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 سابينة ريدل 

  نظرة إلى الوراء في عشرة أعوام من الربيع العربي

   1 والتحول والتحديث والترابط نظريات حول الديمقراطية  مع مراعاة 

أن يشرح   واحد  العالمية الحالية ]…[ شبكة من العالقات المتنوعة. في مثل هذا العالم، ال يمكن للنموذج  لسياسةا“

 “ .يكمن سر اإلدراك في معرفة أي نهج أو مجموعة من األساليب الستخدامها عند تحليل الموقفكل شيء. 

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, 1977   (4th ed.  2012: 4, translation: S. Riedel) 

في الذكرى العاشرة للربيع العربي، كانت النتائج من منظور الديمقراطيات الغربية سلبية في الغالب. لكن ما هي  

 الديمقراطي النظري للتوصل إلى نتائج أخرى؟هل يمكن استخدام النهج  المعايير التي يعتمد عليها هذا التحليل؟  

فإن نهج تحويل النظام، أو باألحرى نظرية تتناول هذه المقالة أيًضا نظريات أخرى تساهم في فهم األزمات الحالية.  

التسعينيات  اقتصادية وثقافية أعمق:  -التحول، يشير إلى سياقات اجتماعية   العربي لديه ،  في أوائل  العالم  كان 

كان أحد النهج الذي تنبأ بالربيع العربي هو نظرية  .  متعاقبة للتحول أو اإلصالح في االقتصاد والسياسةعمليات  

. على الصالت البسيطة ولكنها مهمة، ألنه يمكن أن يفسر  وتهميشها في الخطاب اإلضافي غير مفهوم.  التحديث

وأخيراً، تساعد نظرية اعي ومحفًزا للثورة.  سبيل المثال، كان تعزيز حقوق المرأة في تونس محرًكا للتقدم االجتم

  الوطنية، لم يكن ذلك تعبيراً عن التطورات  وبالتالي.  الترابط على تقييم الربيع العربي في سياق السياسة الدولية

فحسب، بل إن الجهات الفاعلة الخارجية تتحمل مسؤولية مشتركة عن نتائج اليوم. وهذا يؤدي في النهاية إلى  

. (NAM) حركة عدم االنحياز  إعادة تقييم

  انتشرت صور التضحية بالنفس لبائع الخضار التونسي 

البوعزيزي )راجع   في  welt.de 17.12.2011محمد   )

في   العالم  أنحاء  وأثارت    2010ديسمبر    17جميع 

الدولة التعسفية موجة احتجاجات عالمية ضد قرارات  

لقد أثرت بشكل أساسي على   والنخب السياسية الفاسدة.

الدول االستبدادية في العالم العربي وأدت إلى تحوالت  

داخلية في السلطة: بعد أربعة أسابيع فقط، فر الرئيس 

يناير   14التونسي زين العابدين بن علي من بالده )

 
  :Ein Rückblick auf 10 Jahre Arabischer Frühling. Aus Sicht vonSabine Riedel         هذه المقالة هي ترجمة )سابينة ريدل(:     1

Theorien zur Demokratie, Transformation, Modernisierung und Interdependenz, FPK, Vol. 5, No. 3 (2021 Feb 27), 15p.; 

                           .Looking back at 10 Years of the Arab Spring, FPK, Vol. 5, No. 4 (2021 Mar 5), 14p ة: الترجمة اإلنجليزي    

الحكومية   (.2011 االستقاالت  من  سلسلة  تبعت 

األردن  تعدياللوا في  المثال  سبيل  الوزارية، على  ت 

)  ،(2011فبراير    1)   ، (2011فبراير    11مصر 

  6عمان )  ،(2011فبراير    14األراضي الفلسطينية )

)  ،(2011مارس   ليبيا   ،(2011مارس    20اليمن 

في   (.2011نوفمبر    28( والكويت )2011)مارس  

في  االحتجاجات  نجاح  انعكس  أخرى،  بلدان 

 األراضي     على سبيل المثال في االنتخابات المبكرة،  

http://www.culture-politics.international/
https://www.swp-berlin.org/wissenschaftler-detail/sabine-riedel/
mailto:sabine.riedel@swp-berlin.org
http://www.culture-politics.international/online
https://www.culture-politics.international/online/
https://www.welt.de/politik/ausland/article13772200/Ein-raetselhafter-Selbstmord-der-die-Welt-veraenderte.html
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2021/FPK_MENA-Fruehling_3_2021.pdf
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2021/FPK_MENA-Fruehling_3_2021.pdf
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2021/FPK_MENA-Spring_4_2021.pdf
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)يوليو   )2011الفلسطينية  والمغرب  نوفمبر   25( 

)فبراير  2011 واليمن  في  2012(  من  (.  العديد 

األماكن، تم الوعد بإصالحات )دستورية( وبدأ تنفيذها 

المغرب   في  المثال  سبيل  على  (  2011)جزئياً، 

 (.2014( وتونس )2012وسوريا ومصر )

األلمان حول   للصحفيين  األولية  التقارير  أظهرت 

المسار التالي للربيع العربي توازنًا سلبيًا: "بعد خمس 

األحالم  كل  تالشت  بارًدا.  الشتاء  كان  سنوات، 

اإِلْغماءالمزهرة،   الخانق وعاد   " .المشهور 

)DFK,23.4.2016(  بعد خمس سنوات أخرى، تم تأكيد

هذا التقييم السلبي من قبل جميع المؤسسات السياسية 

للثقافة   الخارجية  السياسة  تتعامل مع  التي  ألمانيا  في 

الشكل    والتنمية اآلن  1)انظر  المقالة  هذه  تطرح   .)

السؤال عن المعايير التي أجريت هذه التقييمات وما  

 هي معايير التقييم األخرى المتاحة. 

المنشورات  الصندوق في  إذا نظرت خارج  ألنك 

األلمانية، ستجد المزيد من التقييمات المتمايزة. يدعي 

"الربيع العربي  بعض الخبراء، على سبيل المثال، أن  

هذه ليست آراء فردية،  .  )Fahmi 2021("  لم ينته بعد

الرائدة  الدولية  اإلعالم  وسائل  تتبناها    ألنها 

)washingtonpost.com, 18.2.2021(  .  ويشمل ذلك قناة

يقول   حيث  المؤثرة،  العربية  اإلخبارية  الجزيرة 

إذا    الصحفيون والعلماء المنتقدون من المنطقة كلمتهم.

نظرنا إلى الوراء في الذكرى العاشرة للربيع العربي، 

عن "موجة ثانية أرشين أديب مقدم  يتحدث خبراء مثل  

  من المظاهرات في السودان والجزائر والعراق ولبنان" 

)aljazeera.net, 23.11.2020(،توقعاته وبحسب  فإن    . 

  سنين.عملية التغيير في العالم العربي ستستمر من أجل  

بناًء على هذه التقييمات المختلفة، تود هذه المقالة 

 أن تلفت االنتباه إلى الجوانب التي تم تجاهلها حتى 

 فإن التقييمات   اآلن في الخطاب حول الربيع العربي.

نظرية    المذكورة أعاله تستند جميعها إلى افتراضات

لكن استخدام معايير مختلفة يؤدي حتما    .الديمقراطية

إلى نتائج مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، من وجهة نظر  

تشير   علمية، تبرز مسألة نطاق هذا اإلطار النظري.

النظاماألبحاث حول   بعد في    تحول  الشرقية  أوروبا 

 عام إلى أنه يجب  بشكل  التحول نظريةو 1990عام  
 

  :١ شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميزانيات العمومية المتعلقة بالربيع العربي 

لقد مرت عشر سنوات منذ أن غيرت االحتجاجات  " 

واالنتفاضات العالم العربي. يمكن للمرء أن يجادل حول  

باإلضافة إلى ميزانيته  األهمية التاريخية للربيع العربي،  

لقد تطورت ديمقراطية هشة في بلد واحد فقط منذ   :العمومية

. بشكل ملحوظ ، غرقت دول أكثر في المنطقة  2011عام 

 القمعية.  السلطوية في الحرب أو عانت من استعادة األنظمة 

لكن ربما يكون الشيء المهم في الربيع العربي هو أنه أظهر  

  "]...[.  .بدائل. فرص تشكيل السياسة والدولة والمجتمع بشكل 

: 5)FES 2020( 

في غضون عام، تمت اإلطاحة بالحكام المستبدين في  " 

تونس ومصر وليبيا واليمن، الذين حكموا بلدانهم لعقود.  

لكن التحول الديمقراطي السريع وازدهار المنطقة  . ]...[

وبدالً من ذلك ، اندلعت  على غرار الربيع لم يتبعهما. 

سياسية ونزاعات الهوية في العديد من  الصراعات الجيو

، وتم قمع االحتجاجات بعنف، وأدى اإلحباط إلى  األماكن

التطرف وتمكنت الجماعات اإلرهابية من االستفادة من عدم  

أخيًرا وليس آخًرا ،    ]...[  .االستقرار في العديد من الدول

ذّكرت احتجاجات المواطنين في العراق والجزائر ولبنان  

الناس مرة أخرى بأنه لم يتم العثور حتى    2019في عام 

   )KAS 2020(اآلن على إجابة لمطالب "الربيع العربي". 

الطويل زين العابدين  "فقط في تونس ، كانت استقالة الحاكم  

بن علي تعني أيًضا االنتقال إلى الديمقراطية ووضع دستور  

مصر، حيث أطيح بالرئيس حسني مبارك لفترة   ]...[ جديد.

يوًما من االحتجاج ، أعطت الكثير من األمل   18طويلة بعد 

لكن  .في أن التغيير سيكون ممكنًا أيًضا في سياقاتهم الخاصة

ج وانزلقت البالد بشكل متزايد  الجيش ظل في وضع السر

 في حالة من الفوضى في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

مهد الطريق  كما كان الدعم الدولي لـ "انتقال منظم" هو الذي 

ومنذ ذلك   .2013النقالب عبد الفتاح السيسي في صيف  

الحين، كان هناك عدد أكبر بكثير من السجناء السياسيين  

حكم مبارك،  وفُرضت عقوبة اإلعدام بشكل متكرر أكثر من 

  )HBS 6.1.2021( " .2011الذي حكم حتى عام  

"مستقبل المنطقة غير مؤكد ، فقد ظهرت تكتالت إقليمية  

ودولية جديدة، ال يمكن تقييم آثارها بعد، وهناك سبب للقلق  

سيعتمد الكثير على ما إذا كانت القوى   ة. أكثر من النشو

ة ستنجح في إيجاد أشكال تنظيمية  متحرر  الثورية والقوى ال

دائمة وفعالة ديمقراطيًا ألنفسهم. في الوقت الحالي، يمكن  

قول شيء واحد على وجه اليقين: العملية التي بدأت في  

التناقضات االجتماعية التي تم   لم تنته بعد. 11/ 2010

عنها في ما يسمى بـ "الربيع العربي" مستمرة  التعبير  

وستؤدي مراًرا وتكراًرا إلى االضطرابات واالنتفاضات  

  )RLS, 2020( ".والوحركات الثورية في المنطقة 

  FES 2020, Dossier 10 Jahre arabischer :مصادر 

Frühling: Das arabische Jahrzehnt, Berlin 2020; (KAS 

2020), 10 Jahre Arabischer Frühling, Berlin 2020; HBS 

6.1.2021, 10 Jahre Kampf um Würde und Freiheit,  

Berlin; RLS, 2020, Der unvollendete “arabische Früh-

ling“ / S.R. الترجمة والخط األزرق  :  

https://www.deutschlandfunkkultur.de/fuenf-jahre-arabischer-fruehling-was-hat-die-revolution.970.de.html?dram:article_id=352117
https://www.chathamhouse.org/2021/01/arab-spring-10-years
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/arab-spring-10-year-anniversary-lost-decade/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/23/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84
http://library.fes.de/pdf-files/iez/16614.pdf
https://www.kas.de/de/10-jahre-arabischer-fruehling-maghreb-naher-osten
https://www.boell.de/de/2021/01/06/10-jahre-kampf-um-wuerde-und-freiheit
https://www.rosalux.de/publikation/id/43375/der-unvollendete-arabische-fruehling?cHash=30de21d6aa294c1e5f41e09b9393af51
https://www.fes.de/referat-naher-mittlerer-osten-und-nordafrika/artikelseite/10-jahre-arabischer-fruehling-sonderheft-des-magazins-zenith
https://www.kas.de/de/10-jahre-arabischer-fruehling-maghreb-naher-osten
https://www.kas.de/de/10-jahre-arabischer-fruehling-maghreb-naher-osten
https://www.boell.de/de/2021/01/06/10-jahre-kampf-um-wuerde-und-freiheit
https://www.boell.de/de/2021/01/06/10-jahre-kampf-um-wuerde-und-freiheit
https://www.rosalux.de/publikation/id/43375/der-unvollendete-arabische-fruehling?cHash=30de21d6aa294c1e5f41e09b9393af51
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النظر إلى عمليات اإلصالح السياسي في سياق  دائًما  

التنمية   ذلك  في  بما  األخرى،  االقتصادية  المجاالت 

 واالجتماعية. يتم تقديم تفسيرات ملموسة أدناه.

يعتبر أحد عجز البحثية ملفتًا للنظر بشكل خاص   

. نظرية التحديثفيما يتعلق بالربيع العربي، أي إهمال  

تَنَب   النظري،  األساس  هذا  الديموغرافيا  على  عالما  أَ 

التغيرات  الفرنسيان   إيمانويل تود ويوسف كوربارج 

لماذا لم تحظ    .منذ سنواتالسياسية في العالم العربي  

؟ تفرضياتهم إال بالقليل من االهتمام بعد أن بدأ تحوال

  بتغيير ثاقب في المنظور.   ابطرية الترنظأخيًرا، تعد  

  مساهماتهم على االضطرابات  يركز العديد من المؤلفين 

( األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  على MENAفي   )

المحلية.  الخارجية    التطورات  الجهات  لطالما تدخلت 

التي  في   النتائج  على  أثرت  وبالتالي  المنطقة،  هذه 

فلن    ، دورهم  في  يفكروا  لم  إذا  اليوم.  منها  يشتكون 

  (.2تكون التقييمات مقنعة )انظر الشكل 

 

 تطبيق مختلف معايير من . ١

 الديمقراطية  نظرية

أبحاث  بدايات  في  الوراء  إلى  ننظر  أن  المفيد  من 

القرن   في  الحديثة  ندرك  الديمقراطية  وأن  العشرين 

السياسية  األنظمة  توصف  بموجبها  التي  المعايير 

بالديمقراطية. سمى العالم السياسي األمريكي روبرت  

أساسية. حريات  ست  من  أساسية  مجموعة  دال   أ. 

إلى   والوصول  انتخابات حرة  في  الحق  هذه  وتشمل 

التعبير  حرية  في  الحق  وكذلك  السياسية  المناصب 

  (. 3ات المستقلة )انظر الشكل والوصول إلى المعلوم

في  الديمقراطيات  فإن  الحريات،  هذه  تقييد  تم  إذا 

الواليات  في  الرئاسية  االنتخابات  تظهر  كما  خطر، 

األوروبية  للديمقراطيات  الطوارئ  ومراسيم  المتحدة 

  داهلومن الجدير بالذكر أيًضا أن    خالل أزمة كورونا.

 "،  (polyarchy) باسم "البولي آرتشيأشار إلى نموذجه  

 

 :٢ شكل
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   تجميع الخاصة: مصدر

توفر شبكة منهجية نظرة عامة  

على المناهج النظرية المختارة 

في العلوم االجتماعية وتوضح  

تفاعالتها. تم وضع المقاربات  

المعقدة التي تأخذ في االعتبار 

العوامل االقتصادية،  

والسياسية، وكذلك الثقافية أو  

االجتماعية في وسط المخطط،  

في حين تم وضع النظريات  

األكثر تمايًزا من الناحية الفنية 

 في الهوامش. 

في نهاية المقال، راجع  

االستنتاج الخاص بالمناهج 

النظرية المطبقة على هذا 

أمثلة تطبيقية    .الموضوع

 أخرى في: 

culture-politics.international 

https://www.culture-politics.international/thema-des-monats/
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  شخصية العملية، أي "حكم الكثيرين"، من أجل تصوير   

 التي يوجد في نهايتها النموذج المثالي للديمقراطية. 

تمييز   يمكن  ال  الرسمية،  المعايير  هذه  بمساعدة 

عن   فقط  الديمقراطية  االستبدادية.  األنظمة  األنظمة 

يمكن استخدامهم أيًضا لوصف التحوالت كما بدأت في  

لكن الميزانيات السلبية المقتبسة   سياق الربيع العربي. 

للذكرى العاشرة غير راضية على ما يبدو عن ذلك.  

أن تونس   عندما يكتشفون  النتائج  إنهم موجهون نحو 

هشة ديمقراطية  فيه  "تطورت  الذي  الوحيد  البلد    هي 

إذا قمت   ( FES 2020,5 : 1)انظر الشكل   " 2011منذ  

 بمراجعة هذا البيان باستخدام معايير داهل، فستظهر  
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شكوك حول ما إذا كان النظام السياسي التونسي يلبي  

 بالفعل جميع متطلبات الديمقراطية. 

إلى   الوصول  في  بالحق  يتعلق  كبير  عجز  هناك 

جميع المكاتب الحكومية. ألنه في الدستور الجديد، تم  

المسلم فقط هو  اإلبقاء على المادة التي تنص على أن  

التونسي الرئيس  لمنصب  التقدم  له  يحق  انظر  الذي 

  74والمادة    1959من دستور تونس لسنة    38المادة  

 )a’s Constitution siiTun) 2014 من دستور تونس

. )2014 Tunisia’s Constitution ofnd a 1959of   هذا

للجمهورية  اإلسالمية  الهوية  عن  تعبير  هو  المطلب 

المادة   عليه في  المنصوص  النحو  على    1التونسية، 

( الدستور  فإنه   (.2014و    1959من  ذلك،  ومع 

يتعارض مع مواد أخرى، مثل المساواة القانونية بين 

)المادة   المواطنين  في  21جميع  والحق  الحرية  ( 

(، مما أدى إلى مناقشات مثيرة للجدل 6الدينية )المادة  

التأسيسية. الجمعية  سياسيتان   في  قوتان  واجهت 

بين   الصارم  الفصل  ممثلو  وهما  البعض،  بعضهما 

كما   .لحركة النهضة الدين والدولة والقوى اإلسالمية  

أجل   من  جاهدين  يسعون  فإنهم  اسمهم،  يوحي 

القانون  إدخال  خالل  من  لتونس  الدينية  "النهضة" 

  .)Ghannouchi 2016(5 :  الديني، الشريعة اإلسالمية
حتى لو كان اإلسالميون غير قادرين على فرض  

إلى حد   أقصى مطالبهم، فقد أخروا عملية اإلصالح 

منظ .)Abdelkefi 2016(2 : كبير نظرية من  ور 

الديمقراطية، يمكن أن نضيف أن إعادة إدخال القانون  

الديني كان سيعني العودة إلى ما قبل الحداثة، إما إلى  

عام   العثمانية )حتى  اإلمبراطورية  أو  1881عهد   )

( الفرنسي  االستعماري  الحكم  زمن  - 1881إلى 

كان من الممكن أن تتعرض المرأة للحرمان   (.1956

القانو الناحية  أو  من  الدينية  األقليات  وكذلك  نية، 

طائفة. دون  من  الدستوري    المواطنين  النقاش  في 

برنامج   قبل  من  بالتفصيل  توثيقه  تم  الذي  التونسي، 

،  )UNDP Arab States 2016(األمم المتحدة اإلنمائي  

من الواضح أن اإلسالموية والديمقراطية ال يتوافقان 

قيمهما.م ألفق  وفقًا  البعض  بعضهما    المقابل،   في ع 

 إذا  للغاية  جيد  بشكل  معًا  والديمقراطية  اإلسالم  يسير

  للمجتمعات  الدينية  التعددية  اإلسالمية  المنظمات  قبلت

 الحقوق والحريات الديمقراطية بحسب
 Robert A. Dahl  حكم الكثيرين(polyarchy - )  

ال حاجة لي أن أصف بالتفصيل المؤسسات السياسية  

ولكن  . األساسية للحكم النيابي في بلد ديمقراطي حديث

يجب أن يكون واضًحا اآلن أنه تماًما كما في النموذج  

المثالي أيًضا في الممارسة الفعلية، يفترض وجود  

لبالغين يمتلكون  ديمقراطية تمثيلية أن جميع مواطنيها ا

مجموعة من الحقوق األساسية والحريات والفرص.  

  وتشمل هذه:

حق التصويت في انتخاب المسؤولين في انتخابات   •

 ،حرة ونزيهة 

   ، الحق في الترشح لمنصب انتخابي •

 الحق في حرية التعبير  •

الحق في تشكيل المنظمات السياسية المستقلة   •

 األحزاب السياسية والمشاركة فيها ، بما في ذلك 

 الحق في الوصول إلى مصادر مستقلة للمعلومات  •

الحقوق في أي حريات وفرص أخرى قد تكون  •

ضرورية للتشغيل الفعال للمؤسسات السياسية  

 للديمقراطية واسعة النطاق. 

أخيًرا ، لكي تكون ديمقراطيًا بالكامل ، كما نفهم المثل  

ين البالغين  األعلى اليوم ، يجب أن يتمتع جميع المواطن

، أو على األقل معظمهم ، الخاضعين لواليتها القضائية  

 "   […] .والملتزمين بقوانينها 

-Dahl 2004, Robert A. Dahl, Democratic Poli :مصدر 

ties in Advanced Countries: Success and Challenge, 

Atilio A. Boron (Hg.), New Worldwide Hegemony. Al-

ternatives for Change and Social Movements, Bue-

nos Aires 2004, S. 58f   / S.R.    : رجمة والخط األزرقالت

http://library.fes.de/pdf-files/iez/16614.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/tn/tn028en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/tn/tn028en.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
http://www.ennahdha.tn/
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/the-constitution-of-tunisie-/the-process-of-the-constitution.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7r7De_PjuAhUH-aQKHSYsCkcQFjARegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.arabstates.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Frbas%2Fdoc%2FCompendium%2520English%2FPart%25202%2F13%2520H%25C3%25A9di%2520Abdelkefi%2520EN.pdf&usg=AOvVaw25HFuA1vcS24Gfne8LqjuS
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/the-constitution-of-tunisie-/the-process-of-the-constitution.html
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/hegeing/Dahl.pdf
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 قانونية  كمظلة  العلمانية  بالتشريعات  واعترفت  الحديثة

 .   للجميع ملزمة عليا

 ركزت   إذا   أنه   يوضح  لتونس  الناجح   المثال  حتى

  ديناميكيات   تجاهل  فسيتم   اإلصالحات،  نتائج  على

  االستشهاد   يمكن  اليوم،  منظور  من  .الحاسمة  العملية

 قمع   تم"   حيث  لدول  نموذجية  كأمثلة  وسوريا  بمصر

  ، KAS 2020) التطرف ذلك وتبع" بعنف االحتجاجات

 الديمقراطية،  النظرية  نظر  وجهة  من  .(1  الشكل  انظر

  عمليات   التي  الصلة  ذات  هو   السؤال  فإن   ذلك،  ومع

  في .  األولى  المرحلة  في   هناك  جرت  كما  اإلصالح

 اإلسالمي  الرئيس"   تصوير  تم  ،  اإلعالم  وسائل

  على (  zeit.de, 27.6.2013" )مرسي  محمد  المصري

  ضد   الجماهيرية  االحتجاجات  بعد دعا،  وسيط  أنه

 " الوطنية  المصالحة"   إلى   ، (2012)  الجديد  الدستور

(reuters.com 26.6.2013.)  دير  وصفت  المقابل،  في 

  الوقت   ذلك   في   السوري  الدستوري  اإلصالح  شبيجل

( spiegel.de, 24.2.2012" )األسد  إصالح  كذبة"   بأنه

" االشتراكية  نهاية"   يعني  هذا   أن  نفسه  الوقت  في  وأكد

 لنظام  نتيجة  االحتكاري  موقعه   فقد  البعث  حزب   وأن

   .الجديد الحزبية التعددية

  في  التصويت   نتائج  مقارنة   لالهتمام   المثير   من

  في  63.8  صوت   بينما   .الدستوريين  االستفتاءين 

  ، المائة  في   33  اإلقبال   نسبة )   بنعم   المصريين   من  المائة

sueddeutsche.de, 26.12.2012 )،   في   الموافقة  كانت  

  في   57.4  المشاركة   نسبة )  المائة   في   89.4  سوريا 

  نوضح  أن   ويبقى (.nytimes.com, 27.2.2012  ،المائة

  مختلف   بشكل   البلدين   في  الوضع  تقييم  تم  معيار  بأي 

  النظري   الديمقراطي  النهج  تطبيق   يتم  أخيًرا، .  البداية  في

  في   األعضاء   22الـ  بالدول  يتعلق   فيما  انتقائي   بشكل

  من  قليل  عدد  سوى  يوجد  ال  .العربية  الدول   جامعة 

  مثل  الملكية   األنظمة   في   السياسية   للتطورات   التحليالت 

  العربية  المملكة )   الخليجي  التعاون  ومجلس  واألردن  المغرب

  واإلمارات   والبحرين   وقطر   وعمان   والكويت   السعودية

  المعار   اضطهاد   عن  التقارير   تُترك(.  المتحدة   العربية

  في  المثال   سبيل   على  اإلنسان،  حقوق  لمنظمات   ضين 

  المتحدة   العربية  اإلمارات   في   ، (HRW 2020-1)  البحرين

 (2-HRW 2020 ) األردن  وفي  (3-HRW 2020     .) 

 النظام  تحول بتجارب   االهتمام قلة . ٢

 الشرقية  أوروبا في االقتصادي التحول و 

  في  كبير  باهتمام   تحظ   لم  التي   األساليب   أحد 

  .النظام   تحول   هو   العربي  للربيع  األكاديمية   التحليالت 

  االهتمام   مستوى   انخفاض  على  واضح   مؤشر  هذا 

  الطلب   أن   يبدو  السياسية  األنظمة  مقارنة  في  البحثي

  التجريبية   المعرفة   من  أكثر   هو  القطرية  الخبرة   على

  .الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  في  التحول   أبحاث   من 

  التآزر  تأثيرات  من  عددا  يتوقع  أن  للمرء  يمكن  ولكن

  في   أخذت  قد  العربي  الربيع  تحليالت  كانت  إذا .هنا

 في  حدثت  قد  أوروبا في  الدمقرطة  أن  حقيقة  االعتبار

 عاًما   80  حوالي   فترة  وتطلبت  رئيسية  موجات  أربع

  10  بعد  سلبية  نتائجها  تكون  فلن  ، (  4  الشكل  انظر)

  .فقط سنوات

 أوروبا   في  اإلصالحية  الدول  بين  المقارنة  إن

 كان  نظري  تحولي  منظور  من  العربي  والعالم  الشرقية

  السياسية   -  االقتصادية  الجوانب  تبرز  أن   شأنها  من

  في   الثورات  عكس  على   األولى،  للوهلة .أكبر  بشكل

 أحدث  قد   العربي  الربيع  أن  يبدو  ال  الشرقية،   أوروبا

  لكن  .االقتصادية  األنظمة  في  جوهرية  تغييرات  أي

 تظهر  الماضي  القرن  تسعينيات   في  الوراء  إلى  نظرة

  العربية   الدول  بعض  تأثرت  الحين  ذلك   حتى  أنه

  للجزائر   كان  .الشرقية  أوروبا  في  االقتصادي  بالتحول

  على   مركزية  إدارة  اقتصادات  وسوريا  ومصر  وليبيا

  االقتصادي   النظام  انهيار  مع.  السوفيتي  النموذج  أساس

 السوفيتي  االتحاد  قيادة  تحت  االشتراكي  والتجاري

  على   الوطنية  اقتصاداتهم  فتح   إلى   اضطروا   السابق،

  من   العديد  خصخصة  إلى  وبالتالي  العالمية  السوق

  .االقتصادية القطاعات

التحرير    ،وأخيًرا من  الموجة  هذه  انتشرت 

االقتصادي في شمال إفريقيا في أوائل التسعينيات  إلى 

األوروبي   االتحاد  أولى  أيًضا.  المجاورة  البلدان 

قامت فرنسا على وجه    اهتماًما خاًصا لدعم الجزائر.

للحصول على قروض جديدة من   الخصوص بحملة 

( الدولي  النقد  المحلي IMFصندوق  الناتج  ألن   .)  

التضخم   معدل  فارتفع  هناك،  انهار  قد  اإلجمالي 

https://www.kas.de/de/10-jahre-arabischer-fruehling-maghreb-naher-osten
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-06/aegypten-mursi-proteste-nildelta-beamten
https://www.reuters.com/article/us-egypt-protests/mursi-offers-constitution-change-before-protests-idUSBRE95P0IW20130626
https://www.spiegel.de/politik/ausland/syriens-neue-verfassung-assads-reformluege-a-817131.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/nach-dem-verfassungsreferendum-in-aegypten-mursi-kuendigt-regierungsumbildung-an-1.1559348?print=true
https://www.nytimes.com/2012/02/28/world/middleeast/syrian-violence-continues-as-west-dismisses-new-charter.html
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336698
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336717
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336703
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من   أكثر  إلى  المائة  20والبطالة  عجز    في  وأصبح 

بعد كل شيء، كان البد من سداد   الموازنة أكثر قمعية.

الغربية   الصناعية  الدول  من  المتزايدة  الواردات 

كانت شروط قروض صندوق النقد   بالعملة الصعبة.

دول اإلصالح في    الدولي الجديدة هي نفسها كما في

الشرقية: المدعومة    أوروبا  السلع  أسعار  "زيادة 

والمزيد من تحرير األسعار المحلية ، ]...[ إصالح أسرع  

 للشركات العامة والقطاع المصرفي، ومراجعة إيجارات

اإلسكان االجتماعي والمزيد من اإلصالحات الهيكلية في  

  ( lex. europa.eu, 4.10.1994: 3-eurقطاع اإلسكان." ) 

أنه،   الدولي  النقد  لصندوق  أخرى  تقارير  وتبين 

وتونس   المغرب  على  كان  الجزائر،  إلى  باإلضافة 

ير أسواقها المالية في ذلك الوقت حتى تتمكن من تحر

  (.imf.org, 7/1997خدمة ديونها الخارجية )

مع اكتمال التحول االقتصادي وإجراءات التحرير  

التسعينيات ، تمكنت دول شمال إفريقيا من  في نهاية  

لكن ثمن ذلك كان   توحيد نفسها اقتصاديًا إلى حد ما.

االعتماد المتزايد على المانحين األجانب. ألنهم كانوا  

يميلون باستمرار إلى االستيراد أكثر من إنتاج وبيع  

منتجاتهم الخاصة، بحيث انزلقوا تدريجياً إلى ميزان  

ذلك، حدث    الميزانية.  تجاري سلبي وعجز في ومع 

مختلفة: أوقات  في  الميزانيات   هذا  كانت  حين  في 

الحمراء   المنطقة  دائًما في  لتونس والمغرب  الوطنية 

( الماضية  عاًما  العشرين  مدار   StBA Tunisiaعلى 

StBA Marocco 2020: 4, 2020: 4  بدأ الدين القومي ، )

عام  في  فقط  (  StBA Egypt 2020: 4)   2000  لمصر 

 (.StBA Algeria 2020: 4( 2009  وديون الجزائر في عام

  العواقب واضحة، وهي تخفيضات أخرى في االستثمار

 والتعليم واإلنفاق االجتماعي. 

لم تحث هذه النتائج اإلشكالية ممثلي صندوق النقد   

الدولي على تصحيح مقترحات اإلصالح الخاصة بهم،  

مواصلة   إلى  المثال،  سبيل  على  تونس،  دعت  بل 

االقتصاد   استقرار  على  للحفاظ  الالزمة  اإلصالحات 

 (" معدل  (.IWF Tunisia 2008: 3الكلي  ذكروا  لقد 

  30في المائة )حوالي    14البطالة المرتفع بأكثر من  

لحل   توصياتهم  فإن  ذلك،  ومع  للشباب(.  المائة  في 

   هذه التحديات االجتماعية والسياسية لم تتجاوز جمع
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Klaus v. Beyme:                     

 تغيير النظام في أوروبا الشرقية

أثناء الثورة التشاركية في السبعينيات، كان ينظر إلى  

الدمقرطة على أنها عملية يجب تنفيذها من مستوى الدولة  

(  1984حتى روبرت داهل ) .جميع األنظمة الفرعيةإلى 

أصبح مهتًما بالديمقراطية االقتصادية، والتي هي غريبة  

ة  الديمقراطية االقتصادي جًدا عن تقاليد الفكر األمريكية.

  في هذا الجدل، وقف  يجب أن تكمل الديمقراطية السياسية.

  polisو    oikosأحدهما رأى  مفهومان ضد بعضهما البعض:

منظمين وفقًا لمبادئ هيكلية مختلفة منذ الديمقراطية  

وهدد المفهوم الثاني، في التزامه بمزيد من   القديمة. ]...[

االهتمام   المشاركة، بتوحيد منطقتي المجتمع مرة أخرى.

الذي يجب أن يشمل مجاالت االقتصاد والثقافة والسياسة  

 .كان الهدف من زيادة المشاركة على جميع المستويات

تبين أن الدمقرطة الكاملة لجميع أنظمة المجتمع الفرعية  

نصف القوانين الوظيفية لمجاالت مثل  هي حلم ال ي 

ومع ذلك، ترك لنا النقاش   االقتصاد والعلم والدين والفن.

حول المشاركة في الستينيات والسبعينيات نظرة ثاقبة:  

  الديمقراطية ليست دولة نهائية.

شهدت أوروبا أربع موجات من التحول الديمقراطي من 

 خالل تغيير النظام: 

  بعد الحربمن التحول الديمقراطي  الموجة األولى ( في 1)

، ارتبط تغيير النظام في كثير من األحيان  العالمية األولى  

باالنتقال من الملكية الدستورية إلى الجمهورية )ألمانيا  

  ]...[ والنمسا وفنلندا وإسبانيا الحقًا(. 

  1945بعد عام من الدمقرطة  الموجة الثانية ( كانت 2)

  لية التحول الديمقراطي. مع االنتصار بمثابة محاولة ثانية في عم 

 على القوى الفاشية، أصبحت إعادة الديمقراطية ممكنة. ]...[ 

الموجة الثالثة من الدمقرطة في جنوب  ( لم تنطلق 3)

بفعل أحداث مسلحة مثل  أوروبا وأمريكا الالتينية  

 الموجتين األوليين. ]...[ 

  أوروبا الشرقيةالموجة الرابعة من الدمقرطة في ( انطلقت  4)

مرة أخرى بسبب حدث علماني: تراجع هيمنة االتحاد  

السوفيتي كقوة كتلة. لم يكن تنوع نماذج تغيير النظام أقل  

 مما حدث في الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي. ]...[ 

-Klaus von Beyme, Systemwechsel in Osteu :مصدر 

ropa, Frankfurt/M. 1994, 3. Auflage 2016, S. 9–12  / 

S.R.   : الترجمة والخط األزرق 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51994PC0409&from=EL
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9781.pdf
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Country-Profiles/tunisia.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Country-Profiles/tunisia.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Country-Profiles/morocco.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Country-Profiles/egypt.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Country-Profiles/algeria.pdf?__blob=publicationFile
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Tunisia-2008-Article-IV-Consultation-Staff-Report-Public-Information-Notice-on-the-Executive-22431
https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518287309.pdf
https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518287309.pdf
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العمل ) الصلة بسوق  ذات  في    (.opt. cit.: 8البيانات 

على الرغم من  األساس، دعموا النخب الحاكمة آنذاك،  

 أنهم استفادوا في كثير من الحاالت من اإلصالحات

(bpb.de, 2.2.2016   .) 

ا إال بعد  الفساد في تونس  إلطاحة لم يتضح مدى 

  ببن علي. حققت معه محكمة غيابيًا ووجدت أن األسرة 

الرئاسية اختلست ربع الناتج المحلي اإلجمالي بأكمله 

 (.spiegel.de, 27.1.2016)   في سنوات اإلصالح هذه

حوالي   هذا  كان  يورو.  10باألرقام،  تنته   مليار  لم 

 مستبد غادر البالد بثروته، بما  الفضيحة أخيًرا، ألن ال 

طن من الذهب. وقد ثبت أن هذا نتيجة   1.5في ذلك  

االحتيال الضريبي واألرباح الضريبية غير القانونية 

التنافسية المرتبطة بها )  (.NZZ 27.6.2015والمزايا 

يوضح هذا المثال أهمية السؤال البحثي فيما إذا كانت  

عمليات التحول أو اإلصالح في السياسة واالقتصاد  

الشرقية   أوروبا  الحال في  بالتوازي، كما هو  تجري 

هو  كما  التوالي،  على  أو  التسعينيات،  منتصف  في 

 الحال في بلدان شمال إفريقيا.

بأن   السياسة  علماء  بعض  قدمه  الذي  التفسير 

التحول المتزامن لألنظمة السياسية واالقتصادية من  "

 ( مفرطة"  مطالب  يمثل  أن  ،  656Beck 2013 :شأنه 

  ومع ذلك،  ( غير مقنع.Merkel 2008المشار إليها هناك:  

عند الرجوع إلى الماضي، تسمح المقارنة بين الدول  

بافتراض مختلف، وهو أن التحول الموازي في أوروبا  

  . )Riedel 2015:120f.(  ا في فضائح فساالشرقية تسبب أيضً 

المقابل، لم يكن لدى شعوب شمال إفريقيا أمل كبير  في  

السياسي. القوى  ميزان  تغيير  من    في  عقدين  بعد 

.  الزمان، يمكن اعتبار الربيع العربي تطوراً "مالحقاً" 

   في هذه الحالة، دحض الواقع التكهنات العلمية.

أوروبا الشرقية، تحول "المجتمع كما هو الحال في  

المدني" إلى بؤرة االهتمام خالل الربيع العربي. يتعلق 

هذا المفهوم بـ "التنظيم الذاتي االجتماعي للمواطنين"  

وتغيير  العامة  المناقشات  في  المشاركة  بهدف 

ولكن من يقف   (.Zimmer 2012الظروف االجتماعية )

وراء كل هذه "الجمعيات أو المؤسسات أو المبادرات 

 ( الحكومية  غير  المنظمات   non-governmentalأو 

organisations, NGOsالربحية المنظمات غير   ( أو 

(non-profit organisations, NPOs) "    ذلك إلى  وما 

(Zimmer 2012 ؟)   حتى في بداية الربيع العربي، كان

األوروبي جميع مدرًكا    االتحاد  التزام  عدم  لمشكلة 

كان   إذا  العام،  بالصالح  الحكومية  غير  المنظمات 

. المرء يفكر في األسس المالية القوية للشركات الكبيرة

مصالح  يمثلون  ما  عادة  فهم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

جزئية، لذلك فهم ملزمون فقط ألعضائهم وليس لديهم  

بشفا يعملون  ال  غالبًا  ديمقراطية.  وال  شرعية  فية 

يخضعون ألي رقابة عامة. لذلك، على عكس نواياها 

المعلنة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تخلق عدم  

   (.Sebald 2011مساواة سياسية )

الربيع العربي هو مثال حي بشكل خاص على ذلك.  

ويظهر كيف وصل الفاعلون في المجتمع المدني إلى  

راءات الديمقراطية  المناصب السياسية من خالل اإلج

لقد دافعوا    ومألوها على حساب الحركة الديمقراطية.

التعددية   لقمع  االستبدادي  للنظام  القديمة  الهياكل  عن 

على   هنا  التركيز  ينصب  لهم.  مفيدة  كانت  حيثما 

الفائزين   بين  من  كانت  التي  اإلسالمية  المنظمات 

من   وجيزة  فترة  بعد  ومصر  تونس  في  السياسيين 

لقد كانوا مرتبطين دوليًا    لرئيسين الحاليين.اإلطاحة با 

بالشبكات ومستعدون جيًدا من الناحية البرمجية لتحديد  

  وتيرة اإلصالحات القادمة عندما بدأت االضطرابات.

كانت النقطة األساسية للعديد من المتظاهرين هي 

  الفصل الصارم بين مؤسسات الدولة والدين. ألن رؤساء 

الضطهاد   الدين  استخدام  أساءوا  المخلوعين  الدول 

المعارضين. صورت وسائل اإلعالم الغربية حسني  

لكنه    ،(dw.com, 5.2.2020مبارك على أنه "فرعون" )

أراد عزل    جعل اإلسالم عامالً سياسياً محلياً مهيمناً.

اإلخوان المسلمين عن اإلسالم المصري الذي تسيطر  

عليه الدولة: "تلقى الدعاة المعتدلون برامج تلفزيونية 

في أوقات الذروة، ووسعت السلطات سيطرتها على 

اإلسالم".   باسم  واسعة  رقابة  هناك  وكانت  المساجد 

(BBC, 25.1.2013 )   عندما وصل اإلخوان المسلمون

السلطة في منتصف عام   لم يعد عليهم 2012إلى   ،

المصدر   كانت  ألنها  اإلسالمية،  الشريعة  تموضع 

 .( Riedel 2017: 25الرئيسي للتشريع العلماني منذ عام ) 

المثير للجدل أيًضا    2012بدالً من ذلك، أراد دستور  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Tunisia-2008-Article-IV-Consultation-Staff-Report-Public-Information-Notice-on-the-Executive-22431
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/202360/ursachen-und-hintergruende-der-krisen-und-umbrueche-in-der-arabischen-welt
https://www.spiegel.de/politik/ausland/tunesien-zine-el-abidine-ben-ali-lebt-im-goldenen-kaefig-in-dschidda-a-1074016.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/ausgeraubtes-tunesien-1.18569729
https://www.jstor.org/stable/24201258?seq=1
http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2008-2/03_a_merkel_gb.pdf
https://www.springer.com/de/book/9783658062774
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138713/dimensionen
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138713/dimensionen
https://www.treffpunkteuropa.de/Zivilgesellschaft-ist-undemokratisch?lang=fr
https://www.dw.com/de/husni-mubarak-der-gest%C3%BCrzte-pharao-ist-tot/a-52524379
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-21201364
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
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راجع المادة  ) السماح بـ "قواعدها األصولية والفقهية"  

إلى  2012  مصر دستور،  219 باإلضافة  راجع   ،

نتيجة لذلك، ربما   (.ahram.org.eg, 12.12.2013ذلك:  

تمكنت المذاهب السلفية والوهابية من دول الخليج من  

هذا   كان  المصري.  اإلسالم  إلى مؤسسات  الوصول 

الجماهيرية   االحتجاجات  وراء  الحقيقي  الدافع  هو 

    .2014واالنقالب العسكري عام 

على عكس مصر ، كانت تونس تعتبر دولة منفتحة 

، حيث لم يلعب الدين أي دور في  2011حتى عام  

الحياة العامة. أدى هذا التطور العلماني، الذي بدأ في  

نهاية الحكم االستعماري الفرنسي، إلى ظهور مقاومة 

قوتلت والتي  الثمانينيات،  أوائل  في  عنيفة   إسالمية 

الشؤون وشمل ذلك إنشاء وزارة  بإجراءات سلطوية.

عام    الدينية religieuses.tn, -affaires)  1992في 

والتي كانت تسيطر على هيئات الحكم    . (23.2.2021

النهضة  لم يرغب حزب  في لمس    الذاتي اإلسالمية. 

بقدر  الدينية  بالحرية  معنيًا  يكن  لم  ألنه  الهياكل  هذه 

  اهتمامه بوضع أتباعه هناك.

هنا تظهر الدول السلطوية في العالم العربي أوجه  

األنظمة مع  كانت    تشابه  حيث  السابقة،  االشتراكية 

اإلشراف.   تحت  الدينية  المؤسسات  بزغ جميع  بينما 

فجر حقبة جديدة للمجتمعات الدينية مع االضطرابات 

في أوروبا الشرقية  لم يحقق الربيع العربي أي تقدم 

لتونس بالنسبة  القضية، وال حتى  بل يمكن   .في هذه 

اس اإلسالم  على  السياسي  التأثير  إن  بل  القول  تمر 

األنظمة  جودة  على  آخر  مؤشًرا  هذا  يُظهر  وزاد. 

الديمقراطية ، أال وهو التسامح تجاه األديان األخرى 

 والتنوع داخل طوائف المرء.

تماًما حتى يومنا   نظرية التحديث  تبخس . ٣

 بشكل خاطئ   -هذا 

في ألمانيا، وبالتأكيد في بلدان أوروبية أخرى أيًضا،  

البعض بعدم توقع الربيع العربي  اتهم الخبراء بعضهم  

يمكن   (.641Beck 2013, Haders 2011: 10 :  :َمثاَلً )

  لصناع القرار السياسي الرجوع إلى هذا األمر من أجل 

هم: "في ذلك الوقت أضاعت عجزصرف االنتباه عن  

(. Maget 26.11.2020( أوروبا فرص الربيع العربي" 

المذهلة من   اإلجابة  وتلقوا  الناقدون  الصحفيون  سأل 

"لم تنبأ أي رئيس سابق لجهاز المخابرات الفيدرالية:  

تماًما  مختلفة  مصالح  لها  كانت  التي  األجهزة،  من 

استعمارية سابقة،  وتواجًدا مختلفًا في المنطقة كقوى  

التطورات". هذا    (Cicero.de, 24.2.2021)  بهذه  من 

يمكن للمرء أن يستنتج أن العديد من المسؤولين يبدو 

 (.Cicero.de, 25.11.2016أنهم "فقدوا االتصال بالواقع" )

لكن سيكون من األفضل التحقق من األطروحة األولية  

   ما إذا كان العلم قد فشل بالفعل.

ليس هذا هو الحال؛ على العكس من ذلك، أوضح  

العلوم االجتماعية  العربي مدى معاناة أبحاث  الربيع 

التخصصات.  تخصص  بشكل   من  النادر  من  أصبح 

متزايد تحليل التطورات االجتماعية من وجهات نظر  

األقل  مخ األساليب  في  حتى  الباحثون  يفكر  ال  تلفة. 

"جاذبية". كانت نظرية التحديث "عتيقة الطراز" لفترة 

من الوقت حتى حظيت بمزيد من االهتمام قبل بضع 

( العالمان    (.Wehling 2014سنوات  الرواد  بين  ومن 

ويوسف   تود  إيمانويل  الفرنسيان  الديموغرافيان 

كتابهما   في  العربي  الربيع  توقعا  اللذان  كوربارج، 

االفتراضات  "الثورة التي ال يمكن وقفها" على أساس  

 (. Todd/Courbarge 2008النظرية للتحديث )

بدأ العالمان من االفتراض، الذي بالكاد مثير للجدل  

بين علماء الديموغرافيا اليوم، أن التنمية االجتماعية 

تعتمد بشكل حاسم على معدل المواليد ومستوى اإللمام  

وبناًء على هذا االفتراض،   بالقراءة والكتابة والتعليم.

عاًما أنه ستحدث، عاجالً أم    13أثبتوا منذ حوالي    فقد

آجالً، اضطرابات سياسية في العالم العربي. في شمال  

خريجي   عدد  زاد  الخصوص،  وجه  على  إفريقيا 

الجامعات، ال سيما بين النساء، الالئي كانت الوظائف 

واجه المزيد والمزيد من العمال   ذات الصلة مفقودة.

جيدا مع البطالة، مما أدى إلى  المهرة المؤهلين تأهيال  

 . ( 5انظر الشكل  تكثيف عدم الرضا عن النظام السياسي ) 

تظهرإحصائي ة عالمية تطور معدل معرفة القراءة  

الثمانينيات  منذ  إفريقيا  شمال  دول  في  والكتابة 

(ourworldindata.org, 20.9.2018.)  كانت لو  حتى 

الشكل   )انظر  البيانات  تقديرات 6هذه  إلى  تستند   )

وتكون األرقام المقارنة لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012.pdf?lang=ar
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/88644/Egypt/0/Egypts-constitution--vs--A-comparison.aspx
http://www.affaires-religieuses.tn/public/ar/pages/histoire-du-ministere
http://www.affaires-religieuses.tn/public/ar/pages/histoire-du-ministere
https://www.jstor.org/stable/24201258?seq=1
https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/working_papers/wp_01/WP1_All_FINAL_web.pdf
https://www.ipg-journal.de/regionen/naher-osten/artikel/arabischer-fruehling-4820/
https://www.cicero.de/innenpolitik/wir-konnten-den-arabischen-fruehling-nicht-vorhersehen/47652
https://www.cicero.de/aussenpolitik/auswaertiges-amt-wenn-die-welt-nicht-mehr-zum-weltbild-passt
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845258171_148/die-wiederbelebung-der-modernisierungstheorie-eine-folgenreiche-weichenstellung?l=de
https://ourworldindata.org/literacy
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ا تمييز  يمكن  للغاية،  مرتفعة  واضح:  ربما  تجاه 

وباستثناء موريتانيا، تمكنت جميع البلدان من تقليص  

المائة في غضون عقود    40نسبة األميين بنحو   في 

فقط. إن مستوى  قليلة  بل  هنا؛  استثناًء  ليست  تونس 

التعليم فيها منذ فترة طويلة أعلى من مستوى الجزائر  

فقط بشكل    ومصر والمغرب. البياني  الرسم  ال يؤكد 

ات الديموغرافيين إيمانويل تود ويوسف مؤثر تصريح

القراءة  معرفة  مستوى  بين  العالقة  حول  كوربارج 

االجتماعية. والتغيرات  عالقة   والكتابة  إلى  تشير 

ليبيا  الدولتان  غرقت  األشياء،  كل  بين  من  أخرى: 

العالم   في  التعليمية  أنظمتهما  كانت  اللتان  وسوريا، 

في   طويلة،  لفترة  المتوسط  من  بكثير  أعلى  العربي 

 حرب أهلية مع الربيع العربي. وبالتالي فإن هذا ال يدمر

  شري البنية التحتية القيمة فحسب، بل يدمر رأس المال الب

 أيًضا، وهو عبء ثقيل على إعادة إعمار البلدان. 

وجهة  من  لالهتمام  مثير  آخر  اعتبار  ذلك  ويتبع 

نظر نظرية التحديث. يشير تود إلى أن معرفة القراءة  

والكتابة السريعة تخلق صراعات بين األجيال. لم يعد 

بإمكان الجيل األكبر سناً أن يملي أي شيء على الجيل  

المتعلم. والذي   األصغر  السلطة،  فقدان  خطر  هناك 

السياسية   الثقافة  إلى  االجتماعية  العالقات  من  ينتقل 

ويؤدي إلى أزمة ثقة في النظام السياسي )انظر الشكل 

بالطبع، هذا االرتباط وحده ال يفسر اندالع العنف   (.5

يمكن  للعدوان  إمكانية خفية  إلى  يشير  لكنه  المكثف. 

الجهات  تعبئتها بواسطة عوامل أخرى، بم ا في ذلك 

  حول نظرية الترابط(. 4الخارجية )انظر النقطة  

بالدور   تتعلق  التحديث  لنظرية  أخرى  حجة 

لعلماء   يمكن  العربي.  العالم  في  للمرأة  االجتماعي 

الديموغرافيا إثبات أن محو األمية يسير جنبًا إلى جنب  

مع تحديد النسل، والذي يعد بدوره بفرص للنساء في 

اقتصادي عن  التعليم، وعم واستقالل  بهن،  ل خاص 

السياسية   شريكهن. اإلجراءات  من  العديد  استندت 

التونسية للمساواة القانونية، مثل حظر تعدد الزوجات  

ومنع ارتداء الحجاب في األماكن العامة، إلى القانون  

لعام   عكس    (.16Toth 201 :0)  1956المدني  على 

  1909سابقاتها، القانون المدني التونسي األول لعام  

( ميسيل  أولويات: 1869والعثماني  غيرت  فقد   ،)

إلى  والعلماني  الديني  القانون  بين  التعايش  تطور 

 كان حل المحاكم الدينية يرمز إلى  ي واضح: هرم
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Emmanuel Todd:                           

 حر! الربيع العربي وماذا يعنيه للعالم 

@si      إذن لماذا يعتبر معدل المواليد مهًما في نموذجك؟

عندما يتعلق األمر بمحو األمية، فمن المنطقي: يجب أن  

يكون المرء قادًرا على كتابة وقراءة المنشورات. لكن 

  معدل المواليد؟ ]...[ إذا كانت المرأة تستطيع القراءة، فهل 

 سيكون لديها عدد أقل من األطفال؟ عليك أن تشرح ذلك. 

E. Todd    ]...[  هذا ال يعني أنه لن يولد المزيد من

لكن هذا يعني أن تحديد النسل يبدأ تدريجياً،   . األطفال

ولم يعد مقبوالً، إذا جاز التعبير، أن القدر أو أن هللا  

 لقد أحدثنا مفاجأة كبيرة في  . األطفال لديك يقرر عدد

 The Unstoppable Revolution [2008, S.R.]  ، 

من وجهة نظر الديموغرافيين، لم نصدر سوى  لكن 

روتينية. يعتبر االعتقاد بأن البشرية تستمر في    تصريحات

التطور عالميًا من خالل معرفة القراءة والكتابة، وانخفاض  

معدل المواليد، وما إلى ذلك، أمًرا طبيعيًا لعلماء  

 الديموغرافيا. ]...[ 

المثل األعلى  ليست كل الثورات تحقق على الفور 

للديمقراطية الحرة. ربما، بعد عقود من االستقرار،  

ستكون هناك انتخابات حرة في كل مكان في النهاية. لكن  

في بعض البلدان، كان للثورة في البداية مثل هذا التأثير  

 ]...[  .ي سلطوبحيث يتم إنشاء نوع خاص من النظام ال

ت بين  في مجتمع يتحكم في والداتهم، تغيرت العالقا 

الرجال والنساء. باإلضافة إلى ذلك، يحدث هذا  

االنخفاض في معدل المواليد في مجتمع يتعلم فيه الشباب  

الكتابة والقراءة. هذا يخلق الوضع الذي يمكن فيه لألبناء،  

يؤدي هذا إلى قطع عالقات   .ولكن ليس آلباءهم، القراءة

السلطة، ليس فقط على مستوى األسرة، ولكن ضمنيًا  

ى مستوى المجتمع ككل. في المجتمعات العربية، التي  عل

يتم تنظيمها بشكل أبوي والتي تكون فيها المرأة خاضعة  

بشكل واضح لمكانة الرجل، يعد هذا بالطبع متغيًرا  

 . هذا يعني أن هذا العالم يتحركحاسًما. 

 Emmanuel Todd, Frei. Der arabische Frühling :مصدر 

und was er für die Welt bedeutet, Emmanuel Todd im 

Gespräch mit Daniel Schneidermann, München 2011, 

p. 24f., 26, 30 / S.R. : الترجمة والخط األزرق  

https://core.ac.uk/download/pdf/11589956.pdf
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إِزاَحةٌ الشريعة اإلسالمية إلى المجال الخاص، بحيث 

في   الحين  ذلك  منذ  العلمانية  القوانين  تحديد  بدأت 

 (. Riedel 2017: 27السرعة )

ويشير بعض الكتاب إلى أن الرئيس آنذاك الحبيب  

بورقيبة نفذ هذه اإلصالحات بيد صلبة وحّول بالتالي  

تنموية"   "ديكتاتورية  إلى   ,qantara.de)تونس 

القيادة   (.20.11.2004 أسلوب  انتقاد  يبرره  ما  وبقدر 

فإنه ال يغير حقيقة أنه اتخذ خطوة في العصر    ةيلطالس

لتحقيق   التونسية  للمرأة  الطريق  ومهد  الحديث 

 ال يزال هذا ينعكس في السلوك االنتخابي بعد المساواة.

  2014عام  عقود. في االنتخابات الرئاسية في نهاية  

حوالي   التونسيات   75صوت  النساء  من  المائة  في 

عاًما    88لباجي قائد السبسي، الذي كان يبلغ من العمر  

(LMd, 9.7.2015.)    وزيرا كان  بورقيبة  عهد  في 

للداخلية وكان يعتبر ضامنا لتونس العلمانية. من ناحية  

الحقوقي   الناشط  منافسه،  وقف  منصف  الأخرى، 

األسلمة. إلعادة  النهضة  كمرشح  مثلما    المرزوقي، 

أراد اإلخوان المسلمين في مصر تقليص حقوق المرأة  

(،  spiegel.de, 15.3.2013بعد فوزهم في االنتخابات )

على   الحظر  تونس  في  الحاكم  النهضة  حزب  رفع 

ارتداء الحجاب. رد التونسيون على الحجة القائلة بأنه 

"تقر طويلة يخدم  باحتجاجات  المرأة"  مصير  ير 

(Gerlach 2016.)   السبسي نفذ  كرئيس،  انتخابه  بعد 

شرع فقد  المرأة:  حقوق  ووسع  من    وعده  الزيجات 

قدم   على  النساء  ووضع  الدينية،  الطوائف  مختلف 

العنف   من  وحمايتهن  الميراث  قانون  في  المساواة 

 (.sueddeutsche.de, 19.9.2017األسري )

أيًضا، تحسن   العربي،  العالم  في بلدان أخرى في 

العربي. الربيع  نتيجة  للمرأة  القانوني  جدير   الوضع 

 أن ملك المملكة العربية السعودية قرر في أوائل   بالذكر

 تم رفع الفصل  منح المرأة مزيًدا من الحرية.  2020عام  

  بين الجنسين في األماكن العامة، وكذلك اإلكراه على ارتداء 

اختيار   الحجاب. بحرية  يتمتعن  فصاعًدا،  اآلن  من 

 الثقافية مسار دراستهن أو مهنتهن، وحضور األحداث  

 

 

 :٦ شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
https://de.qantara.de/node/4996
https://de.qantara.de/node/4996
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5208411
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aegyptische-muslimbrueder-fromm-und-frauenfeindlich-a-889128.html
https://www.bpb.de/apuz/232419/der-kleine-unterschied-tunesien-die-revolution-und-die-frauen?p=all
https://www.sueddeutsche.de/politik/tunesien-mehr-rechte-fuer-muslimas-1.3673438
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ال يزال  وحتى قيادة السيارة بدون رفيق ذكر. ومع ذلك،

يتمتعن بأهلية قانونية بدونه وال  لديهن وصي ذكر، لذلك ال  

  (.focus.de, 10.3.2020)  يسمح لهن بالزواج ضد إرادته

في حين أن النساء السعوديات ما زلن مواطنات، 

الثانية الدرجة  من  رعايا  مالءمة،  أكثر  بعبارة  ، أو 

البشري  للروبوت  الجنسية  مؤخًرا  المملكة  منحت 

  هذا المثال  (. youtube.com, 30.7.2017)المسمى صوفيا  

التكنولوجية،  الناحية  من  الفصامي:  السلوك  يشبه 

وصلت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة إلى  

من   العديد  على  جًدا  متقدمة  وهي  الحديث  العصر 

ال  االجتماعي  التغيير  لكن  األخرى.  العربية  الدول 

  يزال يتعرض للقمع، بحيث يظل ثقافيًا ما قبل الحداثة.

كانت هناك عوامل   ، رابطلنظرية الت وفقًا. ٤
 خارجية في الربيع العربي 

في التغطية اإلعالمية الغربية، كان يُنظر إلى الربيع  

إلى   أنه حدث محلي أدى  إلى حد كبير على  العربي 

 في العلوم االجتماعية، تطورات مختلفة اعتماًدا على البلد. 

وخاصة في تدريس العالقات الدولي، فإن هذه النظرة 

المنعزلة قد عفا عليها الزمن ألكثر من أربعين عاًما. 

عند تطبيقه على العلوم الطبيعية، سيكون هذا مشابًها  

بهذا المعنى، قام   لشرح عالم اليوم بالفيزياء النيوتونية.

روبرت أو. كوهان وجوزيف س. ناي بإثراء السياسة  

بنهج جديد من خالل كتابهما "القوة واالعتماد    الدولية

( ذلك   (.Keohane/Nye 1977المتبادل"  في  وحتى 

السياسة   بين  الصارم  الفصل  أن  زعموا  الوقت، 

الداخلية والخارجية لم يعد ممكناً بعد اآلن. يتعلق هذا 

بحقيقة أن دائرة الجهات الفاعلة ذات الصلة قد نمت.  

الرسم العالقات  إلى  فإن  باإلضافة  الدول،  بين  ية 

الوطنية تحدد منذ فترة  عبر  الحكومة وعبر   الشبكات

 .طويلة األجندات السياسية

واتباعاً لهذا النهج، يجب أن تكون هناك تأثيرات   

خارجية على الربيع العربي. سواء كان لهم تأثير حاسم  

 على مسار عمليات اإلصالح أو لعبوا دوًرا هامشيًا فقط، 

البحثية. المشاريع  من  العديد  يستحق  ذلك  من   فإن 

المثير للدهشة أن مثل هذه األسئلة لم تُطرح حتى اآلن.  

الدول   دور  حول  منشورات  وجود  من  الرغم  على 

ال   أنها  إال  أنها تاألوروبية،  على  عادةً  إليها  نظر 

نظر إليها على أنها تأطراف خارجية في الصراع، بل  

قد ناموا خالل االضطرابات  مراقبين خارجيين كانوا  

(Maget 26.11.2020.)   اليوم بشكل المحللون  يطالب 

أكبر بدعم اإلصالحات الديمقراطية، على الرغم من  

هم في طبيعة اإلجراءات المقترحة اعتماًدا على  اختالف

 يركز البعض على المناقشات السياسية  التوجه السياسي.

(KAS 2020 إلى مزيد البعض اآلخر  ( ، بينما يدعو 

من الدعم المالي ألعضاء المعارضة في العالم العربي 

(Zenith 2020: 81 .)   الناقدة ، تذكر األصوات  أخيًرا 

أن النخب الغربية دعمت األنظمة السلطوية لسنوات  

(boell.de, 26.1.2021)،    في التدخل  تدافع عن  لكنها 

بالقضية  األمر  يتعلق  عندما  للدول  الداخلية  الشؤون 

هذا   مثل  أن  نسوا  أنهم  يبدو  ذلك،  بفعلهم  "الجيدة". 

  القرار ليس في سلطتهم، لكنه يخضع للقانون الدولي.

وأين    الترابط،  نهج  يقدمها  التي  الرؤى  هي  ما 

توجد نقاط اتصال مع النظريات األخرى وأين يؤدي 

 إلى رؤى جديدة؟ هناك ارتباط مباشر بنظرية التحديث.

على سبيل المثال، فإن استقالة بن علي في بداية عام  

  ، والتي أجبرها المتظاهرون التونسيون، أثارت 2011

إنهم يعيشون في   ما يبدو.  قلق الملكيات العربية على 

 مقاومة مستمرة لالضطرابات االجتماعية ألن أنظمتهم

األساسية عن  اإلنسان  التي تحجب حقوق  السياسية، 

كانت إحدى    نسائهم وعمالهم األجانب ، لم تعد حديثة.

العالمات الواضحة على خوفهم من الثورات هي أن  

بن علي وجد مالذا في مدينة جدة الساحلية السعودية،  

  من ناحية أخرى، أرسلت  .مريح حيث ُعرض عليه منفى  

في   المتمردين  ضد  عسكرية  وحدات  الخليج  دول 

، مما يدل على عدم  2011البحرين منتصف مارس  

تنازال أي  لتقديم  )استعدادها  (.  Steinberg 2011ت 

وبينما انتهى هذا العمل قريبا، أدى التدخل العسكري 

والذي بدأ في    لدول مجلس التعاون الخليجي في اليمن،

، إلى اندالع حرب أهلية حولت البالد إلى  2015عام  

( العالم"  في  إنسانية  أزمة  ألسوأ  com, .dw"مسرح 

12.6.2020.)  

باستخدام مثال اليمن، يمكن اختبار أطروحة أخرى  

العسكرية  القوة  أن  افتراض  وهي  ونيي،  لكوهان 

https://praxistipps.focus.de/frauenrechte-saudi-arabien-was-frauen-duerfen-und-was-nicht_117970
https://www.youtube.com/watch?v=E8Ox6H64yu8
https://www.ipg-journal.de/regionen/naher-osten/artikel/arabischer-fruehling-4820/
https://www.kas.de/de/10-jahre-arabischer-fruehling-maghreb-naher-osten
http://library.fes.de/pdf-files/iez/16614.pdf
https://www.boell.de/de/2021/01/06/10-jahre-kampf-um-wuerde-und-freiheit
https://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52401/saudi-arabien-und-seine-nachbarn
https://www.dw.com/de/bombardierungen-werfen-jemen-eine-generation-zur%C3%BCck/a-53788989
https://www.dw.com/de/bombardierungen-werfen-jemen-eine-generation-zur%C3%BCck/a-53788989
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تُستخدم بشكل أقل بين الحلفاء أو الشركاء االقتصاديين  

لحل الخالفات في الرأي، بل ضد الدول التي تنتمي 

.  (7، الشكل  Keohane/Nye 1977: 20إلى "كتلة منافسة" )

في هذه الحالة ، ينظر إلى الصراع في اليمن على أنه  

حيث تريد المملكة   ،(Transfeld 2020حرب بالوكالة )

شبه  في  المتزايد  إيران  نفوذ  صد  السعودية  العربية 

الجزيرة العربية. إن الثيوقراطية الشيعية هي أوال في  

 منافسة دينية مع المملكة السنية الوهابية للسعوديين.

لكن الشيء الالفت في هذا األمر هو أن الشريعة اإلسالمية  

ا للتشريع  كدليل  تعمل  البلدين  كال  هذا  في  لعلماني. 

منافسين أقوياء عندما يتعلق األمر بتفسير هذه   يجعلهم

الدينية. متنافسون  المصادر  فهم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

من حيث أنظمتهم السياسية. يقوم رجال الدين الشيعة  

بإضفاء الشرعية على أنفسهم من خالل كلمة هللا، لكن  

السيطرة،  تحت  العامل  البرلمان  إبقاء  عليهم  يتعين 

بينما ظلت المشاركة السياسية كلمة أجنبية حتى يومنا  

هذا بالنسبة للسلطة السياسية ذات الشرعية الدينية في  

  دول الخليج.

  يتناسب تدخل المملكة العربية السعودية في الحرب  

إلى  إيران  "بوابة  األهلية في سوريا، والتي تعتبرها 

 اإليرانية السعوديةالعالم العربي"، مع العالقة التنافسية  

(friedenskooperative.de, 4/2018.)   من وبدالً 

ما يسمى المواجهة العسكرية المباشرة، تدعم الرياض  

بالمعارضة السورية هناك، والتي تهدف إلى اإلطاحة  

بالرئيس بشار األسد. ومن بين هؤالء المجلس الوطني 

  ( والجيش السوريSNC, syriancouncil.orgالسوري ) 

أج مقاتلون  إليه  انضم  الذي  بداية    انب.الحر،  منذ 

الغربية  الدول  من  العديد  تبنت  سوريا،  في  الحرب 

التصور السعودي للتهديدات وشاركت في تمويل هذه  

المنظمات. يتم الرد على الجمهور الناقد بشكل مطمئن 

المعتدلة" من االنضمام   بأن هذا قد يمنع "الجماعات 

الدولة   المتشددين في تنظيم  اإلسالمية إلى الجهاديين 

(sueddeutsche.de, 2.7.2014 .)   حكومات تتظاهر 

ية بمحاربة األصوليين اإلسالميين  الديمقراطيات الغرب

وبذلك،  من خالل التعاون مع "اإلسالميين المعتدلين".

بداية  قبل  بلد كان، حتى  لتدمير  فهم مستعدون حتى 

عليه  هو  مما  اجتماعيا  تطورا  أكثر  العربي،  الربيع 

اليوم السعودية  العربية  القوات   .المملكة  استخدمت 

والفر والبريطانية  األمريكية  في  الجوية  اشتباًها  نسية 

استخدام الجيش السوري للغازات السامة لتبرير قصفها  

  (.welt.de, 14.4.2018غير القانوني في سوريا )
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Robert O. Keohane, Joseph S. Nye:  

 (1977السلطة والترابط )

 "الترابط المعقد له ثالث خصائص رئيسية: 

  تربط المجتمعات، بما في ذلك: العالقات  قنوات متعددة . 1

  الرسميةغير الرسمية بين النخب الحكومية وكذلك الترتيبات  

لمكتب الخارجية. العالقات غير الرسمية بين النخب غير  

  ؛ الحكومية )وجهاً لوجه ومن خالل االتصاالت( 

والمنظمات عبر الوطنية )مثل البنوك متعددة الجنسيات  

يمكن تلخيص هذه القنوات على أنها  أو الشركات(.  

  […] .عالقات بين الدول وعبر الحكومية وعبر الوطنية

. يتألف جدول أعمال العالقات بين الدول من عدة  2

قضايا غير مرتبة في تسلسل هرمي واضح أو متسق.  

هذا الغياب للتسلسل الهرمي بين القضايا يعني من بين 

  أمور أخرى، أن األمن العسكري ال يهيمن باستمرار على

تنشأ العديد من المشاكل من السياسات   جدول األعمال. 

أصبح التمييز بين القضايا الداخلية  المحلية السابقة و

يتم التعامل مع هذه القضايا في    غير واضح. خارجيةوال

إدارات حكومية متعددة )وليس فقط المكاتب الخارجية(  

وعلى مستويات متعددة. يأتي تنسيق السياسات غير الكافي  

 ]...[ بشأن هذه القضايا مع تكاليف كبيرة. 

ال تستخدم الحكومات القوة العسكرية ضد الحكومات  . 3

القضايا التي توجد فيها  األخرى في المنطقة أو ضد 

ومع ذلك، قد يكون هذا مهما في عالقات   ترابطات معقدة.

  هذه الحكومات مع الحكومات خارج المنطقة أو في قضايا 

أخرى. القوة العسكرية، على سبيل المثال، قد ال تكون  

ذات صلة بتسوية الخالفات حول القضايا االقتصادية بين  

أعضاء التحالف، ولكنها قد تكون أيضا مهمة جدا  

  للعالقات السياسية والعسكرية للتحالف مع الكتلة المنافسة.

بالنسبة للعالقات المذكورة أوالً، سيتم استيفاء شرط  

 . " ليس لهذا األخير. ، ابط المعقد هذا لترل

 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and :مصدر 

Interdependence, 4th ed., New York 2012, p. 20f. / 

S.R. :  الترجمة والخط األزرق   

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/302935/jemen
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/saudi-arabiens-dunkle-rolle-in-der-syrienkrise
http://syriancouncil.org/
https://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-in-syrien-die-dschihadisten-sind-die-einzigen-die-einen-sold-zahlen-koennen-1.2027831
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article175443617/Westmaechte-greifen-Syrien-an.html
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يمكن تفسير مسألة مصالح ودوافع الدول الغربية  

هذه   التي  لمثل  العقالنية  غير  الخارجية  السياسة 

 تتعارض مع قيمها الخاصة بمصطلح الترابط المعقد. 

واالقتصادية  السياسية  العالقات  أن  يبدو  لهذا،  وفقا 

والعسكرية بين الديمقراطيات الغربية ودول الخليج،  

وخاصة مع المملكة العربية السعودية، متشابكة بالفعل 

وثيق. اِْنتِماٌء   بشكل  مثل   ، التاريخية  العالقات  حتى 

  سوريا في االنتداب الفرنسي السابق في الشرق األوسط،

 حتى تبعيات المسار،  فقدت على ما يبدو تأثيرها الملزم.

التي تمت مناقشتها بشكل مكثف في أبحاث التحول، 

  فقدت تأثيرها على ما يبدو.

الترابط وإن التمييز التحليلي بين االعتماد المتبادل  

العسكري   الهجوم  خلفية  لشرح  أيًضا  مناسب  المعقد 

لم يتضح أنه "تدخل إنساني"، كما   الدولي على ليبيا.

  ، ( 17.3.2011)   1973أعلن في قرار األمم المتحدة رقم 

ولم يكن "حملة انتقامية" من جانب فرنسا ضد الزعيم  

( القذافي  معمر  من   (.dw.com, 22.3.2018الثوري 

المفترض أن األمر كان يتعلق بشكل أساسي بالوصول  

اإل وسائل  نقلت  كما  الليبية،  النفط  موارد  عالم إلى 

( لن   . (rt.com, 12.4.2019الروسية  هذا  حتى  ولكن 

يكون إال جزًءا من شبكة أكبر من المصالح. اجتذبت 

ليبيا انتقادات دولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق  

بسبب  دولة مْعتزلة  اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، ظلت  

اقتصادها   تحرير  في  er 2009: Pöchhack)ترددها 

118.)   

نتيجة لسعيها من أجل االستقالل السياسي واالكتفاء  

عدم   حركة  إلى  ليبيا  انضمت  االقتصادي،  الذاتي 

بعد اجتماع   .1963االنحياز في وقت مبكر من عام  

( إندونيسيا  باندونغ،  في  أولي  (،  1955تحضيري 

الحركة   هذه  )اجتمعت  بلغراد  في  (  1961أخيًرا 

الشكل   )انظر  دولية  منظمة  هدفها    (.8لتشكيل  كان 

 خلق ثقل موازن لمواجهة النظام في ذلك الوقت، أي 

الكتلة الشرقية أو دول حلف وارسو من جهة والدول 

في هذا    الغربية األعضاء في الناتو من جهة أخرى.

بـ   بااللتزام  تلتزم  على   10السياق،  تعمل  مبادئ 

    اظ على السالم العالمي. وهذا يشمل احترام سيادالحف

 

 

 أعضاء حركة عدم االنحياز حسب سنة االنضمام  :٨شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,Map of Member Countries of the Non-Aligned Movement, color-coded by date joined, Author: Akhenaten0, 6.4.2019ر:       مصد 

                                                                  Aligned_Movement_by_Date_Joined.svg-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non 

 (،  2004-1961(، قبرص )1990- 1961الي )(، اليمن الشم1992-1961األعضاء المؤسسون السابقون: يوغوسالفيا ) :     مالحَظة

    (.2004-1973( ومالطا )1990-1970األعضاء السابقون: اليمن الجنوبي )               

https://p.dw.com/p/2uno7
https://de.rt.com/afrika/87066-libyen-krieg-frankreich-italien-kaempfen-um-marktanteile-fuer-energiekonzerne/
https://core.ac.uk/download/pdf/11588451.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11588451.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non-Aligned_Movement_by_Date_Joined.svg


 نظرة إلى الوراء في عشرة أعوام من الربيع العربي  :سابينة ريدل

 

 14           FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

5 / 2021 

 

الدولة وسالمة أراضي جميع الدول، ونبذ التدخل في  

شؤونها الداخلية وإرادة حل النزاعات الدولية بالطرق  

 (. Bandung principlesالسلمية )

العسكري  التدخل  بعد  الليبية  الدولة  انهيار  يؤكد 

لم تفقد أي  الدولي بشكل مأساوي أن مبادئ باندونغ 

ا إذا كانت ليبيا  معنى. السؤال الذي يطرح نفسه حول م

وجه   على  القوية  الغربية  الدول  غضب  أثارت  قد 

الذاتي.  واالكتفاء  باالستقالل  التزامها  بسبب    التحديد 

التي  يوغوسالفيا،  لمصير  مشابه  شيء  رؤية  يمكن 

عدم   لحركة  المؤسسة  الدول  إحدى  حتى  كانت 

االنحياز. قبل وقت قصير من انتهاء مواجهة النظام، 

األبو بلغراد  بطلب  طرقت  وتقدمت  األوروبية  اب 

األوروبية  المجموعة  في  عضوية  على  للحصول 

(EC( أوروبا  ومجلس   ), spiegel.de, 22.5.1989

Kalman 1993: 20.)    الدولة  ولكن بدال من مكافأة هذه

واالقتصادي  السياسي  انفتاحها  على  المنحازة  غير 

ومنحها فرصة العضوية، لجأت المجموعة األوروبية 

ظلت   التي  الشرقية،  الكتلة  في  اإلصالح  دول  إلى 

موالية للنمط السوفيتي لالقتصاد االشتراكي المخطط 

( النهاية  عليهم    (.Riedel 2015: 169حتى  عرضت 

جمه أسقطت  حين  في  يوغوسالفيا  العضوية  ورية 

القوات   دعمت  أنها  حتى  لذلك،  ونتيجة  االتحادية. 

البوسنة  في  البداية  بوسائل عسكرية، في  االنفصالية 

  والهرسك ثم في كوسوفو الحقًا.

للدول،   الغربي  المجتمع  حتى يومنا هذا، يبدو أن 

إليه نظرة إيجابية، يقلل من شأن إمكانات  إذا نظرنا 

االنحياز ألن ع تعتمد إال على حركة عدم  القاتها ال 

الخارجية   السياسة  فإن  ذلك،  ومع  األعضاء.  بعض 

التطلعية والموجهة نحو الحلول سوف تعترف بمجال 

العمل هنا، والذي يمكن أن ينزع فتيل أو حتى تهدئة 

ألنه في جوهرها، يمكن   العديد من النزاعات الحالية.

دة  التعرف على بنية أمنية في هذه المنظمة، وهي مفقو

يجعل  إفريقيا والشرق األوسط، مما  حاليا في شمال 

التدخل   الخارجية  الجهات  على  جدا  السهل  من 

بدالً من تسخين   واالستفادة من حالة الدولة المتداعية.

الخالفات داخل حركة عدم االنحياز، يجب على الدول  

الغربية، وخاصة أعضاء االتحاد األوروبي، أن تقدم 

لى األقل أطراف النزاع في  نفسها كوسطاء لتذكير ع

التي  باندونغ  بمبادئ  واليمن  والعراق  وسوريا  ليبيا 

ومع ذلك، فإن هذا يفترض أنهم  يناضلون من أجلها.  

 .مهتمون بالسالم بأنفسهم

المناهج النظرية بشأن  ملخص:    .٥ إن أداء 
 الربيع العربي 

  (Dahl):  النظرية الديمقراطية

تند معظم تقييمات الربيع العربي على اعتبارات تس♦  

الحركات   نجاح  يقيسون  إنهم  الديمقراطية.  نظرية 

االحتجاجية في العالم العربي من خالل التغيرات في  

 .أنظمتها السياسية

. بعد  الديمقراطية والسلطويةتتم مقارنة نموذجين،     ♦

ذلك الميزان سلبي في الغالب: باستثناء تونس لم يحدث 

الديمقراطية في أي مكان. في  تغ النظام نحو  يير في 

ترسيخ  من  االستبدادية  األنظمة  تمكنت  المقابل، 

 سلطتها. 

يهمل    ♦ النموذجين  هذين  على  التغييرات  التركيز 

. إذا تم، على سبيل المثال، أخذ  داخل األنظمة الحالية 

المتعلقة بالنظام بعين االعتبار  اإلصالحات الدستورية  

ية مثل لطوالميزانية العمومية، فإن أداء الدول االسفي  

 مصر وسوريا يكون أفضل بكثير.  

الـ     ♦ بالدول  يتعلق  جامعة   22فيما  في  األعضاء 

يتم تطبيق النهج الديمقراطي النظري  الدول العربية،  

انتقائي للتطور  بشكل  تحليالت  أي  توجد  تكاد  ال   .

لأل واأل  نظمةالسياسي  المغرب  مثل  ردن  الملكية 

)المملكة العربية السعودية ون الخليجي  التعاومجلس  

والكويت وعمان وقطر والبحرين واإلمارات العربية  

 المتحدة(.

    (v. Beyme, Merkel)  تحويل النظام

 (Polanyi) نظرية التحول/ 

في االعتبار  ما يتم أخذ نهج تحويل النظام  نادًرا     ♦

القليل من  . يبدو أن هناك  الربيع العربيفي تحليالت  

الدول االشتراكية سابقًا االهتمام بمقارنة األنظمة بين  

الشرقية العربي،    في أوروبا  الوسطى والعالم  / آسيا 

 على الرغم من توقع تأثيرات التآزر هنا.

https://www.namazerbaijan.org/founding-principles
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13495575.html


 نظرة إلى الوراء في عشرة أعوام من الربيع العربي  سابينة ريدل: 

 

 15              FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

5 / 2021 

 

فإن   ♦ التسعينيات،  في  التحول  أبحاث  لنتائج  وفقًا 

 التحول الديمقراطي في أوروبا حدث في أربع موجات

حوالي   مدى  فإن    80على  لذلك،  نتيجة  عاًما. 

بعد   العربي  للربيع  السلبية  العمومية   10الميزانيات 

 سنوات قليلة األهمية.

حقيقة أن الربيع العربي لم  نظرية التحول  يتناول     ♦

يمكن  لكن  اقتصادية.  تغييرات  بأي  بالكاد  معه  يأِت 

عن   يتحدث  أن  المتتالية  للمرء  التحول  في  عمليات 

، قامت الجزائر وليبيا  1990إفريقيا. بعد عام    شمال

إدارتها  بتحرير أجزاء من اقتصادات  ومصر وسوريا  

 .المركزية

قبل عقود من الربيع العربي، شهدت منطقة الشرق     ♦

التحر من  موجة  إفريقيا  وشمال   ير   األوسط 

الاالقتصادي.   األنظمة  معظم  استفادت ،  ةويطسلفي 

فقط أوصى    النخب  ذلك.  الخارجيون،  من  المانحون 

األوروبي،  واالتحاد  الدولي  النقد  صندوق  مثل 

البلدان   الرغم من وقوع  بمواصلة اإلصالحات على 

 في فخ الديون. 

ظهرت نفس خصائص النظام في الربيع العربي:      ♦

تمارس   البلدان،  جميع  على  في  تأثيًرا  الحكومات 

اإلسالمية والتعاليم  ظل  المؤسسات  لذلك،  اإلسالم  . 

مهًما  إ إيديولوجيًا  مرجعيًا  حركات  طاًرا  بين 

 . (Riedel 2017)المعارضة  

بدأت     ♦ العربي،  الربيع  أن عملية تحول  مع  يمكن 

إلى   الطويل،  المدى  على  عن  تؤدي،  الدولة  فصل 

الدينية.   األنظمة  إن المؤسسات  هدف  هو  هذا  منع 

على  لطوالس الشرعية  تضفي  التي  )المجاورة(  ية 

 . "إرادة هللا "سلطتها من خالل عائدات النفط و 

  (Todd) التحديثنظرية 

من     ♦ الباحثون  العربي  التنبتمكن  بالربيع  على  ؤ 

االفتراضات   للتحديثأساس  العالمان  النظرية  قام   :

الفرنسيان   ويوسف  الديموغرافيان  تود  إيمانويل 

قبل بضع   " الثورة التي ال يمكن وقفها" بنشر    كوربارج

 (. Todd / Courbarge 2008سنوات )

 

في     ♦ االحتجاجات  بدء  عدم  سبب  تفسير  يمكنك 

الملكيات العربية بل في الجمهوريات. كانت العوامل 

والكتابة  الحاسمة   القراءة  معدل معرفة  وانخفاض 

 . عملية التحديث. بدأ الموقف المتغير للمرأة المواليد

اباإلضافة إلى ذلك، أدت معرفة القراءة والكتابة    ♦

صراعات  بية األبوية إلى  السريعة في المجتمعات العر

من األسرة  قطع عالقات السلطة  . وانتقل  بين األجيال

 إلى النظام السياسي وأضعف الثقة بالنخب.

األنظمة    ♦ أن  إدراك  إلى  التحديث  نظرية  تؤدي 

على  مرحلة ما قبل الحداثة  ال تزال في  الملكية العربية  

االجتماعي للتقدم  المستوى  سعيهم  يخفي  قد   .

المملكة   في  الحال  هو  كما  ولكن  هذا،  التكنولوجي 

العربية السعودية، فإنه يؤدي إلى حالة انفصام يمكن  

 أن تؤوي عدم استقرار سياسي. 

   (Keohane / Nye)نظرية الترابط 

غالبًا ما يوصف الربيع العربي بأنه حدث محلي،     ♦

الخارجية. العوامل    أو.   ر.   صاغ  ولكن  ويتجاهل 

مصطلح    س. جي.  وكيوهان   عام    الترابطناي  في 

ال يمكن الفصل بين السياسة  ، والذي وفقًا له  1977

والخارجية الفاعلة  الداخلية  الجهات  إلى  باإلضافة   .

الدولية،   بين  الحكومية  المشتركة  الشبكات  سيطرت 

الحكومات والشبكات عبر الوطنية على السياسية منذ  

 .فترة طويلة

كن لهذا النهج أن يفسر  ، يمبناًء على نظرية التحول   ♦

مصالح دول مثل إيران أو المملكة العربية السعودية:  

توسع   المؤسسات فهي  خالل  من  اإلقليمي  تفوقها 

 .اإلسالمية والسياسة الدينية الخارجية

أن    ♦ النهج  هذا  الغربي  يوضح  تبنى المجتمع  قد 

التهديد وخاصة    تصور  الخليج،  المملكة لممالك 

 . هذا يشير إلى ترابط معقد. السعوديةالعربية 

المقابل،     ♦ الغربي  ال  تخلىفي  عربية مجتمع  دواًل 

  (. NAM)حركة عدم االنحياز  وخاصة دول  أخرى،  

على   جوهره  في  أمني  يحتوي  حل هيكل  يمكنه 

النزاعات الحا 
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 :المصادر والمنشورات األخرى

  5.3.2021مالحظة: كانت جميع الروابط نشطة حتى 
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