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 الثـورات العـربيةبعد  مسـتقبل التغـيير السـياسي
 د. ريـم محمـد مـوسى

 

وهو مصطلح أطلق على األحداث التي  ،شهدت المنطقة العربية منعطف سـياسي خطـير بات يعـرف بالربيع العـربي
وعلى  ،والعقيد معمر القذافي في ليبيا ،وحسني مبارك في مصر ،أطيحـت بحكم زين العابدين بن علـي في تونس

 .عبد هللا صالح في اليمن
نقل ومفهوم التغيير السياسي يتسم بنوع من الشمولية واالتساع، ولفظ التغير السياسي لغة يشير إلى التحول، أو ال

من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، ويقصد به أيضًا مجمل التحوالت التي تتعرض لها البني السياسية في 
من وضع  االنتقالكما يقصد به أيضًا  .مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو عدة دول

  .إلى وضع ديموقراطي استبداديالديموقراطي 
إيديولوجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامل داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كان وجاءت 

هذا بجانب عوامل خارجية ال يمكن إغفالها اختلف الباحثون حول اهميتها  ،لها دور مهم وحاسـم في تغـيير األحداث
من المحيط العربي الداخلي ولم يكن ألي عنصر  اندلعت ألن البعض يرى أن الثورات العربية ،في عملية التغيير

 .خارجي دور في ذلك
بجانب محاولة اإلجابة على إمكانية أن تدفع ايديولوجيا  ،ثورات الربيع العربي اندالعوتناقش الورقة عوامل وأسباب 

داف معينة تنبني التغيير إلى تحقيق إصالح سياسي في دول الربيع العربي بحيث يجب أن تضع هذه الثورات أه
 .عليها إرادة الشعوب فكريًا ومعرفياً 

 :مفهوم التغيير السياسي وأهميته :أوالً 
في العلوم االجتماعية المعجم الوسيط هو "جعل الشيء على غير ما كان عليه"، واصطالحًا يعرف في  التغيير لغة

يعرف في اإلطار اإلداري على كونه  إلى األفضل"، كما –في المظهر أو المضمون  –على أنه "التحول الملحوظ 
تحول من نقطة التوازن الحالية وعلى كونه " عملية تحليل الماضي الستنباط التصرفات الحالية المطلوبة للمستقبل"، "

انتقال المجتمع بإرادته من حالة اجتماعية محددة إلى حالة "ويعرف التغيير بأنه ( 1إلى نقطة التوازن المستهدفة")
مفهوم التغيير السياسي  إلى مجمل التحوالت التي تتعرض لها البنى السياسية في  ويشير (2تطورًا )أخرى أكثر 
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من وضع غير  االنتقالكما يقصد به   ،مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة
 (3.)إلى وضع ديموقراطي استبداديديموقراطي 

ويشير لفظ التغير السياسي لغة إلى التحول، أو النقل  ،لسياسي بنوع من الشمولية واالتساعويتسم مفهوم التغيير ا
من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. التغير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح )إصالح( ويمكن اعتباره 

  .جتمعمرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو إلعادة بناء التأثير السياسي داخل الم
 (4) :لعدة عوامل استجابةويأتي التغيير السياسي 

هذه المطالبة تتحول في كثير من األحيان إلى مخرجات إذا  ،. الراي العام أو مطالب األفراد من النظام السياسي1
 .لم يتم تبنيها من األحزاب وجمات المصالح والضغط

تحول األهداف الحزبية أو الخاصة من إطار الحزب  . تغيير في نفوذ وقوة بعض الحركات واألحزاب بما يعنيه2
 .إلى إطار الدولة

 .. تداول السلطات في الحاالت الديموقراطية أو إعادة توزيع األدوار في حاالت أخرى كالنقابات3
 .. ضغوط ومطالبة خارجية من قبل دول أو منظمات وتكون هذه الضغوط بعدة أشكال سياسية واقتصادية وعسكرية4
الت خارجية في الوسط اإلقليمي أو في طبيعة التوازنات الدولية قد تؤثر في إعادة صياغة السياسات الداخلية . تحو 5

 .والخارجية في إطار التعامل مع المدخالت الجديدة في السياسة الدولية
ويلي  ،العملية التغيرية األولى فيلنوع التغير يمثل األولوية  والسياسيينويعتبر تحديد القادة والفاعليين االجتماعيين 

 .ذلك تحديد المسار الذي يجب أن يسلكه المجتمع لتحقيق التغيير الشامل
 (5) :وهنالك نوعين من التغيير 
ويمتد ليشمل جميع مناحي النظم األخرى االجتماعية يبدأ بتغيير القيادة الدكتاتورية  :( التغيير الشامل العميق1) 

ومن ثم فإن تغيير القيادة الديكتاتورية أو المتعسفة أو  ،..الخ. عية والقضائية والدينية،واالقتصادية والتربوية والتشري
النجاح في تغيير أنماط تفكيرها بما يتناسب مع صالح الدولة أو المؤسسة ال يمثل الهدف النهائي للراغبين في 

الكبرى التي تقفز بالدولة أو المؤسسات  إحداث التغييرات، ولكنه يمثل الخطوة األولى الفعالة نحو التحوالت النوعية
 .هو خطوة نحو التغيير الشامل، وليس هو الهدف النهائي قفزة هائلة إلى األمام. فتغيير القيادة

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 11 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

September 18, 2018 

ويتناول فقط جزئية من الجزئيات، كالتغييرات التي تتناول اإلصالح االقتصادي أو الدستوري  :( التغيير الجزئي2)
لتغييرات التي تمس جانبًا من الوضع العام للمجتمع وتترك الجوانب األخرى إما لكون أو العسكري، أو غيرها من ا

الجوانب األخرى ال تحتاج إلى تعديل أو لعدم توفر المشروع المحلي الذي يملي على المجتمع وقيادته التحرك في 
 محدد. اتجاه

 :العوامل الداخلية والخارجية لقيام ثورات الربيع العربي –ثانيًا 
طلق مصطلح الربيع العربي على الثورات العربية التي مثلت حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في ُكل ِّ أ

التي اندلعت جراء إحراق محمد  ، متأثرة بالثورة التونسية2011ومطلع   2010عام  رأواخخالل  البلدان العربية
والتي اطيحت بحكم زين العابدين بن علي في تونس و محمد حسني مبارك في مصر و العقيد  ،نفسه البوعزيزي 

 صالح عن صالحياته لنائبه بموجب المبادرة هللا عبد علىمعمر القذافي في ليبيا. وكذلك تنازل الرئيس اليمني 
ة انتشار الفساد والركود االقتصاديِّ وسوء وكان من أسبابها األساسي ،الخليجية هي تندرج ايضًا في هذا اإلطار

 (6) .األحوال الَمعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيِّ واألمني وعدم نزاهة االنتخابات في معظم البالد العربية
 ( 7وهنالك أسباب وعوامل داخلية وخارجية أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي تتمثل: )

وهي عديدة منها أسباب  ،الثورات واندالعور مفصل وحاسم في تفجير األحداث ولها د :األسباب الداخلية -أواًل 
 .اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وثقافية

 اجتماعيحيث يعيش معظم سكان منطقة الشرق األوسط في ظل نظام  :( األسباب االجتماعية واالقتصادية1)
، والتقاليد القديمةوالعادات هي القبيلة والذي يتحرك بدافع العرف  ونواتها األساسيةمتخلف يعتمد على عالقات القرابة 

 .ايضًا دور محوري في تأصيل هذا النظام المتخلف وللخرافات الدينية
 :وهنالك عاملين وراء تخلف الدول العربية من النواحي االقتصادية واالجتماعية هما

فهي غالبًا ما  ،ف االقتصادي خاصة الدول العربيةحيث تعاني معظم دول الشرق األوسط من التخل :االقتصاد -
تعتمد على واردات النفط أو السياحة والمعونات الخارجية في حين تغيب التنمية الحقيقية بسبب صعوبات تتمثل في 

التفاوت في مستوى التطور االقتصادي  ،نقص الكوادر الوطنية ،معدل تزايد السكان في الدول العربية ارتفاع
 .وفي ظل هذا الوضع المتردي فأن دخل الفرد سيكون متدني .مستوى اإلدخار انخفاض ،يواالجتماع
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مليون  100مليون نسمة بينهم  335م نحو 2009حيث وصل عدد سكان العالم العربي عام  :التربية والتعليم -
نسبة األمية يشكل فجوة عميقة تؤثر على تطور المجتمع  وارتفاع ،%30نسمة من األميين وتبلغ نسبة األمية حوالي 

 .وتترتب عليها نتائج سياسية واجتماعية خطيرة ،العربي
كما أن السياسة التعليمية في الشرق األوسط ماعدا إسرائيل تسير بشكل تقليدي في التلقين وعدم إعطاء الطالب 

ي في الجامعات مما يعني أن ازمة البحث العلمي في بالبحث العلم االهتماموهناك عدم  ،فرصة للتفكير المفتوح
والمالحظ أن نسبة اإلنفاق على البحث  ،العالم العربي تعني التخلف العربي عن ركب الحضارة والنهضة العلمية

بينما في إسرائيل  ،1992في األقطار العربية كافة لعام  %0.5العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم تتعد 
 ( 8).من الناتج القومي  %2.6مليارات "شيكل" يوازي  9.8ن اإلنفاق على البحث العلمي عدا العسكري حوالي فأ
ستبدادية يقع بعضها في جغرافية امعظم بلدان الشرق األوسط هي ذات نظم تسلطية و  :( األسباب السياسية2)

التعبير  السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية وبالتالي في ظل هذه األنظمة تنعدم مظاهر التعددية ،العالم العربي
 .ثورات الربيع العربي اندالعوبالتالي كلها اسباب ادت إلى  واإلعالم،

  :األسباب الخارجية :ثانياً 
بجانب األسباب والعوامل الداخلية التي أدت إلى قيام الثورات العربية هنالك عوامل مؤثرة خارج حدود الدول التي 

وهذه العوامل الخارجية لها دور ال يمكن إغفاله بصورة عامة في إحداث التغيير في الشرق  ،ثوراتقامت بها ال
 .فعال في حال الربيع العربي في البلدان العربية تأثيرولكنها ال يظهر لها  ،األوسط

 :اناتجاهوحول مدى تأثير العوامل واألسباب الخارجية هنالك 
ويذهب  ،واالحتجاجات هي صناعة داخلية خالصة لم يكن فيها أي دور خارجين الثورات العربية أيرى  اتجاه (1)

إلى أبعد من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة الواليات المتحدة ليست سعيدة بالثورات العربية  تجاهأنصار هذا اال
 .مر واقعأوإنما يتم التعامل معها ك

ويعتقد أصحاب  ،يرى دور العامل الخارجي له قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي وإحداث تغييرات فيه اتجاه (2)
ستنادًا إلى وثائق سرية كشفها موقع "ويكليكس" أن الواليات المتحدة دفعت ماليين الدوالرات إلى ا تجاههذا اال

الموقع نفسه كان له دور فاعل بما حدث في والبعض يرى أن هذه الوثائق و  ،منظمات تدعم الديموقراطية في مصر
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العالم العربي ألن هذه الوثائق كشفت امور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتهم وعن حجم الفساد الموجود في هذه 
 .الدول

 :التغيير واإلصالح السياسي :ثالثاً 
اليونان من أمثال أفالطون حيث وجد في كتابات قدماء المفكرين  ،إن فكرة اإلصالح فكرة قديمة قدم اإلنسانية

وأرسطو الكثير من األفكار اإلصالحية مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع والدولة واالستقرار السياسي والتوزيع 
العادل للثروة وغيرها، ويمكن القول إن فكرة اإلصالح كانت ومازالت الهدف األسمى للعديد من الفالسفة والقادة 

فضاًل عن كونها موضوعًا رئيسيًا في النظريات السياسية  ،الجتماعية في مختلف أرجاء العالموالحركات السياسية وا
أما في العالم  .للفالسفة والمفكرين منذ أيام ميكافيلي في العصور الوسطى حتى كارل ماركس في القرن العشرين

الهزيمة التي تعرضت لها أمام روسيا  العربي فان فكرة اإلصالح بدأت في الدولة العثمانية في المجال العسكري بعد
 .ثم امتدت الحقًا إلى المجاالت السياسية واإلدارية واالجتماعية ،1774القيصرية عام 

اإلصالح هو:) التغيير والتعديل نحو األفضل لوضع شاذ أو سيء، وال سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات و 
 (9).أو تصحيح خطأ أو تصحيح إعوجاج ( فاسدة أو متسلطة أو مجتمعات متخلفة أو إزالة ظلم

اإلصالح السياسي هو خطوات فعالة وجدية تقوم بها الحكومات والمجتمع المدني نحو ايجاد نظم ديمقراطية حقيقية و 
تكون فيها الحرية القيمة العظمى واألساسية وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خالل التعددية السياسية التي تؤدي 

حترام جميع الحقوق مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها التشريعية اطات، وتقوم على لى تداول السلإ
المنتخبة، والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية واألحزاب السياسية بكل تنوعاتها 

 (10) .الفكرية
واالقتصادية واالجتماعية التي جاءت متضمنة في واإلصالح السياسي مرتبط بعملية التغيير وله أبعاده السياسية 

، Modernization ، أو التحديثPolitical Development الكثير من المفاهيم الشائعة مثل: التنمية السياسية
وهي جلها مفاهيم Change ، أو التغييرTransition، أو التحول Political Changeأو التغيير السياسي، 
إال أن مفهوم  ،ومنه الوطن العربي، كما انه يوجد لديها تعريفات متعددة دقيقة وواضحة مرتبطة بالعالم الثالث

 اإلصالح ال يزال يكتنفه الغموض وذلك لتداخله مع العديد من المفاهيم السابقة، 
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لية وبالرغم من أن اإلصالح ضرورة ملحة من أجل إعادة ترتيب البيت العربي وتحصينه لمواجهة االستحقاقات المستقب
إال انه ما زال مثار جدل للكثيرين في العالم العربي سواء قادة أو مفكرين أو جماهير، فأهدافه ودوافعه ال يزال 
يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، األمر الذي يعطل فرص تحقيق إصالح سياسي في كثير من دول العالم 

 العربي. 
لذلك فان اإلصالح السياسي هو عملية  ،التغيير هو سنة الكون فهنالك من يعتبر ان العالم حقيقة متغيرة ألن 

وهنالك فريق له نظرة أخرى  ،حضارية وطبيعية البد من الدخول فيها من أجل تغيير الوضع الراهن بواقع أفضل
حيث يرى أن اإلصالح  ،خاصة بعد تبني الواليات المتحدة األميركية لعدد من المبادرات والمشاريع اإلصالحية

وهو  ،فروض من الخارج الذي نادي به الغرب هو حلقة جديدة من حلقات الهيمنة والتآمر على العالم العربيالم
لذلك يؤمن هذا الفريق بان اإلصالح البد وان يكون  ،يهدف إلى تحقيق أجندة خفية خاصة بمصالح الدول الغربية

  .من الخارج يأتيذاتيًا وال 
 :أي تغييرات في وضع ما إصالحاً  اعتبارن والبد من توفر بعض الشروط حتى يمك

.  أن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى إصالح أو علة تحتاج إلى دواء، إذ أنه في ظل غياب الوضع الشاذ فإنه 1
ال مبرر لإلصالح، ألنه يصبح أقرب إلى الترف. فالعلة قد تكون غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أو 

 .ار، فالعلة تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العالج الشافيالمرض وعدم االستقر 
  .أو العدالة محل الظلم ،االستبداد.  أن يكون التغيير نحو األفضل، مثاًل تسود الحرية محل 2
تراجع فالتغيرات المؤقتة التي يمكن ال ،Irreversible. أن يكون التغيير له صفة االستمرارية وال يتم التراجع عنه3

فتحول نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي هش يمكن زواله بسرعة  ،عنها ال يمكن اعتبارها إصالحًا بالمعنى الحقيقي
 .ال يعتبر إصالحاً 

حركة اإلصالح خاصة في مجتمعات العالم الثالث  اندفاعويمكن تلخيص أبرز التحديات التي يمكن أن تحد من 
 (11) :كة اإلصالح بما يليالتي تعاني من أزمات متعددة تعيق حر 

 تتعدد العوامل السياسية التي تشكل عقبة في طريق اإلصالح ومنها: :العوامل السياسية -أوالً  
فاإلصالح يحتاج إلى إرادة سياسية لديها الرغبة الصادقة والقدرة  ،ضعف اإلرادة السياسية لدى الفئة الحاكمة  -

 .األكيدة على العمل الجاد وإحداث تغييرات سياسية هامة
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غياب المؤسسات الدستورية أو ضعفها وفقدانها سلطات التشريع والمراقبة أو اتخاذ القرار، وضعف وغياب   -
 .ات وجمعياتمؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحاد

 تدني نسبة المشاركة السياسية لدى الجماهير وخاصة المرأة وغياب الضغط الشعبي مع ضالة الوعي السياسي. -
 عدم االستقرار السياسي والتطرف والفوضى واإلرهاب واألزمات والحروب األهلية. -

ًا على اإلصالح السياسي اما بدفع مسيرته حيث تلعب العوامل الثقافية دورًا بارزًا ومؤثر  :العوامل الثقافية –ثانيًا 
لها  ،ذلك أن تركيبة المجتمع ومؤسساته وقيمه وأنماط سلوكه ،إلى األمام أو العكس بوقف وإعاقة عملية اإلصالح

 .دور مباشر في التأثير على اإلصالح سلبًا أو إيجاباً 
عقبة في طريق اإلصالح، حيث أن عدم دعم الدين في المجتمعات المحافظة من العوامل الثقافية التي تقف  ويعتبر

 .ومباركة رجال الدين للكثير من اإلصالحات والتغييرات يفقدها شرعيتها، وبالتالي يتم رفضها
تعاني معظم الدول والشعوب من األزمات االقتصادية مثل ضعف الموارد واإلمكانيات  :العوامل االقتصادية –ثالثًا 

وبالتالي هذه األزمات تحول دون تحقيق اإلصالح  ،ة وتفاقم الهوة بين األغنياء والفقراءاألمية والفقر والبطال وانتشار
 السياسي الذي يصبح الحديث عنه اشبه بالترف الفكري 

ولكن هنالك إشكاليات تظل  ،اإلصالح السياسي بمواقف متنوعة اتجاهومن المؤكد أن بلدان الربيع العربي تسير في 
 :ماثلة في الواقع العربي تتخذ مظهرين

حيث تعتبر قوى وتيارات التغيير داخل البالد العربية القطرية المجزأة  :إشكالية بناء مشروع اإلصالح والنهضة .1
 هضة. الضعيفة ال تملك مشروعا لإلصالح والنهضة يستجيب لحاجيات شعوبنا وأهدافها في التحرر والتنمية والن

 ،حيث تظهر الحاجة إلى قيادات وطالئع لإلصالح السياسي والنهضة العمرانية الشاملة :إشكالية وجود قيادة .2
مشكل قيادات ميدانية يظل محورا مهما في سياق الحركية المنشودة، خاصة إذا أثبتنا حاجة الشعوب إلى قيادات 

 وجريئة وتكون قيادات طالئعية تكسب ثقة الجماهير. سياسية قادرة على التعبئة والتأطير واقتراح سبل إجرائية
يرافق هذه االرادة وان تكون هناك توجهات تجري في  والحقيقة إن االصالح السياسي يحتاج الى ارادة والى عمل

جدي  واالستقالل بالنسبة الى الجهات المنوط بها اجراء تحديث واصالح وبشكل علمي جو وفضاء المجتمع المدني
مبتورة وبالتالي ال يكون هناك أي نتائج  عاطفي رغبوي يطور هنا ويستثني هناك وهكذا تكون العملية وليس بشكل

  .مرجوه من هذا اإلصالح
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السياسة وعالم االقتصاد  االصالح السياسي في العالم األوربي نجد هناك تالزما وتفاعال بين عالم فمن تجربة
 ألنهمع عملية تغير حتى لرجاالت السلطة وهذا امر مهم جدا  تي شاختواالنساق الثقافية في التركيبة السياسية ال

والفساد وهو ظاهرة مستشرية  يقتنع المجتمع بجدوى االصالح يجب استبعاد االناس المسؤولين عن آثار التردي لكي
 إلصالحيدة اناس وخبرات جديدة حديثة ويتولون عملية رسم آفاق جد وحلول ،في العالم العربي ومحاسبتهم قانونيا

  .غيرهم وهكذا تستمر الحياة ويتابع البلد والمجتمع مسيرته نحو االفضل أفسده ما فسد او ما
العالم العربي هي عملية ضرورية جدًا وذلك ليس مجرد رغبة بل هي  عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي في

المرحلة المعاصرة وهي بالتالي  ربي لم تعد تناسبانماط واألشكال السياسية الحالية السائدة في العالم الع ضرورة الن
يضمن للنخب الحاكمة االستمرار في الحكم وفي السلطة بهذا الشكل  قد انتفت الحاجة لها والن السبب الذي كان

انهيار المنظومة  السلطة الحكم لثالثة عقود او عقدين لم يعد مقبول في مرحلة العولمة وبعد مثل ان تحتكر
العالم بشكل اجمع يمر بمرحلة انتقالية جديدة من الحياة  الحكومات الشمولية وانتهاء الحرب الباردة والناالشتراكية و 

والتشكيالت التي ال  السياسي واالقتصادي هو كالسيل الجارف سيجرف معه كل اشكال السلطات اذا ان التغيير
 (12).تالئم نفسها مع معلم الحياة الجديدة

  :التغيير السياسي في بلدان الربيع العربيمستقبل  –رابعًا 
هذا الوضع سيؤدي إلى خلق  ،نجحت ثورات الربيع العربي في إسقاط أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا

عالقات جديدة ستلقي بظاللها على العالقات الدولية لهذه البلدان مع دول أخرى في المجال اإلقليمي أو الدول 
 .الغربية

إضافة إلى عالقة كل من مصر  ،بيع العربي كانت لها عالقات خاصة مع الغرب خاصة الواليات المتحدةفدول الر 
كامب ديفيد الموقعة عام  اتفاقيةفمصر كانت لها عالقات دبلوماسية ودية مع تل أبيب بسبب  ،وتونس بإسرائيل

ن تونس أيضًا قامت بتطبيع عالقاتها كما أ ،1979ومعاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية الموقعة في مارس  1978
 .بين البلدين اتصالمع إسرائيل وإقامة عالقات دبلوماسية على مستوى فتح مكاتب 

سوف يكون هنالك تغيير للعالقات  ،ووفقًا لهذه التغيرات التي أحدثتها ثورات الربيع العربي على المستوى الداخلي
لي يكون هنالك سياسات خارجية جديدة تتماشي وتتوافق مع المصلحة وبالتا ،الدولية التي تربط دول الربيع العربي

 .الوطنية
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 ،وسوف يكون مستقبل النظام السياسي في دول الربيع العربي غير واضح المعالم التي لم تتشكل بصورة نهائية
حكم في ولكن هنالك بعض السيناريوهات المحتملة الحدوث حسب القوى التي من الممكن ان تسيطر على نظام ال

 الدول التي قامت فبها ثورات الربيع العربي:

 :سيطرة اإلسالميين –السيناريو األول 
الحرب الباردة صحوة إسالمية عامة بشقيها  وانتهاء االشتراكيةالمنظومة  انهيارحيث شهد الشرق األوسط بعد 

وأدى  ،لمنطقة بما فيها الدول العربيةمما كان له كبير األثر على مجرى العالقات الدولية لدول ا ،المعتدل والمتطرف
  .إلى توتر العالقات مع الغرب خاصة بعد التفجيرات اإلرهابية التي تقوم بها الحركات اإلسالمية

 (13وفي هذا الصدد هنالك سيناريوهات ممكنة )
ليست من القوى  جميع القوى اإلسالمية في الشرق األوسط والعالم العربي :. سيطرة القوى اإلسالمية المعتدلة1

المسلمين المتمثلة في حزب الحرية والعدالة في مصر،  المتطرفة وإنما هناك القوى المعتدلة أمثال جماعة اإلخوان
والحركات  البعض األحزابزب العدالة والتنمية في المغرب و اإلسالمية في تونس وح والمتمثلة في حزب النهضة

أو تقسيم  -سياساتهم على أساس الكراهية للغرب  تقوم القوى المعتدلة الاألخرى في العالم العربي. فالكثير من هذه 
 البراغماتي. اإليمان، بل تقوم سياسات تلك األحزاب المعتدلة على األساسعالم الكفر و  العالم الى

من  " أننا نرحب بأي نوع:ويظهر ذلك في توضـيح محمد الكتاتني األمين العـام لحزب الحرية والعـدالة بقوله   
 .وهذه الحكومة سوف تنال رضى الغرب ،العالقات من الجميع بشرط إال يتم التدخل في األمور الداخلية"

البراغماتي ليس على المستوى الدولى بل على  وكذلك حزب النهضة التونسي الذي تقوم سياساته على األساس
 التونسي هو تبنيه أفكار زعيمه ومؤسسهما يدعم رصيد حزب النهضة في الشارع  المستوى الداخلي، الواقع هو أن

وبين قيم ومبادئ الدولة  اإلسالمية راشد الغنوشي، الذي ال يجد حرجًا في الجمع والتوفيق ما بين القيم واألحكام
 (14) .وغيرهاالسلطة واحترام حقوق اإلنسان  المدنية والتعددية السياسية وتداول

 في الشرق األوسط والعالم العربي عدد كبير من أحزاب ،ليبراليةية إسالمية مع حكومة تالفئ. سيطرة حكومة إ2
وبرزت  ،اإلرهابية بتنظيم القاعدة الكثير من هذه الحركات واألحزاب مرتبطة بشكل أو بآخرو  ،إسالمية متطرفة

 إحدىحزب النور في مصر. وأصبح  األحزاب اإلسالمية المتطرفة بشكل قوي وأظهرت بعض األحزاب الجديدة مثل
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ويتخوف المجتمع الدولي  ،اإلسالمية المتطرفة على السلطة لسيناريوهات حول مستقبل المنطقة هي سيطرة القوى ا
 .من حدوث وتحقيق هذا السيناريو خاصة الدول الغربية

 واالقتصادية.وهو أيضًا سيناريو يرضي الغرب بهدف الحصول على مزايا جديدة في العالقات التجارية  
وال تنال رضى الغرب بسبب صعوبة التعامل مع  ،إسالمية معتدلة مع حزب إسالمي متطرف يةتالفئحكومة إ .3

وبالتالي فان درجة تغيير العالقات مع الغرب ستكون متفاوتة  .ديموقراطية أعطت التيار اإلسالمي األغلبية الساحقة
 .حسب التشكيلة الحكومية ومدى قوة وسيطرة اإلسالميين

 :رة الجيشسيط –السيناريو الثاني 
ولكنه ال يمكن حدوثه إال في ظل توفر مناخ مناسب وذلك في  ،يقوم على سيطرة الجيش على السلطة احتمالوهو 

أو يمكن  ،القوى السياسية على شكل النظام السياسي وإفشاء الفوضى وحدوث الحروب األهلية اتفاقحالة عدم 
للغرب وحليفة الحدوث في حالة سيطرة اإلسالميين المتطرفين على السلطة وتحويل الدولة إلى دولة إسالمية معادية 

 .مع القوى اإلرهابية
سيعرض المنطقة  االحتمالينالجيش الرضى والقبول من الغرب ألن حدوث أي  سيكسبوبالتالي في كل الحالتين 

وفي حالة سيطرة الجيش  ،وبالتالي يلحق الضرر بالمصالح الغربية ،واألمن الدوليينإلى حالة فوضى وتهديد للسلم 
 .على الحكم ال يمكن تصور تغيير جذري في سياسات الدول وإنما تساير سياسات األنظمة

 :خاتمة
إلى  العربي تم الوصولمن خالل الدراسة عن التغيير السياسي الذي حدث في العالم العربي فيما يعرف بالربيع 

 :تيةالنتائج اآل
 ،تعتبر ثورات الربيع العربي هي حصيلة لمجموعة من العوامل الداخلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية :أوالً 

وبالتالي شكلت هذه الثورات العربية الداعية للتغيير السياسي  ،بجانب العوامل الخارجية التي كان لها دور محدود
لذلك كان لثورات الربيع  ،زعزعة لبنية الدولة التسلطية في العالم العربي مما ساعد في سقوط بعض األنظمة العربية

 العربي دور فاعل في إحداث التغيير السياسي في المنطقة العربية.
 .دول الربيع العربي باعتباره قوة مركزية في إحداث التغيير السياسي في المنطقةظهر المجتمع المدني في  :ثانياً 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 11 of 11 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

September 18, 2018 

غيرت ثورات الربيع العربي الرؤية السياسية للدول الغربية حول منطقة الشرق األوسط عمومًا ومستقبلها  :ثالثاً 
شكل التحالفات التي كانت  وبالتالي ستفرز هذه الثورات عالقات دولية جديدة مع الغرب تعمل على تغيير ،السياسي

 .موجودة بالمنطقة
التي اعقبت التغيير  االنتخاباتافرزت الثورات العربية هيمنة للقوى اإلسالمية على السلطة وذلك بعد نتائج  :رابعاً 

ما كان له كبير األثر في تنشيط التيارات اإلسالمية بمختلف أنواعها مما  ،السياسي لألنظمة العربية التي سقطت
 .(1)اإلسالم السياسي في المنطقة العربية أليديولوجيةي تنشيط يعن

 قائمة المصادر:
 . 1992د. مصطفى الخشاب، المدخل إلى علم االجتماع، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  .1
 .2007-7-4بتاريخ  www.Aco.fmكاديمية التغيير أ ،النسخة االلكترونية –عنف حرب الال –أحمد عبد الكريم وهشام مرسي  .2
 .47ص  – 1994 -جامعة الكويت الكويت: –موسوعة العلوم السياسية  –إسماعيل صبري ومحمد محمود ربيع  .3
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