث التغييػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػػط ، ولكنيػػػػػػػػػا ال يظيػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػا 

 العربية . تاثير فعاؿ في حاؿ الربيع العربي في البمداف
 وحوؿ مدى تأثير العوامؿ واألسباب الخارجية ىنالؾ أتجاىاف :

إتجػػػػػػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػػػػػرى اف الثػػػػػػػػػػػػػػورات العربيػػػػػػػػػػػػػػة واالحتجاجػػػػػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػناعة  (1)
داخميػػػػػػػػػػػػػػػة خالصػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػف فييػػػػػػػػػػػػػػػا أي دور خػػػػػػػػػػػػػػػارجي ، ويػػػػػػػػػػػػػػػذىب 
أنصػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػذا األتجػػػػػػػػػاه إلػػػػػػػػػى أبعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ ويعتقػػػػػػػػػدوف بػػػػػػػػػأف الغػػػػػػػػػرب 

نمػػػػػػػػػػا وخاصػػػػػػػػػػة الواليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػدة ليسػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػعيدة بػػػػػػػػػػالثو  رات العربيػػػػػػػػػػة وا 
 يتـ التعامؿ معيا كامر واقع .

 
إتجػػػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػػرى دور العامػػػػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػػػػارجي لػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػوة مػػػػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػػػػي تحريػػػػػػػػػػػؾ  (2)

حػػػػػػػػػػػداث تغييػػػػػػػػػػػرات فيػػػػػػػػػػػو ، ويعتقػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػحاب ىػػػػػػػػػػػذا  الشػػػػػػػػػػػارع العربػػػػػػػػػػػي وا 
األتجػػػػػػػػػػػاه إسػػػػػػػػػػػتنادًا إلػػػػػػػػػػػى وثػػػػػػػػػػػائؽ سػػػػػػػػػػػرية كشػػػػػػػػػػػفيا موقػػػػػػػػػػػع  ويكمػػػػػػػػػػػيكس  أف 

تػػػػػػػػػػدعـ  الواليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػدة دفعػػػػػػػػػػت ماليػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػدوالرات إلػػػػػػػػػػى منظمػػػػػػػػػػات
الديموقراطيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػر ، والػػػػػػػػػػػػػػػبعض يػػػػػػػػػػػػػػػرى أف ىػػػػػػػػػػػػػػػذه الوثػػػػػػػػػػػػػػػائؽ 
والموقػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف لػػػػػػػػو دور فاعػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػا حػػػػػػػػدث فػػػػػػػػي العػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػي 

                                                           

 ، 386 العدد . ربية،الع الوحدة دراسات مركز ، العربي المستقبؿ ثورتيف، بيف مصرو  بيروت فرسخ، عوني(  1)
 .59، ص2012 أوؿ  كانوف
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ألف ىػػػػػػػػػػػػػذه الوثػػػػػػػػػػػػػائؽ كشػػػػػػػػػػػػػفت امػػػػػػػػػػػػػور سػػػػػػػػػػػػػرية عديػػػػػػػػػػػػػدة حػػػػػػػػػػػػػوؿ الحكػػػػػػػػػػػػػاـ 
 .حجـ الفساد الموجود في ىذه الدوؿوحاشيتيـ وعف 

 

 المطلب الثالث
 االسباب االقتصادية

 المعيشية الحياة مف جعمت صعبة اقتصادية أوضاع عربيةال البمداف معظـ يسود
 عف والتعبير لالحتجاج الشوارع إلى لمخروج أجبرتو يطاؽ، ال امرا العربي لإلنساف
 مف .االقتصادية معاناتو عف المسئولة ىي بنظره التي المستبدة، األنظمة ضد غضبو

 :األوضاع ىذه بيف
 السكاف مف % 20 حوالي يعيش  :الةالبط معدالت وتزايد المدقع الفقر انتشار
 العربية العمؿ منظمة بيانات حسب .مصر في منيـ % 41 الفقر، خط تحت العرب
 وىذه .العالمي المعدؿ ىو % 6.3 مقابؿ % 14.5 العربية البمداف في البطالة تبم 

 بصورة العممية والمعاىد الجامعات خريجي وخاصة الشباب شريحة بيف تزداد النسبة
 مصر مثؿ دوؿ في البطالة تزداد الذي الوقت في أنو لمنظر الممفت ومف .رئيسية

 استيراد إلى الغنية الخميجية العربية الدوؿ تمجأ واليمف، وسوريا وتونس والجزائر
 لألمـ العاـ التقرير وكشؼ .ة البطاؿ حجـ معدالت في زاد ما العربية، غير العمالة
 اليـو تصؿ التي العربي العالـ في البطالة أف 2002 لعاـ اإلنسانية لمتنمية المتحدة

 عشر بعد % 25 إلى سترتفع إنيا ويعتقد العالـ، في النسب أعمى تعتبر % 15 إلى
 عمى ساعد وما (1) .العاممة األيدي الستيعاب العمؿ سوؽ توسيع عدـ بسبب سنوات
 أعمى الشابة العمرية الفئة في السنوية الزيادة فمعدؿ السكاني، االنفجار ىو البطالة
 .األخرى العمرية الفئات في منيا
ذا السكاني، النمو معدؿ مف أعمى زيادتيا معدؿ ويعد  مع الزيادة ىذه ترافقت وا 

 مستمر، بشكؿ جديدة عمؿ فرص خمؽ عمى القادر االقتصادي معدالت النمو ضعؼ
 في فالخريجي وغير الخريجيف استيعاب عمى القدرة سيزداد، وستقؿ البطالة معدؿ فاف
 في متأزمة اقتصادية سياسات ظؿ في عدـ االستقرار إلى يؤدي ما العمؿ، سوؽ

 والفقر البطالة معدالت بازدياد ىاما دورا االقتصادية العولمة لعبت .العربية البمداف
                                                           

 .13مصدر سابؽ ، ص فرسخ، عوني ( 1)
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 أخرى ناحية مف واألمف والسياسة الماؿ رجاؿ مف طبقة وظيور ناحية، مف والجريمة
 سبب ما المتقدمة، العولمة اقتصادات منافسة مف العربي االقتصاد عجز بسبب
 الدخؿ توزيع في كبير خمؿ إلى وأدى الصغيرة، والمصانع الورش مف العديد بإغالؽ
 والسماسرة المرابيف مف صغيرة قمة جيوب إلى ذىبت التي القومية والثروة الوطني

 لممموؾا العاـ القطاع خصخصة الحاكمة السياسية الطبقة مف المقربيف الطفيمييف
 أصدر مثال، مصر ففي .(1) والفقر البطالة معدالت ازدياد في آخر دورا لعبت لمدولة
 بموجبو والذي العاـ، بالقطاع الخاص 93 رقـ القانوف 1993 عاـ المصري النظاـ

 في األمواؿ رؤوس ألصحاب لمشعب أصوال الممموكة العاـ القطاع شركات بيع تـ
 وفتحت اإلنتاجية، العممية في التدخؿ عدـ ياسةس النظاـ ومارس والخارج، الداخؿ
 لتحرير أخرى إجراءات اتخاذ تـ .واالستثمار األجنبي الماؿ رأس أماـ ب األبوا

 السمع أسعار وزيادة السمعي الدعـ وتخفيض العاـ، القطاع مف المصري االقتصاد
 وتقميص الضرائب وزيادة الحكومية الخدمات عمى الرسـو وزيادة األساسية والخدمات
 زيادة إلى أدى ما واإلسكاف، والتعميـ الصحة مثؿ الخدمية القطاعات عمى اإلنفاؽ

لى الدخؿ، ومحدودي الفقراء معاناة في  واالجتماعية االقتصادية األوضاع تدىور وا 
 (0) .والبطالة الفقر معدالت اتساع إلى أدى ما
 
 
 
 
 

المبحثالثاني

حركاتالتغييروتعدداشكالها

                                                           

 لألبحاث العربي المركز يومياتيا، خالؿ مف وصيرورتيا ثورة بنية المجيدة، التونسية الثورة ( عزمي بشارة ،  1)
 .01، ص0211،  1ط ,بيروت السياسات، ودراسة

 العدد العربي ، المستقبؿ السوسيولوجي، لمفيـ محاولة مصر في الثاني كانوف 03 ثورة دوح،  أبو كاظـ خالد (0)
 .11ص 3/11/0211، 593
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ت حالة التغيير في تونس دفعة لجماىير مصر فأطمقوا ثورتيـ بعد اسابيع لقد اعط

مف التعبئة السياسية ونجحوا في اسقاط نظاـ حسني مبارؾ   اخر الفراعنة   وانطمقت 

تسارع وتالحؽ االحتجاجات والحركات بصورة اوسع في بعض البمداف االخر ، 

ير جديدة، وذلؾ حتى في األحداث وتطورىا يسير في اتجاه ظيور معادالت تغي

الدوؿ التي نجحت فييا ىذه الثورات في إسقاط األنظمة الحاكمة. ونظرا لذاؾ فإننا  

سننأى عف تقديـ أي أحكاـ نيائية بخصوص تحديد مالمح ثقافة جديدة لمتغيير في 

العالـ العربي فمصير الحراؾ السياسي واالجتماعي ما يزاؿ مفتوحا عمى كؿ 

 يسمح بقراءتو قراءة موضوعية تساعد عمى كشؼ مالبساتو وتتبع االحتماالت، مما ال

وبعد أف كاف المنظور السائد في البحوث  (1) سمـ تطوره واستشراؼ مستقبمو.

والدراسات  السياسية العربية يركز عمى تناوؿ ودراسة مؤسسات الدولة بما فييا 

لتظير أنماطا مختمفة األحزاب السياسية ، جاءت التحوالت العربية عمى أرض الواقع 

وجديدة مف القنوات فرضت عمى الباحثيف والمتخصصيف إعادة النظر في مفاىيـ 

وحقائؽ جديدة لعدد مف الظواىر السياسية. ومما يثير االنتباه والدىشة عجز النسؽ 

اإلدراكي والمعرفي لمعمـو االجتماعية والسياسية عف التنبؤ بالحراؾ العربي  و فشمت 

ز والمعاىد المتخصصة في دراسة الشؤوف العربية عف قراءة الواقع عشرات المراك

                                                           

، 0211، أكتوبر 191أحمد تيامي عبد الحي،   لماذا لـ تتنبأ العمـو اإلجتماعية بالثورات العربية ؟ ، مجمة السياسة الدولية، ع.  - 1
 .11 -11ص. 
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ستراتيجية  بالطريقة  السياسي العربي، حيث تفاجأ الجميع، دوال ومراكز أكاديمية وا 

 . (1)والصورة التي تمت بيا موجة التغيير الجديدة في العالـ العربي

 المطمب االول

 في الحراك العرابي مشاركة الحركات الدينية والعرقية والمناطقية

( صعود التيارات 0210 -0211شيدت المنطقة العربية في الفترة االخيرة ) 

االسالمية بشكؿ الفت لمنظر وغير مسبوؽ عمى صعيد المشاركة السياسية في عممية 

نتج عف سمطوية النظـ السياسية العربية المحتكرة لكؿ المجاالت، صنع القرار ، 

عثر المسار الديمقراطي، و ازدياد الشعور باإلحباط و انسداد األفؽ السياسي، وت

اليأس وفقداف الثقة...مما دفع بكؿ الميتميف و المتتبعيف لمشأف العاـ إلى المشاركة  

في الحياة العامة  مف خالؿ قنوات بديمة، وفي مقدمتيا الحركات الدينية و العرقية و 

واجية  النظـ المستبدة في المناطقية، و التي تحولت إلى أىـ فاعؿ سياسي في م

. وفي السنوات األخيرة، ظيرت أيضا العديد مف الحركات (0)معظـ الدوؿ العربية

االحتجاجية ذات أرضية سياسية ومطمبية نشأت خارج األطر المؤسسية ، ورفضت 

تمؾ الحركات أف تشارؾ في المنظومة السياسية التي فرضتيا الدولة عمى معارضييا، 

اوز مطالب اإلصالح التدريجي، وطالبت بالتغييرات مف خالؿ وتبنت خطابا يتج

                                                           

، 0211، أكتوبر 191تتنبأ العمـو اإلجتماعية بالثورات العربية ؟ ، مجمة السياسة الدولية، ع.  أحمد تيامي عبد الحي،   لماذا لـ - 1
 .11 -11ص. 

 1عمي عودة العقابي ، الحراؾ الجماىيري الشعبي الواسع والتغيير في البمداف العربية )دراسة في االسباب والنتائج والتحديات ( ، ط - 0
 .33، ص 0215الشرؼ ، ، دار الضياء لمطباعة ، النجؼ ا
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تعبئة الشارع في مواجية النخب الحاكمة. كما لجأ الشباب في السنوات األخيرة إلى 

استخداـ الفضاء اإللكتروني، و المواقع االجتماعية لتأسيس حركات احتجاجية شبابية 

ية. وظير في اآلونة األخيرة أصبحت محركا ميما لمتغيير في العديد مف الدوؿ العرب

نمطاف رئيسياف لمتغيير في المنطقة. النمط األوؿ يقـو عمى نجاح حركات ذات طابع 

عرقي أو طائفي أو ديني في تحدي سمطة الدولة المركزية، أما النمط الثاني، فيقـو 

عمى نجاح حركات احتجاجية ذات طبيعة أفقية ال مركزية تجمع بيف فئات مجتمعية 

ية مختمفة في إسقاط النخب الحاكمة، مف خالؿ تعبئة شعبية واسعة و سياس

 .  (1)النطاؽ

أف الربيع العربي شكؿ نقطة تحوؿ كبرى وانعطافة تاريخية ىامة في المشيد 

السياسي  فبمشروعو تغيرت موازيف القوى: شكؿ الدولة، طبيعة النظاـ، ونمط إدارة 

أساسييف  األوؿ داخمي ويتمثؿ في المجتمع...وكاف ذلؾ كمو تحت تأثير عامميف 

الحراؾ االجتماعي، والثاني خارجػي ويتمثػؿ فػي تأثيػرات المحيػط اإلقميمػي والدولػي 

تواصال وتعبئة، “ االفتراضي ” سمبػا أو إيجابا. وقػد بػدأ ىػذا الػربيع مسػاره مػف العالـ 

في مميونيات ليتحوؿ إلى قوة ىائمة عمى أرض الواقع بفعؿ خروج الجماىير ، 

منتظمة في حشود جماعية ضمت كؿ األطياؼ والفئات بمختمؼ أطيافيا 

األيديولوجية والفكرية  والعرقية و الطائفية و الدينية، استجابة لنداء التغيير عبر رفع 

شعار  حرية ،كرامة وعدالة اجتماعية  . لقد أباف المواطنوف خالؿ ىذه الثورات عف 
                                                           

 .10،ص. 0211، أبريؿ 191، مجمة السياسة الدولية، ع. «محركات التغيير في العالـ العربي » دينا شحاتة و مريـ وحيد، - 1
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سؤوؿ جسد الرغبة الممحة لصياغة عقد اجتماعي وعي ذاتي وحس مدني راؽ وم

جديد يؤسس لنظاـ يستمد شرعيتو مف اإلرادة الجماعية لضماف بناء دولة المؤسسات 

 والقانوف والحريات.

إف أىـ ما ميز ىذه الثورات، خاصة التونسية والمصرية، يكمف أساسا في أنيا قدمت 

رات السممية الجماىيرية،فكسرت مشيدا رائعا ونموذجا حضاريا جديدا يتمثؿ في الثو 

بذلؾ حاجز القير والصمت والخوؼ السيكولوجي الذي طالما قيد التحركات الشعبية، 

 وعرقؿ إمكانيات التغيير.  

 المطمب الثاني

 ثقافة التغيير دور الشباب في 

قامت الفئات الشابة، وىي التي اعتقدت النخب أنيا خاممة عاجزة، أو عابثة الىية،   

االنطالقة الفعمية لمثورة لممطالبة برحيؿ األنظمة الفاسدة التي انيارت أماـ   ببرمجة

المسيرات العفوية والسممية بصورة أبانت عف ىشاشة بنائيا وتآكميا الداخمي وعف 

بداية دورة انحدارىا التاريخي في أفؽ بناء دوؿ ديمقراطية حداثية ، وقد أسعفيا في 

في وسائؿ االتصاؿ لتتغمب عمى رصد أجيزة األمف ذلؾ التطور التكنولوجي اليائؿ 

ومالحقاتو ليا، وعمى قير العزلة بفعؿ تواصميا وتفاعميا حيث بات الفضاء 

 (1) اإللكتروني مجاال مفتوحا لمجميع وآلية أساسية مف آليات التعبئة والتنظيـ.

                                                           

 الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، ،عمي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي.. نحو تفكيؾ الديكتاتوريات واألصوليات -  1
 .13، ص 0211، 1ط 
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ة ، وكاف مف بيف النتائج المترتبة، عف ىذا الحراؾ الشعبي الذي تـ بيذه الصور 

انييار أنظمة عربية ، وبداية التأسيس لزمف ديمقراطي جديد لـ تكتمؿ مالمحو بعد ، 

: السمطة، وقاعدتو:  وىي لحظة تاريخية تغيرت فييا موازيف القوى بيف رأس اليـر

الشعب  مف خالؿ وضع الدولة في حدود المجتمع وفي خدمتو وليس وضع المجتمع 

ر المحتجة ثقافة تغيير جديدة بعد أف تحدت الجماىي لقد فرضت في خدمة الدولة .

االستبداد وتخمصت مف عقدة الخضوع، وكسرت حاجز الخوؼ الذي يشؿ إرادتيا 

عمى الحركة والفعؿ وألوؿ مرة أصبحت إرادة الشعب معادلة سياسية أساسية ورقما 

رئيسيا يمكف أف يغير معالـ المشيد السياسي  عبر التعبير عف طموحات واختيارات 

يدة لمتغيير واإلصالح ، وعبر إعادة النظر في الكثير مف المفاىيـ واألحكاـ التي جد

ىيمنت عمى الثقافة السياسية العربية خالؿ عقود حكـ األنظمة الشمولية. وكؿ ذلؾ 

مف خالؿ تعديؿ موازيف القوى لصالح الفئات العريضة مف الشعب وذلؾ بالمشاركة 

عادة تعريؼ في صناعة القرار السياسي.إنيا بداي ة قطع العالقة مع خوؼ الماضي وا 

دور المجتمع مف دولة اختزلت المواطنة في قواعد السموؾ واالنضباط والخنوع 

بالكيفية التي تضمف ديمومة السمطة، إلى دولة ينطمؽ تشييدىا مف المواطف وألجمو. 

ناس ىـ إيذاف بكسر عقمية النخبة واالنتقاؿ إلى المجتمع التداولي، حيث كؿ الإنو 

 .(1)فاعموف ومشاركوف في أعماؿ البناء واإلنماء، كؿ مف موقعو وبأدوات اختصاصو

                                                           

 .13، صمصدر سابؽعمي حرب،  -  1
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وأيا كانت المواقؼ المؤيدة أو الرافضة أو المتحفظة التي تقيـ عمى ضوئيا حصيمة 

ىذا الحراؾ ونتائجو في المستقبؿ المنظور أو البعيد، فإنو  بحكـ ما حققو مف 

معالـ ثقافة سياسية جديدة بدأ فييا إعادة الشأف مكتسبات حتى اآلف، يعكس تشكؿ 

 العاـ إلى مجالو العاـ مف خالؿ تحريره مف سيطرة وقمع السمطة الحاكمة.

وكانت جميع الظروؼ السياسية واالجتماعية المحيطة بالعالـ العربي مف داخمو 

وخارجو تنبئ بانفجار الوضع إف عاجال أو آجال، وبقرب تجاوز نموذج دولة 

بداد إلى نموذج الدولة المدنية التي تصوف كرامة المواطف وتحقؽ العدالة االست

االجتماعية وتممؾ القابمية عمى التطور حسب حاجات تقدـ المجتمع وتطمعاتو. لقد 

خرجت حشود المواطنيف في جؿ الدوؿ العربية ، بشكؿ فاجأت بو األنظمة التي 

قد استسممت لقدرىا المحتـو باسـ  كانت قد اقتنعت بأف المجتمعات في العالـ العربي

 (1)تحقيؽ االستقرار. 

إف   الفاعؿ االحتجاجي  لـ يعد يتجسد في المناضؿ الحزبي وال النقابي، وال أي مف 

األشخاص المنتميف لموسائط المنظمة والمؤثرة في النسيج االجتماعي فقط، بؿ ظير 

يجسد انبعاث وعي المحتج بوصفو فاعال ذا شخصية مستقمة لكنيا شبكية، وىو 

سياسي حاد غير مؤطر حزبيا ، متجاوزا لمنطؽ التنظيمات التقميدية والحسابات 

السياسية الضيقة. ىذا الفاعؿ الجديد سئـ مف األنساؽ التنظيمية والحزبية الضيقة 

األفؽ والتفكير، واقتنع بعدـ جدواىا وبعجزىا عف قيادة التغيير ، ولـ يعد يؤمف 
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الكاريزمي الذي يقود الجماىير ويستميميا. إنو حراؾ سياسي  بضرورة وجود الزعيـ

انطمؽ  بمجيود جماعي، وليس مف السيؿ كشؼ مركزه ومحركو أو معرفة طبيعة 

آليات اشتغالو ووتيرتو. والمحتجوف بقدر انخراطيـ في العولمة  بقيميا وآلياتيا وأفقيا 

االجتماعية بنيجيـ سموكيات بقدر ما عبروا عف ارتباطيـ بقيميـ المحمية الثقافية و 

 (1)مميزة داخؿ مياديف التحرير. 

إلى خمؽ يتياأدت رياح التغيير السياسي التي ىبت  عمى  العالـ العربي منذ بدا

دينامية سياسية  غير مسبوقة ، ويبدو أنيا بداية االنتقاؿ مف مرحمة النزعات 

التظاىرات الشعبية  الخطابية و الشعاراتية إلى مرحمة الفعؿ السياسي.  وتميزت

بخموىا مف الشعارات اإليديولوجية وتحررىا مف تأثير األحزاب و مف العمؿ التنظيمي 

مع طغياف العنصر الشبابي عمييا وباعتمادىا عمى الوسائؿ اإللكترونية الحديثة في 

وقد وجدت . التعبئة والحشد وبنيج أسموب سممي تجنبا لالصطداـ بأجيزة الدولة

دة مف الشباب ضالتيا في عالـ اإلنترنت كفضاء اتحادي افتراضي األجياؿ الجدي

يشجع االلتقاء والنقاش الحر والتواصؿ التمقائي حوؿ القيـ األساسية ذات البعد 

اإلنساني المركزي. إنو إيذاف بنياية العقائديات الشمولية  التي سيطرت في الحقب 

إلسالمية. لذا فإف نجاح ىذه السابقة باسـ التيارات القومية أو االشتراكية أو ا

الحركات الشبابية في قيادة موجة التغيير في العالـ العربي مرتبط بمركزية مطمب 
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الحرية والكرامة والعدالة باعتبارىا قيما يمكف أف تتوافؽ عمييا كؿ التيارات 

 (1)اإليديولوجية والدينية والسياسية بمختمؼ أطيافيا. 

عف قنوات المشاركة الشرعية، بعد أف يئست مف  كما انصرفت ىذه القوى الشبابية
إمكانية تحقيؽ مطالبيا في ظؿ القيود التي فرضتيا األنظمة السمطوية عمى األحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني ، فاعتمدت عمى المشاركة غير التقميدية ، مثؿ التظاىرات 

الراىنة بكونيا واالعتصامات وأحيانا العصياف المدني. وتميزت التحوالت السياسية 
بحيث وضعت الشارع العربي في مكانو الطبيعي في صدارة المشيد  (0)مدنية ،

السياسي ، باعتباره وحده الذي يقود ىذه التحوالت عكس ما وقع في فترات زمنية 
سابقة حيث اعتمدت أغمب التحوالت في قياميا عمى االنقالبات العسكرية. فإذا كانت 

يدتيا المنطقة العربية في مرحمة الخمسينات والستينات التحوالت السياسية التي ش
نتجت عف تحرؾ فوقي لنخبة عسكرية وبتخطيط سابؽ وأحيانا بإراقة دماء ساىمت 
فييا عوامؿ داخمية وخارجية ، فإف الحراؾ الشعبي العربي الراىف استميـ روح 

ف قيادة وتبناه التحوالت السممية في العالـ مستفيدا مف نضج مجتمعاتيا ، فانطمؽ بدو 
الجميع متخذا مف المياديف ووسائؿ اإلتصاؿ والتواصؿ الحديثة سالحا لو في مواجية 

 آلة القمع.
إف جيؿ الشباب فاجأ األنظمة بقدرتو عمى التضحية، كما أنو أسقط أسطورة 
التنظيمات السياسية التي تقود المتظاىريف إلى االحتجاج وعكس المعادلة فالدعوة 

ستمـز بالضرورة وجود تنظيـ محكـ ودقيؽ يدعو وينظـ الشباب . بؿ قد لمتظاىر ال ي
يتـ االكتفاء بإعالف الدعوة عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة فيستجيب الشباب ثـ 
يتجمعوا في مختمؼ المياديف في توقيت محدد وفي أماكف مختارة دوف وجود قيادة 
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ذا كانت  معينة أو أجندة سياسية وال تجربة حزبية.  األحزاب والقوى السياسة قد وا 
إال أف المالحظ أنيا لعبت دورا  أعمنت تضامنيا والتحاميا مع االحتجاجات الشعبية

تابعا لدور القوى الشعبية الشبابية ، فمـ تبادر النخب السياسية لمدعوة ليذه 
االحتجاجات الشعبية بؿ في بعض األحياف تأخرت في اإلعالف عف تأييدىا لمقوى 

ما حدث في الحالة التونسية والمصرية، إال أنو اماـ تصاعد وتيرة الشبابية ك
االحتجاجات وانضماـ كتؿ اجتماعية ميمة إلييا تراجعت األحزاب عف حذرىا  
وأعمنت التحاقيا بالحراؾ الشعبي وقد رأى البعض في موقؼ األحزاب والقوى 

 . (1)يا الخاصةالسياسية محاولة لركوب موجة االحتجاجات واختطافيا لخدمة مصالح
فتح الربيع العربي آماال كبيرة في تحقيؽ الشعوب حمميا وأمميا في التحرر    

واالنعتاؽ مف الفساد واالستبداد ومنحيا فرصة تاريخية لربح الرىاف الديمقراطي، 
وتجاوز الوضع السياسي المترىؿ ، وقد أكد المواطف قدرتو عمى الفعؿ  وتحطيـ القيـ 

ة كقيـ الخوؼ واالستكانة والخضوع. وبذلؾ أنتج ثقافة سياسية السمبية االنسحابي
 جديدة تؤرخ لبداية عصر التحوؿ السياسي الحقيقي في العالـ العربي.

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 نتائج الحراك العربي في تونس وم ر

 

الثورة ال تأتي بالعدؿ والنيضة واالزدىار في يوـ وليمو بؿ ىناؾ ارث وتركة ومغانـ 
وتختمؼ نتائج ،  الفائدة وتقفز عمى ظير الثورةا يحدث وجود ناس تبحث عف ودائم
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كؿ ثورة عف االخرى عمى حسب وجود رؤية لممستقبؿ وعدـ اجترار الماضي والتفرغ 
والغرب لـ يصؿ الى التقدـ والحضارة اال بعد سنوات ، لالنتقاـ وتصفية الحسابات 

طويمة مف الكفاح والنضاؿ مف اجؿ سيادة القانوف والعدالة االجتماعية جعمتيـ بمأمف 
التاريخ وعاء التجارب االنسانية التعمـ منو ، الثورات وعدـ تكرارىا مرة اخرى  عف

راع العجمة مرة اخرى وقراءتو ضروريو النو استشراؼ لممستقبؿ وحتى ال نعيد اخت
وىذا ما دعانا الى اف نقـو بتقسيـ ىذا المبحث عمى والعبر  ونستخمص منيا الحموؿ

مطمبيف األوؿ بعنواف نتائج الثورة المصرية وسقوط الرئيس حسني مبارؾ ، اما 
 المبحث الثاني فنبحث فيو نتائج الثورة التونسية وسقوط الرئيس زيف العابديف. 

 المطمب االول

 ئج الثورة الم رية وسقوط الرئيس حسني مباركنتا
 ووصاول العرباي  النظاام فاي كبيار تغييار إلاى سايدد  (العرباي )الحارا  نجاا 

 باين خاصاة العربياة الوحادة تحقياق إلاى تساعى وطنياة وقومياة إساممية قاو 

 مساتقبل علاى أحكاام إصادار صاعوبة مان الارمم وعلاى .الديمقراطياة القاو 

 القضاية تجاا  (العرباي )الحارا  بعاد جااءت التاي ةالعربيا لألنظماة المواقا 

 الجديادة األنظماة هاه  مواقا  إن المدكاد مان انا  إال قااط  بشاكل الفلساطينية

 لموقا  تصاغي باتات ألنهاا ساقطت  التاي األنظماة مواقا  مان أفضال سايكون

 .إلساارائيل والمعاديااة الفلسااطيني الشااعب لنضااال ة المديااد العربيااة الجماااهير

 للمشارو  مناهضاة وقومياة إساممية قاو  مان ساتتكون ألنظماةا هاه  بنياة والن

 المنطقاة  فاي اإلساممية للقاو  واساعة آفاقاا (العرباي )الحارا  فات  .الصاهيوني

 الثاورات أعقبات التاي التشاريعية االنتخاباات فاي الفات بشاكل بعضاها فااز فقاد

 المقبلااة المرحلااة فااي العربيااة المنطقااة تحكاام ألن المرشااحة وهااي العربيااة 

.إلسرائيل معادية القو  هه  امجوبر
(3) 

  موقف السلطة وتطوره خالل الثورة. 1

لم ٌكن لدى السلطة السٌاسٌة )وزارة الداخلٌة المصرٌة(، منذ بداٌة أحداث الثورة،       

استراتٌجٌة أمنٌة قادرة على التعامل مع حاالت االحتجاج االجتماعً الكبٌرة، وبخاصة تلك 
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ومن هنا فقد ظهر نوع من الجمود فً السٌاسة األمنٌة، صاحبه  المتعلقة بجٌل الشباب،

انتهاكات لحقوق اإلنسان، وحاالت قتل عمد، مما أدى إلى االنتقال من االحتجاج على 

سٌاسات الدولة إلى تحدي إرادتها، ومقاومة السلطة السٌاسٌة بشكل ٌتماثل مع خبرات 

ج الوطنٌة، ورفع العلم المصري شارة التحرر من االستعمار، وعكس تبنً الثوار لألهازٌ

للثورة طبٌعة الصراع بٌن السلطة والمجتمع، التى ٌمكن تلخٌصها فً الصراع حول استقالل 

سٌاسً ترتكز مقوماته محمد حسنً مبارك الالوطنٌة المصرٌة، ولٌس مجرد إزالة نظام 

على أجهزة األمن.
 (1)

 

ل الفئات االجتماعٌة، والشرائح العمرٌة، تشكل اإلطار الفكرى للثورة لٌشمل مطالب كو    

بحٌث لم تقتصر فقط على الكٌانات السٌاسٌة المعارضة للسلطة، ولكنها وسعت اإلطار 

الوطنً، وانضمت فئات اجتماعٌة ترى أن النظام القائم ال ٌلبً الطموحات الوطنٌة 

بالسلطة السٌاسٌة فً هذا السٌاق تشكل المحتوى االجتماعً للثورة، وهو ما أدى   المصرٌة.

إلى مواجهة مشكالت جدٌدة فً التعامل مع أحداث الخروج على سلطتها، فخالل العقود 

الماضٌة تشكلت العقٌدة األمنٌة على مواجهة التنظٌمات التقلٌدٌة وتفكٌكها، ولكنها فً هذه 

المرة واجهت نوعاً من التنظٌمات الحدٌثة ٌصعب السٌطرة علٌها، ولدى محاولة السلطة 

إضعاف التنظٌمات الحدٌثة )شباب اإلنترنت( خاضت صراعاً مع كل فئات المجتمع 

وشرائحه، وذلك عندما أوقفت شبكة اإلنترنت وشبكات الهواتف النقالة، وقد شكلت هذه 

السٌاسة بداٌة لسلسلة من األخطاء االستراتٌجٌة التى أضعفت مبادرات السلطة فً حل 

األزمة السٌاسٌة.
 (0)

 

تداعٌات أحداث الثورة عن هشاشة النظام السٌاسً وتفككه، كما كشفت عن كشفت      

الصراعات الكامنة داخل السلطة السٌاسٌة، وبخاصة بٌن األجنحة األمنٌة والعسكرٌة والنخبة 

السٌاسٌة، وقد ساعد هذا التفكك، وبخاصة بعد هروب وزارة الداخلٌة، على بلورة مطالب 

لثانً/ ٌناٌر بالمطالبة بإسقاط النظام ولٌس إصالحه، وهذا كانون ا 92ٌوم السبت   الثورة

التطور ٌعتبر منطقٌاً، لٌس فقط بسبب حالة التردي داخل النظام السٌاسً، ولكن بسبب 

كانون الثانً/ ٌناٌر(، وقد ساعد تباطإ  92العنف المفرط الذى لقٌته الجماهٌر منذ الثالثاء )

المزٌد من المطالب التى تتعلق بتصفٌة النظام رد فعل السلطة على األحداث إلى بلورة 

ومحاسبته، والدعوة لبناء نظام سٌاسً جدٌد ٌقوم على الحرٌة والدٌمقراطٌة والعدالة 

االجتماعٌة.
 (5)
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بعد انهٌار جهاز األمن، ظهر الجٌش بوصفه المإسسة الوطنٌة المحاٌدة بٌن المحتجٌن و

تحدد أن مهمته تتمثل فً الحفاظ على األمن والسلطة السٌاسٌة، وصدرت تصرٌحاته األولى ل

ولٌست فً التدخل لصالح أي من األطراف، وبغض النظر عن الخلفٌات السٌاسٌة لهذا 

العسكرٌة، بحٌث  –الموقف، فقد ترتب على حٌاد الجٌش حدوث تساند فً العالقات المدنٌة

ذلك فً االلتزام صارت هذه العالقة تشكل عصب االستقرار السٌاسً فً الدولة، وقد ظهر 

المتبادل بترقٌة الروح الوطنٌة، والعمل على تؤمٌن مستقبل البالد، والحفاظ على مقدراتها، 

وانعكس هذا التوافق فً البٌانات التى أصدرها الجٌش فً فترة ما بعد تنحً الرئٌس مبارك 

لسٌاسً فً والتً تلبً مطالب الجماهٌر، ومن المتوقع أن ٌشكل هذا التوافق قاطرة التحول ا

مصر فً الفترة المقبلة، وبمستوى حضاري وطنً ٌسوده األمن والثقة والمراقبة والمحاسبة 

فً الوقت نفسه.
 (1)

 

 موقف النخب السياسية والفئات االجتماعية المشاركة في الثورة . 2

تتمثل السمة الرئٌسة للتركٌبة االجتماعٌة للثورة المصرٌة فً أنها ثورة شعبٌة سعت 

تحول سٌاسً عمٌق فً الدولة المصرٌة، وبشكل عام تتكون التركٌبة االجتماعٌة من  لتحقٌق

 الفئات والكٌانات التالٌة:

قلب الثورة المصرٌة، فهو الذي قام  -بشكل عام -ٌعد جٌل الشباب جيل الشباب:   - أ 

حظ أن بالتمهٌد لبدء الثورة وإعالن موعدها، وبالنظر للخلفٌات السٌاسٌة لجٌل الشباب، ٌال

غالبٌتهم ٌنتمً إلى جماعة اإلخوان المسلمٌن، والحركات الٌسارٌة، وذلك باإلضافة إلى فئة 

 واسعة من غٌر المنتمٌن سٌاسٌاً، الذٌن ٌتطلعون لدور سٌاسً.

باستثناء الحزب الوطنً، شاركت معظم التنظٌمات السٌاسٌة،  التنظيمات السياسية:  - ب

األساسٌة فً جماعة اإلخوان المسلمٌن، والحركات  بشكل أو بآخر، وتمثلت المساهمة

الٌسارٌة، فٌما كانت مشاركة األحزاب السٌاسٌة المرخصة هامشٌة، أو غٌر موجودة، وهذا 

الوضع سوف ٌثٌر إشكاالت حول مستقبل النظام الحزبً فً مصر، وبخاصة فً ظل تبلور 

 ألحزاب التقلٌدٌة العتٌدة.حركات سٌاسٌة جدٌدة تعبر عن الثورة والشباب، وبشكل ٌهدد ا

شاركت أعداد كبٌرة من األفراد غٌر المنتمٌن سٌاسٌاً، وقد ساعد كسر حاجز  األفراد:  - ت

الخوف من السلطة على تشجٌع األفراد لتؤٌٌد الثورة؛ رغبة فً إصالح أحوال البالد فً 

إضافٌاً للثورة  النواحى السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، وقد شكلت مشاركة هإالء زخماً 

                                                                                                                                                                      

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm. 
 .01، صابراىيـ عبد  الكريـ ، مصدر سابؽ (1)
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أضفً علٌها طابعاً شعبوٌاً، حٌث ساهم فً تقوٌض قدرة السلطة على إجهاض الثورة، كما 

 أنه، فً الوقت ذاته، ٌعد ضمانة لالستمرار فً تحقٌق اإلصالح السٌاسى.

شهدت تركٌبة جماهٌر الثورة تنوعاً شدٌداً شمل المستوٌات  الفئات االجتماعية:  - ث

تمع المصري، بحٌث ٌمكن القول: إن الثورة ال تعبر عن فئة اجتماعٌة المختلفة فً المج

محددة، ولكنها شملت: األغنٌاء والفقراء، والجامعٌٌن والنقابٌٌن، وبعض رجال األعمال، 

وأٌضاً الفئات العمرٌة المختلفة، فٌما شكلت الطبقة الوسطى العمود الفقري للثورة الذي 

أسبوعٌن.ساعدها على االستمرار ألكثر من 
 (3)

 

انضمت النخبة الثقافٌة بتوجهاتها المختلفة: اإلسالمٌة واللٌبرالٌة  النخبة الثقافية:  - ج

واالشتراكٌة إلى الثورة، وبدأت فً التعبٌر عن مطالبها فً وسائل اإلعالم المختلفة، وخالل 

ق للقضاٌا أحداث الثورة ركزت النخبة الثقافٌة على القضاٌا الوطنٌة المشتركة، ولم تتطر

الخالفٌة بٌن التٌارات الفكرٌة، غٌر أنه فً الفترة القادمة من المتوقع أن تثار القضاٌا 

الخالفٌة، وبخاصة ما ٌتعلق بهوٌة الدولة، وطبٌعة النظام السٌاسى.
 (1)

 

وفً التحلٌل األخٌر، ٌمكن القول: إن الوضع السٌاسً فً مصر وصل إلى حالة من 

جتمع، وٌتوقف استمرار هذا التكافإ على مدى قدرة الطرفٌن على التكافإ بٌن الدولة والم

التالقً على المصلحة الوطنٌة، ورغم أن التوافق ٌشكل السمت العام للعالقة فً المرحلة 

 الحالٌة، إال أنه ٌواجه تهدٌدات فً المدى القرٌب.

 

 

 

 

 

 المطمب الثاني
نتائج الثورة التونسية وسقوط الرئيس زين العابدين

 

الموقؼ اإلقميمي بؿ الخوض في نتائج الثورة التونسية ال بد لنا مف بياف ق
اختمفت المواقؼ اإلقميمية والدولية إزاء ثورة تونس حيث والدولي تجاه الثورة التونسية 

ف كاف معظميا قد جاء مؤيدًا لمتغيير الذي حدث في تونس. وسوؼ نتناوؿ بعض  وا 
  لدولية إزاء الثورة التونسية ومنيا:ىذه المواقؼ واالتجاىات اإلقميمية وا

  

                                                           

 .35مصدر سابؽ،ص عوني فرسخ،  ( 1)
 .35المصدر نفسو ،ص ( 0)
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 جامعة الدول العربية:
بأف الجامعة العربية قمقة مف األوضاع في تونس   أكد المتحدث الرسمي لمجامعة

عف كثب ودعا جميع األطراؼ إلى التوصؿ إلجماع وطني   وأنيا تراقب الوضع
 (3) يخرج البالد مف أزمتيا.

 األمم المتحدة : 
عاـ لألمـ المتحدة عف قمقة إزاء التطورات الجارية في تونس أعرب األميف ال

وأسفو لمخسائر الحاصمة في األرواح ودعا إلى البحث عف تسوية لألزمة واالحتراـ 
  الكامؿ لحرية التعبير والتجمع.
 موقف الواليات المتحدة :

 أشاد الرئيس األمريكى باراؾ أوباما بشجاعة الشعب التونسى وقاؿ إف الواليات
المتحدة تقؼ إلى جانب المجتمع الدولي لمشيادة عمى ىذا النضاؿ الشجاع مف أجؿ 

 (1) الحصوؿ عمى الحقوؽ العالمية التي يجب أف نحافظ عمييا.
  

 الموقف الفرنسي:
وقامت السمطات الفرنسية   رفضت الحكومة الفرنسية لجوء زيف العابديف إلييا

لية مشبوىة لألصوؿ التونسية في ببعض اإلجراءات لضماف منع أية تحركات ما
 (1) فرنسا.
  

 موقف المممكة المتحدة :

                                                           

األسباب .. عوامؿ النجاح .. النتائج( ، دراسات ومقاالت نشرت  لتونسية )( د.عمى عبده محمود ، الثورة ا 1)
 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htmعمى الموقع 

 ( المصدر نفسو . 0)
  
. 
-www-DOSTOR وبف عمي لـ يكف استثناء..في –حاـز فؤاد، األوبزرفر. األنظمة السمطوية الفاسدة كميا ىشة (  5)

Org-17/4/2011 
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أعمنت الصحؼ البريطانية أف سقوط الرئيس التونسى ىو مثاؿ عمى التحوالت 
واألحداث غير المتوقعة، وأكد بياف وزارة الخارجية أف  تونس تعيش اآلف لحظة 

 (3) تاريخية .
  

 الموقف الم ري :
وزارة الخارجية أنيا تؤكد عمى احتراميا لخيارات الشعب أعمنت مصر في بياف ل

في تونس الشقيقة وأنيا تثؽ في حكمة األشقاء التونسييف وقدرتيـ عمى تثبيت 
األوضاع وتجنب سقوط تونس في الفوضى. وعمى الصعيد الشعبي فقد تظاىر 

عف عشرات النشطاء السياسييف المصرييف أماـ نقابة الصحفييف بالقاىرة لمتعبير 
 دعميـ لمثورة التونسية رافعيف األعالـ المصرية والتونسية.

  
 الموقف العراقي :

تفادى عمي الدباغ المتحدث باسـ الحكومة العراقية التعميؽ عمى الوضع في تونس 
وقاؿ إف ىذه مسألة داخمية تخص الشعب التونسي، والعراؽ ال يتدخؿ في شئوف 

 الدوؿ األخرى.
  
 

 الموقف اإليراني :
تسمت المواقؼ اإليرانية إزاء الثورات العربية بالتدرج والتفاوت حسب عالقة إيراف ا

بيذه الدوؿ حيث تعاممت مع بعضيا بحذر وأّيدت أخرى بقوة ورفضت االحتجاجات 
مثؿ العراؽ واعتبرتيا مف المحرمات. وأعمنت موقفيا رسميا تجاه   في دوؿ أخرى

خارجية يشير إلى أف الميـ ىو تنفيذ مطمب الثورة في تونس مف خالؿ بياف لوزارة ال
األمة التونسية بأفضؿ شػػكؿ ممكف بصفتيا دولة يمكنيا أف تمعب دورا فعااًل في 

 (1) األمة اإلسالمية.
                                                           

 .www-ASSAFiR-com-14/4/2011 الزعماء العرب خائفوف بعد ثورة تونس..في(  1)
 .www-ASSAFiR-com-14/4/2011 الزعماء العرب خائفوف بعد ثورة تونس..في(  0)
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 الموقف اإلسرائيمي :

اىتمت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بتطور األحداث في تونس وازداد ىذا االىتماـ 
ثورة شعبية واسعة أطاحت بالرئيس التونسي وانعكس مع تحوؿ ىذه التظاىرات إلى 

ىذا االىتماـ عمى مستوى متخذ القرار السياسي، وأعربت مصادر إسرائيمية بعد 
نجاح الثورة عف خشيتيا مف أف تقـو تونس بقطع عالقاتيا غير الرسمية مع إسرائيؿ 

 أو أف تقوـ بالتقرب مف الدوؿ المتطرفة في العالـ العربي.
  
 

 حول الثورة التونسية : النتائجعض عرض لب
بعد ىذا العرض السريع لمثورة التونسية سنسعى إلى بعض النقاط التحميمية حوؿ 

 الثورة وأىـ النتائج التي ترتبت عمييا بيدؼ الوصوؿ لفيـ أفضؿ لمقضية :
أكبر المتفائميف لـ يشر بأي شكؿ مف األشكاؿ إلى عصياف أو احتجاج،   إف 

مباغتة لمعالـ كمو مف مثقفيف وسياسييف فقد أربكت الجميع،  فاالنتفاضة كانت
فال بد  (3) وبتحركيا العفوي كانت مصداقًا لقوؿ الشابّي  إذا الشعب يوما أراد الحياة..

أف يستجيب القدر . ولكف ال بد أف نعترؼ أف ىؤالء الساسة لـ يفاجئيـ انبعاث شرارة 
تصادية واالجتماعية التي كاف يعيشيا الثورة خاصة في ظؿ الظروؼ السياسية واالق

 (1) المجتمع التونسي في عيد بف عمي.
  

ولكف ما فاجأىـ حقيقة ىو المستوى الذي وصمت إليو الثورة وىو اإلطاحة 
جباره عمى ترؾ البالد  بالنظاـ السياسي والرئيس التونسي في وقت قصير نسبيًا بؿ وا 

تيب عممية تيريب كافة أفراد عائمتو لـ تترؾ لو الفرصة لتر   بيذا الشكؿ،حتى أنو

                                                           

 المستقبؿ مجمة ،"الثوري والفعؿ التدريجي اإلصالح بيف العربي الوطف في الديمقراطية إلى اإلنتقاؿ" ( محسف عوض  1)
 .15، ص388 العدد ، 2011 يونيو/حزيراف العربي،

 ، 184 العدد الدولية، ،السياسة"في تونس عمي بف نظاـ ضد الثورة اندالع عوامؿ :ؿ الشاـ التيميش"، يونس بف ( كماؿ 0)
 . 61 ص ،  2011 أبريؿ،/ نيساف
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أنيا الثورة األعنؼ في التاريخ التونسي نتيجة اإلحساس بالظمـ الذي ساد و  وأصياره.
لفترة طويمة،ولـ تنجح الحكومة بوعودىا الكاذبة في السيطرة عميو وظؿ   البالد

 الرئيس السابؽ بف عمي يتالعب بالشعب.لذا ثار حيف بات الظػػمـ ال يحتمؿ كما
 .(3)عّممنا التاريخ

  
: إذ لـ تكف االنتفاضة صنيعة أحزاب سياسية أو ىيئات  القيادة الشاّبة لمثورة

عمالية أو مثقفيف أو كتاب، بؿ ىي التي حررت الكتاب والفنانيف وأطمقت 
أف يركب   قيودىـ.ورغـ ذلؾ انبث في صفوفيا بعض المثقفيف االنتيازييف ممف أراد

ة وينسبيا إلى نفسو.ولكف تظؿ الحقيقة وىى أف الشعب بكؿ الموجة ويسرؽ االنتفاض
مكوناتو سحب البساط مف تحت أقداـ المثقفيف وقاؿ ما لـ يجرؤ المثقؼ عمى قولة 
ف كاف مطالبًا اليـو بأف يساىـ في حمايتيا ومسػاندتيا بكؿ ما أوتي مف قوة.  وفعمو،وا 

(1) 
  

ف الفكرة األساسية التي أراد الغرب غّيرتا م  الثورة التونسية والثورة المصرية قد
واإلعالـ الغربي ومؤسساتو أف يعيد تقديميا،وىى أف العرب كشعوب غير قادريف 
بالفطرة والتكويف عمى بناء مؤسسات دولة حديثة ومجتمع متفتح وديمقراطي،وىذا 
يمثؿ جوىر الخطاب الغربي الذي يتعامؿ وفؽ حساباتو ومقاييسو مع العالـ العربي 

تحقيؽ ىدفو األساسي وىو )الييمنة(.وقد جرى الترويج بعد أحداث سبتمبر بغرض 
سقاط النظاـ العراقي في عاـ  إلى أف األنظمة العربية المستبدة قدر حتمي  0225وا 

وال يمكف إسقاطيا بقوى مجتمعاتيا الذاتية بسبب خمؿ بنيوي متأصؿ في ىذه 
ا.ونستخمص مف ذلؾ أف سقوط الشعوب والعجز المطمؽ لدييا عف قيادة نفسيا بنفسي

األنظمة ونيؿ الشعوب العربية لحريتيا ال يتـ إال عبر التدخؿ الخارجي سواء 
المباشر أو غير المباشر وىو ما يعتبر شكاًل جديدًا لالستعمار والييمنة، وىو ما 

                                                           

 .15، مصدر سابؽ ، ص ( محسف عوض  1)
 .90، ص2011. ،16  العدد سياسات، ،"العربية الشعبية تفاضاتواالن لمثورات الخارجية األبعاد" ( داود تمحمي 0)
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يسعى الغرب لتكريسو مف خالؿ تعميـ التجربة العراقية رغـ كؿ كوارثيا وجعميا 
 .(3)ػاباًل لمتطبيؽ في أماكف أخرى قػػ  نموذجاً 
  

لعبت النقابات العمالية والجمعيات المينية التونسية دوًرا حاسمًا في استمرارية 
الثورة وتوسيع نطاقيا إلى ما بعد المناطؽ النائية التي بدأت فييا. وعمى الرغـ مف 

ف العديد مف أنو تـ عمى ما يبدو تحييد النقابات العمالية في ظؿ نظاـ بف عمي إال أ
قواعد النقابات انضموا إلى الثورة وقرروا في لحظة حاسمة تجاوز مخاوفيـ إزاء 

 سطوة النظاـ السمطوي.
  

رغـ الطابع العفوي لمثورة، فإنيا ليست منقطعة تماما كما أسمفنا عف تراكمات 
كانت نتيجة حتمية لسياسات بف عمي الموغمة في   المظالـ في تونس فيذه الثورة

يا ضد المعارضة، السيما اإلسالمية منيا، وقد رىف بقاءه في السمطة بشعار قسوت
التيديد اإلسالمي الذي يرفعو في كؿ مناسبة يبتز بو الغرب وبعض النخب المرتعبة 
مف اإلسالمييف في الداخؿ. لذلؾ كرر بف عمي اتياماتو لمشباب الثائر بأنو عمؿ 

راؼ مف الخارج ال تكّف الخير إرىابي وعصابات ممثمة ومأجوروف تسيرىـ أط
 لتونس، واستغمت بدوف أخالؽ بعض األحداث إلثارة الشغب.

  
كشفت الثورة في تونس عف عالقة وثيقة بيف نظاـ بف عمي والكياف الصييوني 
فقد كشفت بعض المصادر عف أف قوات القمع التونسية كانت تستخدـ قنابؿ 

 ، 112مسيمة لمدموع مف نوع  سي إسإسرائيمية الصنع لتفريؽ المتظاىريف وغازات 
وىذا التعاوف ال يقؼ عند ىذا الحد فيناؾ تعاوف استخباراتي كثيؼ إلى جانب 

 .(1)مشروع ترجمة الكتب العبرية عف طريؽ نظاـ بف عمي
  

                                                           

 .95، ص، مصدر سابؽ ( داود تمحمي 1)
 
 . 62 ص ،  ، مصدر سابؽ يونس ( كماؿ بف 0)
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ساعة بعد تنحي زيف  19الحظ الجميع الصمت العربي الشامؿ تقريبا لمدة 
ـ الزعماء العرب إال بعد ىذيف اليوميف العابديف بف عمي ولـ نسمع تعميقات لمعظ

وخرجت في مجمميا واحدة، والسبب في ىذا التأخر ىو صدمة الحدث والذىوؿ 
الذي أصاب الزعماء العرب الذيف تخيؿ كؿ منيـ نفسو في ىذا الموقؼ. ولكف 
السبب األىـ واألساسي ىو انتظار الرأي األمريكي والفرنسي ألف معظـ الزعماء 

وف قراراتيـ إال بعد االطمئناف أنيا ليست ضد التيار األمريكي. وفى العرب ال يأخذ
مف الضروري االنتظار لمقرار الفرنسي كذلؾ. وبالتالي خرجت   الحالة التونسية كاف

كاف لمثورة التونسية العديد  البيانات العربية متفقة ومطابقة لمبياف األمريكي والفرنسي.
والخارجي: فعمى المستوى الداخمي كانت أىـ  مف النتائج عمى المستوييف الداخمي

ىذه النتائج ىي كسر حاجز الخوؼ الذي أكد بأف الشعب قادر عمى الفعؿ متى أراد 
طالما وجد األمؿ واإلصرار، باإلضافة إلى التطور الواضح في السياسة اإلعالمية 

عمى  التونسية حيث بدأت الوسائؿ اإلعالمية المختمفة تدرؾ جدية رسالتيا وتعمؿ
كانت منذ وقت   طرح العديد مف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتي

قصير مف الممنوعات والمحرمات وتصؿ إلى حد الكبائر. وأضحى القارئ لمصحافة 
التونسية اليومية يتابع تحقيقات وأخبار وأحاديث صحفية تقربو مف شواغمو وتفتح لو 

ث وبالتالي تأتى الصراحة والشفافية في التعامؿ بيف أبواب التقائو بالمسئوؿ وبالحد
 .(3)المؤسسات مف ناحية والمواطف مف ناحية أخرى 

  
ىذا بالنسبة لبعض النتائج التي تحققت عمى المستوى الداخمي. أما عمى المستوى 
الخارجي فقد كاف لمثورة التونسية تأثير كبير عمى العديد مف الدوؿ ليست العربية 

نما  امتد إلى الصيف أيضا و التي قامت بتعديؿ الدستور الصيني ىذا فقط وا 
باإلضافة إلى نتائج الثورة التونسية عمى الدوؿ العربية التي نشرتيا معظـ الوسائؿ 
اإلعالمية وأصبحت حديث ىذه الوسائؿ وأىميا بالطبع ما حدث في مصر مف 

لكسب الرأي العاـ مف تنحى الرئيس مبارؾ عف السمطة، ومحاوالت القذافى في ليبيا 
خالؿ توزيع األمواؿ والسكف والقروض مف غير ضمانات عمى الشعب..وتوزيع ممؾ 

                                                           

 . 63 ص ،  ، مصدر سابؽ يونس كماؿ بف(  1)
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عالف الرئيس اليمني عمي عبداهلل  1222البحريف  دينار لكؿ عائمة بحرينية، وا 
ورفع قانوف الطوارئ في الجزائر باإلضافة إلى   صالح عدـ ترشيح نفسو لمرئاسة،

وتـ إقالة الحكومة األردنية   لمشعب،  بصرؼ منح ماليةقياـ السمطات الكويتية 
وتشكيؿ حكومة جديدة. ىذا إلى جانب الكثير مف النتائج التي ترتبت عمى ثورة 

 (3) األحرار في تونس.
  

وفى الختاـ فالبد أف نشير إلى أنو بالرغـ مف أىمية الثورة التونسية وتعبيرىا كما 
مة، إال أف ىناؾ مف يفسر ىذه الثورة بأنيا نرى عف مطالب الشعب بالحرية والكرا

نتاج لإلرادة الغربية وخاصًة األمريكية، مشيريف في ذلؾ إلى كممة وزيرة الخارجية 
األمريكية )ىيالري كمينتوف( حوؿ إعادة تشكيؿ الشرؽ األوسط الجديد، حيث يروف 

مبمة في أف الثورات التونسية والمصرية وغيرىما ما ىي إال محاوالت إلثارة الب
المنطقة، حتى تستطيع الواليات المتحدة تحقيؽ أىدافيا المتعمقة بالتقسيـ أو تغيير 
الزعامات أو غيرىا مف التعديالت التي تخدـ المصالح األمريكية والغربية 

ولكف تظؿ في النياية إرادة الشعب التونسي وصموده  واإلسرائيمية في اإلقميـ.
صراره يقيا ألىدافيا، لتؤكد أف الممؾ والسمطاف دوؿ ال وراء نجاح الثورة وتحق  وا 

يستقر عمى حاؿ، وأف ليؿ الظالميف ميما طاؿ فالبد مف بزوغ فجػػر الحػرية 
 والكرامة.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2011 ابريؿ/ نيساف .184 ددالع الدولية، السياسة ،"العربي العالـ في التغيير محركات" وحيد، ومريـ شحاتة، ( دينا 1)
 .31ص
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 الخاتمة
 العربي الشبابي الحراؾ لناشطي السياسية التوجيات وتحميؿ رصدا البحث ىذ حاوؿ 

 بخريطة أشبو موضوعية نظر وجية وتقديـ ،تونس () مصر ، العربي الربيع ظؿ في
 بطبيعة وىي الحراؾ، لناشطي والنفسي واالجتماعي السياسي واالقتصادي لمواقع
لى حد البالد، في العاـ لموضع نتاج الحاؿ  .العربي الربيع لثورات استجابة ما وا 

التي  ولقد توصمنا مف خالؿ بحثنا ىذا الى بعض االستنتاجات فضال عف التوصيات
 يمكف لنا اف نضعيا عسى اف تكوف قد تسيـ في حؿ بعض مشاكؿ العالـ العربي .

 االستنتاجات
 الشعب كسر حيث الديمقراطي وتونس ربيع مصر بدأ ،  الحراؾ إطاللة مع -1

 معًا. والحرية بالخبز مطالباً  الخوؼ حاجز (والتونسي المصري)
المخموع محمد حسني  عزموا الشباب في الحراؾ العربي في إزالة الرئيس  -0

 .في مصر والرئيس بف عمي في تونسمبارؾ 
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 .والعراقيؿ العقبات مف الكثير وتواجو متعثرة، البمداف العربية   -5
الشعوب ىي التي تستطيع اف تضع ليا مف يمثميا في الحكـ وال عاد اليوـ  -1

 وجود لوجوىا دكتاتورية قامعة لشعبيا.
 ممكف ليـ اف يصمدوا اماـ اراد الشعب .القادة الذي يتمتعوف بالدكتاتورية ما  -3

 التو يات 
عمى الشعوب العربية عمييا اف تدرؾ جيدا اف الحركات المدعومة مف قبؿ  -1

 الغرب ال تعني انيا تريد لنا خيرا .
اف تكوف الحركات والتظاىرات سممية ، ال ضد جيشيا وامنيا الداخمي فيـ  -0

 ابناء جمدتيـ .
ف التغير الذي يطالب بو ابناء الشعب ىو عمى االجيزة االمنية اف تعي ا -5

 لصالح االجيزة االمنية ال ضدىا .
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لتوعية الشباب فيما يخص مف احتراـ  -1

 القانوف وعدـ المساس بحرية الغير . 
 
 

 المصادر
 القرآن الكريم

 

رؽ االوسط مركز دراسات الشيناير المصرية ،  03ابراىيـ عبد  الكريـ ، ثورة  -1
 . 0211، االردف ، 

أحمد تيامي عبد الحي،   لماذا لـ تتنبأ العموـ اإلجتماعية بالثورات العربية   -0
 .0211، أكتوبر 191؟ ، مجمة السياسة الدولية، ع. 

 لمفيـ محاولة مصر في الثاني كانوف 03 ثورة دوح،  أبو كاظـ خالد -5
 .3/11/0211، 593 العدد العربي ، المستقبؿ السوسيولوجي،

 ،"العربية الشعبية واالنتفاضات لمثورات الخارجية األبعاد" داود تمحمي  -1
 2011. ،16  العدد سياسات،

، مجمة «محركات التغيير في العالـ العربي » دينا شحاتة و مريـ وحيد،  -3
 .0211، أبريؿ 191السياسة الدولية، ع. 

 السياسة ،"عربيال العالـ في التغيير محركات" وحيد، ومريـ شحاتة، دينا  -1
 .2011 ابريؿ/ نيساف .184 العدد الدولية،
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 والتحوالت األمريكية المتحدة الواليات،  عبدالحميـ أسعد عبدالحميـ عبداهلل  -3
( ، رسالة 0211-0212العربي ) اإلعتداؿ محور دوؿ الشعبية في الثورية

 .0210العميا،  الدراسات الوطنية / كمية النجاح ماجستير ، جامعة
 خالؿ مف وصيرورتيا ثورة بنية المجيدة، التونسية الثورة ي بشارة ، عزم  -9

 .0211،  1ط ,بيروت السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز يومياتيا،
عمي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي.. نحو تفكيؾ الديكتاتوريات   -1

 . 0211 ،1الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، ط  ،واألصوليات
عمي عودة العقابي ، الحراؾ الجماىيري الشعبي الواسع والتغيير في البمداف  -12

، دار الضياء لمطباعة  1العربية )دراسة في االسباب والنتائج والتحديات ( ، ط
 . 0215، النجؼ االشرؼ ، 

 دراسات مركز ، العربي المستقبؿ ثورتيف، بيف مصر:بيروت عوني فرسخ،   -11
 . 0210 أوؿ  كانوف ، 591 العددالعربية،  الوحدة

 دراسات مركز ، العربي المستقبؿ ثورتيف، بيف مصر:بيروت فرسخ، عوني  -10
 .2012 أوؿ  كانوف ، 386 العدد . العربية، الوحدة

 عمي بف نظاـ ضد الثورة اندالع عوامؿ :ؿ الشاـ التيميش"، يونس بف كماؿ -15
 .  2011 يؿ،أبر / نيساف ، 184 العدد الدولية، ،السياسة"في تونس

 اإلصالح بيف العربي الوطف في الديمقراطية إلى اإلنتقاؿ" محسف عوض  -11
 ، 2011 يونيو/حزيراف العربي، المستقبؿ مجمة ،"الثوري والفعؿ التدريجي

 .388 العدد
 –الشرؽ األوسط والربيع العربي آفاؽ ومستقبؿ  –ميدي أبو بكر رحمة   -13

 . 0210يناير  00بتاريخ  5113الحوار المتمدف ، العدد 
ناجي عبد النور،   الحركات اإلحتجاجية في تونس ، مجمة المستقبؿ العربي،   -11

 .0211، ماي 593ع. 
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