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 ملخص الورقة:
، وتنظر في 2010تناقش هذه الورقة العوامل التي اسهمت في اندالع بعض الثورات الشعبية في الوطن العربي ابتداء من أواخر عام 

المعطيات الداخلية والعوامل الخارجية التي أثرت في صعود المد الشعبي الذي انتهى بتقويض الحكم الدكتاتوري في تونس ومصر 
 يزال الشعب في سوريا يكافح لتحقيق التغيير الذي ينشده. وليبيا واليمن، في حين ال 

ورغم أن هذا المسار اعترضته العديد من المشكالت، لدرجة اعتبرها البعض فشال، إال أن ما خلقته من واقع جديد على المستوى 
السلمية ممكن ولكن له  التغيير عبر الطرق السياسي واالجتماعي، يشير إلى أن الرسالة الرئيسية لهذه الثورات قد وصلت، أال وهي أن 

 .ثمن باهظ كما يظهر في التداعيات السياسية التي أعقبت هذه الثورات

وفي ضوء التضييق السياسي من غياب للمشاركة السياسية والقمع والعوامل االقتصادية من بطالة وفساد وما أحدثه ذلك من تراكم 
 اكمة، فإن عوامل الثورة كانت متوفرة. للغبن السياسي واالقتصادي ضد النخبة الح

كانت أغلب الشعارات المرفوعة في هذه المظاهرات تنادي بإسقاط النظام، والدعوة للتعددية السياسية ومحاربة الفساد كمدخل إلصالح 
 الحاكمة.  االقتصاد ورفع مستوى المعيشة، مما يعني أن الدوافع السياسية كانت منطلقا أساسيا لهذا الخروج ضد األنظمة

وترى هذه الجماهير في المظاهرات أداة تغيير يمكن استخدامها في وقت يشاهدون فيه نظرائهم في الدول الديمقراطية يسقطون 
 الحكومات التي ال تستجيب لمطالب الجمهور عبر االنتخابات الحرة والنزيهة وهي ليست موجودة في البلدان العربية. 

نظمة العربية في انتهاج مسار ديمقراطي يمكنها من فهم وييا  توجهات الشارع ورغباته. لذلك على مدى سنوات طويلة فشلت األ
عندما بدأ التململ الشعبي يظهر على السطح في شكل دعوات للتظاهر، لجأت هذه األنظمة ألدوات القمع التقليدية بمالحقة واعتقال 

يما يجري، مما استنزف الكثير من الجهد والعمل منح محركي الشارع مزيدا زعماء معارضته المعروفين الذين لم يكن لهم دور حقيقي ف
 من الوقت للحشد.

في ذات الوقت خلقت ثورة اإلنترنت أرضية اتاحت للناقمين منبرا افتراضيا كان له دور رئيسي في تنسيق الحشد في الفضاء اإللكتروني 
ن في تعزيز نشاطه المناهض للسلطات ونظم نفسه في هيكلية أفقية مكنته م والشارع. فقد استغل الشباب العربي اإلنترنت كأداة مهمة

تنسيق وإدارة تحركات الشارع بعيدا عن أعين األمن األمر الذي فاجأ األنظمة عندما خرجت الجماهير للشارع مما فوت على السلطات 
 فرصة احتواء الفضاء اإللكتروني.

زي لنفسه في بلدة سيدي بوزيد التونسية، إال القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك أن وفي الواقع، ما كانت حادثة حرق محمد بوعزي
األرضية، في بلده والجوار العربي، كانت مهيأة لهذا االنفجار، ساعدها في ذلك توفراألدوات المستخدمة المتمثلة في الهواتف النقالة 

ت وقائع األحداث في كل وسائل االتصال مما اكسبها التعاطف والكمبيوترات المحمولة، ومواقع التواصل االجتماعي التي نقل
 والجماهيرية على نطاق واسع. 

وعليه يمكن القول إن هناك ثالثة عوامل رئيسية، سياسية واقتصادية واتصالية، ساهمت في تمكين بعض ثورات الربيع من إحداث 
 تغيير سياسي أطاح بأنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا واليمن.  
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 مقدمة:
تاريخيا، عرفت دول عربية عديدة انتفاضات شعبية وحركات احتجاجية بعضها كان عنيفا كما حدث في ثورة الخبز في مصر أواخر 

التي أجبرت الرئيس محمد أنور السادات على التراجع عن عدد من قرارات رفع األسعار )فريق عمل ساسة بوست، 1977يناير عام 
، وأيضاحدثت احتجاجات فئوية كثيرة في عدد من الدول العربية كان عاملها 1984لخبر في تونس(، كما حدثت انتفاضة ا٢٠١٧

البارز والمشترك هو األسباب االقتصادية وغالء المعيشة، لكن أيا منها لم يصل إلى حد اإلطاحة بنظام حكم إال في السودان في أبريل 
 مد نميري.، عندما أسقطت انتفاضة شعبية حكم الرئيس جعفر مح1985

لذلك فإن اندالع ثورات الربيع العربي يعتبر من المرات القليلة أن تخرج فيها الشعوب العربية ألجل تغيير نظام الحكم من غير انقالب 
 عسكري بالدبابة وقوة السالح، وتنحج في استبدال ذلك بمسار ديمقراطي كانت تتطلع إليه المنطقة منذ عقود. 

طرح نفسه بقوة تمحور حول األسباب التي وقفت وراء اندالع هذه االحتجاجات في عدة بلدان عربية، لم  لكن السؤال الرئيسي الذي
 تتشابه إال في نمط الحكم االستبدادي، وغياب الديمقراطية، لكنها كانت تتفاوت اقتصاديا واجتماعيا.

 ارهاصات الثورة
الخطيئة الرئيسية التي وقعت فيها الدول العربية في فترة ما بعد االستعمار هي عدم قدرتها على السير في خطى التنمية، فأغلب 

الثورات واالنقالبات العسكرية التي وقعت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مباشرة بعد خروج االستعمار، وعدت بإقامة 
 قوامها العدالة االجتماعية واالقتصادية.  أنظمة ديمقراطية حديثة

وبعد أكثر من خمسة عقود من الحكم الوطني ها هي الدول العربية تفشل في المحاوالت االقتصادية واالجتماعية والعدالة االجتماعية 
دد بهذه ( التي تنYossef & Cerami, 2015وتقديم الخدمات، صاحب ذلك قمع قوي من السلطة لكل األصوات المعارضة )

 األوضاع وتطالب باإلصالح. 

، برزت ثالثة إخفاقات في مجاالت الحرية وتعزيز 2002ففي أول تقرير للتنمية البشرية العربية أنجز بالتعاون مع األمم المتحدة عام 
(، كما أن العالم العربي ٢٠٠٢دور المرأة والمعرفة، وحل العالم العربي في أسفل قائمة الدول النامية )تقرير التنمية البشرية العربية، 

 األقل من حيث اإلنفاق على البحث العلمي. 
هذا الوضع يكشف أن مؤسسات الدولة القائمة غير قادرة على تلبية مطالب الشعوب خاصة في رفع مستوى المعيشة ومكافحة الفساد 

(Wolfsfeld.Et Al, 2013)ما خلق إحساسا بالظلم السياسي واالقتصادي ، عبر بيئة سياسية تمهد لإلصالح والتحول الديمقراطي، م
   لدى قطاعات شعبية واسعة لم يعد في مقدورها الصمت وقد الحت أمامها أدوات الفعل والتحرك بعد محاوالت كثيرة فاشلة.

من  من السكان،أغلبهم عاطل عن العملفي بيئة يسودها الجمود السياسي، إال %61عاما نحو  30وفي منطقة يشكل الشباب دون 
 (، يمكن التكهن بحجم الغضب واالستياء الشعبي.٢٠٠٢انتخابات مزيفة هنا وهناك لم تحمل جديدا )تقرير التنمية البشرية العربية، 

كان المتنفس الوحيد أمام الشباب المتعلم والعاطل عن العمل، هو االنخراط في الفضاء االفتراضي المتوفر بأرقى التقنيات بفضل 
 من دول عربية، مثل تونس ومصر، في هذا القطاع المربح والمحتكر من النخبة المقربة من األنظمة الحاكمة.استثمارات ضخمة 
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النشاط المكثف للشباب العربي في مواقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي أعاد توجيه بوصلة الجماهير نحو القضايا الرئيسية 
الفساد والمحسوبية، وبالتالي شحذ هممها ودفعها للخروج إلى الشارع عندما حانت  من خالل طرح أجندة اإلصالح السياسي ومحاربة

 ساعة الصفر.

وقد اكتسبت هذه الدعوات المزيد من األصداءبسبب أن وسائل اإلعالم التقليدية الرسمية المسيطر عليها من قبل األنظمة أوصدت 
نفقت جل وقتها وطاقتها، لتلميع سياسات األنظمة االستبدادية والدفاع أبوابها وتجاهلت تناولتلك القضايا وركزت، بدال من ذلك،وا

 المستميت عنها وعن سياساتهاالفاشلة. 

بل، عندما بدا االحتقان والتوتر يلوح في األفق، تصدتهذه الوسائل للجماهيربالتشكيك تارة والتهوين تارة أخرى مع تصنيف النشطاء 
زعة االستقرار واألمن وبذلك يحق للسلطات التصدي لهم بالقوة، وجندت الكثير من أدوات كعمالء ومخربينمدفوعين من الخارج لزع
 الدعاية للتخويف من البديل المجهول.

وفي خضم ذلك الواقع المتحرك بسرعة، وجدت هذه الوسائل نفسها، بفعل البدائل اإلعالمية الجديدة،معزولة عن السياق الشعبي، 
ابات مما أفقدها القدرة الحقا على خوض المعركة لصالح األنظمة الحاكمة بجانب أنها ضعيفة أصال وبالتالي غابت وخرجت من الحس

 في شبكات التواصل االجتماعي على مستوى التقنيات والكادر البشري المؤهل لهذا النوع من اإلعالم.

 االستياء والغضب السياسي واالجتماعي وتراكموعليه يمكن القوإلن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تعميق حالة اإلحباط و 
 كل ذلك، على مدى سنوات، مثل كرة ثلج عمالقة دحرجتها األحداث التي شهدتها المنطقة العربية خالل السنوات الست الماضية. 

 األسباب السياسية:
ة إال في الباب أمام المشاركة الجماهيريلم تشهد المنطقة العربية منذ منتصف ستينات القرن الماضي أي تحول سياسي حقيقي يفتح 

مرات قليلة ولفترات محدودة، وفي الغالب لم تصل إلى نهايات إيجابية، حتى تكون نموذجا جاذبا.مقابل ذلك تضخمت السياسات 
مي للسلطة، بل لاالستبدادية وجلس على كرسي السلطة زعماء لسنوات طويلة رفضوا مبدأ الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالتداول الس

سعوا لتثبيت سلطانهم بالقوة والجبروت ومالحقة المعارضين والتنكيل بكل من يطالب بالتغيير، مما خلق واقعا يتحرك وفق أهواء 
 ورغبات فئة قليلة وضد مصالح األغلبية.

، هما الحبيب بورقيبة 1956ا عام ففي تونس، مهد الربيع العربي، تناوب على حكم البالد رئيسان فقط منذ نيلها االستقالل من فرنس
، كان ريتشارد نيكسون الرئيس السابع والثالثين للواليات 1969وزين العابدين بن علي. وعندما استولى القذافي على السلطة عام 

 ( يحتفل بعيد ميالده الثامن. 44المتحدة بينما كان باراك أوباما )الرئيس 

ذ أن أطاح زعيم الجماهيرية بالملك إدريس السنوسي في انقالب عسكري، ونصب نفسه تناوب ثمانية رؤساء على البيت األبيض من
يناير  31إلى  2009فبراير  2، وتولى رئاسة االتحاد األفريقي في الفترة من 2008، وملكا لملوك أفريقيا عام 1969قائدًا للثورة عام 

 ، قبل أشهر قليلة من الثورة عليه.2010
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كم الديكتاتوري في الكثير من البلدان العربية لم يستطع الشباب التعبير عن نفسه واختيار من يمثله في طوال هذه العقود من الح
االنتخابات المطعون فيها أو المشكوك في نزاهتها وتوصف في كثير من األحيان بالمزورة مع كذب وعود قادتها في مناسبات ظهورهم 

 الشعبي الكثيف.

ت تعليمها الجامعي نفسها عاطلة بال عمل حتى سميت عند بعض الكتاب "جيل قيد االنتظار" فوجدت شريحة الشباب التي أكمل
(Dhillon, & Yousef, 2009.) 

وبدال من فتح األبواب للشعوب من أجل المشاركة حتى ولو على المستوى االجتماعي من خالل السماح لمنظمات المجتمع المدني 
تبدلته بتوسيع وتنويع األجهزة األمنية لمالحقة أي منظمة مجتمعية أو أي تحرك أو تجمع مهما بالعمل، تنكرت األنظمة لهذا الدور واس

كان اسمه أو هدفه، وفي حاالت أخرى تم احتواء تلك المنظمات وأدلجتها واختراق ييادتها حتى أصبحت متماهية في سياساتها مع 
 رغبات السلطة.

، أي بعد عام من 1989دين بن علي لم تشهد تونس أي انتخابات جدية إال في عام طوال حكم الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العاب
تولي بن علي السلطة، وكان هدفها تثبيت أركان الحكم القديم المتجدد للخروج من األزمة السياسية والتدهور االقتصادي التي شهدتها 

لطة قوة اإلسالميين، ممثلين في حزب النهضة، الذين لم تكن السالبالد قبيل إزاحة بورقيبة. بيد أن مشكلة هذه االنتخابات كشفت عن 
مستعدة للتسامح معهم، خاصة وأنها أمضت سنوات طويلة في مالحقتهم وسجنهم، لذلك لم تدم التجربة سوى فترة قصيرة عادت بعدها 

 األمور إلى نقطة البداية. 

رجية وليست نابعة من رغبة ذاتية وطبيعية من النظام التونسي وجنوحا والواقع أن الرغبة في االنفتاح كانت نتيجة عوامل اجبارية خا
 حقيقيا لإلصالح، لذلك كان االهتمام بالشكل أكثر من المضمون، لتنتهي التجربة مع تراجع العوامل الخارجية.

الحكام الدكتاتوريين في على غرار  %99.9في ليبيا، لم يكلف الزعيم معمر القذافي نفسه عناء إجراء انتخابات يحصل فيها على 
محيطه اإلفريقي والعربي، فقد تخطى هذا األسلوب إلى نوع يراه أكثر تمثيال من الديمقراطية الغربية أال وهو النظام الجماهيري، حيث 

غربية لتتولى الجماهير حكم نفسها بنفسها وفق ما جاء في كتابه األخضر، وهو بهذا اعتبر نفسه خارج دائرة الضغوط والمطالبات ا
 (.Noueihed & Warren, 2012) بالحكم الديمقراطي

، كان حزب 2009لتوليه الحكم، أي في األول من سبتمبر  40وفي مصر المجاورة، وبعد ثالثة أشهرمن احتفاالت القذافي بالذكرى 
أعمال عنف  من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات شهدت %83الرئيس المصري حسني مبارك، الحزب الوطني قد حصل على 

واعتقاالت وشابتها اتهامات بالتزوير وشراء األصوات وهيمنت عليها القوى السياسية المتحالفة مع النظام وتتألف في جوهرها من رجال 
 أعمال ذوي نفوذ قوي ونفعيين وفاسدين.

ول إصالح قانون االنتخاب وظل لعامين آخرين بسبب خالفات ح 2009أما في اليمن فقد تأجلت االنتخابات البرلمانية المقررة في 
 ، يتطلع لمواصلة حكمه الممتد منذ ثالثة عقود دون مهددات سياسية تلوح في األفق. 2011الرئيس اليمني، حتى 
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وفي سوريا كانت قد مضت ثالث سنوات من والية ثانية مدتها سبع سنوات للرئيس بشار األسد الذي تم تعديل الدستور لخفض سن 
  Noueihed) 2000، وذلك إلفساح المجال أمامه لوراثة حكم أبيه المتوفى عام 40عاما بدال من  34صب ليكون المرشح لهذا المن

&  Warren ،2012.) 

وفي الدول العربية التي لم تضربها الظاهرة، فقد غشيتها حالة من التململ والمواجهات المحدودة التي سرعان ما تراجعت لكنها أطلقت 
في المغرب والجزائر، مما دفع هاتين الدولتين إلجراء إصالحات سياسية واقتصادية، وهو ما قامت به أيضا دول جر  إنذار لألنظمة 

 أخرى في منطقة الخليج.

وجميع األنظمة آنفة الذكر لم تكن تصدق أو تقتنع بأنها قاب قوسين أو أدني من تسونامي الربيع العربي، وكان كل زعيم عربي يعتبر 
جواره ال ينطبق عليه، ويتحدث عن اختالف ظروف ومعطيات بالده عن غيرها، رغم أن الجميع كان يسمع صدى هتاف ما حدث في 

 موحد أصبح شهيرًا، يتردد في أثير كل الدول العربية أال وهو "الشعب يريد إسقاط النظام".

ية أكثر منها اقتصادية أو اجتماعية، ذلك أن هذه الشعارات المطالبة برحيل األنظمة العربية، أثبتت أن ما جري كانت دوافعه سياس
االحتجاجات خرجت في دول نفطية مثل ليبيا، وبشكل محدود في بعض دول الخليج والجزائر، وهي أيضا دول ثرية، مثلما اندلعت في 

 تونس ومصر واليمن وهي دولبين متوسطة الحال وفقيرة.

طبيعي في مجاالت الحياة المختلفة وليس الثورات المفاجئة والعميقة، فإن األنظمة وإذا كان التغيير التدريجي واإلصالح هو النمط ال
االستبدادية التي تغلق كل آفاق التغيير عبر اإلقصاء والقمع وانتهاك الحقوق تدفع الشعوب إلى طريق واحد أال وهو طريق الثورة 

 والخروج إلى الشارع، وهو ما حدث بالفعل.
 

ات، من جملة ما كشفت، هو ضعف وهشاشة البنية السلطوية لهذه األنظمة، وتبين أنَّ العقلية البوليسية وما كشفته هذه االحتجاج
القمعية بدت عاجزة عن احتواء حركة هذه الشعوب التي فاقت في قوتها وصالبتها وتجاوبها مع األحداث قدرة األنظمة واألجهزة 

 األمنية.

إفرازات البيئة الدولية التي غذاها مفهوم الرئيس األميركي السابق جورج بوش بفرض وفي اإلطار السياسي أيضا، يمكن النظر في 
الديمقراطية على دول المنطقة، وهو ما نجم عنه احتالل العراق وتغيير نظام حكمه بالقوة. وكان ذلك في الواقع رسالة بأن أي تغيير 

 يلة.نحو الديمقراطية بالمنطقة مرحب به أميركيا بغض النظر عن الوس

لذلك عندما اندلعت هذه االحتجاجات، بعد ثمان سنوات تقريبا، في عقر دار أنظمة استبدادية حليفة للواليات المتحدة، لم يكن من 
الممكن لواشنطن التصدي لها، وهو ما فعلته إدارة الرئيس باراك أوباما، في البداية، من خالل رفع غطاء الحماية عن هذه األنظمة، 

جعت عن ذلك الحقا، لكنها لم تكن قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فقدت خرجت األمور عن السيطرة، وكان ورغم أنها ترا
 بعض الحلفاء قد سقطوا بالفعل.
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 يوإن كانت االستدارة األميركية إزاء الربيع العربي لم تكن مفهومة، ربما بسبب سرعة وفجائية األحداث وما أحدثه ذلك من إرباك سياس
(، أو 2011، رمزي المنياوي ) في اإلقليم وخارجه، لكن بعض المحللين وضعوها في إطار فلسفة أميركية عرفت بالفوضى الخالقة

 الشرق األوسط الجديد.

 األسباب االقتصادية:

في  العربية الفقيرة تعانيارتفاعا ملحوظا في أسعار الغذاء على مستوى العالم، وهو ما جعل ميزانيات الدول  2010شهدت أواخر العام 
سبيل توفير األساسيات، أضف لذلك ارتفاع أسعار الوقود حيث وصل سعر برميل النفط لنحو مائة دوالر مما خلق مزيدا من 

 الصعوبات في ميزانيات هذه الدول.

ى القياسي السابق الذي وصل ، متجاوزا المستو 2010وأظهر مؤشر األمم المتحدة ألسعار الغذاء العالمية مستوى يياسيا في ديسمبر 
 .2008إليه خالل ارتفاع أسعار السلع األساسية من منتصف عام 

 ٪25وصعدت إلى ما يصل  2010في ديسمبر  ٪4.3سلعة غذائية بما في ذلك الذرة والسكر واللحوم، بنسبة  55فقد قفزت تكلفة 
 .2009في عام  ٪20، بعد أن ارتفعت بنسبة 2011لعام 

بسبب ارتفاع االستهالك العالمي وزيادة المضاربات في وقت تراجعت  2010سلع بشكل عام في النصف الثاني من وتعززت أسعار ال
 فيه إمدادات المحاصيل في روسيا، بسبب موجة حر يياسية في صيف ذلك العام.

 (2011-2009)مؤشر أسعار الغذاء حسب منظمة األغذية والزراعة لألعوام 
 السكر الزيوت والدهون  الحبوب منتجات االلبان اللحوم ةمؤشر أسعار االغذي العام

2009 160.3 141.3 148.6 170.2 152.8 257.3 

2010 188.0 158.3 206.6 179.2 197.4 302.0 

2011 229.9 183.3 229.5 240.9 254.5 368.9 

 موقع منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء على اإلنترنت المصدر:
، مما أدى لتشديد االئتمان من قبل 2010أسعار الغذاء هذا إلى التضخم في العديد من بلدان األسواق الناشئة خالل عام أدى ارتفاع 

 البنوك المركزية في الهند والصين وغيرها.

وما تالها من ركود عالمي تهاوت على إثره األسعار، أثارت االضطرابات في  2008االرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في عام 
منظمة )البلدان األكثر فقرا وأجبرت بعض الدول على حظر تصدير بعض المحاصيل لتجنب المزيد من االضطرابات االجتماعية 

 (.2013غذاء، األغذية والزراعة ألسعار ال

كما أدت الممارسات االحتكارية من األنظمة الحاكمة وأتباعها إلى تدهور األوضاع االقتصادية وانتشار الفقر وتدنى مستويات المعيشة 
 وزيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء مع تفشي الفساد والمحسوبية والرشوة، وبالتالي تدهور األوضاع االجتماعية.
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األسباب لحالة اإلحباط والغبن خاصة وسط الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ثم يتوجهون إلى رصيف االنتظار مع تضاف هذه 
غياب فرص التوظيف، ليتراكم مع مرور الوقت جيل كامل من العاطلين عن العمل، في حين تذهب الفرص القليلة المتاحة إلى أبناء 

 أو مؤيدي السلطة والنخبة التي تدور في فلكه. األثرياء القادرين على شراء هذه الوظائف

 الثورة االتصالية:

كان لوسائل التواصل االجتماعي دور بارز في الحشد الشعبي وذلك لسهولة التعامل معها وتوفر األجهزة الذكية والكمبيوترات 
ن المنصة، وتفاعلت مع محتواها م المحمولة. ففي فيسبوك مثال نجد أن جميع قطاعات الشعب استطاعت بسهولة االنخراط في هذه

أخبار وتبادل مقاطع الفيديو والصور، لذلك فإن الفئات المتمكنة من فهم هذه الوسائل، خاصة الشباب المتعلم، وجد فرصته في صنع 
 بعض المحتويات البسيطة القادرة على الوصول إلى الجماهير المتنوعة بمختلف شرائحها وبالتالي التأثير فيها.

جد الكثيف والهائل للجماهير بمختلف التوجهات واألعمار خاصة الشباب في وسائل التواصل االجتماعي واستعدادها للمشاركة فالتوا
في التعبئة االفتراضية أو "التعبئة المشبكة" التي كانت تمثل خزان إمداد للتعبئة على األرض، أدت لديمومة المظاهرات واالحتجاجات 

حاجز الخوف بالقدرة على التعليق على األخبار ومعارضة األنظمة الحاكمة على المأل، بفضل إمكانية  في الشارع. بجانب انكسار
 التخفي سواء عن طريق األسماء الحركية أو أماكن الولوج، مما صعب على السلطات مالحقة أمثال هؤالء.

يرة المعرفية المستمدة من مواقع اإلنترنت والمنصات وعليه، فإذا أخذنا في االعتبار انكسار حاجز الخوف لدى الجماهير وتوفر الذخ
االجتماعية واالطالع عن كثب على مفاهيم ما يعرف بالديمقراطية الرقمية مع التالحم الذي تذوب فيه الهويات الفردية في الشارع 

 ئة. ات المنبثقة عن هذه البينتيجة التحفيز القوي الذي تمارسه وسائل اإلعالم الجديدة، فيمكننا عندئذ التكهن بقوة االحتجاج

كذلك يمكننا أيضا، مالحظة قوة وسائل التواصل االجتماعي في دعم المجتمع المدني وتعزيز قوة وتماسك الفضاء العام، بما يسمح 
مثل حرية  ةبكشف الفساد واالستبداد في النظام الحاكم سواء كان ديمقراطيا أو شموليا. ونسبة لوجود آليات أخرى في النظم الديمقراطي

 .الرأي والتعبير واإلعالم الحر، فإن دور وسائل التواصل االجتماعي يبدو أكثر جاذبية وفاعلية في النظم الشمولية

كما اثبتت هذه الشبكات خالل السنوات القليلة الماضية على أنها ليست بمعزل عن الواقع؛ كما كان االعتقاد السائد عنها، كونها عالم 
 .أطر وقوانين بعيدة عن الواقع المعاش، بل إنها في كثير من األحيان اعتبرت انعكاسا لهذا الواقعافتراضي تحكمه 

ومن خالل تجارب الثورات العربية، فإن هناك دور ملمو  لمواقع التواصل االجتماعي في تحريك الشارع مما أعطاها بعدا سياسيا بعد 
يهي فقط، ساعدها فيه المناخ الذي ينشط فيه مستخدموها، وهو ما يمكن معه أن اقتصرت في الماضي على الدور االجتماعي والترف

تفسير نجاحها في تعزيز االحتجاجات الشعبية في بعض دول المنطقة. فالبيئة السياسية واالجتماعية العربية مواتيه لهذه االحتجاجات 
ياسي من قبل األنظمة الحاكمة، في حين ساعد إخفاق نظرا لما لعبته هذه الوسائل في كشف الفساد المستشري والقمع والكبت الس
 األنظمة السياسية في تحقيق التغيير الذي وعدت به أو تراجعت عنه.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرونالسادس  العدد

 م 2020 – ولاأل كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

139 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

والمالحظ أيضا أن الذين شاركوا في الثورة في بدايتها هم شباب فيسبوك، وناشطي مواقع التواصل االجتماعي عموما، وهؤالء جميعا 
تراجعت اجتماعيا بعد أن كانت ميسورة الحال فيما مضى وذلك بسبب هيمنة طبقة طفيلية مرتبطة  ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي

 باألنظمة، تسيدت المشهد االقتصادي واالجتماعي.

وإن كان التغيير الذي حدث في المنطقة شاركت فيه كل قطاعات الشعب إال أن فئة الشباب كان لها الدور األبرز في هذه الثورات، 
لعدة أسباب، بدت أكثر تأثيرا على الشباب، يمكن حصرها في المظالم السياسية واالقتصادية والثورة االتصالية، بجانب العوامل وذلك 

 اإلقليمية والدولية المواتية.

 الخالصة:

متمثلة في قتصادية اليمكن القول إذن إن العوامل السياسية المتمثلة في االستبداد والفساد واحتكار السلطة وقمع المعارضة وتلك اال
الفقر والبطالة واالحتكار والرشوة والمحسوبية بجانب ارتفاع مستويات البطالة، ولدت غبنا واستياء وغضبا شعبيا تراكم على مدى 

سنوات طويلة، ليجد في أدوات االتصال الحديثة من هواتف نقالة وإنترنت ومواقع تواصل اجتماعي محفزا له وجه بوصلة الجماهير 
ذ همتها للخروج إلى الشارع في موجات احتجاج متواصلة، انتهت بتقويض عدد من األنظمة الدكتاتورية التي حكمت سنوات وشح
 طويلة.

وعليه فقد شكلت الثورات الشعبية العربية نقلة نوعية في أسلوب وتكتيكات الجماهير المطالبة بحقوقها، إذ أنه منذ العصور القديمة 
لعنف والدماء، سواء من جانب الجموع الثائرة، أو من جانب السلطة الحاكمة، لكننا اليوم نشهد شكال جديدا ارتبط مفهوم الثورة با

للثورات العربية، بعيدا عن أسلوب االنقالبات العسكرية، وبعيدا أيضا عن عنف الثوار تجاه السلطة، فعلى ما يبدو أن الجماهير العربية 
 ولم تكن متأكدة من نجاعته ونجاحه.اختارت هذا األسلوب كمسار تجريبي، 

 المراجع باللغة العربية:
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 ، األردن.٢٠٠٢تقرير التنمية البشرية العربية، 
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Summary: 

This paper discusses the factors that contributed to the outbreak of some popular revolutions in the Arab world starting in 

late 2010, and examines the internal and external factors that affected the rise of the popular wave that ended with the 

undermining of dictatorial rule in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen, while still The people of Syria are struggling to 

achieve the change they want. Although this path was encountered by many problems, to the point that some considered it 

a failure, what they created from a new reality on the political and social level indicates that the main message of these 

revolutions has arrived: change through peaceful means is possible, even with high price. 

In light of the political restrictions, including the absence of political participation, oppression, blended with other factors 

such as unemployment, corruption, social injustice, the factors of the revolution were available. Most of the slogans raised 
in these demonstrations called for the overthrow of the regime, calling for political pluralism and fighting corruption as an 

entry point to reform the economy and leveling up the standard of living, which means that the political motives were a 

starting point.  

These masses see the demonstrations as a tool for change that can be used at a time when they see their counterparts in 

democratic countries topple governments that do not respond to the demands of the public through free and fair elections, 

which are not present in Arab countries. For many years, Arab regimes failed to follow a democratic path that would 

enable them to understand and measure the trends and desires of the street. Therefore, when popular unrest began to 
surface in the form of calls to demonstrate, these regimes resorted to traditional tools of repression to pursue and arrest the 

opposition leaders who had no real role in what was happening. 

At the same time, the Internet revolution created a platform that gave the disgruntled a virtual platform that had a major 

role in coordinating mobilization in cyberspace and the street. The Arab youth took advantage of the Internet as an 

important tool in promoting its anti-authorities activity and organized itself in a horizontal structure that enabled it to 

coordinate and manage street movements away from the eyes of security. 

In fact, the incident of Mohamed Bouazizi burning himself in the Tunisian town of Sidi Bouzid was nothing but the straw 

that broke the camel’s back, as the atmosphere in his country and the Arab neighborhood was ready for this explosion.  

Social media, which reported the facts of the events in all means of communication, drove the sympathy and support of the 

masses on a large scale. Accordingly, it can be said that there are three main factors, political, economic and 

communicative, that contributed to enabling some of the spring revolutions to bring about political change that toppled the 

regimes of Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. 
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