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 بابها وتداعياتهاسا :ةالعربي مة احلكمظيف ان التغيريات

 مازن سهمي نصار م.م.

 جامعة االنبار-كلية القانون والعلوم السياسية

 امللخص

تعد التغيريات العربية ) الثورات ( اليت حدثت وحتدث من االحداث املهمة اليت غريت        

لدول اليت حدثت بها امنا على الصعيد االقليمي وستغري معامل اخلارطة السياسية ليس على الصعيد ا

حصل وما  والدولي حتى. حيث نالت هذه املتغريات اهتمام الباحثني والدارسني والناس بعامة ملعرفة ما

البحث اىل التعرف على االسباب  هذا سيحصل والوقوف على اسبابها اليت دفعت بأحداثها. ويهدف

اىل اخلروج ) التمرد ( على االنظمة التارخيية اليت طاملا حكمت والعوامل اليت دفعت شعوب تلك الدول 

  بهدوء نسيب طيلة فرتة حكمهم.

Abstract 

            Arabic is the changes ( revolutions ) that have occurred 

and spoke of the important events that have changed and will 

change the political map of landmarks not on the level, the states 

that have occurred but also at the regional and international 

levels so . Where these variables gained the attention of 

researchers , scholars and people in general to find out what 

happened and what will happen and stand on the causes that led 

to bring about . This research aims to identify the causes and 

factors that led the people of those countries to get out ( the 

insurgency ) on historical regimes that have long ruled the 

relatively calm throughout the period of their rule . 
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 دقدةة امل

ت مة اليت غرياالحداث  امله التغيريات العربية ) الثورات ( اليت حدثت وحتدث منتعد        

ليس على الصعيد الدول اليت حدثت بها امنا على الصعيد االقليمي  السياسيةطة اروستغري معامل اخل

والدارسني والناس بعامة ملعرفة ماحصل تغريات اهتمام الباحثني ملحيث نالت هذه اوالدولي حتى. 

تلك  أسبابحنصر  أن ليس من دقيق القول وماسيحصل والوقوف على اسبابها اليت دفعت باحداثها . 

واالسباب من العوامل  مجلةامنا هي بعده احملرك الرئيس يف احداثها  او سبب بعينه عامل الثورات اىل

ثي هذا ما اعتقده من االسباب والعوامل اليت دفعت وتناولت يف حب . عالافاليت تداخلت وافرزت 

شعوب تلك الدول اىل اخلروج ) التمرد ( على االنظمة التارخيية اليت طاملا حكمت بهدوء نسيب طيلة 

العوامل واالسباب منها ما هو تارخيي ومنها ماهو يدخل  وميكن لنا القول  ان مجلة منفرتة حكمهم . 

ومنها ما هو الذي قصر املسافات واالزمان  التكنلوجيائل االتصال ضمن عصر التواصل من خالل وس

بكل االحوال ان تلك الثورات مل تات من فراغ وليست هي ردود افعال واو طائفي  اقتصادي او عرقي

مال السلطات احلاكمة ازاء اعرعان ما يعتددل بل هي حركة شعوب انية لو اختالل بامزجة الناس س

ثورات العربية عدها اقرب اىل االعمال ض الباحثني والدارسني لظاهرة الان بع ثورات رغمليف بلدان ا

 األهداف غياب مع. العبثية كونها مل حتدد خارطة طريق للوصل اىل النتائج املؤمل الوصول اليها 
 1التغريات هلذه الواضحة املشرتكة

د بلورت افكارها قبل انطالقاتها نعتقد ان تلك الثورات مل يكن خمطط هلا او باألقل مل تكن ق        

رغم وجود العديد من املؤشرات على حصوهلا لكن مل تكن معروفة الوجهة او معروفة االيلولة ومن 

الغريب ان تكون سبقت التنظري هلا مبعنى ان تلك الثورات قلبت ما هو مألوف يف األقل من الناحية 

من قبل اعالم االمة او مفكريها ومنظريها لغرض التارخيية حلركة الشعوب ، فالعادة ان الشعوب تعبأ 

الوصول اىل النتائج اليت صاغها اولئك املنظرين او املفكرين للتخلص من االنظمة الفاسدة.ان تلك 

التغيريات قد كشفت ستارا مزيفا عن اولئك الذين يدعون انهم من قادة الشعوب ومناظليه . ويبدو ان 

د منظرين او مفكرين هلم ان كانوا ألولئك وجود فاغلبهم قد اخنرطوا الشعب العربي مل يعد مقتنعا بوجو

يف ملذات السلطة واصبحوا جزءا من املنظومة احلاكمة . ومن الفارق ان تكون طبقة املفكرين واملنظرين 
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تابعا حلركة الشعوب وليس يف طليعتهم حيث سبقت حركة الشعوب حركة االفكار والعقول لدى أولئك 

عديد من اولئك قد ركبو واستغلوا واستثمروا ما فعلته الشعوب وبدا مبلء وسائل االعالم املفكرين وال

تنظريا وتثقيفا رغم ان معظم الشعوب اليت حصلت فيها تلك الثورات ليست هلا تواصل مع اولئك فقد 

ظلم عدوا من قبل تلك الشعوب انهم ليسوا من مواطين تلك الدول طاملا مل يستطيعوا ان يعيشوا حتت 

تلك االنظمة . هلذا فقد حرصت يف حبثي هذا على مجلة من االسباب اليت دفعت باجتاه االنفجار 

استطاعت تلك الدول من  وقطعا مل تكن تلك االسباب بعيدة عن اهتمام الدول االقليمية او الدولية وقد

دماءا واستنزاف  لف ذلكخالل تدخالتها اما مباشرة او بطرق غري مباشرة من احداث تغريات ولو ك

 .لألموال

تتوحد االنظمة العربية فيما بيها  بطريقة ادارة البالد وخباصة تلك الدول اليت جرى فيها        

التغيري وما سيجرى آجال فتلك االنظمة هي وليدة حقبة التحرر والثورات العربية من االنظمة اليت 

تلك االنظمة حتّمل شعوبها دّينا او مَنة على اوجدتها الدول الكربى ) االستعمار ( االمر الذي جعل 

اعتبار ان هؤالء القادة هم حمرر هذه الشعوب وهم الذين اعادوا ) السيادة الوطنية ( وتركوا اولئك 

احلكام كل شيء وراء ظهورهم باعتبارهم منقذي االوطان وان كل املوبقات اليت حتصل يف ادارة دوهلم 

أعماهلم التحررية (  تلك االنظمة كانت حتمل افكارا وايدلوجات مل امنا هي مغفور هلا امام عظمة ) 

تعد تواكب العصر وهذا ما يؤخذ على هذه االنظمة وباتت عاجزة عن االتيان مبا هو جديد وما يناسب 

ويواكب العصر وما به من تطور على الصعيد االقتصادي والتكنلوجي . ومما زاد االمر سوء هو االزمات 

القت بضالهلا على األوضاع يف تلك الدول . كذلك نستطيع ان نؤشر ايضا الرتابط بني سوء  الدولية اليت

االدارة وحصرها بأيدي واحدة وما حل بها  من ازمات اقتصادية واجتماعية وبينما ذهبت بعيدا تلك 

 االدارة باالستهتار بشعوبهم وخباصة عندما بدأت تلك اإلدارات بتوارث السلطة .

د ان العامل العربي سيقسم اىل منطني من طرق وسائل االعرتاض على األنظمة والوصال اىل نعتق       

التغيري,  أوالهما الدول اليت حدث بها التغيري وحتدث االن وهي األعمال املسلحة وما سبقها من 

ل يف أسوء وسائل املناوئة للحكام كالتظاهر واالعتصام وغريها اما القسم اآلخر من األنظمة اعتقد لن تص

األحوال اىل املعارضة املسلحة امنا سيحدث التغيري من نفس األنظمة اليت ميكن هلا ان تنسلخ من 
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جسدها وحبلة جديدة قادرة على إرضاء طلبات مواطنيها من جهة واحلفاظ على أنظمة حكمها من 

القسم االول  جهة أخرى ، وجند ان السبب الرئيس الذي شطر عاملنا العربي وحسب اعتقادنا هو ان

تتشابه به ظروف بذاتها وخباصة توارث السلطة او مشروع توارثها ) اذا اسثنينا االنظمة امللكية او 

 االمريية ( .

ان هذه األنظمة دخلت يف مرحلة ازمة الشرعية يف احلكم فاذا كان احلاكم قد تربع على قمة         

الدعم او الرضى على ادارتهم ليسوا النهم تركوا  الدولة اليت حدث بها التغيري فقد فقدوا الكثري من

التنمية او النهم اغفلوا مصاحل الشعوب فحسب بل  الن طريقة ادارتهم لدوهلم هي ذات الطريقة 

واالسلوب  والن الشعوب ادركت ان التغري لن حيصل بطريقة سهلة او طوعية عندما ثبت ان السلطة 

عل تلك الشعوب يائسة من التغيري بعد ان وضحت مقاصد ستنتقل اىل االبناء طوعا او كرها مما ج

 حكامهم بان احلكم لن يؤل اىل من هو قادر على التطوير ومواكبة العامل اجلديد.

 

  

ان طبيعة النظم السياسية العربية نظم قائمة على السلطة االبوية ) البطراكية ( حيث تاريخ نشأة هذه 

د قائمة يف هذا العامل املتواصل ومل تعد تتماشى مع التطورات النظم ضمن قيم اجتماعية وسياسية مل تع

احلاصلة وان تلك النظم غري قادرة على التجدد من داخل يف هذه املنظومة وهذا ما ادركته شعوب هذه 

الدول وباتت مقتنعة متاما وبشكل جلي بان اي اصالح انا هو ترقيع ال اصالح حيث ان هذه  األنظمة 

تها او دساتريها او طريقة ادارتها وجود اصالح من شانه جتنب ما حدث وهذه ليس وارد يف منهجي

النظم كالزجاج ال تقاوم احلركة او  املرونة اما ان تبقى او تكسر وال خيار اخر هلا وهذا ما حصل . 

وبهذا االجتاه يقول اخلبري االمريكي يف شؤون الشرق االوسط روبرت مالي يف جمموعة االزمات يف 

ة ) ان فرتة التحول واالنتقال اصبحت وشيكة يف العامل العربي ( معلل ذلك اىل القول ان الدول الدولي

 العربية فقدت النشاط واملقدرة او الطاقة وغياب االهداف . 

 اشكالية البحث 



 ألنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشرمجلة جامعة ا

 

454 
 

454 454 

نعتقد وجود مجلة من املعوقات اليت تقف امام ايضاح ما حصل هو تباين االراء وعدم اتفاق       

الفقهاء على ما جرى بدأ من االختالف على فهم مفهوم املتغري ذاته . اضافة شح باملصادر اخلرباء و

 .نتيجة سرعة االحداث وسرعة املتغريات

قسمت البحث اىل مقدمة ومبحثني االول اطالالت تارخيية واقتصادية وسياسية ونظرة عم قرب      

فقد اجتهنا اىل حتليل ما حدث واالستنتاجات  لواقع  الدول اليت حدثت بها الثورات ام املبحث الثاني

 اليت ستخلفها هذه الثورات ليست على املستوى الوطين امنا على املستوى االقليمي والدولي . 

 فرضية البحث 

ان حبثي هذا يقف بشكل دقيق عن االسباب اليت دفعت باجتاه هذه الثورات  ولنا تساؤل بهذا       

االسباب الكامنة وراء ما حصل ؟ وهل نستطيع ان نركز االنتباه على  اجلانب ملاذا االن ؟ وما هي

مجيع االسباب اليت حركت تلك الشعوب ضد انظمتها ؟ وهل ميكن ان تظهر اسباب خفية او خارجية 

اي اسباب ليست من والدة شعوبها دفعت باجتاه الثورة واالنتقام حتى ؟ امتنى ان جند اجابات عن 

 لبحث .تسؤلنا ضمن منت هذا ا

 منهجية البحث 

اتبعت يف حبثي املنهج التحليلي واملنهج التارخيي للوصول اىل اجابات عما طرحناها من تساؤالت       

 حتاكي وتتماها مع واقع دول التغيري بقدر املستطاع .

 

 ول : نظرة عن قرب يف دول التغيرياملبحث األ

تارخيية من النواحي كافة للدول اليت حصلت حتى نلم ببحثنا كان علينا ان نستعرض بلمحات       

بها )الثورات(  ليتسنى لنا الوقوف وبشكل موضوعي عن االسباب الكامنة وراء ما حدث وسنبدأ بالدولة 

 األوىل اليت حدث فيها التغيري 
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 اوال ـ تونس 

وسط من مشال تقع تونس يف اقصى الشمال األفريقي وهلا اطاللة واسعة على البحر االبيض املت         

وشرق هذا البلد وقد تكن هلذه االطاللة دور ما يف ما حصل اما اجلنوب فيحدها دوليت عربيتني اجلزائر 

  5،8وليبيا وبهذه احلدود فتونس تنحصر بني هاتني الدولتني فقط . يبلغ سكان هذه الدولة حوالي 

ن واالشجار احلمضيات كذلك يعتمد ماليني نسمة يعتمد اقتصادها على الزراعة اذ تشتهر بزراعة الزيتو

اقتصادها على قطاع السياحة والعمالة وهلا صناعات متواضعة يف احملصلة يبدو ان اقتصاد هذه الدول 

دوالر سنويا تنتشر ظاهرة البطالة  02220ليست من االقتصاديات املتينة يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 

% من سكان هذا البلد يعيشون دون خط 08ر على ان حوالي والفقر والفساد يف هذا البلد وتشري التقاري

توىل بو  1581وحوالي مليون شخص عاطل عن العمل من جمموع السكان . نالت االستقالل عام  3الفقر 

حيث متكن الرئيس املخلوع زين العابدين من عزله ومنذ  1551رقيبة القيادة منذ أالستقالل إىل عام 

لع مل جتري انتخابات حقيقية حبيث تتساوى فرص املنافسة بني املرشحني ذلك التاريخ اىل يوم يوم خ

 للرئاسة وقد توىل ألربع دورات متتالية احلكم باسم الدميقراطية اليت صيغت وشرعت له دون غريه 

تونس هلا السبق مبا حصل من ثورات وتعترب هذه الدولة فاحتة الطريق امام الشعوب الراغبة          

نها استمدت الشعوب اجملاورة من جتربتها . كان النظام يف تونس من الدول اليت تطمح اىل بالتغري وم

% 02ـ32توارث السلطة عرب عائلة زين العابدين وتشري التقارير ان عائلة الرئيس كانت تسيطر ما بني 

ونسي هو . ورسخت قناعة لدة الشعب التونسي ان املعجرة ) حممد ( ابن الرئيس الت 0من اقتصاد تونس

 8الوريث للحكم من خالل حضوره يف املناسبات الرمسية يف سعي دؤوب لتهيئته للحكم 

 ثانيا ـ ةصر 

مصر الدولة العربية الكربى وتعترب من طليعة الدول العربية اليت نالت استقالهلا  دخلت يف         

حبروبها مع اسرائيل وما  ازمات كبرية عرب تارخيها املعاصر منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي

واجهتهه من مقاطعات عربية اثقلت التزاماتها اجتاه مشاريع التنمية فيها عرب مقاطعة العرب هلا بعد 
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ابرام اتفاقية السالم مع إسرائيل . تعد مصر من الدول اليت تعاني من انفجار سكاني كبري حيث يبلغ 

 ك فانمليون نسمة اىل جانب ذل 58تعداد سكانها ألكثر من 

 

مورادها تكاد تكون حمدودة حبيث تشكو من ذات االمراض اجملتمعية من فساد وفقر وبطالة حيث  

. كما تظهر التقارير االقتصادية 6% من املصريني يعيشون دون خط الفقر 82اىل  02يقدر ما نسبته من 

ويعترب من  1551% عاطلني عن العمل ، توىل الرئيس حسي مبارك احلكم عام 01على وجود حوالي 

 . 1وكان يعد ابنه ليتوىل احلكم من بعده  0211خلع من احلكم عام  1580رجال اجليل االول من ثورة 

 ثالثا ـ ليبيا 

هذه الدولة ليست ببعيدة عن الدول اليت حصلت فيها التغيري فهي تتوسط كل من مصر من         

ابناء هذا البلد بنعيم ،  لكن سوء ادارة هذه الشرق وتونس من الغرب هلا من املوارد ما يكفي ان يعيش 

الدولة جعل سكان هذا البلد رغم قلته نسبيا عاجزا عن احلصول على استحقاقاته من ثروة بالده . يف 

هذا البلد ال خيلو من ذات االمراض اجملتمعية من قهر اجتماعي وبطالة وشيوع الفساد . وقد مسح 

ل يف شؤون البالد من قبل اوالده وعائلته حيث متتلك عائلته املئات الرئيس املخلوع معمر القذايف بالتدخ

. فضال عن تولي ابنائه  5من املليارات وحبساباتهم اخلاصة موزعة على قطاعات خمتلفة لغرض التجارة

حتى  خلعه عام  1565توىل الرئيس ألقذايف احلكم عام  5للعديد من املؤسسات التعليمية واخلريية 

 قتصاد ليبيا على ثروته النفطية .ا. يعتمد  0211

 رابعا ـ اليمن 

هذ البلد االسيوي الذي ما اسرتاح من مشاكله الداخلية عرب العقود الثالثة املاضية فمن حرب         

الوحدة مع اجلنوب اىل حروب الداخلية مع اجلماعات االسالمية فضال عن مجاعة احلراك اجلنوبي 

د استقراره السياسي مع ضعف موارده االقتصادية حيث يعتمد بشكل اليت تسعى لالنفصال كل ذلك هد

رئيس على الزراعة مع كثافة سكانية حيث تكون الدولة عاجزة عن توفري العيش الكريم هلم امام تلك 

% من 85املشاكل ادى ذلك الشيوع ظواهر الفساد والفقر والبطالة وطبقا لتقارير اقتصادية فان حوالي 
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. توىل الرئيس 12% من الشباب عاطلني عن العمل 62دون خط الفقر فضال عن حوالي  اليمنيني يعيشون

وكان الرئيس  0211حتى  خلعه باتفاقية تسليم احلكم عام  1515علي عبد اهلل صاحل احلكم عام 

وعائلته يعدون لتولي ابنه   ) امحد ( احلكم من بعده حيث يتوىل ابنه العديد من املهام واملناصب مثل 

.  ليس هذا فحسب بل جند ان اليمن اصبحت مزرعة لعائلة  11رس اجلمهوري والقوات اخلاصة احل

الرئيس ووزع قيادة اهم املؤسسات يف الدولة اىل افراد اسرته ففظال عن ابنه امحد جند ان اغلب 

لي اولئك القبادات املوسسة العسكرية واالمنية منوطة باوالد اخيه او ابنا عموته واقاربه واحلديث عن تو

 10.املناصب يطول 

 خاةسا ـ سوريا 

هذا البلد ليس ببعيد عن املشأكل االقتصادية اليت عانى منها فاقتصاد سوريا  يعتمد على          

الزراعة وبعض الصناعات وما يوفره العمالة السورية العاملة خارج سوريا اىل جانب ذلك ففيه من 

راءه من الدول  املستعرضة سابقا . توىل الرئيس بشار االسد االمراض اجملتمعية ما ال خيتلف عن نظ

بعد ان مت تعديل الدستور ما يناسب عمره بعد وفاة والده وال يزال يف احلكم اىل حني  0222احلكم عام 

خلعه كأقرانه . وكان شقيقه ) باسل ( الذي تويف قد عد لتولي احلكم بعد ابيه ونرى ان بشار تدرج 

ما   13ملؤوسسة العسكرية اضافة اىل كان يكلف من قبل والده ببعض املهام خارج سوريا بسرعة فائقة يف ا

استطردناه وبشكل خمتصر عن واقع دول التغيري او سواها دفعت وبشكل مؤثر حنو اعالن ثورتهم حيث 

ىل اضافة ا 10جند مجلة من العوامل املشرتكة تكاد تكون ظاهرة كالعنوسة واالمية والعنف وازمة اهلوية

ظاهرة اهلجرة اليت تفرغ اجملتمعات العربية من الكفاءات وباتت الدول العربية باغلبها طاردة 

  18للكفاءات

 والتداعيات لدول التغيرياملبحث الثاني : االسباب 

بعد ان استعرضنا واقع الدول اليت حصلت فيها الثورات البد لنا ان نعيد قراءة تساؤلنا ما هو          

جعل الثورات تنطلق يف هذا التوقيت هل هو من صدفة او خمطط له او كالهما هلذا كان السبب الذي 

 علينا إن حندد األسباب اليت دعت أن تدفع باجتاه هذه الثورات وكاالتي 
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 ـ األزةة االقتصادية  1 

 نعتقد أن الشعوب فيها من الكبت واحلرمان ومشاعر الغضب إزاء احلكام مكتنز مل يكن خفي        

وهذه املشاعر الغاضبة إمنا هي نتاج سنوات طوال من التهميش والظلم االجتماعي. وبات اجملتمع 

العربي بعامة مقسم طبقيا بني طبقة احلكام ومقربيهم وبني عامة الناس الذين تركوا دون اهتمام . ان ما 

جمتمعات دول حدث يف دول التغيري جاء من بعد ارهاصات رشح عنه انفجار نتيجة تراكمات داخل 

 16التغيري ازاء الفساد والعناء االقتصادي والتهميش االجتماعي 

أن التحوالت االقتصادية ) وخباصة السوق احلر والعوملة ( اليت طرأت على الواقع العربي          

كانت حتوالت غري منتجة بسبب أن انظمة احلكم  مل تهيئ التخطيط املناسب هلذه التحوالت ومل 

قوف إزاء هذه التغريات اليت آلت  إليها دون الوقوف على تداعيات هذا التحول . ) ان حتاول الو

العامل العربي غائب عن اي اسرتاجتية واعية للرد االجيابي على حتديات ويعكس عدم قدرته االلتحاق 

وط بركب النظم اجلديدة وعج املستمر عن بناء السوق العربية او االقليمية القادرة على توفري شر

 .11االستجابة الناجحة للتغري 

 

ومن املالحظ ان التغيري الواضح هلذا التحول متكني رجال السلطة من مسك اغلب مقدرات البالد 

االقتصادية وباتوا ميارسوا اعاملهم من خالل السلطة نفسها أي أن السلطة أصبحت تاجرا هادفة إىل 

ر له اقل أسباب العيش مما ترك أثرا سيئا على الربح من شعوبها تلك الشعوب اليت مل تستطع أن تتوف

العامة من الناس وباتت تلك اجلموع تنتظر الن تعلن عن رفضها . فاحلاجة والفقر يولدان عنفا ومتردا 

.  أن الدول العربية تعاني من أزمة حقيقة خانقة يف اقتصاديتها  15يف بعض األحيان غري مسيطر عليه

ي مزجيا شاذا بني مصاحلها وأفكارها وثقافتها وبني طبيعة ارتباطاتها وكما اسلفنا فان تلك األنظمة ه

الدولية وخباصة مع املؤسسات االقتصادية العاملية مثل صندوق النقد الدولي وكما هو معروف فان  

الصندوق يسري حسب مصاحل الدول العامل األول وباتت هذه املؤسسات تضغط وبشكل واضح ومؤثر على 

فيف من اإلنفاق والوصول بها إىل رفع يدها عن اغلب وجوه املعامل االقتصادية .  وترك الدول بغية التخ

احلياة االقتصادية إىل نظام السوق احلر األمر الذي أدى إىل زيادة يف التضخم واخنفاض قيمة العمالت 



 ألنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشرمجلة جامعة ا

 

455 
 

455 455 

ول اخلروج من الوطنية وظطراد يف الغالء وزيادة معدالت الفقر هلذا جند أن اغلب القرارات العربية حتا

هذه األزمة لكنها مل تفلح لوجود الفساد  ولتضارب مصاحل البالد مع مصاحل تلك االنظمة وأصبحت 

عاجزة عن اإلصالح بسبب إن رجال السلطة هم ذاتهم من يسرق املال العام وهم ذاتهم من يقوم بتهريب 

كام ميارسون سلطانهم بصفتهم األموال فكيف نرجو اإلصالح والقائمني على األمر مفسدين ؟ وباتوا احل

أصحاب شركات وليس قادة من اجل كرامة مواطنيهم . أن التحوالت االقتصادية مل تكن خيارا وطنيا 

ومل يكن اجملتمع العربي ضمن الواقع االجتماعي مهيئ أن يدخل إىل عامل جديد ميأله املضاربات 

لنظام االشرتاكي يف بداية عهدها وكانت التجارية فاغلب الدول اليت أحدثت بها التغيري هي تتبع ا

الدولة  خمططة ومنفذة للحياة االقتصادية وكانت لديها من اإلمكانيات القادرة على ضبط حياة الناس 

وحامية لعيشهم وموفرة ألبسط مقومات احلياة الكرمية  . أن املواطن العربي وجد نفسه فجئ وخالل 

دون تدخل  الدولة لرفع ولو جلزء من ثقل احلياة عنه إىل  بضع سنني يواجه احلياة وتعقيداتها لوحده

جانب هذا مل ترافق هذه التحوالت تشريعات حامية حلقوقه  وباتت الشركات الكربى العاملة يف كافة 

قطاعات احلياة هلا اليد الطولي مع األخذ باالعتبار أن اغلب رجال السلطة اخنرطوا يف العمل التجاري 

انهم من خالل شركاتهم . أن انظمه احلكم فقدت مصداقيتها جراء هذه اإلجراءات وباتوا ميارسون سلط

ومل تستطيع أن تقدم أي برنامج من شانه رفع املستوى أملعاشي ملواطنيهم فضال عن عجزها عن إجياد 

فرص عمل وأصبحت غارقة يف الفساد الذي تغلغل بكل نواحي احلياة وظهور طبقة وحيدة مستفادة من 

 . 15ياسة ضمن دائرة ضيقة من املقربني للحكام تتحكم مبوارد الدولةهذه الس

 

  

 

 ـ ازةة احلكم  2 

ان األنظمة احلكم كانت ومل تزل حتمل أفكارا وأيدلوجيات مل تعد تواكب العصر وهذا ما يؤخذ         

الصعيد  على هذه األنظمة وباتت عاجزة عن اإلتيان مبا يناسب ويواكب العصر وما به من تطور على
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مما جعل تلك األنظمة أسرية بأفكارها على موروثها الفكري واإلداري وعجزت  االقتصادي والتكنولوجي

ظ إن رجال اجليل األول ما زالوا كذلك إدارة تلك الدول على فرز خنب جديدة قادرة على التواصل فنلح

على قمة السلطة واليت اعتمدت بشكل واضح وكبري على هذا اجليل أو على فئة تربوا يف أحضان اجليل 

األول أو من أقارب أو من عوائل القادة وباتت تلك األنظمة عبارة عن عوائل أو عشائر دون أشراك فئات 

 الشعب يف إدارة البالد

اكس فيرب ) صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك اخلاضعني له من خالل عدة طرق وكما وصفها م       

تتمثل يف التقاليد أو بعض املوا قف العاطفية أو عن طريق االعتقاد العقالني بقيمة مطلقة أو بسبب قيامة 

يه بطرق وأساليب تعد قانونية أو شرعية مقبولة ويعترب النظام احلاكم شرعيا عند احلد الذي يشعر ف

ومما زاد سوءا هو األزمات الدولية اليت ألقت  02مواطنوه أن ذلك النظام صاحل ويستحق التأييد والطاعة (

بظالهلا على االوظاع يف تلك الدول كذلك نستطيع أن نؤشر أيضا الرتابط بني سوء اإلدارة وحصرها 

السلطة ذهبت بعيدا بأيدي واحدة وما حل من أزمات اقتصادية واجتماعية وبذات الوقت أن إدارة 

باالستهتار بشعوبها وخباصة عندما بدأت تلك اإلدارات بتوارث السلطة من اآلباء إىل األبناء أو إىل 

العائلة وان يتحول قادة ) احلكم الثوري لنخبة من احلكام تستبد بالسلطة ويورث ) القائد الثوري ( 

 .01من بعده  ألبنائهاحلكم 

واحنصرت اغلب االمتياوزات والنفوذ بتلك العائلة او بهذه العشرية  دون الرجوع إىل شعوبهم       

وهذا يتجلى بشكل واضح حصرا يف الدول اليت حدث فيها التغيري ) تونس ، مصر ، ليبيا ، اليمن ، 

سوريا ( واصبحت تلك الدول ) الثورية ( حبكم ممارسة احلكم نظم ) مجلوكية ( اي نظم مجهورية 

النهج املتبع يكاد يتوزع على اغلب الدول العربية لكن الفارق بني الدول اليت ملكية . رغم أن هذا 

حدثت بها التغيريات وبني اليت مل حتدث هو أن تلك الدول األخرية فيها من مستوى معاشي مريح 

ألدنى طبقة اجتماعية يف شعوبها وكذلك فان هذه الدول مل ترفع شعارات ) ثورية ( وبالتالي مل تقع يف 

قضات بني الواقع والرؤية باالضافة اىل ذلك فان هذه الدول تتميز بانها دول) تقليدية ( مما جيعل تنا

. رغم وجود العديد من املشرتكات بني 00تقبلها للنظم املعتمدة على االسرة او املشيخة امرا مقبوال

ن دعم خنبة اجلمهوريات وامللكيات وخباصة بربوز عائلة حاكمة وظهور توريث السلطة مستفيدة م
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معينة االمر الذي تتساوى فيه خمرجات تلك االنظمة وبالتلي فان احلكومات امللكية مل تعد بعيدة عن 

 .  03االحتجاجات وغري عصية عن التغيري وباتت غري حمصنة من التغيري 

 

وميكن ان جند مشرتكات بني دول ) التغيري ( هو موقف القوات املسلحة ممما حصل.  فالتاريخ مل 

شهد للقوات العسكرية بان يتخذ موقفا كالذي اختذه ابان التغريات وكان هذا العامل الدور الرئيس يف ي

اجناح ما سعت اليه اجلموع الغاضبة . فقد جانبت املؤسسة العسكرية احلياة مما حصل بل االكثر 

  .اختذت موقفا اكثر احنيازا للجماهري وتركت احلكام يواجهون مصريهم 

 كل االحوال فننها ) الدول اليت مل تصب بالتغيريات ( ليست ببعيدة عن التغيريات وقد ويف         

تستفاد هذه الدول من إخفاقات من سبقوهم من احلكام ويبدوا أن التغيري التدرجيي يف إدارة دوهلم قادم 

د تربع على ال ريب فيه. أن هذه األنظمة دخلت يف مرحلة أزمة الشرعية يف احلكم فنذا كان احلاكم ق

قمة الدولة اليت حدثت فيها التغيري بهذا فقد فقدوا الكثري من الدعم أو الرضي على إداراتهم ليسوا 

ألنهم تركوا التنمية أو ألنهم اغفالوا مصاحل الشعوب فحسب بل الن طريقة ادرارتهم لدوهلم هي ذات 

سهلة أو طوعية عندما ثبت أن الطريقة واألسلوب والن الشعوب أدركت أن التغيري لن حيصل بطريقة 

السلطة ستنتقل إىل األبناء طوعا أو كرها مما جعلت تلك الشعوب يائسة من التغيري بعد أن وضحت 

مقاصد حكامهم بان احلكم مل يؤل إىل من هو قادر على تطوير ومواكبة العامل اجلديد . أن طبيعة النظم 

رة والتكوين وهي مرحلة التحرر العربي والثورات السياسية العربية وكما اسلفنا وليدة مرحلة الصريو

العربية وبالتالي فليس للدميقراطية حضور . أولئك احلكام قد شرعوا ألنفسهم وبات على اجلميع أن 

 خيضع إلرادتهم حبكم القانون . 

ثر من ان االنظمة العربية قد متييزت باالستقرار لعقود ونعتقد ان هذا ) االستقرار ( حنتويه باك       

سبب منها ان املؤسسة العسكرية كانت مرتبطة بشكل مصريي مع السلطة وبالتالي فان احلكام كانت 

توضف املؤسسة العسكرية لتعزيز سلطانها امام اي تهديد يقض عروشهم ان كان التهديد داخليا او 

او الريعية اليت  خارجيا . كذلك جند ان السلطات احلاكمة كانت تتبع نظم اقرب اىل النظم االشرتاكية

تستطيع ان تربط مصري شعوبها بالسلطة وبالتالي تصبح مقدرات الشعوب وعيشهم مربوط برضى احلاكم 
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هذه املييزة مل تدم طويلة بسبب ان دول التغيري قد اجتهت كرها او حبا حنو تغيري هوية دوهلم 

تركت زيادة يف الفقر  االقتصادية فذهبت تلك الدول حنو اخلصخصة ونظام السوق تلك التغيريات

والبطالة والتفاوت االجتماعي . مما يعين ان شعوبهم قد حروا من تبعيتهم ازاء احلكام وبالتالي مل تكن 

 تلك السلطات قادرة على التاثري على حركة شعوبهم لفقد الرابط الذي يربطهم .

إىل سن دستور جديد يفضي  أن الدساتري العربية منذ كتبت بندارة احلكام مل جيرى أي حماولة       

إىل تغيري جذري يف طريقة تولي السلطة إمنا جرى بعض التعديالت أما زيادة صالحيات احلكام أو 

إضافة بعض املفاهيم الشكلية للدميقراطية لتلميع إدارة الدولة وهذه الدميقراطية من شانها أن تعيد 

 وبكل األحوال 00أحكام قبضة احلاكم على دولته

 

ت الدساتري اليت كتبت بنرادتهم على إحكامها وعد كل من خيرق احلياة السياسية خارج فقد حافظ 

إرادة احلاكم إمنا هو خارج على القانون ومرتكب خمالفة قانونية توجب املسالة . أن أنظمة احلكم 

العربية عجزت عن إدخال اإلصالحات السياسية يف منظومتها وجتمدت قدرتها على رؤية الواقع 

من خالل إدخال التعددية السياسية وتطبيق مفهوم املواطنة مع احرتام حقوق اإلنسان من  08داجلدي

خالل احرتام التنوع املوجود داخل كياناتها كل ذلك ولد إحباطا مرتاكما يف ظل أنظمة كانت متارس 

ديد اإلعمال البوليسية والقهر ضد كل من ينادي بأقل اإلصالحات بل وذهب أكثر من ذلك عرب التش

باملراقبة على وسائل األعالم والتواصل . ) أن حجم املشرتك يف تلك األنظمة يف الثقافة السياسية القائمة 

 .  06على حتريم واملنع والقمع اليت تؤدي مجيعها إىل ضمور مفاصل والتواصل واحلوار اجملتمعي (

 ـ التغيريات االجتماعية والفكرية  3 

ن عقدين يف إدارة احلكم ولد لدى اغلب اجليل الثاني شعور بعدم أن مكوث احلكام ألكثر م       

الرضى مشفوعا به بعظم املشاكل اليت يعاني منها هذا اجليل وبات رافضا إلدامة هذا احلال . ويعتقد 

هذا اجليل بأنه غري مدين لؤلئك احلكام وغري معين باملربرات اليت أخضعت الشعوب فيما سبق 

الدفاع عن منجزات ألتحرر وغريها ممن كانوا احلكام يسوقوا حكمهم من  كالقضية الفلسطينية أو
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خالهلا فهذا اجليل يبحث عن ذاته عرب توفري له فرص العمل واحلرية واستغالل لتلك الطاقات املعطلة 

وأصبح الشباب ال توحدهم ما وحد به اجليل الذي سبقه ويعتقد هذا اجليل أن كل شي إىل تغيري  من 

حكامهم وحكمهم املطلق فال زال حيمل ذات األفكار وذات اخلطاب التربيري لفشلهم بتقديم حوهلم إىل 

 حياة كرمية هلم . 

ان التغيريات يف انظمة احلكم العربية جاءت تعبريا عن االنقطاع بني اجيال السلطة واجليل       

 01اجلديد وتباعدت امزجة اجليلني وثقافاتهم 

 ل االتصال ـ التطور التكنوجلي بوسائ 4

أضحى التواصل بني الشعوب من أهم وسائل االتصال خمتزال الوقت واجلهد وبات االتصال عرب       

وسائل االتصال احلديثة من أهم األسلحة اليت امتلكها املناؤين للحكام فهذه الوسيلة خارجة عن 

عة جورج واشنطن بان احد السيطرة ) اعترب مارك لينش استاذ العلوم السياسية والعرقات الدولية جبام

التغريات اهليكلية املهمة اليت مهددت للربيع العربي وواكبته هو التغيري اهليكلي يف الفضاء العربي 

العام حيث اضعفت تكنلوجيا االتصال قدرة النظم على التحكم يف حركة املعلومات او تغيريها مبا 

 هلا القدرة والتاثري ، ة جنود جمهولة داعمالتكنلوجيات  هذه صبحتأ .05يناسبها ( 

 

على ماتتميز بها من سرية يتطلبها العمل الثوري ملواجهة القمع والكبت واالستبداد كما هلا االثر يف 

 29 ايصال مطاليب اجلماهري اىل العامل بالسرعة وبتفاصيل دقيقة .

ار والتنسيق هلذا فال كما هلا القدرة على مجع اكرب حشد من اجلماهري وبه تتبادل اآلراء واألفك        

عجب أن تسمى تلك الثورات بثورات االنرتنيت والفيس بوك :. أن التطور بهذه الوسائل اختزلت به 

مراحل الواجب املرور بها حيث استطاعت هذه الوسائل من التواصل وتنظيم أعمال شرحية واسعة من 

الوعي الثوري واجتاز أيضا الدور اجلماهري دون رقابة أو دون موافقات السلطة وبها مت تعزيز ونشر 

وملعرفة دور هذه الوسائل يف بلورة أفكار الثورات جند أن  32الذي تضطلع بع عادة األحزاب وقيادته

موقع املسمى ) تكريز ( وتعين طفح الكيل باللهجة التونسية قام بدور رئيس يف نقل املعلومات وفتح 
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ن مجع أكثر من مليوني زائر ويلتقي يوميا فيه مليون املناقشات بني الشباب حيث استطاع هذا املوقع م

اشخصا تتوزع بكافة املناطق تضطلع بنقل  0ـ  8مشرتك حيث به استطاعوا تنظيم مجاعات مؤلفة من 

 .  31املعلومات بالسرعة املطلوبة

 ـ التدخالت الدولية  5 

ث هذه الثورات أو يكون هلا الدور نعتقد أن التدخالت الدولية مل تكن هلا األثر املباشر يف أحدا        

الطليعي يف دفع الشعوب حنو إعالن ثوراتهم وإال نعد أن تلك الشعوب هي قطيعا من االنعام وهذا 

إجحاف بها . مل تظهر بوضوح أي مالمح للتدخل اخلارجي يف الثورة التونسية باعتبارها طليعة 

لك التدخالت يف تلك الثورات وقد استثمرت لكن بذات الوقت مل نستطيع أن نهمل ت 30الثورات العربية

هذه الدولة أو تلك أفضل استثمار لتمرير مشاريعها يف املنطقة رغم إننا نعتقد أن األمور جرت يف بعض 

البلدان دون رغبة بعض الدول النافذة باملنطقة ولنا أن نتسائل أي شرق أوسط جديد تأمل فيه تلك 

رئيس املصري املخلوع هلذا فال غرابة أن تظهر حتذيرات من الدول وغاب عنها أفضل عرابيها هو ال

خرباء أمريكيون من التغيريات اليت حصلت يف مصر ووصول قيادة جديدة قد تفرتق مع السياسية 

األمريكية أو يف األقل عدم مواالتها وبالتالي فان اتفاقية السالم مع إسرائيل تبدو مبحل قلق وهذا القلق 

موضع حيث طالبت إسرائيل من الواليات املتحدة بعدم السماح  بتغيري سياسية عرب عنه يف أكثر من 

 . 151533مصر وعدم تأثريها باملعادلة اإلقليمية القائمة من تاريخ توقيع اتفاقية السالم عام 

الشك أن الدول اليت حدثت بها الثورات ليست بعيدة عن التدخالت الدولية فحسب بل هي       

أو تلك وميكن لنا أن حندد  التدخالت وهي حمل التقاطعات باملصاحل بني هذه الدولة حمور اهتمام تلك

الدول اليت هلا دور بارز يف جمرى هذه  ) الثورات (  فهناك حمور يضم الدول العربية وخباصة 

ن اخلليجية والواليات املتحدة وإسرائيل إضافة إىل اجملموعة األوربية وتركيا واحملور األخر يضم إيرا

 هذين احملورين تتقاطع مبصاحلها إما جمتمعني, وروسيا والصني
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أو فرادا هلذا ميكن أن نقرا التنسيق العربي األمريكي أو العربي الرتكي أو العربي األوربي إزاء ما  

حيصل يف سوريا مثال فهذا التنسيق قائم على احلد من الدور اإليراني يف هذا البلد وحتجيم دور إيران 

طقة عرب سوريا إذ تعترب سوريا إليران أهم موطئ قدم هلا يف املنطقة  وحليف اسرتاتيجي هلا يف املن

إضافة إىل أهميتها لروسيا والصني عرب حجم امتيازات هاتني الدولتني إذ تقدر حجم التبادل والتعاون 

راتها وتعتقد فروسيا تطمح يف موقع جديد يفوق قدرتها ومقد .30مليار دوالر 52االقتصادي إىل حوالي 

روسيا ان التغريات اليت جرت يف العامل العربي قد تؤدي اىل تغريات جيو اسرتانيجية ليس لصاحلها 

وبالتالي فال غرابة من مواقفها املناهضة للتغري وابدت حتفضا يف ليبيا ودورا فاعال يف سوريا اىل حد انها 

 اصبحت احى حماور الصراع يف هذا البلد .

يتلقون كل الدعم املادي للسلطة يف هذا البلد  للمناوئنيالدعم املباشر  أنجند  أنايضا ة فال غراب       

مل تباشر العمل العسكري  أنبالسالح مد املعارضني  إىل من هذا احملور وقد يصل بهذا احملور واإلعالمي

عمر هذا  الةإلطيف ذات البلد الذي يسعى  اإليرانينؤشر الدور  أنكذلك نستطيع جبهدها املباشر .

حليف هلا يف املنطقة , وليس  فقدانهمسقوط النظام يف سوريا هو  أنيدرك وبشكل واضح  ألنهالنظام 

روسيا والصني قد حتتفظ جانب فمن  مساومة بني احملورين  إىلالسورية  ببعيد عن ختضع املسالة

فان  األخرلنظام ومن جانب لتخلي عن دعمها هلذا اقابل اميف هذا البلد  اتهاهاتني الدولتني بامتياز

نالحظ مدى  وأيضاقد جتد حلوال مناسبة خبصوص ملفها النووي وبعض النفوذ يف املنطقة.  إيران

بقوتها العسكرية و امباشرافقها من تدخال عسكري قضية الليبية وما رالتصارع بني هاذين احملورين يف ال

         ي دول التغيري.سقوط ذلك النظام . وكذا احلال مع باق إىل األمرانتهى 

يف املنطقة والعامل هو تقاسم وبنسخة جديدة لسايكس بيكو,  هذا الصراع بني الدول الكربى إذن       

االستغالل تلك الثورات وجعلتها فرس الرهان حلل  أفضلهلذا فان التدخالت الدولية قد استغلت 

   قة.يف عموم املنط أوتلك  وأالنتائج وبسط نفوذها يف هذه الدولة  أفضلقضاياها ولكسب 

اىل هذه االسباب حتما هناك اسباب تنفرد دولة دون اخرى من حيث مدى تاثريها  باإلضافة       

على ما حدث للدول اليت حصلت بها التغيري ولسنا هنا حمل جرد اسباب التغيري بصغائرها او اليت 

 . جتتمع عليها يف معضمها دول التغيري تكون حمل تناقضات امنا حاولتا ان جند مشرتكات من اسباب 
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  اخلامتة واالستنتاجات 

 باالتي : فنحن نعتقد  أسبابومما تقدم من       

 إىلنتائج هذا الثورات وقد تستغرق وقتا ليس بالقصري للوصول  إليهصعوبة التنبؤ مبا ستؤول ـ  1  

سوف لن مجيعها  الثورات أهداف أنمن حيث انطالقها واعتقد  أهدافهاحافظت على  أن أهدافها

 فجرتها. غري معربة عن مسريتها او القوى اليت  مبتغاها حيث باتت تلك الثورات إىلتصل 

ـ التغيري الذي حصل يف مصر مل مينح دفعا وزمخا اضافيا اىل حركات التغيري اليت حدثت يف كال من  0

يف السجن وايداعه الرئيس املخلوع املستعجل يف حماكمة   لألسلوبوذلك بل العكس البمن وسوريا 

حافزا لدى حاكمي اليمن وسوريا بان هذا الظهور كان حيث  واظهاره بالشكل الذي ضهر فيه 

مصريه وبالتالي مل يبادروا كما بدار من قبلهم الرئيس التونيس والرءيس املصري سيكون كمصرييهما 

ملزيد من التناحرات والتجاذبات وبالتالي بل العكس جرا بلديهما حنو اعالنهما االعتزال والتنحي اب

وصل حال هاتني الدولتني اىل ما وصل عليهما من حرب اهلية وضاعت فرصة التغيري اليت طالبت بها 

 مجاهري هاذين  البلدين .

حيث مل تتجسد ،  به  تأملومتاهات غري ما كانت  أفاق إىلقد جرت  ان  تلك الثورات  ـ  3 

حتققت وهي  أهدافهانادت بها اجلماهري رغم جزء من احدى االهداف اليت  الدميقراطية اليت كانت 

 حكام فاسدين.  إزالة

ؤكده االضطرابات ت ا ماهذ والثورات  أهدافحتقيق  إىلجتد بديال يفضي  أنمل تستطع  ـ  0 

 .  يومنا هذا إىلواملسريات اليت تنادي بالصالح يف بلد الثورات 
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ين صنعوا الثورات وبات دورهم يكاد يكون غري مرئي بل هناك جهات قد احنسار دور الشباب الذ ـ 8 

 . الشباب أولئكتسلقت على جهود 

بني الدول الضالعة بها واليت تسري حنو املزيد من اجملاذبات والتطاحني تلك الثورات س أننعتقد ـ   6 

تقد نوازع الصراع وتغيب أعلنت الوصايا عنها وستصبح دول الثورات مكانا خصبا للصراع باالنابة ونع

والقبلي املناطقي التغريات ففي ليبيا ظهر الصراع  اهلوية الوطنية باتت مهددة يف الدول اليت حدثت بها

وبات هذا األمر يهدد وحدة هذه البلد كذلك األمر يف مصر فقد ظهرت نوازع الصراع الطائفي إضافة إىل 

ال ستسري حنو الفوضى مملؤ بنوازع االنقسام والصراع . يف كل األحو ما نلحظه يف كل من اليمن وسوريا

الدول العربية  أناملذهيب والقومي و املناطقي هلذا فان املنطقة مقبلة على وضع جديد يف تركيبته ويبدو 

 هويات جديدة وال أجد أفقا ورديا باجتاه الدول اليت حدث بها الثورات. تبحث عن 

                 

ورات العربية ستفرز صراعات أثنية وطائفية ومناطقية حيث تبدو كامنة يف بلد الث أننعتقد ـ  1  

سرعان ما سيظهر الصراع واضحا, ويبقى األحوال حة جبلي يف ثالث لكن يف كل ضواو أخرومسترتة يف 

     األمل اليفارقنا حيث نتطلع إىل شعوب حرة ودول منيعة عزيزة. 

 اهلواةش

                                                           
( مايكل ملشتاين ، شرق اوسط قديم جديد التطورات اجلارية وانعكاساتها على اسرائيل ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،  1

 .  0صفحة  0211،  بريوت

( تقرير عن اذاعة الثانية اجلزائرية عرب موقعها على شبكة االنرتنيت    0

www.radioalgerie.dz/player/ar/live/chaine-2 

 ( املصدر السابق .  3

   ( موقع عني كاوة على االنرتنيت                                                                          0

www.ankawa.com/ 

 .  02( محادة امام ، ابناء الرؤساء من القصور اىل السجون ، كنوز للنشر والتوزيع ، صفحة   8
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( د . سرحان سليمان ، جريدة الوفد على موقعها على االنرتنيت    6

www.i2arabic.com/newspapers/egypt/alwafd 

 ( للمزيد انظر محادة امام ، مصدر سابق . 1

 مصدر سابق (   5

 ( للمزيد انظر محادة امام ، مصدر سابق   5

 /www.akhbaralarab.net( جريدة اخبار العرب ، موقع على االنرتنيت                                            12

 /www.ye1.org/forum/forums/4( اجمللس اليمين ، موقعه على االنرتنيت                                          11

 .  38( محادة امام ، مصدر سابق ، صفحة   10

 .  16( محادة امام ، مصدر سابق ، صفحة   13

  0211لسنة  106العدد  52( د ، عمار علي حسن ، ثالثة امراض اجتماعية عربية / جملة شؤؤن عربية صفحة   10

ها على الوضع االمين يف دول حوض املتوسط ، جملة شؤؤن عربية ( د ، عبد العالي حور ، العوامل االقتصادية والبيئية وحدود تاثري  18

 . 0211سنة  106العدد 

 .001صفحة  0210اذار  001( خليدة كعسيس  ، الربيع العربي بني الثورة والفوضى ، جملة املستقبل العربي ، العدد   16

ة ، ورقة مقدمة اىل اجتماع خرباء اللجنة االقتصادية د . برهان غليون ،تاثري العوملة على الوضع االجتماعي يف املنطقة العربي 11

 . 0228واالجتماعية لغربي اسيا بريوت 

لسنة  106العدد  122( الزبري مهداد ، العنف الرتبوي اجلذور االجتماعي واالسباب النفسية واملهنية ، جملة شؤون عربية صفحة   15

0211   . 

.                             0211/  1/  01العامل العربي ، الوفد موقع على االنرتنيت يف  ( نبيل زكي ، ازمة انظمة احلكم احلالية يف 15

alwafd.org/tags 

( د ، مخيس والي ، الشرعية يف االنظمة السياسية مع االشارة اىل التجربة اجلزائرية ) مركز الدراسات الدولية سلسلة اطروحات   02
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