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"كفى الشعب أن ٌُراد  ...الشعب ٌُرٌد  ........؟" الصرخة التً مٌزت عصر النهضة العربٌة
الجدٌد
إف سػوطط عضػػأ مة اػػم ا اػػا

احضػمو معػػمه مطعػػطرم م اااػػم ػيف جم

الممضػػمت

ػػمؿ احيف اسػػمت

احضلام مراكز احيف اسمت اإلسرتاتاجام اغلب املاتيف مت اجملػمح احضممػم اصم،ػمل حضلػأ عػيفم ع اػيفاث اةوػ ب رلػ
ة ر ػػمت ك س ػػااام ما ػػمتاا ارتا ػػيفت املا ػػمتد احيف اس ػػام حو ػػاطات ط ل ػػمل ش ػػاد ا ػػيف م حا ػػد املراك ػػز اح م ا ػػم
اح مث رن ة ر مت مامتاا تازع اىل د اسم املطجمت احتغري م األسمحاب احتغري م احضمو اإلس مي احضريب رلػ جػأ
اصصطص.
غا تضيفد االجت مدات احتملا ت احوامسام فأةأ ظمان ارتامد املرا جم عني ما جني اسمسانيل األ ؿ تا ػد
قػ ػراقة ةويف ػػم حا ػػر املا ػػمتاا اليف ػػيفة املرت و ػػم عمحوامس ػػم احيف حا ػػم فو ػػم حلتو ػػط ات احػ ػ ت ػ ػ يفتم املاوو ػػم احضرعا ػػم
توػػتيفري مراجضػػم ماػػمتاا م ػػد اح ػػط ة سمم ج ػم (سػػلاام مولمم/روػػار م شػػض ام )..احواػػرة اح ػ معام اإل،ػ ح
احتغاري احضيف اح ط م ،مطة اح ضطب ..كد تذه املامتاا راه تومؤالت معرزتم ميف تطاجيف ايف د عػني اهناػم
احا مـ اهنام احيف حػم؟ تػد اح ػط ات احضرعاػم تػيفف م احا ػمـ احوامسػي مـ مف اهناػم احا ػمـ سػطؼ ػ دىل اىل اهناػم احيف حػم؟
مم ا عضيف اح ط ات ممتي استمومقمت احتغاري؟ تد سرتكب قط مػم اق احاػطاحا مطجػمت احتغاػري ؟ تػد سػتاأ د ؿ
ر ػػيف اح ػػط ات مػػم
املاووػػم رػػن اس ػرتاتاجامت احتاااػػب احرتكاػػب احاطع ػ اص قػػم ؟ مػػم األد ا اليف ػػيفة حلجاػػط
احرتكػي

عضيفتم ؟ االتا مم د ا ركمت اإلس مام احضرعام عػان تػذا كلػأ ؟ تػد سا ػ يف توػط وم حلااػط جني اإل ػرا
املاووم احضرعام ؟
ممم املا د اح م ف ط ة اي ضتايف فاػرة اهناػم احيف حػم ا ت م ػأ عػمح ط ة ل عمرت ػم مف اهناػم احيف حػم ػ دىل اىل
تغا ػػري احا ػػمـ كا ػػد  ...ك ػػذحب األت ػػيفاؼ احرباو ػػام اح ػ لطج ػػم ػػتا إا ػػيفاث احتغا ػػري اح ػػط ىل اح ػػا ا احوامس ػػام
 ....قػػيف كػػمف عضػػأ احيف اسػػمت األكمدظماػػم ق ػػد اح ػػط ات صػػاة احػػا ا احوامسػػام احضرعاػػم عػػان احػػا ا املوػػتورة ..
حان امحم اح ط ات مفمدت عأف امالت االستورا اح استارت عضأ احيف ؿ مم ز يف رل م عضػني رممػم و تضػن رػن

(*)كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين

اسػػتورا اواوػػي عوػػيف مػػمرنت رػػن امحػػم احركػػطد احتسػػلاد احوامسػػي سػػاورة األج ػػزة األمااػػم رل ػ مةاػػمجم اح ػػضطب
متوا رايفبذ غامف احولوم است يفادتم قاض م ح ضطهبم عمسا احومةطف اه راطاف امل امرة رل ا اا ؟
سامم ؿ الاد مم د مر ه من خ ؿ احملم احتمحام :
 -1احوامت األسمسام حلا ا احوامسام احضرعام .
 -2الاد اهنام احا ا احوامسام.
 - 3جاد اح ط ات احضرعام  :جاد جاامت اح امت اإلر مام( جطجد) .
 - 4احاخب احوامسام احضرعام األد ا املزد جم
 – 5اح ط ات احضرعام  :عني اآلممؿ احاامبن
 – 6مم عضيف اح ط ات احتمطؿ رمط ة ا تولوام تامفوام .
 - 7خ ،مت احتمطؿ احولاي احيفظمورا ي .
السمات األساسية للنظم السياسية العربية
اف امحػػم االهناػػم احوػػر ح ػ ضأ األة اػػم احضرعاػػم توػػتيفري إرػػمدة احا ػػر ماػػمتد احتملاػػد احوامسػػي اح ػ لػػه
هتاػػد اركػػمت احتغاػػري احامماػػم غػػري املا اػػم اجملتاضػػمت احضرعاػػم ل تض ػػا احطقػػه اتػػأ مػػن قػػيف ات مد ات األة اػػم
احوامسػػام احضرعاػػم رل ػ اسػػت ضمد مىل تغاػػري ػػمترىل لػػم ػػيفرا عومقتػػم ل تاػػمؾ ش ػ أ اتاػػمؽ عػػني اح ػػما ني رل ػ ،ػػيف اعػػرز
م شرات احا ا احوامسام احضرعام ظمان استضراع م ع اد خمتصر كام لي :
 من اعرز تذه االستا مممت كام ،اا م د.خمحيف اااي رلي:1
رطام ػػد اهنا ػػم احا ػػمـ احوامس ػػي اح ػػيف ؿ احضرعا ػػم ت ػػي ةطر ػػمف :عضسػ ػ م تاالا ػػم س ػػمشمه

االةتامع ػػمت

اح ط ات األخر رفام م مشرة فرت حلجامتري د اف اصر ج اىل اح م ع مطاج م ثومفم احتخط ة.
رػػيفة رطامػػد عااط ػػم اق اح ػػط ات االةتامعػػمت احضرعاػػمل مػػن معرزتػػم "مأسوػػم " احػػا ا احضرعاػػم حلاوػػمد احوا ػ
األمػػو تاالػػم االةوػػيفاد احوامسػػي عػػأ ر سامسػػام التوػػا ع ػمحتض ري ا ػػرل ف ػػد احوػػط احتولايف ػػم اسػػتاضمب ف ػػا
ا ركػػمت اح ػ معام اليف ػػيفةل احاج ػطات احتااط ػػم عػػني املاػػم ل املختلاػػم داخػػد اح لػػيف احطااػػيفل اسػػتر م فرػػم قلالػػم ل ػطا د
احيف حمل رػن تاػر مضمدحػم (ز اج احوػلوم مجم املػمؿ)ل تا ػي اإلفوػم اح ومحػم اجملتاضػمت احضرعاػم كأاػيف خملاػمت
اإل ،ػ ح االقتصػػمدىل احػػذىل ر ػػا مػػن قااػػم امل ش ػرات املمحاػػم رل ػ اوػػمب احت اػػا احتااػػطىل حارػػمت تاضاػػم ق لاػػم

 1د.خال د حنفي علي :االنتفاضات المتتالية  ,مجلة السياسة الدولية  ,العدد  84بعد المائة ,ابريل  ,2011ص .57-56

د اام ل فس رن مجطد احاخ م متمتا م م مصػم احا ػمـ احوامسػي ..كػد تػذه احضطامػد تسػمفرت ت ػمهبه
األة ام احضرعام دخطهلم مرالم االهنام .

ت كػد

احطاق ةضتويف اف مض ا األقوم احضرعام و اتاػد فا ػم عاػمق احيف حػم اػ اآلف رلػ املوػتط ني امل سوػي
احومةط احط ااي ل مم ذميفه حا سػط سػلومت تػرتا ح عػني اإلكػراه املر ةػم ت ضػم ح ػر ؼ كػد تاػ ااػث ػتا رػمدة
اختم احورا ات خػم ج ةوػمؽ امل سوػمت احر اػم ل كاػم مف عػضة احيف حػم ضمػيف مػن قػيف هتم رلػ احااػم إىل م سػمط شػراب
اجملتا ػ ل األمػػر احػػذىل مد إىل ػػط ف ػراغ روػ رػيف عضام،ػػر سػػاوم تو ػتاايف مػػن دظمطمػػم ة ػػمـ ا اػػا متػػم جم ةاط تػػم
اجملتا ةامعم رن حب احا مـ .

 ممػػم احػػيفكتط حواػػي اػػمع فأةػػأ ضتوػػيف اةػػأ تاػػمؾ احا ػػري مػػن احوػػامت امل ػػرتكم احػ اااػػه

ة ػػأت احػػا ا

احوامسػػام احضرعاػػم توط تػػم احتػػم طمي ػػذكر مف احػػيف ؿ احضرعاػػم مػػن احامااػػم احتم طماػػم تضتػػن د ال جيف ػػيفة ةو ػ ام
ة أت لومريفة خم جام اشرت م احوط اح م من احتطسػ احرم ػما املتوػا عمملامفوػم عػني مراكػزه احيف حاػم هبػذا
املضػػف فػػمف ة ػػطق احػػيف ؿ احضرعاػػم و اػػن ةتمجػمة حصػػري ة تم طماػػم ةمعضػػم مػػن توػػط املصػػم االقتصػػمد م ملاطةمهتػػم

االجتامرام  ..ر اف اعرز م حم م:

 ترافػػل عاػػمق احػػيف ؿ احضرعاػػم لوػػمريفة خم جاػػم سػػل ام مخػػر لوػػيفت غاػػمب احاتلػػم االجتامراػػم احوػػمد ةرل عوط تااات م احوامسام  /اح ومفام مم ةتد رن حب من غامب املرجضام احط اام .
 ف ػػد اح ػػيف ؿ احضرعا ػػم رل ػ اخػػت ؼ ة ا ػػم احوامس ػػام م ػػن عا ػػمق مطازةػػم سامس ػػام  /اجتامرا ػػم عاا ػػم ع ػػنيت االت م االجتامرام ةمتاب رن عامق موتلزممت ايفهتم احوطمام .
 اتواه احا ا احوامسػام احضرعاػم عماتاػم احوػلوم احوامسػام ل غاػمب احيفظمورا اػم احوامسػام سػامدة احازرػماح طحاوام اةو قم من شرراتني مسمساتني شررام اثام مخر اةو عام تغلاػه ػ ػ اح ػرراتني ػ ػ عػأ ر تم طماػم
مسر م م م يف طحطجام.
 ت ػم ؾ كػ احااػط جني ػ احػط اثي االةوػ يب ػ ااتاػم احيف حػم حل ػر ات احط ااػم ااػث زا جػه احاخػبا مكا ػػم ع ػػني ااتا ػػم احو ػػلوم اهلااا ػػم االقتص ػػمد م األم ػػر اح ػػذىل س ػػمريف رلػ ػ ا ػػطؿ احو ػػط اح ري قرا ا ػػم
ا مكام اىل قط وام االام جيف يفة تتوا عمحا ب االغرتاب رن مصم ع دتم احط اام .
 إف ا ػػمحة احو ػػلوم م ػ ػ مجم امل ػػمؿ امل ػػت اا احاو ػػمد اإلدا ىل مع ػػمؼ ش ػػر خم جيف ػػيفة ع ػػني احو ػػلومتا مكام عني ماطةمهتم االجتامرام مم ةتد رن حب من سامدة احضاة ا امة احوامسام .
 تراعو ػػه ػػمت خص ػػمبا اح ػػا ا احوامس ػػام احضرعا ػػم املتو ػػام عمالس ػػت يفاد احوامس ػػي مػ ػ س ػػامدة ماػ ػزابسامسػػام توػػلمه عأ ػػيف طحطجامت وطحاػػم مخػػر راصػػر م مضتاػػرة احػػر ح االةو عاػػم عػػيفمة مػػن احوػػط احوطماػػم

األا ػزاب احاوػػم م اةت ػػمق عػػمحوط اإلس ػ مام مرتافوػػم ػ ػ احوػػامدة ػ ػ غاػػمب احتاػػم احلا ػناا عو ػ ب ت ض ػػر
قمريفتأ االجتامرام عضة فضمحاتأ احوامسام .
 مػػن ج ػػم مخػػر ػػذكر د .رػػطدة اصمحػػيفىل اىل مف املتػػمع حو اضػػم احيف حػػم احضرعاػػم ا يف ػػم ظمااػػأ اسػػتا مط وػػم
مػػن األس ػ مب اح ػ قػػيف تاػػطف قػػمدت إىل تػػذا احطعػ ل رخػػذ ن عضػػني االرت ػػم مف عضػػأ تػػذه األس ػ مب ات
تػػأثري مكػػن م اقػػد ل عاػػمق رلػ احطعػ احػػيفاخلي االجتاػػمري-احوامسػػي االقتصػػمدىل كػػد د حػػم حضػػد متػػا
تذه األس مب تا د عمحتما:2
م الة :اةت ػػمق رصػػر احيف حػػم األعط ػػم ل روػػيفتم االجتاػػمري احػػذىل ة ػػا احض قػػم عػػني ا ػػمكا احملاػػطـ احضػػمو
احضريب ماذ ر يف االستو ؿ ل فويف مقممه احيف حم احضرعاػم ا يف ػم زمػب سامسػام اسػتايفت شػررات م مػن خػ ؿ ر قت ػم
احوػػمعوم م ػ املوػػتضار األجاػػالل م مػػن خ ػ ؿ احوػػطة احضوػػار مل م مػػن خ ػ ؿ كو ػ م ح ػػررام د ااػػم م تم طماػػم عػػر ت
تطاجيفتم.
كػد األاػطاؿل قممػه تػذه احاخػب عاوػد املا طمػم االجتامراػم احو لاػم إىل عااػمف احيف حػم احوامسػي ل عاػػه
رويفا اجتامرام م اح ضب ة ا ر قت م م املطا ن رل مسمجم ختلي املطا ن رن اوطقأ احوامسام مومعػد قاػمـ احيف حػم
عتويفمي كمفم اصيفممت اح ضمتمج م من ،مم تضلاا مبة.
رلاأ فويف ل قممه احيف حم عتويفمي اح ف احتمتام اح زمم حإلةتمج االقتصمدىل .خ ؿ احارتة املاتيفة عػني سػتااامت
مثمةاااػػمت احوػػرف املمع ػيل اسػػتومره احػػيف ؿ احضرعاػػم اواػػل موػػتط مت اقتصػػمد م اواواػػم مضوطحػػمل سػػمشمه مطا،ػػلم
فمقتػػم عمحتزام ػػم احيف حػػم ع ػػر ط احضوػػيف االجتاػػمري احوػػمعل .حاػػن م ػ الػػطؿ احتوػػضااامتل عػػيفمت تػػذه احيف حػػم تضػػم
احرتتد احاومد ازمامض اإل راداتل مم جضد إمامةام قامم م عاا احيف احومعل ممرا ،ض مل إف و ان شػ أ موػتماد
ػد اجػا احاوػمد اح ااػطىل
ل قػيف مد تػذا األمػر عمحيف حػم احضرعاػم إىل احتطجػأ رمػط االسػتيفاةم مػن احضػمو اصػم جي ل
املتزا يف تذال و ان تامؾ مؿ إل ،ح اقتصمدىل اواوي.
كاػػمل قضػػه احيف حػػم احضرعاػػم ا يف ػػم ا سػػم فر وػػم لاػػد جيف ػػيف مػػن جػػمؿ األراػػمؿ دمػػن اسػػتغلطا احتطجػػأ رمػػط
اصصخصػػم حلمصػػطؿ رل ػ مػطا د فلااػػمل كػػمف مػػن املااػػن مف تاػػطف مصػػيف زؽ حلا ػػني مػػن املػطا انيل دمػػم مد إىل
اختامق احو وم احطسو املاتجمل اطؿ احضػمو احضػريب إىل وتػني :وػم مػن املػيف ر ن األغااػمقل ضاػد حػيف ا جػا مػن
احضامؿ احطافيف ن األجمةب؛

وم مضيفمم حان متضلام قمد ة رل احضادل حاا م ما م حمر مم .

ثمةاػمة :ارتاػػمد ا ػػد األمػػو كطسػػالم حلػػتخلا مػػن اص فػػمت احػ ة ػػأت عػػني احا ػػمـ ا ػػمكا اح ػػضب .فأثاػػمق سػػاورة
احاخػػب ا مكاػػم رل ػ احا ػػمـ احوامسػػيل قممػػه تػػذه احاخػػب عت ػػااد رػػيفد ك ػػري مػػن األج ػػزة األمااػػم ات االختصم،ػػمت

 2نقال عن د.غالب عواد ألخالدي :نحو تفسير علمي لمطلب التغيير في العاالم العرباي  ,مو ا الغاد االلتتروناي ,2011/3/8 ,وكالل د.لطفاي
حاتم  :النظم السياسية العربية وانهيار شرعيتها .

املتيفاخلػػمل ػػث احررػػب ةاػػطجم املػطا انيل ضلػػن ا ػػرب رلػ كػػد ،ػػطت مضػػم ضل اػ حػػط كػػمف مػػن عػػمب احاصػػاممل دمػػم
سا ا د األمو عضيفـ املر ةمل محد احومباني رل األج زة األماام رل اإلظممف عمحلض م احصار م اجملمؿ احوامسي :فاػن حػا
مضي ..ف ط عيفىل.
ةتاجم حذحبل تاطةه اجملتا احوامسي ث ث فرمت تاضام :األ ىلل فرم مامفوم موػتاايفة مػن احا ػمـ احوامسػيل
ت ػػيفه ك ػػد إجراقات ػػأ تتا ػػمت عتو ػػلوأ ا ػػرف رل ػ ختلا ػػيفه ؛ اح مةا ػػمل فر ػػم كم ت ػػم حلا ػػمـ احوامس ػػيل ت م ػػث د م ػمة ر ػػن
األ يف طحطجامت األم لم اح ت ني موم ئ احا مـ احذىل ظم ل ا؛ اح مح مل تي األكنل فرم خمبام غري م محام تات ر احارج.
ثمح مة :عضة احيف حم رل املوتط احيف ا .إ و توتو احيف حم احضرعاػم ا يف ػم ماػذ االسػتو ؿ مف اوػل ةصػراة اواواػمة
اخر عأ مطا اطتمل فاػن ا ػر ب مػ إسػرابادل إىل ااػت ؿ احضػراؽل ت ػني مف احيف حػم احضرعاػم اتاػم جػيفاةل ال توػتوا مف توػم ـ
مىل خور خم جي عد ال تاار ا تاطىل دفضأ إ قم .

اعضػمة :احتااطحطجاػػم ا يف ػػم احتطسػ

اسػػتخيفاـ سػػمبد االتصػمؿ عػػني اح ػ مب

احضػػمو احضػػريب احضػػمو كاػػد.

فااػ ػػم ال شػ ػػب فاػ ػػأ مف احتوػ ػػضااامت ش ػ ػ يفت ثػ ػػط ة رػ ػػمو االتصػ ػػمؿل و تضػ ػػيف احيف حػ ػػم قػ ػػمد ة رل ػ ػ اجػ ػػب املضلطمػ ػػم.
فمحاسمبامت احضمملام تصد إىل كػد عاػهل اهلػمتة احاوػمؿ متاػم ؿ الااػ ل سػمبد االتصػمؿ رػن اإلةرتةػه مػن خػ ؿ
"فاوػ طؾ" "تػػط رت" غريشمػػمل جضلػػه اح ػػمب احضػػريب وػػم ف عػػني عػػضأ علػػيفه عػ م الػػأ د ؿ مخػػر ل خم،ػػم
م عم احطال مت املتميفة .رايفمم جيف تػذا اح ػمب عػضأ متخلاػمة رػن ة رابػأ احضػمو اصػم جيل شػرع وػتخيفـ تػذه
احتااطحطجام حلتض ري رن غ تأ احتغاريل عيفقا عمحوخر م احتضلاومت احومخرة رل األايفاثل فمةتوػمال إىل عرةػممد راػد
جيفىل حرتمجم تذه احرغ م.

عمحملصلم فأف سوطط احا مـ احوامسي احور تطة مصر مد إىل ت جا املضم عني د ؿ مخر رل ف
سػػوة موػػمح ال مػػن غ ػػم اإل ،ػ ح اواػػل مامسػػب اجتامراػػم اقتصػػمد مل إىل فضػػد تػػطج ع سػػومط مة اػػمل عػػد تغاريتػػم
كلامة ..من ج م مخر ل خرجه األة ام احوامسام رن ط تم :فاا م مػن مرلػن ا ػرب رلػ شػض أ عمسػا مامفمػم احاطعػ ل
ما م من قيفـ تامزالت عملالمل ترتا ح عني اإلر ف رن إ ،امت اقتصمد م دستط مل إىل احطريف عمحتخلي رن ا اا كلام.

جيف ر عمحذكر اف مم ايفث تطة مصػر خمتلػة راػم ضمػيفث عاغػمزىل علا اػم ل اف ت ػمهبه ،ػط ه راػم
صمػػرىل احػػاان غريتػػم ل ا ػ اف د د االفضػػمؿ جػػمقت خمتلاػػم مت م اػػم مػػم عػػني األة اػػم احضرعاػػم احغرعاػػم ل تاػػم حض ػػه
احض قمت اح خصام حلمامـ د ا ك ريا سطاق عيفرا ا ر ةام ا عمحور ل كذحب فػأف احواػطات احاسػمبام احضرعاػم جػمقت
تغوات م خمتلام ل ااث اختلاه ت مهبه حبوب ر قمهتم املصلمام عتلب احيف ؿ ...
راطمػػم اف راػطاف تػػذه اح ػػط ات و اػػن فوػػط مػػن اجػػد اص ػػز ا احاوػػر م اح ومحػػم ....و اػػن مػػن اجػػد اػ
إ ،ح احا مـل عد كمف مول م حميفدا م ااام راطاةأ األكن( :اح ضب ر يف إسومط احا مـ).
تحليل انهيار النظم السياسية

عيفا م ةوطؿ اف ر م ة «اح ط ات احضرعاػم» تسػااه ما ػطمني  :ما ػطـ اح ػط ة ما ػطـ احضػربل ااػث ااػد اح ػط ة
مضػػف جيف ػػيفاةل تػػا أ مقلاتػػأ رل ػ اػراؾ سػػلاي مػػيف ل ػػيفؼ إىل تغاػػري احا ػػمـ االسػػت يفادىلل ت ػػم ؾ تػػذه اح ػػط ة

قومرمت اسضم من اح ضبل تتامط متيفاف م اطؿ موطحم ث ثامل لا عني اص ز ا ر م احارامم.
كذحب ما طـ احضرب ضماد مضػف جيف ػيفاة مرك ػمت مخػر مغػم رة م سػمةل ااػث م،ػ احضػرب اح ػمبر ف احاػطـ
غػػري رػػرب المتلاػػمل ال رػػرب األس ػ ؼل ال رػػرب اصاػػطع احػػذؿل حاو ػطا ررع ػمة كػػم تني ح خػػرل عػػد م ػػر ا ت مح ػمة
تسػػممامة اجتامرا ػمة الفت ػمة اح ػػط ة احتطةوػػام اح ػػط ة املصػػر م س ػطاشممل قػػيفمطا ،ػػط ة خمتلاػػم رػػن احضػػربل اػػم ؿ ا اػػمـ
احضرب لار توط و مل كام ام ؿ م،ممب املوم عمت األة رعطحطجام احضاصر م عيفتمق تر صم م.
ا ػػأ مػػن ت قػػي ا ت اػػا ما ػػطمي اح ػػط ة احضػػرب ما ػػطـ جيف ػػيفل ػرت ط تضر اػػأ عتضر ػػة املا ػػطمني احلػػذ ن
ػػا ةأل حاغػػيف ع ػػاد مدؽ ،ػػاغم جممضػػم ح ػػط ات اح ػػضطب احضرعاػػمل ما ػػم ثػػط ة اح ػػضب احتطةوػػيل ثػػط ة اح ػػضب

املصػرىلل ثػػط ة اح ػػضب احلاػالل ثػػط ة اح ػػضب احااػػول رلػ األغلػػب سػػتوطؿ احومباػػم حتوػم ؿ احصػػاغم ثػػط ات مخػػر
عػػمقي اح لػػيفاف احضرعاػػم .حاػػن اهلػػمـ األمػػر تػػط مةػػأل حلاػػرة األ ىلل تأخػػذ اح ػػط ة ،ػػام ررعاػػمل عضػػيف مف كمةػػه اح ػػط ة ااػػد
،ػامت ريف ػػيفةل و توػػرتب ما ػم احصػ غم احضرعاػػم ماػذ روػػطد ريف ػػيفةل عػػد ماػذ قػػر ف ريف ػػيفةل ااػث و اػػيفث ثػػط ة ررعاػػمل
قمدتػػم شػػضب رػػريب تم طماػػم ا ػػيف ث .كاػػم ةوػرم ةوػػا رػػن اح ػػط اتل اح ػػط ة احارةوػػامل اح ػػط ة األمريكاػػمل اإلةالاز ػػمل
عليفاف م عم اح رقامل فاام غمب ما ػطـ اح ػط ة ػط ة رػن مقلاتػأ رػن

احر سامل ا اإل راةامل ر ام ق اح ط ات
اووأ احرتعم احضرعام.3
احاػػطـل عمتػػه عمإلماػػمف متمم ػمة احاتمعػػم ا ػػيف ث رػػن ما ػ ػػطـ جيف ػػيف حل ػػط ةل ت ػػاد اح ػػضطب احضرعاػ ػػم مرك متػػأ
خمتلػػة علػػيفاهنمل توػػور مضػػأ فصػ ة جيف ػػيفاة مػػن ااػػمة اإلةوػػمف

فسػػمق احػ د احضرعاػػم جغرافات ػػم

موممػػمت ت ػػاايفه
اح ر م.
قيف تزا يفت اتتامممت املراكز اح م ام احضرعاػم احغرعاػم عيف اسػم اهناػم احػا ا احوامسػام رلػ ر ػل اح ػط ات ...
،ما إف اعرز مس مب االهنام تا د فويفاف اح ػررام ةوػا شػضط املػطا اني عضيفاحػم ااػا احا ػمـ اسػت يفاد ا ػمكا

ت ش ػػي ش ػػررام اح ػػا ا احوامس ػػام ت ػػط فو ػػيفاف احا ػػمـ حلامرلا ػػم إدا ة احيف ح ػػم ل ا تا ػػمع
ل إال مف امل ش ػػر األجلػ ػ
مضيفالت احتسخا لاست راق احاومد ل ا تامع موتط مت اح ومحػم اهلزظمػم ا ػر ب  ...تػذه امل شػرات موػيفممت حطجػطد
م ػػالم مػػم عػػني اجملتاػ احا ػػمـ احوامسػػي احوػػمبا تػػي مت اػػيف الةاجػػم مراػػمؿ احضاػػة اح ػػغب اجملتاػ احػػذىل ضتػػن
اايف مرراض قامـ اح ط ة .

 3عمر كوش  :مفهوم الثورة بات عربيا  ,صحيفة السفير .2011/3/28 ,

كاػػم مثػػريت قسػػام احاوػػمد احوامسػػي احػػذىل تضرفػػأ مجاػ احػػيف ؿ احضرعاػػمل امجضػػه اآل اق رلػ مف حمم عػػم احاوػػمد
احسػػم ب وػػذ ه مغلػػب م سوػػمت ا اػػا احػػيف ؿ احضرعاػػمل موػػتو د احيفظمورا اػػم احضػػمو احضػػريب ،ػػاطافل إةػػأ حػػن
اػػطف تاػػمؾ موػػتو د حليفظمورا اػػم م ا ػ توػػط ر عملػػمه اواػػل احيفظمورا اػػم مػػم و تاػػن تاػػمؾ مطاج ػػم اواواػػم رلااػػم
حلاومد امل سوي احومغي رل مغلب رالامت ،ػامرم احوامسػم احضػمو احضػريبل احػذىل صمػيف مك ػر مػن شػاد ػر فاػأ
تلطف حباث صضب ايف يفه م تضر اأ ع اد دقال.
َّ
ال صمب ا يف ث رن احاومد مف وة راػيف احاخ ػم ا مكاػم؛ إ إةػأ مطجػطد داخػد م سوػمت اجملتاػ املػيف
سػػمل وػػتضني جػػطده داخ ػػد اجملتا ػ املػػيف عمحاوػػمد امل سوػػمت ا مكا ػػم؛ ف ػػط األخػػرية تتوػػرت رلا ػػأ
احضػػريب م ة
عو ب ر قمهتم احيف حامل مم ظمان مف ت ريه تذه امل سومت امليفةام مػن متمرػب اطممهتػم إف تػي اهتات ػم عمحاوػمدل م
مم سه سلوم ا ر عملمت م.4
م تمف ك ري من املراق ني اح ما ني تتامط اطؿ مم لي :
رلاأ فمف األسرلم اح تيف
 .1من تي احوط اح م له احملرؾ احرباوي حل ط ات ؟.
تذه اح ط ات ؟.
 .2مم تط د الا
 .3مطقة ا ركمت اإلس مام ق د مم عضيف اح ط ات ؟.
 .4مم ميف ،مم ة ر م احيف مااط (ريف

اح ط ات ) ؟.

 إف حمركػػمت اح ػػط ات احتغاػػري احضػػمو احضػػريب مت لػػه م ع ػ قػػط باوػػام تػػي  :ا ركػػمت االاتجمجاػػم اح ػ معام ل
األازاب احوط احوامسام املضم عم ل قط رامحام م اام ل مخريا قط ات م عام مباام ق لام مام وام .
فوػػيف شػ يفت احػػيف ؿ احػ تتاتػ عوػػيف رػػمؿ مػػن احتجػػمة احوػػام م ػػد مصػػر تػػطة اراكػػم رل ػ م عػػام سامسػػام
وام شػمكه فاػأ قػط شػ معام سامسػام ةومعاػم ل عاااػم شػ يفت د ؿ تضػم اسػتوومعم مبااػم م ق لاػم م مام واػم م ػد حا اػم
اضم احوط احػ قػمدت تػذه
اح مر ن احاان اراكم م س رل م عام مام وام م مباام ل غا جطد اخت فمت م ام
االةتامعمت اح ض ام فأف مومح م ت مهبه اىل ايف عضايف ااث كز اح طا املت ػمتر ف رلػ مول ػني باوػاني شمػم احيفظمورا اػم
احضيفاحم االجتامراػم ل غمعػه املومحػب ات احصػ غم احومبااػم املام واػم ل حػب عػمحرغا مػن حمم حػم احػا ا ا مكاػم قطح ػم تػذه
اح ط ات إ م مباي كام ايفث احاان اح مر ن م إ م مام وي كام ايفث حا ام.5
 ت مهبه عضأ احا ا احضرعام احتضممد عمحوطة م املت ػمتر ن ملطاج ػم املومح ػمت عػمحتغاري ل ااػث سػوط اح ػ يفاق
تطة مصر احاان اح مر ن حا ام ل ا ني احػذىل ارمػمزت فاػأ امل سوػم احضوػار م اىل مومحػب احتغاػري مصػر

 4الفريق الركن إبراىيم الرشيد ,أسباب سقوط أنظمة الحتم من وجهة نظر مرا ب ,صحيفة االنتباىة.2011/2/24 ,
 5دينا شحاتو ومريم وحيد  :محركات التغيير في العالم العربي  ,مجلة السياسة الدولية  ,مصدر سبق ذكره  ,ص.11

تػػطة ل فأهنػػم عػػيفت موػػمةيفة حاة اػػم احػػاان اح مػػر نل فااػػم اررتاتػػم احتااػػب حا اػػم ل دمػػم مسػ ا
االةتامعم فت اح مب رل مصراراأ حلضممد اصم جي احذىل تراج تأثريه سرا ر ةام مصر تطة .

روػػارة

مرالػم اح ػط ات احضرعاػػم )
اف د اسػم قػيفم م اح ماػػث ع ػري ر ػيف احاتػػمح عضاػطاف (األد ا املتغػرية حلجاػػط
مػم صماػب رػن توػمؤالت ع ػأف إمامةاػم تغػري م ػد تػذا احػيف محتػيفخلي حتلػب الاػط خػ ؿ املرالػم املو لػم اطهلػم اىل
جاػػط ام سػػم حلضالاػػم احوامسػػام مػػن د ف احتػػيفخد تطجاػػأ موػػم اهتم خصط،ػػم اف تلػػب اح ػػط ات قػػيف فضػػه شػػضم

احيفظمورا ام احيف حم امليفةام.6
قيف جر تط،اة تذه األد ا عمح اد احتما :
 من ا امد اىل االرمامز حل ط ة  :تطة مصر سمط جم .
 االة ومؽ احضوارىل :احاان سمط جم
 االةوومـ احضوارىل :حا ام سمط جم .

امل اػػا اف مض ػػا ا اػػمـ احضػػرب ررف ػطا احػػطزف احتػػم طمي حلجػػا مدك ػطا اصوػػر احػػذىل ظماػػن اف ظم لػػأ حػػذحب راػػد
اغل ػ ا رل ػ هتاػػا تضواػػد الػػا خصط،ػػم رػػن مامػػأ امتاػػمزات اقتصػػمد م ممحاػػم تمبلػػم لل م ػطازاة حػػب ػػط ؤسػػمق
احيف ؿ ة ممم مرك م من األج زة األماام عوامدة ع مط احصاطؼ احضلام احػذ ن جػيف ا مةاوػ ا ماوػمقني اىل ماوػل جيف ػيف اطحػه
عأ م ات ا من محم م احيف حم اىل محم م احا مـ ل قيف مماه األج زة األماام م امت االستخ م ات ا امظ رلػ احا ػمـ عمتػه
تراقب طاؿ احاطـ ة م مت املطا اني ل راقػب عضسػ ا عضسػم تػذه احطكػمالت األمااػم احػ ،ػااه كمحػذ اع احواضػي حاة اػم
احوامسام ،م ت تيف ر م مشرة اح أف احوامسي قيف فرعه ةاو م كامم ة دمازة حل ضب م احضامؿ املسػرعني احضػم لني رػن
احضاد ا ا م املت متر ن املوػمح ني عتػأمني املوػمكن ا عػم ل ملااػم األ اعػي احػ ز رطهنػم ل كاػم اهنػم تػيف ر احض قػمت
عػػني مجمرػػمت (احوطابػػة) ترسػػا اػػيف د احتض ػػري ل هبػػذا م،ػ جػػمؿ األمػػن تػػا احوػػطة ا مماػػم حلرؤسػػمق املتوػػلوم رلػ قػػمب
اح ضب مم تض ري د حم ( االماطقرا ي ) اال ،ة هلذه األة ام.7
تاذا إ ف تا ػة اح ػط ات االةتامعػمت عػممحم تػردىل امل سوػمت احوامسػام ل مض ػا ا ػمالت اػطف رلػ
الا اف اوذ د ال مطعطرام ...مالوم .

مطقػ وػػا حػػأ عػػأف سػ شػػر أ حلضػػطدة اىل ا اػػا املػػيف ..
عضػػيف اح ػػط تني تػػطة مصػػر ػػيف الػػا
ا اآلف ...مم من شيق وا عمحت ااب سضاأ اىل تطا تذه احولوم .

 6بشااير عبااد الفتاااد  :األدوار المتغياارة للجيااوش فااي مرحلااة الثااورات العربيااة  ,تحااوالت إسااتراتيجية ,ملحااق مجلااة السياسااة الدوليااة  ,عاادد ابرياال

 ,2011,ص ص.10-7

 7سا ااالم كا ااواكبي وبسا اامة شا ااماني :الجيا ااوش ..الشا ااعوب والحتا ااام المتسا االطون ,نشا اارة القب ,التوي ا ا  ,العا اادد ,3السا اانة الخامسا ااة  ,ما ااارس

,2011,ص.6

 اعرز ةتمبد اح ط ات تػي الػيفؿ اػطؿ د ا ركػمت اإلسػ مام إعػمف تػذه اح ػط اتل ظماػن احوػطؿ اف تػذه ا ركػمت
اإلسػ مام اف كمةػػه مػػن متػػا اإل ػراؼ املوػػتاايفة مػػن سػػوطط األة اػػم األ تطقرا اػػم احضرعاػػم فػػأف مثػػم اسػػتمومقمت
سػػطؼ تطاج ػػم (تػػذه ا ركػػمت) معرزتػػم :اف ا ركػػمت اإلسػ مام و اػػن هلػػم د عػػم ز إشػػضمؿ اح ػػط ات احضرعاػػم
األمػر اح ػم تػػط اف اح ػط ات احضرعاػػم اف فػرت حلمركػمت اإلسػ مام فر،ػم لػػم تاػطف تم طماػم فااػػم طمػا ا صػػطؿ
رلػ اح ػػررام احتاتػ عمح ػػررام احومةطةاػػم فأهنػػم م سػػم ااػػد اػػيف مت ريف ػػيفة هلػػذه ا ركػػمت حػػا اقل ػػم احوػػيف ة رلػ
احضاػػد عارػػم مااتمػػم سامسػػام إ ػػيف طحطجام تػػي اح ػ ارتػػمدت احضاػػد سػػر م فػػل عااػػم تا اااػػم مغلوػػم تضتاػػيف
رلػ ػ احتض ر ػػم احاار ػػم ا ركا ػػم ل ما ػػم م ػػم تضل ػػل عمحو ػػيف ة رلػ ػ احتامس ػػب اح و ػػمق ع ػػاد مطا ػػيف د ف احتض ػػرض
الة ومقمت ا اةوومممت داخلام .
راطمػػم فػ ف موػػتو د ا ركػػمت اإلسػ مام احتمػػطالت احػ قػػيف تومهلػػم سػػطؼ تطقػػة رلػ مػػم قػػيف تاسػػي إحاػػأ
اح ػػط ات احضرعا ػػم احراتا ػػم م ػػن ةت ػػمبد رلػ ػ امل ػػيف احوط ػػد ل مىل مش ػػامؿ ق ػػيف تأخ ػػذتم احيف ح ػػم احضرعا ػػم اليف ػػيفة لسػ ػطاق
عمالةتومؿ رمط ة ا دظمورا ام اواوام ا احطقطع يفدا عراثن احولوط م األ تطقرا ام.8
 راػػه احتوػػط ات األخػػرية املاووػػم احضرعاػػم ما ػػطـ احضػػيف اح ط ػػم ا مػػم ولػػل رلا ػػم (ة ر ػػم احػػيف مااط) تػػذا
املا ػػطـ ػرت ط لػػم اػػيفث عػػأ ،ػػا د تاتااتػػطف هنم ػػم احوػػرف احض ػػر ن رػػن مطجػػمت املػػيف احػػيفظمورا ي احضػػمول
اولػػل تػػذا احتصػػط مػػن تاػػمقأ مشماػػم ا ػػيف د احوامسػػام الغرافاػػم رػػمو احاػػطـل اف مػػم ضمػػيفث احاػػطـ ميف اػػم
،ػغرية د حػم مػن د ؿ احضػمو اح محػث ػ ثر ماػم ل عضاػيفة مػن احضػمو ...اوػػمب تػذا املاوػل رلػ مػم اػػيفث
ضميفث تطة مصر حا ام ماذ عيفا م رمـ  2011ااتامحام اةت ػم ه اىل د ؿ مخػر كػمحاان اح مػر ن غريتػم
ل عػػمحرغا مػػن جم عاػػم فاػػرة املػػيف اح ػػط ىل اةت ػػم قضػػم املوػػمح ني عم ر ػػم احػػيف ؿ احضرعاػػم اح ػ ضػػم املطا اػػطف
د هلم املختلام د جمت من احوا ك ه ا ر مت ريفـ احضيفاحم9ل فأف احطاق احوامسي صمضلاػم ةػيف ؾ اف تاػمؾ غامعػم
حضيفد من احضطامد احذاتام احطاجب تطافرتم اح رؼ احوامسي ل ا مم ولل رلاأ احضطامد املطعػطرام حواػمـ اح ػط ة ل
لم سػ رػيفدا مػن احواػطد رلػ ااتامحاػم اػطؿ رػيفد مػن احػيف ؿ احضرعاػم احػ تات ػر فا ػم االعػوراعمت احوامسػام
تذه األ مـ اىل مراجضم سامسمهتم إمم عتويفمي اإل ،امت م تضػيف د احوػطاةني م فػ احر اتػب املامفػ ت م احت ػري
عمحيفظمورا ام .
جيل الثورات العربية  :جيل جينات الشبتات اإلعالمية (جوجل)

 8خليل العناني ,التيارات اإلسالمية في عصر الثورات العربية ,تحوالت إستراتيجية ,مصدر سابق  ,ص.14-11

 9د.أمل حمادة  :أبعاد التغيير في السياسة الخارجية خالل مرحلة مابعد الثورة ,اتجاىات نظرية في تحليل السياسة الدولياة ,ملحاق مجلاة السياساة
الدولية ,عدد ابريل ,2011ص.24

اد اح ػ مب قػطة دفػ قط ػم

سػمبر اجملػمالت لػم

حػب راصػر احط ااػم احتمػر عاػمق احػط ن احتولػ إىل

املوتو د.
ا ػػطؿ ر ق ػػم اح ػ مب ع ػػمحط ن احط اا ػػم صم ػػب اف ال ا ػػر حل ػ مب م ػػن خ ػ ؿ ؤ ػػم قم ،ػػرة م ػػن ماول ػػل
فوػػاطحطجي رػػن ر ػػل احوػػن عوػػيف مػػم صمػػب مف ا ػػر حل ػ مب رػػن الػػا ت رلاػػمق االجتا ػػمع احوامسػػم االقتصػػمد
الػػا ت رلاػػمق احوػػامف مػػن خ ػ ؿ ارت ػػم اح ػ مب ػػمترة م ػ ثرة ا ػراؾ اح ػػممد حامػػم اجملػػمالت احتااط ػػمل
الطاةػب احضلااػػم اح ومفاػػم االقتصػػمد م احوامسػػام االجتامراػػمل كاتغػػري مغػػري مسمسػػي حلاجتاػ عرمتػػأ كضاصػػر ثػػمبر
هنسطىل ميف ؾ ملم صمرىل فمملومعخ احوامسام و تضيف مغلوم فمملضلطمم اصن احصاومت معػمه متاػم ؿ الااػ عاضػد
اح ػػط ة احتااطحطجاػػم املضلطممتاػػم رل ػ س ػ اد امل ػػمؿ الا صػػر ( ثػػمبل الػػاا ل خام ػػم ا ػػر بل ،ػػاومت احو ػ حل
غو ػػاد األم ػ ػطاؿل م ش ػ ػرات اح ط ،ػ ػم س ػػطؽ احضا ػػدل احتا ػػط ت احو ػػر مل األد ا االس ػػتخ م اتام املخمعراتا ػػمل فس ػػمب
احوامساني جمؿ األرامؿ هنب اح ر ات احاوم.اخل).
إ ف رمػػن ممػػمـ جاػػد ظمتلػػب احوػػيف ة اإلد اؾ احا الجاػػد طمتلػػة رػن مجاػػمؿ احوػ ضااامت اح امةاااػػمتل جاػػد
اسػػتمل حوػػب (جاػػد اح ػػط ات احضرعاػػم) ف ػػذا الاػػد اتوػػا لجاطرػػم مػػن امل مػ احػ ترا اػػه مػػم عػػني ازمرا ػػأ احضطملػػم
عواا م احامهتم افو مل ا ت م أ لملام تاط اأ احوطساطحطجي ل م اهلط م احضرعام اإلس مام.
اف اع ػػرز احو ػػط احػ ػ م ل ػػه احمل ػػرؾ األ ؿ ا ػػمفز األسمس ػػي حل ػػط ات االةتامع ػػمت االاتجمج ػػمت ت ػػا
اح مب (احارم احضار م عني29 15سام ) الطف مك ر من ثلث سامف احضمو احضريب م لػل رلػا ا (احواػرة اح ػ معام
) تامؾ من ضميفتم عني (15اىل  40سام) ظم لطف %60من سػامف احضػرب ..تضػم تلػب احارػم مشػامال متضػيفدة مػن
اإلقص ػػمق احتااا ػػز احت ا ػػا جضلت ػػم س ػػمخوم رلػ ػ األ ع ػػمع احراتا ػػمل تض ػػيف اح ومح ػػم م ػػن مت ػػا امل ػػمكد احػ ػ ضمةا ػػم
اح مبل ترتا ةو م ع اد ك ريل إعمفم اىل تيف موتط األجط سطق ر ؼ احضاػدل مػن ةمااػم مخػر االتػا
اف اح ػ مب احضػػريب ضػػم مػػن إقصػػمق سامسػػي اع ػ ااػػث مد غاػػمب ا ر ػػمت احوامسػػام امليفةاػػم عػػضة األا ػزاب
ما امت اجملتا امليف االةت مكمت احطاسضم وػطؽ اإلةوػمف اىل اةصػراؼ اح ػ مب رػن امل ػمكم احوامسػام مػن خػ ؿ

احواطات اح ررام.10
اف اعرز امل م األسمسام لاد اح ط ات االةتامعمت احضرعام تي:11
 -1تا ػػرم سامس ػػام ش ػ اام الترما ػػم ل ا خ ػػرج جا ػػد اح ػػط ات احضرعا ػػم م ػػن ا ػػا تا ػػرم ش ػ اام و ت ػػيفك م األعاا ػػم
احوامسػػام احوػػلوط م

املاووػػم احضرعاػػمل فمسػػتخيفاـ احاػػا عػػطؾ عواػػم سػػمبد االتصػػمؿ االجتاػػمري حػػا

ػػرد

 10احمااد تهااامي عبااد الحااي :المفاجااةت اإلدراكيااة لجياال الثااورات العربيااة  ,تحااوالت إسااتراتيجية  ,ملحااق مجلااة السياسااة الدوليااة  ,مصاادر سااابق ,

ص.15

 11المصدر السابق أعاله ,ص.15

مداة تطا،ػد كاػم راتػم احػ ضأ فموػػب عػد ااػد قااػم توػلله حتلػػب اح ػرضمم الالاػم ل لضػد مػن املام سػػمت
تذا احضمو اح اي تاور احولوم تيفف موتخيفما م اىل علطغ اصامؿ احوامسي.
 -2متمزج احضمملي احمللي تط ملاػ م ػا ف ػا الاػد اليف ػيف حل ػط ات احضرعاػمل ف ػذا الاػد ختوػ مرالػم االدلػم
اىل االزمراط احتول ح امق رمو جيف يف طابا عني رمملاتأ حملاتأ .
اةو قػػم مػػن مف اح ػػط ة كاػػم ضرف ػػم رلاػػمق احوامسػػم احتػػم خ تػػي رالاػػم تغاػػري شػػممد أل عػػمع اجملتاػ رمػػط األاوػػن
،م اح مب احضاصػر األسمسػي رالاػم احتغاػري تػذهل ا مػن اضػم اح ػ مب مةػأ ضاػد رلػ احتغاػري رمػط مػم ضتوػيف مةػأ
احوػرا اتل ػيفاف رػن قػاا ػ من هبػم م قػاا افػيفة

األاونل من اضم اح مب ا سػم مةػأ ػرفأ الاػطد احتلاػ
لم تتضم ض مرالم متويفمم م ترس مت تاضام قمبام.
اف امل م اإلد اكام حلجاد اح ميب اليف يف شػاد مامجػأة حػا حاة اػم احضرعاػم احوػلوط م فموػب إسمػم حاػد األة اػم
الا ػػد

ةاػ ػ احطق ػػه  ،ػػم م ػػم إرج ػػمب اة ػػم رل ػ ػ املو ػػتط احض ػػمملي

احض ػػمو فو ػػيف م،ػ ػ مطع ػػطع ةو ػػم
اإلس مي احضريب .
احاخب احوامسام احضرعام األد ا املزد جم
تتومسا احاخب احوامسام احضرعام ا مكام اطرم من اصم،امت امل رتكمل ظمان تلخاص م

ث ث خصمبا تي:

 احتجرعم احوامسام امل رتكم (اصنة احتم طمامل اصنة احيف اامل اصنة احوامسام)

 احتاط ن احاارىل امل رتؾ (املضتويف احيف ول املضتويف احوامسيل احتاط ن احضصرىل)
 ت معأ رؽ تطا ا اا (احط اثمل االةو بل اص فمل االةتخمب).

ق ػػيف ذمم ػػه األة ا ػػم احوامسػ ػػام

خمتل ػػة اح ل ػػيفاف احضرعاػ ػػم إىل ا ػػيف عضا ػػيف

تػ ػػيفجني ت ػػر أ احضيف ػػيف مػ ػػن

احاخب(امل واػػمل االقتصػػمد مل احيف ااػػمل احضوػػار مل ا زعاػػمل ا اطماػػم )..تػػم ة عمحت يف ػػيف احطراػػيفل تػػم ة مخػػر عػػمإلغراق
احرتغابل الساام مف فرم ك رية من تذه األة ام تضتاػيف إسػرتاتاجات م احتوػلوام رلػ احاخ ػم احوامسػام إىل جمةػب
ة ريهتم احضوار مل ت ني تغلاػب عضػأ تػذه احاخػب ملصػم م اصم،ػمل تط ػم فوػمد مػما إدا ىل سامسػي..؛ دمػم
مس ػ ا ع ػػاد ك ػػري خلػػل فجػػطة عػػني احوػػلوم احوامسػػام ا مكاػػم مػػن ج ػػم مػػم عػػني مف ػراد اجملتا ػ مػػن ج ػػم مخػػر ل
فرض استارا األ عمع احوامسام رل امهلم .األمر احذىل مفويف تذه احاخب ثوػم الاػمتري؛ حػيف شػضط ا عمإلا ػمط
م سمط اح ضطب احضرعامل فاام فسله زمب مخر االةاامق رل ةاو م االةز اق عضايفا.12
عغػػأ احا ػػر رػػن جػػطد غ ػػم اواواػػم حػػيف احاخ ػػم احوامسػػام إلج ػراق تغا ػريات جيف ػػم األةوػػمؽ احوامسػػام
احضرعاػػم م غامهبػػمل فػ ف اإل،ػ ح احػػيفظمورا ي ا واوػػي
 12د .ادري

املاووػػمل ال ا غػػي مف ػرت ط ل ػػم

إ،ػ اام خم جاػػمل عوػػيف

لتريني  :النخبة السياسية وأزمة اإلصالد في المنطقة العربية  ,مو مغرب اون الين .2008/1/18,

مػم ا غػػي مف رتاػز رلػ اإلةصػمت إىل ةػ أ اح ػػم ع احضػريب اوػػني األاػطاؿ االجتامراػػم االقتصػمد م احوامسػػام هبػػذه
اح لػيفافل عضاػيفا رػػن كػد ممػ قات مجاػيفات خم جاػػم ال اوػل إال مصػػم مر جا ػم املوػػتاايف ن ما ػم دمػػم ولػل رلػػا ا (
املمفامت لم ا ر ب لم األ مف ؟ ) .
امل اػا مف احركػػطد احوامسػػي احػذىل ت ػ يفه مض ػػا األقوػػم احضرعاػم مػػن ج ػػم؛ هتمفػه تػػذه امل ػػم اصم جاػػم
رلػ املاووػػم مػػن ج ػػم ثمةاػػم؛ كػػيف اجػػا احتمػػيف مت املوػ حامت احتم طماػػم املور اػػم رلػ رػػمتل احاخػػب احضرعاػػم ع ػ
م،امف م عملمه علط ة فرض إ ،امت تاطف اجا احتميف مت احيفاخلام اصم جام.
 .1تاػػمؾ ؤ ػػم ت ػػري اىل مف مزمػػم "احصػػاطة احضرعاػػم" تػػي مزمػػم مرك ػػمل هلػػم رػػيفة جطاةػػب؛ مػػن عاا ػػم :عػػضة املصػػيفاقام حػػيف
تػػذه احصػػاطةل حبا ػػث تأكػػيف ح ػػضطب احػػط ن احض ػػريب مف األق ػطاؿ احتصػػرضممت اح ػػضم ات خممحاػػم متامقس ػػم م ػ األفض ػػمؿ
املام سم احتو ال.
 .2احا ػػد اهل ػزابا اإلا م ػػمت اح ػ سػػمدت اح ػضطب احضرعاػػمل تػػي مو ػ حام احصػػاطة احوامسػػام عمحيف جػػم األ ىل ل عو ػ ب
عضة م غامب املصيفاقامل عو ب تراكا احا دل فوػيفت اح ػضطب احضرعاػم "اح وػم" قامداهتػمل تا ػ احواػطط عػني ك ػري
من األ سمط اح ض ام.

كا ػػم مف مزم ػػم "احص ػػاطة احضرعا ػػم املضم ،ػػرة" ت ػػي مزم ػػم ق ػػاا م ػػمدئ ح ػػب اف ذم ػػمح ا ت ػػأحل "احاا ػػط ج
احتم طمي" كمف عو ب ثر تأ من احواال عو ب تامرػد تلػب احوػاا اة وػمط سػلومهنم ا اػمة؛ ال تػزاؿ تػي احا ػ تػي
املصيف ف ،اطة ال ذممح عيف ف قاا عيف ف احصيفؽ احاضد املام سم .
إف احاخب احوامسام احضرعام ا مكام ما م م تلػب ( املتوطقضػم ا احصػممتم) ،ػاطؼ املضم عػم؛ ا غػي مف
تػراتن رلػ الاػػمتري؛ توػػتايف ما ػػم م ػػر رات م قطهتػػمل كاػػم مف إظممهنػػم عمحيفظمورا اػػم م ػػيفم سػػلطكم ضػػيف ماولوػػم حتمواػػل
تغاري اواوي األقوم احضرعام.
اليف ر عمحذكر مف تم خ اح ر م ه مف احاخب رايفمم تتماػد موػ حات م؛ توػ ا ع ػاد ك ػري توػط
ا سػم ة اإلةوػمةام لطاقا ػم مفام تػم مسػ اه ع ػاد

تاضمهتمل قيف عرزت املمعػي زمػب ررعاػم إسػ مام مثػرت
ملمطظ ايف ث توط ر تاضمهتم.
مػػن ي ضػػيف سػػاطت احاخػػب رػػيفـ فسػػم م ةوػػيفتم هلػػذه األ عػػمعل تطا ػ ا مػ األة اػػم ت ػػجاضم هلػػم مػػن
مجد احتامدىل

تولو م.13

الثورات :بين اآلمال والتمائن ..ما الثورة ؟

اح ط ة من احطج م احوامسام عأهنم (اركم شض ام اسػضم ات تطجػأ سامسػي مػا ا تضػن رػن احرغ ػم احضممػم لاػطع
مفراد اح ضب هتيفؼ اىل تغاري احا مـ احوامسي احوػمبا جػذ م إقممػم ة ػمـ جيف ػيف ضػن رػن اإل ادة اح ػض ام لاػطع مفػراد
 13المصدر السابق أعاله .

اح ػػضب احػػذ ن ظم لػػطف احوػػطة ا واواػػم حل ػػط ة) .تضػػيف اح ػػط ة مػػن متػػا م ػػمتر احتض ػػري رػػن فػػأ اإل ادة اح ػػض ام حلوػػلوم
احومباػػم تػػي احطسػػالم األك ػػر فمرلاػػم احػ ت ػػه فا ػػم اح ػػضطب قػػيف هتم رلػ رػػيفـ اصسػػطع حلوػػلوم احضممػػم احومباػػم احػ
ماضػػه مف ػراد اح ػػضب مػػن دمم سػػم اوطقػػأ ار مت ػأ ا رجػػزت رػػن محم ت ػػم تػػي اكػػن دحاػػد اقضػػي ملاػػطجم رل ػ قػػيف ة
اح ضب رل فرض إ ادتأ احتض ري رن سامدتأ احط اام .
تضػػيف اح ػػط ة مػػن اخوػػر ،ػػط موم مػػم غاػػمف احوػػلوم ا مكاػػم حػػب راػػيفمم ضمتػػيفـ احص ػراع تصػػد ر قػػم احاػػرد
عمحولوم اىل مسطم امالهتم توتااذ كمفم احو د امل ر رم حرد غامف احوػلوم ا مكاػم فسػ رػن رػيفـ جػيف اسػتخيفاـ
دع احولوم دتم رن امحػم احوغاػمف فتتخػذ املوم مػم شػاد اح ػط ة

احورؽ االست امبام األخر كمإلعراب امل مترات
.
حويف اةووا احاار احوامسػي عػني م ػيف مضػم ض حل ػط ة اح ػض ام كطسػالم ظماػن مػن خ هلػم موم مػم جػط ا اػمـ
غاػػمهنا تغاػػري احػػا ا االسػػت يفاد م  ...ارتومدةػػم املتطاعػ عػػأف األدحػػم اح ػػررام احػ تػػيف ن احوػػلوم املوػػت يفة تسػػاي
املومعد اح ررام رل ثط ة اح ضب عمرت م ه خر جم رل اح لػا االسػت يفاد ل تػذه األدحػم موػتايفة مػن كتػمب ا رػز
جد سام سطحأ ،ل ا رلاأ سلا:14
األدلة المستمدة من القرآن التريم :
 -1قػػطؿ ا تضػػمىل ( ال تواض ػطا ممػػر املوػػرفني احػػذ ن اوػػيف ف األ ض ال صػػلمطف) سػػط ة اح ػػضراق اآل ػػم -151
 .152قيف استيفؿ احضلامق ما م اف ا تضمىل قيف ممر عضيفـ مرم اح مملني سطاق إف كمةطا ااممم ا حماطمني.
 -2قطحػػأ تضػػمىل ( ال توػ مػػن مغالاػػم قل ػػأ رػػن كرةػػم ات ػ تػطاه كػػمف ممػػره فر ػػم ) سػػط ة احا ػػة اآل ػػم  . 28جػػأ
االستيفالؿ مف ا تضػمىل ممػر عضػيفـ مرػم مػن فػأ االمت ػمؿ حلماػا اح ػرري ممػر احاػمجم اف ال ضمتااػطا هلػط
ةاوأ عضيف مف فرط د ن ا .
 -3قطحػػأ تضػػمىل ( احػػذ ن إ ا م،ػػمهبا اح غػػي تػػا اتصػػر ف ) سػػط ة اح ػػط اآل ػػم  . 39جػػأ االسػػتيفالؿ اف االةتصػػم
من اح مملني تط ،ام حلا ماني
األدحم املوتايفة من احوام املو رة :
 .1قطؿ احرسطؿ ،ل ا رلاأ سلا ( من م مااا ماارا فلاغريه عايفه فأف و وػتو ف لوػمةأ فػأف و وػتو
ف ول ػػأ حػػب اعػػضة اإلظمػػمف ) جػػأ االسػػتيفالؿ إف تغاػػري املااػػر ممػػر رل ػ احطجػػطب عامفػػم احطسػػمبد املاااػػم
عيفقا من احولب اةت مق عمحايف تي مضف احوطة.

 14انظر بالتفصيل  :د .أيمن احمد الورداني  :حق الشعب في استرداد السيادة  ,متتبة مدبولي  , 2008,ص  – 390ص .406

 .2قػػطؿ احرسػػطؿ ،ػػل ا رلاػػأ سػػلا ( إف احاػػمجم إ ا م ا اح ػػمو فلػػا أخػػذ ا رل ػ ػػيفه م شػػب ا مف ضا ػػا
عضومب ماأ ) جأ االستيفالؿ اف ا تطريف عضومب من ساه رن اح لا و و حيفف اح مو .
 .3قطؿ احرسطؿ ،ل ا رلاأ سلا ( احوا احومرػم رلػ املػرق املوػلا فااػم ماػب كػره مػمو ػ مر لضصػام فػأف
ال مرم ) جأ االستيفالؿ احاا ،ػراام رلػ رػيفـ مرػم ا اػمـ املوػت يف ن إ ا كمةػه
ممر لضصام ف
ختمحة ماامـ اح رع احيف ن .

إ ف ر ل اح ط ة اح ض ام حتغاري ا اطممت املوت يفة قيف معم اقضم ملاطسم تمجوم ضاػد ةاػ كػد فػرد مػن
مفراد اح ػضب احػذىل و ػ اػه ةػري غاػمف ا اػمـ  ..تضػني اف تػيفعر م،ػممب اح ػط ة احوػ اد إلدا ة ممعضػيف اح ػط ة تػذا األتػا
مىل صمػػب تػػطفر شػػرط احػػتاان عػػمح ط ة لل إرػػيفاد اح ػػيفابد املو طحػػم حػػيف اغلػػب مف ػراد اح ػػضب حتػػطا م اػػم ا اػػا فػػط اإل ماػػم
عمحا مـ تط ممر ال أيت عني طـ حالم إسمم ةتمج راد شمؽ ط د يفم عمحتيفاخد م احا مـ احومبا كمفم اجملمالت كذا حطج
كمفم احورؽ امل ر رم اح كال م دستط احيف حم حتغاري احا مـ عمحورؽ احولاام مم معماأ احيفستط احومةطف من سػمبد م ػر رم
ملوم مم غامف سلومت احيف حم اح ،اه عمالرمراؼ ل فأف مم جم اح ضب كمفم احوػرؽ امل ػر رم ما احا ػمـ احامسػيف مف ػرتؾ
ا اا طارام ق مامص من مف ولب اح ػضب ر ػل اح ػط ة ل احتااػني تػط شػرط سػان ذمػمح اح ػط ة تػط امحػم سػط عػني
اح ط ة كاارة ردة احصن كو اد دىل اىل ا ارامف ا امـ احوغمة استارا است يفادتا د ف ادع ظماض ا من اح لا .

مػن ج ػػم مخػػر تاػػمؾ عضػػأ احا سػػام احيفا سػني ضتوػػيف ف مف اح ػػط ات ال تػػيف ـ إال ػػم اشػػتضمهلمل مىل مهنػػم
احاضلػم احتػم طماني م إىل ما ر ػأ قمدتػأل موػأحم اةضػيفاـ
احغمحب األرا تاطف ايفثم ال موتو د حأل سػطاق عمحاوػ م إىل ة

املوػػتو د ال توػػمجم عمحزمػػمف م عػػمحضوطد املتتمحاػػمل عػػد لػػيف قػػيف ة اح ػػط ة رل ػ ا اػػمظ رل ػ ز ػػم احوػػطىل ة ةاو ػ م املل ػػا
ر
حمتطاتم محتغاريىل املتجيفد.
تاػمؾ مػن احا سػام مػن رفسػطف اح ػط ة فسػم تممػم ضتن هنػم ةطرػم مػن اصػراب احػذىل صػاب اح ااػم االجتامراػم
احوامس ػػام ػػيفد مس ػ ػ احيف ح ػػم كامهن ػػمل ت ػػط م ػػم ت ػػب إحا ػػأ( س ػ ػ ااطزا) ا ػػني مداف كتمع ػػأ « س ػػمحم اح ت ػػطت
احوامسم»ل احو قد االةتامعمت قمب اح ومؽ االةاصمؿل لختلة مةطار م.

احاضلػػم
هبػػذا املضػػفل ػػتا ا ػػيف ث رػػن اح ػػط ات احػ تأكػػد معامقتػػم م تػػتا خامةػم م مدب ػػم تطج مهتػػم مػػن ػػرؼ قمدهتػػم ة
األسمسػػاني فا ػػمل كاػػم اػػيفث اح ػػط ة احارةوػػامل اح ػ ش ػ يفت قو ػ مراػػمؽ اح ػ ضأ مػػن زرامب ػػم خو مب ػػمل م ػػد( داةتػػطف
عوػ اري) غريشمػػم  ...عػػان تػػذا احوػػامؽ م سػػمل م اػػم كاػػة مف اح ػػط ة احر سػػام سػػام  1917سػػررمف مػػم مفػػرزتل عضػػيف فػػمة
حااػػنيل رما هرتػػم قمبػػيفتم األسمسػػيل ة ممػػم إجراماػػم عزرممػػم س ػػتمحنيل ةصػػب امل ػػمةل حرفػػمؽ األم ػ ة ػػا حممكاػػمت مطس ػػاط
اح ريةل ةا إىل «احغطالغ» احضيف يف من اح ط ني املا ػوني .....مضػف تػذا مف اح ػط ة ال طمطعػ م عمحسػر ة مشػخمص شػ ا طف
عممل باػػم ال تاػػطفل مػػن ااػػث تػػي اػػيفث تػػم طميل عر رػػم إال ػػم اشػػتضمهلم اة م تػػمل حػػب ف هنػػم تلػػد ااػزا م اػػم ماػػم ل
غممسم من احتممحامت احتوط مت احرتاجضمت اح توطدتم اتام إىل الاطد احتمجر داخد ة مـ سامسي جمميف ضمااأ زراا
اػػزب ااػػيفل عضػػيفتم إىل االهناػػم االسممػػمقل ااػػث ال وػ هلػػم جػػطد كطاقػ سامسػػي ت ػد ػػرد مطعػػطرم مػػذكط ة كتػػب

احتم خل كام ايفث م اح ط ة احر سامل اح اهنم ت اه أة سامسم اح امفامل احػ مرلا ػم غط عمت ػطؼل عضػيف مك ػر مػن سػتم
روطد رل اةيفالر م.15

وطدةػم تػذال عمحسػر ةل إىل ا ػيف ث رػػن موػأحم احض قػم عػني اح ػط ة اح ػػررام .ك ػريا مػم تامػط اح ػط اتل راطمػػمل
ج ػمز د حػم ة ػمـ سامسػي ال جػطد صاػم ات مخػر
مام ا امظ رل مم توااأ «اح ررام اح ط ػم»ل احػ تتأسػ
خم جػػأل تػػي اح ػػررام احػ تت كػػد عاضػػد رطامػػد احتضر ػػم احتم طماػػم احتغاػريات احوم بػػم احوػػر ضم احػ توػػمؿ احضػػمو عمسػػا
ابا م طحػػم عػػيف شػػضطهبم عػػاهوه
تػػذه «اح ػػررام اح ط ػػم»ل املاػػرت رلاػػأل مم سػػه مة اػػم سامسػػام فمشػػام اسػػت يفاد م جػر ة
اصامؽ رل الامرمت اح ر م رل األقلامت احضرقام اح ومفامل إ كاة ظماػن إعػامق اح ػررام ألمػيف ط ػد رلػ شػيق
غػػممأ مسمس ػمة كػػمح ط ةل إ و ػػتا عضػػيف حػػب احتااػػري تػػيفراا م ع ػػررام دظمورا اػػمل تتا ػػد عا ػمق م سوػػمت ميفةاػػم
ماتخ م دظمورا ام ات مت الام اواوام حلم طد من احامجم احذ ن خاسه تذه اح ط ة عم ا…
ة
إف احتااػػري اح ػػررام احيفظمورا اػػم تأساوػ مل ع ػػاد ملاػػطجمل تػػط عاػػمق ملوػػتو د اح ػػط ات عاػػمق إصممعاػػم فضػػمال
ػػا احاػػد ا ػػطف حصػػم أل ممػػم االكتاػػمق عمح ػػررام اح ط ػػمل كا ػم فضػػد احضيف ػػيف مػػن اح ػػط اتل فاػػيفخد عػػمب خػػيفاع
احاا ل احوامسي احتػم طميل ااػث تمػطؿ ثػطا األمػ إىل موػت يفىل احاػطـ ال وػ متأحوػم مػن اح ػط ةل كاػم اػيفث مػ
احاطعاػػم م ػ ل غػػري «م وطةػػم» غااػػم ال مرسػػطمم رل ػ قاصػػمف ش ػ مب احاػػطـل غااػػم ال احػػذىل ختل ػ رػػن احا ػػمـ احوامسػػي
تػػب إىل مر ػما عطحاااػػمل عما ػػم رػػن ذماػػم احووػػب احطااػػيفة اح ػ معػػمقت جػػطدهل مىل رػػن « طتطعاػػم» اح ػػط ةل ق ػػد مف
ب احوط .16
رغتمؿ مرزال ما ة ة
توتايف اح ط ة شررات مل عد من قيف هتم رل االستارا م ك ػيف د سػيق جػطد احاػمجم ااػمهتا احاطماػم تاػمت
مػ غ ػػمهتا د افض ػػال سػطاق كمةػػه سامسػػام م ثومفاػػم م اجتامراػػم م اسػػم مل ػػيفرا ار ػػمهتال احارد ػػم الامراػػمل
سػػان اوػػطق ا .حاػػن امل ػػاد املوػػر ح تػػط مف اح ػػط اتل راطمػػمل ماػػذ ة حلخامةػػمل ألف احاػػمجم احػػذ ن ت ػػمتر ف
اح طا ع املاػمد ن احضممػم تػا م ؿ مػن ػتا لػم زتال اػني تاتاػد اح ػط ةل ألف اح ػط ة املسػمدةل كاػم تػر امل خػم احارةوػام
سػػالاي معر ػػدل تتااػػة م ػ عضػػأ املومحػػب احوامسػػام تت امتػػمل حتمطهلػػم إىل مد ات ملام سػػم سػػلوت م حػػا مػػن ق اػػد
احت ػػمؤـ معػػيفا احوػػطؿ إف اح ػػط ات ال موػػتو د هلػػمل حاػػن قػػطال ك ػػذا ال ضػػول عمحسػػر ةل «إف ػ جم» ما ػػطـ «اح ػػط ة» م
لم زهل ألةأ حمرؾ من حمركمت احتم خ األسمسام.
إف إايف احوامت احيفاحم رل مطت اإل يف طحطجامتل عمرت م تم احومريفة احػ تر ػاَّيف رلا ػم اح ػط ات احتمػطالت
احتم طمامل تي مف مغلػب اح ػط ات مثمةاااػمت احوػرف املمعػي م عػم اح ػرقام اشػتضله عػيف ف خلااػمت إ يف طحطجاػمل رػيفا
املومح ػػم عمحيفظمورا ا ػػم ا ر ػػمت ااػ ػرتاـ او ػػطؽ اإلةو ػػمفل كمة ػػه األغل ػػبل ما ػػذ اح ػػط ة اح طحطةا ػػم احػ ػ ع ػػيفمت س ػػام
 15مصطفى الحسناوي  :تحوالت مفهوم الثورة في زمن موت االيدولوجيا  ,مو الحتمة .2011/2/27 ,
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اض ػػم احو ػػط االجتامرا ػػم احملرك ػػم هل ػػمل تضرع ػػه حلواػ ػ م الل ق ػػد مف تاتص ػػر هنم ػػم
1980ل س ػػلاام مجمرا ػػم
املوػػمؼ .ر ػػطض اإل ػػيف طحطجامت اح ػ ممتػػهل ظما ػػن اآلف ا ػػيف ث ر ػػن غ ػػمت إ ادات مفا ػػم ار ػػمل تا ػػطف ت ػػي
اامتػػأ احاطماػػم ،ػػضطعمهتمل

اصلااػػم احامماػػم اق االةتامعػػمت اح ػػط اتل مىل حما ػزات رل ػ موػػمجم اإلةوػػمف املاخػػرط
حمازات قيف ت يفم من املومح م عمص ز تات ي عمملومح م عمحارامم م احضا .
حوػػيف كػػمف داال ثػػط ة «احاػػم ني» تػػطة «ما ػػر» حػػب احرجػػد احضجػػطز ىل اح ػػضر األشػػاب تػػط اػػي
فرامل عضيفمم اول الا اامتأ عمح ط ةل مرددا« :حويف ترمامل حويف ترمام من اجد تػذه احلم ػم احتم طماػم » ..إ لػم قسػ
حب احا د اامتأ كلَّ م الت م خلة طتطعام ( )utopieق د مف تتمول .
و ػػرح زم ػػن م ػػطت اإل ػػيف طحطجامت ل د ف ش ػػبل ا ػػيف مت ك ػػن رلػ ػ اح ػػط ةل سػ ػطاق كاا ػػطـ م كم ػػيفث
ملاػػطجملو ضػػيف اآلف عػػر م مف تاولػػل اح ػػط ات مػػن خلااػػمت إ يف طحطجاػػم إ اتاػػم ،ػػم ممل تا ػػر عمحسػػر ة إىل ا ػػزب
احولاضػػي إىل احو وػػم اح ػ ػػاد راة ػػم ػػتالا عم ػػمل م اضػػم احيف حػػم اح ػ طموػػط ح امب ػػم اةو قػػم مػػن تػػذا احػػطري
اإل ػػيف طحطجي عمحػػذات .حوػػيف م اػػم كاػػة مف اح ػ مب تػػطة م مصػػر ضمالػػطف شػػضم ات ماتطعػػم عوػػاوم عػػد سػػمخرة
ماامةػػمل رتػػيف ف «يت شػػط تمت» ااػػد ،ػػط ة شػػي غااػػم ال اح ػ رتػػيف م اح ػ مب راطمػػمل س ػطاق مػػن ر ػػمؽ مطسػػاو
«احر ؾ» م «املاتمؿ» م غريشمم .مضف تذا مف احطسمبط ا طامد احاار م حل ط ة تغػريتل مػ احتغػريات احػ محػه ا اػمة
احاطماػػم االجتامراػػم حلاػػمجم سمػػط سػػلطكامهتا احارد ػػم الامراػػم اضػػم ةطراػػم األفاػػم اح ػ ضمالطهنػػمل عاسػػد تػػأثريات
احضطملػػم احتااػػاط احوػػلطكي اح وػػم احاػػط ل إ م ،ػ دمااػػم اآلف ا ػػيف ث رػػن رطملػػم ػػرؽ االاتجػػمج احت ػػمتر اح ػػط ةل
متممم كضطملم املطعم م األ اؽ املضم ري الامحام احاار م.17
إف رطامد «احتضر م»ل اح مفرزهتم احضطململ و ت ثر فوط ا طد من اح ػ مب «احام وػ طكاني» احػذ ن خمعػطا اح ػط ة
ةاوػ م
تػطة مصػر مػ ل عػد م سػم األة اػػم احوامسػامل احػ مهلػم الاػطدل عاضػػد احتوػلط االسػت يفادل احػ محاػه ة
ت م ةاوامل سر ضم احضوب غري قمد ة رل االستارا ل حلمامظ رل مصم م.
ما بعد الثورات والتحول نحو نظم تسلطية وتنافسية
اح ومف ػػم احوامس ػػام متغ ػػري ش ػػيف يف األشما ػػم تاو ػػري است ػ ػراؼ مو ػػتو د احيفظمورا ا ػػم احضرعا ػػم رلػ ػ مك ػػر م ػػن
موتط  .فطاايفة من مسممط احتمطؿ احيفظمورا ي تي اح ط ة اح ض ام م احسػغطط مػن مسػاد اهلػرـ احوامسػيل تػذه اح ػط ة
حن تاسي إىل اطؿ دظمورا ي إال إ ا كمف تاػمؾ وػني حػيف قوػمع اسػ مػن املػطا اني مف احيفظمورا اػم تػي مفسػد ة ػمـ
ااػػا مت ػػمحل م ا ػػم ار ػرتاه م ػػن را ػػطب م م ػػا ت ت ػػط مػػم ا ػػت احور ػػل رم ػػط احتو ػػمؤؿ ر ػػن مر ة ػػم احول ػػب رل ػ
احيفظمورا ام احط ن احضريب.
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إف اسػػتارا احػػا ا احتوػػلوام احتولايف ػػم احتامفوػػام تطقػػة عػػاام رلػ ذمما ػػم تػػيفجني مطا اا ػػم تر سػ ا
رل ق طؿ احطع احراتن .كام مف ذممح قط املضم عم احيفظمورا ام االةتومؿ إىل ة ػا ااػا دظمورا اػم حاناحاػم تطقػة
رل خلل ثومفم سامسام ارتـ قاا احيفظمورا ام م سومهتم عد توتضيف حتماد تالات م ت ضت م.
إف  ،ػ ت ػػذا احتملا ػػد ف ػ ف اجملتاض ػػمت احضرعا ػػم ماتطا ػػم رل ػ ااتا ػػمالت ر ػػيفة مقرهب ػػم إىل احطاق ػ املا ػػيفا ت ػػط
الػمه احيفظمورا اػم إسمػم الػمه توػلوام تامفوػام هلػم تطتراهتػم احػ ظماػن مف تاسػي
احتمطؿ رن احتولوام حان حػا
إىل اطالت دظمورا ام اواوام رل ميف زمو م طؿ.
تذا حا ع ضايفل فمحا مـ احتولوي احتامفوي عو اضتأ غري موتور ألةأ قمبا رلػ قطارػيف م سوػمت دظمورا اػم
شػػا دمم سػػمت تاتااػػمت توػػلوام .تػػط مػػم اػػت موػػمامل حمػػيف دة اح يفا ػػمل حوػػط املضم عػػم إلع ػراز جطدتػػم
استغ ؿ اح غرات احتامقسمت عني احوػمةطف املام سػم مػن ق ػد احاخػب ا مكاػم تػط مػم قػيف اسػي إىل مزمػمت شػررام
سػػام
حلاخػػب ا مكاػػم م لاػػم اػػيفثه املاوػػاب رػػمـ  1988ةااػػم جطا رػػمـ  1990زام اػػم 1991
 1993م مااام رػمـ  1996مح مةاػم رػمـ  1997غمةػم عػري ،ػرعام م كراةاػم رػمـ  2000زام اػم مػرة
مخر رمـ  2001جط جام  2003م كراةام رمـ .2005
عضػػأ ا ػػمالت تػػاج احػػا ا ا مكاػػم لػػم ز األزمػػمت (م ػػد سػػام ممحاز ػػم مح مةاػػم م ماااػػم) مااػػمف
غمةػػم املاوػػاب

رػػمـ 2000

جط جاػػم  2003م كراةاػػم

مخػػر ا ػػم احا ػػمـ م ػػد ةااػػم اجطا 1990
 2005تمطؿ ع اد د اممتااي اىل احيفظمورا ام.
عايف مف تذا احتمطؿ اىل احيفظمورا ام وتسي ث ثم شر ط كمةه عم زة كد تذه احاام ج:18

 - 1مىل رمـ امةل رل احطع احتولوي اغب تغاريه م االستضيفاد حلتسمام املضوطحم.
 - 2مضم عم متاوم رل ا يف األدىن من قطاريف احضاد امل رتؾ اه قامدة ا عمحو طؿ اح ضال.
 - 3ع د ا إقلااي مومةيف حتاااب احا مـ احويفمي مومةيفة احا مـ اليف يف.
املضواػػمت احوػػمعوم مجاضػػم تػػرج مف املاووػػم احضرعاػػم سػػت د ت ػرا ح عػػني احتوػػلوام احتولايف ػػم احتوػػلوام احتامفوػػام
د غامب حاخب موتضيفة ألف تت ف عرةم م متامم حلتمطؿ احيفظمورا ي.
عاػػيف مف تاػػمؾ ةزرػػم راػػيف احا ػػري مػػن ا اػػمـ احضػػرب إلدخػػمؿ تضػػيف ت شػػالام ال تغػػري مػػن اواوػػم عااػػم االسػػت يفاد
احوامسػػي احا ػػريل تػػط مػػم جضػػد املااػػر احضػػريب ف اػػي تط ػػيفىل صػػا م عأهنػػم "دظمورا اػػم سػػاماام" لضػػف مهنػػم تغاػػريات
شالام إل عمق احطفطد األجا ام اح تز املاووم احضرعام.
 18نقال عن د .معتز باهلل عبد الفتاد  ,التحول الديمقراطي العربي  ..في طور التنافسية,مدونات في  30يناير .2009
itfcnabila07.maktoobblog.com/1613243

رل تذا األسمجم ف ف احسغطط احيف حام املاموػرة مػ ت ػ ث احػا ا ا مكاػم عوػاورهتم رلػ ا اػا مػ احسػضة
اح ػػيف يف مػػن قػػط املضم عػػم سػػت دىل رل ػ مفسػػد احتوػػيف رات إىل اةاتػػمح سامسػػي حمػػيف د ظماػػن مف اسػػي إىل ةػػطع مػػن
"احتو ػػلوام احتامفو ػػام" رل ػ اح ػػااط احر س ػػي .ت ػػط م ػػم ض ػػن را ػػأ ال ػػيف ؿ احت ػػما اح ػػذىل طع ػ جطاة ػػب املام ق ػػم ع ػػني
احتولوام احتولايف م احتولوام احتامفوام احيفظمورا ام اح الام (االةتخمعام) احيفظمورا ام احلاناحام.
فمحيفظمورا ام املام سم احضالام تتسان:19
 - 1إج ػراقات حتأسػػا ا اػػا رل ػ مسػػمجم اةتخمعػػمت اػػرة ةز ػػم تامفوػػام د ػػم رل ػ كػػد املام،ػػب ا اطماػػم
احتاااذ م احت ر ضام.
 - 2رالاػػمت حلس ػ ط احوامسػػي عػػامف تضػػيفد مراكػػز ،ػػا احو ػرا لػػم تضااػػأ مػػن موػػمقحم عرملمةاػػم شػػامفام إدا ػػم
فضمحام قسمبام.
 - 3ا وػػطؽ ا ر ػػمت احوامسػػام رل ػ مس ػ م ار ػػم احتض ػػري احاػػردىل الاػػمري رػػن كمفػػم مج ػػزة اإلر ػ ـ رػػن
احتطج مت احوامسام حلاطا اني.
 - 4احت ػزاـ احاخػػب احوامسػػام اح يف لػػم (املضم عػػم) ل ػػمدئ ( قػػاا احيفظمورا اػػم اارتام ػػم حاتمبج ػػم عػػأ ظماػػن مف
ةارؽ عني ث ثم ة ا رلػ األقػد تػي احتوػلوام احتولايف ػمل احتوػلوام احتامفوػامل احيفظمورا اػم احلاناحاػم .تػط مػم
طعمأ اليف ؿ احذىل مريفه اح ماث مضتز عم ر يف احاتمح :
اح يفابد املتمام مممـ اجملتاضمت احضرعام
التسلطية التقليدية

الديمقراطية في الممارسة العملية

التسلطية التنافسية
تامفوام متطترة

إجػراقات تأسػػا ا اػػا (اةتخمعػػمت
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إف احػا ا احتوػلوام احتامفوػام ختتلػة رػن احتوػلوام احتولايف ػم مف ة ػا ا اػا ال توػتوا ل ألسػ مب داخلاػم
/م خم جاػػمل مف تػػتخلا مػػن املضم عػػم متممػػم كاػػم مهنػػم ال متلػػب االحت ػزاـ احاػػم عػػمحواا امل ػػمدئ احيفظمورا اػػم لػػم صمضل ػػم
توطد عليفاهنم إىل احيفظمورا ام احلاناحام .
احتو ػػلوام احتامفو ػػامل حبا ػػا احتزام ػػم اح ػػالي عممل سو ػػمت اإلج ػ ػراقات احيفظمورا ا ػػمل تضو ػػي اةو مر ػػم زابا ػػم
عمحيفظمورا اػم حاا ػم حاوػه كػذحب  .تػي هبػذا تسػ ةاوػ م امحػم تػطتر دابػا لػم قػيف ضجػد عاامب ػم الاوػم إ ا ذممػه
احوط املضم عم املوتولم رن ا اطمم مف تويفـ شررام عيف لم .
احتطتر امل م إحاأ ،يفه اح ماث م عضم مالت :
 .1تامؾ تطتر اةتخميب اواويل فاي احا ا احتولوام احتولايف م قيف ال تطجيف اةتخمعمت تامفوام رلػ اإل ػ ؽ.....
ااػػيف مػػن متػػا م ش ػرات غاػػمب احتامفوػػام تػػط فػػطز احرؤسػػمق عأغل اػػم تاػػطؽ اح ػ  %99مػػن األ ،ػطات األم لػػم
احضرعاػػم متضػػيفدة .ممػػم احػػا ا احتوػػلوام احتامفوػػام رػػمدة مػػم تتوػػا عيف جػػم رمحاػػم مػػن احتاػػمف عػػني احوػػط احوامسػػام
املختلام م حب تتوا عيف جم رمحام من إسمقة اسػتغ ؿ احوػلوم رػيفـ ااػرتاـ ةزاتػم االةتخمعػمت مػن خػ ؿ
اس ػػتغ ؿ مج ػػزة اإلرػ ػ ـ ال ػػمه د ف رخ ػػرل االرت ػػيفاق املضا ػػطىل اح ػػيف رلػ ػ املضم ع ػػنيل إس ػػمقة اس ػػتغ ؿ
م سو ػػمت احيف ح ػػم احر ا ػػم م ػ غا ػػمب اح ػػامفام ر ػػن رالا ػػم االق ػرتاع عرمت ػػم م ػ ح ػػب االةتخمع ػػمت ل ػػر
مطريفتم تو د رلا م املضم عم كار،ت م األسمسام حلسغط رل ا اطممت .
 .2احتػطتر احض قػم عػني احاخ ػم ا مكاػم امل سوػم احت ػر ضام :األ،ػد احػا ا احتوػلوام احتولايف ػم مهنػم ال تضػرؼ
م سوػػم ت ػػر ضام توػػطـ ل ػػمـ احرقمعػػم ا واواػػم رل ػ مراػػمؿ احوػػلوم احتاااذ ػػم إال مف احػػا ا احتوػػلوام احتامفوػػام
مف ت ري مطجمت من احرفأ حوامسمت احاخ م ا مكام عضأ األاامف .
تضرؼ مضم عم قط م ةو ام تاج
 .3احتطتر عني احاخب ا مكام احولوم احوسمبام تػط م ػر ثمحػث مػن م ػمتر احتػطتر احػا ا احتوػلوام احتامفوػام
ااػػث توػػض احاخػػب ا مكاػػم إىل“ تػػيفجني احوسػػمق ”حباػػد ك ػػرية م ػػد احػػتخلا مػػن احوسػػمة املضم عػػني م
شػطهتا( مامفػأهتا )رلػ اوػن خػيفمت ا“ حلضيفاحػم ”م اػ االعتػزاز  .مػ حػب ػد االسػتو ؿ احاوػال
حلوػػلوم احوسػػمبام جػػأ احوػػلوم احتاااذ ػػم ااػػيفا مػػن متػػا خصػػمبا احتوػػلوام احتامفوػػام  .رػػمدة مػػم تلجػػأ
املضم عم إىل احوسمق املوتود ةو ام حتموال مز يف من املامسب احوامسام .
 .4احتطتر اإلر مي  :احا ا احتولوام احتولايف م تاطف مج ػزة االتصػمؿ الاػمتريىل إمػم دملطكػم عمحاممػد حليف حػم م
ختس ػ حرقمعػػم شػػيف يفة روطعػػمت ادرػػم رل ػ تػػذا ال تطجػػيف ،ػػمة موػػتولم رل ػ اإل ػ ؽ(  ...احػػا ا
احتوػػلوام احتامفوػػامل رل ػ را ػ دمػػم س ػ لل تاػػطف تاػػمؾ موػػمام ألج ػػزة اإلر ػ ـ املو ػتولم عػػد ك ػػري مػػن
األاامف تاطف م ثرة .

عػد إف ك ػريا مػن احصػمااني صػ مطف مضم عػني مقط ػمق ملػم قطهنػم مػن تاااػد روطعػمت .رلػ سػ اد امل ػمؿ
ك ػػاه ااػػيفة مػػن احملوػػمت املوػػتولم عػػري رػػيفدا مػػن اةت مكػػمت اوػػطؽ اإلةوػػمف ػػد ااػػا فطجااػػط ىل
ماػم ل ريف ػيفة

سام ك اه حمومت احتلااز طف املوتولم احضيف يف مػن اةت مكػمت اوػطؽ اإلةوػمف احػ ا تا ػم لتوػن
من سام لم حب اح ا مف لم رجد من خر جأ من احولوم .
ألف تامؾ تمم م ال ظماػن إزاحتػأ مػن االسػتو ؿ احاوػال ألج ػزة اإلرػ ـ احػيف ؿ احتامفوػام احتوػلوام فػ ف
احاخػػب ا مكاػػم رػػمدة مػػم توػػض إىل شػراق اإلر ماػػني( رػػن ر ػػل اإلر ةػػمت اإلرمةػػمت م ختااػػة احػػيف طف )م إىل
ختػػط ا ا مػػن خ ػ ؿ تطجاػػأ اهتممػػمت هلػػا ع سػػمقة اسػػتخيفاـ مام ،ػ ا ف ػ قسػػم م عػػيف احصػػمة حموػػمت احتلااز ػػطف
اإل ارم من مجد إغ ق م م تضوال م رن احضاد حارتات ط لم ةو ام.
حوػػيف مش ػرةم سػػلام إىل مف اا ػيفة مػػن مسمػػمط احتمػػطؿ احػػيفظمورا ي تاػػطف رػػن االةاتػػمح احوامسػػي احملػػيف د احػػذىل
أيت كمستجمعم تاتااام حسغطط خم جام م داخلام عايف مةأ ظمان مف اسػي إىل اػطؿ دظمورا ػي اواوػي إ ا مػم ذممػه
قط احولب رل احواا احيفظمورا ام من تطااػيف ،ػاطف م دمم سػم عػغط شػضال قػطىل رلػ زم ػم  .مػ جػطد د جػم رمحاػم
مػػن رػػيفـ احتػزاـ احاخػػب احضرعاػػم عػػمحواا احيفظمورا اػػم فػ ف احتوػػمؤؿ امللػ تػػط رػػن مػػيف قمعلاػػم اح ػػضطب احضرعاػػم حلتض رػػم مػػن
مجد عغطط شض ام ررعام رل اامم م من مجد مز يف من اإل ،امت احوامسام  .؟
خالصات التحول السلمي الديمقراطي

دمػػم الشػػب فاػػأ اف مىل ثػػط ة متػػر لػرالتني ل تتضلػػل م الشمػػم هبػػيفـ احا ػػمـ احوػػمبا تػػي املرالػػم األقصػػر األسػػرع
األس ػ د تتضلػػل اح مةاػػم ع رػػمدة ،ػػامغم احا ػػمـ احوامسػػي تػػي املرالػػم األ،ػػضب األ ػػطؿ ل اح فػػه حلا ػػر اف املرالػػم

اح مةاػػم مػػن توػػط اح ػػط ات احضرعاػػم سػػطؼ توػػطد اىل مة اػػم سامسػػام خمتلاػػم رػػن تلػػب اح ػ ارتػػيفةمتم ق ػػد تػػذه اح ػػط ات ل
عمحتأكايف سطؼ تسا تلب األة ام ريفدا مػن احوػط احػ تتضػيفد تتاػطع ؤاتػم عرا ػم احوامسػام ل سػطؼ تمػيفد اثػر
حب احتضيفد احتاطع لويفا املومفمت احام،ػلم عاا ػم فااػم تضلػل لػم ضػيف مصػلمم ااػم حل لػيف ل فاػن املااػن مف ختتلػة
احنامد احرؤ صيفمم تلب املصم احط اام ل حان إ ا ،د حب االخػت ؼ إىل اػيف احتاػمقأ م احصػيفاـ احتػمـ ل فػأف
احا مـ ظمان مف طاجأ م الم من ةطع جيف يف قيف ت ثر ش ام مصم ر قمت احيف حم م اصم ج .
احو ػ اؿ املوػػر ح تػػط مػػم األسػػمحاب احػ توػػمتا احتمػػطؿ احوػػلاي احػػيفظمورا ي املا ػػطد؟ تػػذه األسػػمحاب
توطـ رل اص ،مت احتمحام:20
 .1مف احتخلا من االست يفاد احيف اتمتط م ال اطف د ف مثن.

 20المصدر نفسو.

 .2مف األة اػم احيف اتمتط ػػم ال تتمػػطؿ مػن تلوػػمق ةاوػ م إىل مة اػم دظمورا اػػمل مف تػػذا تػا ال صمػػب االستوػ ـ
حأ.
دافضػػم حتاػػمزؿ
 .3مف اهلَّػػمت اح ػػض ام ات املومحػػب احملػػيف دةل ا ػطافز غػػري احوامسػػامل احػػاا احوصػػريل ال ت ػػاد ة
األة ام احيف اتمتط م رن ما ج م احومبا رل االاتام اإلقصمق.
 .4هب ػػذا احص ػػيفد و ػػطؿ ج ػػني ش ػػم ب " رل ػ ػ ا رك ػػمت احيفظمورا ا ػػم اف ت ػػيف ؾ اف ا ا ػػمـ اح ػػيفكتمتط ني اص ػ ػ طف
مصمبيفتا قلب احضالام احتام عام ".
احاػػمتد مػػن تػػذه اص ،ػػمت مةػػأ رل ػ احوػػط ،ػػما م املصػػلمم إاػػيفاث تغاػػري ةػػطري اواوػػيل اسػػتغ ؿ
املومامت املتطفرة مػن ا ر ػم احاوػ امل حػا عػمالزمراط راػد اػزيب  -سامسػيل عػمملضف احسػال امل مشػرل عػد اسػتغ ؿ
تػػذه احاػػرتة  -اح ػ تػػي عو اضت ػػم حمػػيف دة م اػػم امتػػيفت زمااػػم  -احضاػػد امل ػػرتؾل احػػذىل س ػ ةصػػب راااػػأ اال توػػمق
عػػمحطري اح ػػضال احضػػمـل رمػػط ت ػػو مومحػػب سامسػػام اجتامراػػم ات ػػمع جػػذ ىلل توو ػ مسػػمحاب اهلاااػػم االاتاػػم
احيف اتمتط مل دمم تد الامتري ألف ترفػ املوػتو د تػذا املولػب تَّػمت شػض امل ترصػور رلاػأ تات ػي عارعػأل كاػم
ار،ػم
خرا علػيفاف إفر واػم حاوػه مك ػر راةػم ال ثومفػم ال ة
ايفث عليفاف م عػم اح ػرقامل جاػطب شػرقي رسػامل مػ ة
رل ا ر م من شضطعام احضرعام.
ممم إةزاؿ تذا اصام رالام رل م ض احطاق ل فاتا عأسمحاب متضيفدة:
 .1اتاػػمؽ احوػػط احوامسػػام االجتامراػػم ات احتػػأثري ا واوػػي م املاػػرتض رلػ م عػػام رممػم م ػػرتكمل احغم ػػم ما ػػم
تطاايف ال طد داخد م ر مجمتري م تاطف امعام اواوام حإلريفاد حلتغاري املا طد.
 .2عاػػمق تػػذه األ ػػر الامتري ػػم مػػن ما اػػمت مجضاػػمت م سوػػمت تاػ مػػيف متلػػي تغوػػي خمتلػػة اجملػػمالت
االجتامرام احوامسام ا وطقاػمل احػ رافػل ة ػم م ما ػطـ احتطافػل احػيفظمورا ي احػذىل ػ ر اصػ ؼل طجػأ
ال طد رمط ع ة اايفة م رتكمل تيفف م املضلن تط سيف احور ل رل قط احردة.
 .3ا ػػرص رل ػ احو ػراقة احوػػلاام حلطاق ػ االجتاػػمريل ايف ػػيف ماػػممن احوػػطة احسػػضة حاػػد مػػن قػػط احػػيفف إىل
األممـل قط الذب إىل اصلةل ون إدا ة احصراع.
ممةضم من احضاد امل رتؾ.
 .4لاب احتامف ا زيب احسالل إثم ة اص فمت إىل ا يف احذىل تص مضأ ة
 .5ا ػػذ مػػن احتضط ػػد رل ػ مػػم قػػيف تػر يف ػػأ األة اػػم مػػن مر ةػػم ةو ػ امل لػػمه عضػػأ األ ػراؼل عضػػأ ا ػػمالتل

حلواز رل املراادل مملم و تطفر احطري اح ضال احضمـل احسمغط املمة حاد دة م ةاوم.
عيف ف تطفر تذا احطري حيف احوط احوامسام االجتامرام اح تامعػدل كػدم مػن مطقضػأل إلاػيفاث تػذه احاولػم
احاطرام احسر م اامتام احوامسامل فوطؼ ة د إىل مميف عضايف ذمػو اصا ػمت تلػط اصا ػمت ة ػري جر اػم اق دظمورا اػم
احطتا ا دظمورا ام احوورة قورةل عااام املمسب عمحزجمجم ر هنم تأ هنم ت م!.

