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 ملخص

أسهم في اندالع الثورات العربية عدة عوامل، أهمها: أزمة الدولة الوطنية والشعور بفقدان الكرامة اإلنسانية وتغول األنظمة على 

 سممرار حقوق وحريات األفراد والجماعات، وأزمة النظام اإلقليمي الذي يبدو أنه لم يعد قادًرا على اال

 

ولكن هناك ثالثة أسباب رئيسية لمقدم الثورة المضادة، وهي: االنقسامات السابقة في المجممع والمي جعلت القوى المشاركة في الثورة 

 ال تمفق على أهدافها ومطالبها، والمماهي بين الدولة والنظام، وأن ميزان القوى لم يكن مقمصًرا على حدود الدولة 

 

 مقدمة

 

سية واالقمصادية واالجمماعية، بجانب العوامل الخارجية الثورات العربية كانت حصيلة لمجموعة من العوامل الداخلية السيا

المي كان لها دور محدود، وهذه الثورات شكَّلت المغيير السياسي الذي زعزع بنية الدولة المسلطية في العالم العربي؛ مما 

 ساعد في سقوط بعض األنظمة العربية 

 

قبل، نظَّم مركز الجزيرة للدراسات حلقة نقاشية بعنوان " وحول حصيلة هذه الثورات، وتأثيرها على المنطقة، وآفاق المسم

 الثورات العربية: الحصيلة واآلفاق"، تحدث فيها المؤرخ والباحث األول في مركز الجزيرة للدراسات الدكمور بشير نافع 

 

 إبداع الثورات

 

وًما ومسمقبلها السياسي، وبالمالي الثورات العربية غيّرت الرؤية السياسية للدول الغربية حول منطقة الشرق األوسط عم

 أفرزت هذه الثورات عالقات دولية جديدة مع الغرب تعمل على تغيير شكل المحالفات المي كانت موجودة بالمنطقة 

 

كما أفرزت هيمنة القوى اإلسالمية على السلطة، وذلك بعد نمائج االنمخابات المي أعقبت المغيير السياسي لألنظمة العربية 

 ت، ما كان له كبير األثر في تنشيط الميارات اإلسالمية بمخملف أنواعها في المنطقة العربية  المي سقط

 )الجزيرة(
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 وما زالت هذه الثورات تراوح مكانها دون تحقيق أهدافها المي نادت بها، بل قابلمها وواجهمها الثورات المضادة 

 ى أين تسير؟ماهي حصيلة هذه الثورات، وتأثيرها على المنطقة، وآفاق المسمقبل وإل

 

 أشار المشاركون إلى ثالثة عوامل أسهمت في إبداع الثورات، وهي:

أزمة الدولة الوطنية المي جاءت أصاًل بإرادة خارجية؛ حيث أخفقت هذه الدولة في الثالثين سنة الماضية في   1

االقمصاد والصحة 

والمنمية  وعلى 

سبيل المثال فإن 

ا  مصر حققت نمّوً

 اقمصاديًّا في القرن

الماضي، ولكنه 

ذهب إلى نخبة 

مصرية وليس إلى 

كل الشعب  وأسهم 

الصراع مع إسرائيل 

 ت  في تفاقم هذه األزما

الشعور بفقدان الكرامة اإلنسانية، بسبب تسلط األنظمة المي عجزت عن إثبات شرعيمها فلجأت إلى تضخيم   5

العمقاالت والمعذيب والمس بالكرامة الذراع األمني لها وفرض القبضة القاهرة على الشعب بما في ذلك ا

 اإلنسانية  وأدَّى ذلك طبًعا إلى عدم قدرة الشعوب على تغيير النظام بالوسائل الديمقراطية 

أزمة النظام اإلقليمي ككل والذي يبدو أنه لم يعد قادًرا على االسممرار؛ فالثورات المضادة حققت نجاحات ولكنها   3

 ما سملبث أن تمراجع 

ت الثورات تراوح مكانها دون تحقيق أهدافها المي نادت بها، بل واجهت الثورات المضادة؛ حيث أشار المجمِمعون وما زال

 إلى أن ما جرى ليس غريبًا، فكل الثورات المضادة في الماسع عشر هُزمت على يد الثورة المضادة )باسمثناء بريطانيا( 

 

 أسباب اإلخفاق

 

طقة؛ فقد اسمعرض المجممعون األسباب المي أدت إلى وصول الثورات إلى ما وصلت وفي محاولة لفهم ما جرى في المن

 إليه  وفي الخالصة، تم اسمعراض ثالثة أسباب رئيسية، وهي:

االنقسامات السابقة في المجممع والمي جعلت القوى المشاركة في الثورة ال تمفق على أهدافها ومطالبها، خصوًصا   1

ة فاصلة بين الحكم والدولة؛ األمر الذي صعَّب على الثورات الفصل بينهما وأدَّى إلى أنه لم يعد هناك من مساف

خالف داخل مكونات الثورة أو تقدم للثورة المضادة المي ال تميز أصاًل بين الحكم والدولة؛ حيث ترى القوى 

 ادة المضادة أن معارضة الُحكم هو معارضة للدولة وإضرار بالنخب المي تقود الثورة المض

 ولم تممكن الثورات من إعادة بناء اإلجماع في الدولة الواحدة بالعملية السلمية؛ ما أدَّى إلى اسممرار انقسامها 

 من حلقة النقاش )الجزيرة(نب اج
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المماهي بين الدولة والنظام: وفي هذا تم اإلشارة إلى أن الثورة المصرية أزاحت النظام ولكن لم تغير في الدولة،   5

مشكلة؛ ولذلك فقد انقضت الثورات المضادة من خالل ما تبقى لها من كما أن الثورة في سوريا واجهت نفس ال

 أجهزة وقوى ممرسخة لمحاولة إفشال الثورة، حيث لم يكن للعامل الدولي أي تأثير لدى الطرفين 

ميزان القوى لم يكن مقمصًرا على حدود الدولة، بل جاءت المدخالت العربية لمدفع بالثورة المضادة فيما حاولت   3

ل أخرى دعم الثورة  وفضاًل عن ذلك تدخلت إيران في سوريا واليمن فعملت على إجهاض الثورة لحسابات دو

 سياسية أو طائفية 

وخلصت الحلقة إلى أن المنطقة مقبلة على تغيير ال محالة وأن ما حدث من تقدم الثورة المضادة في العاميين الماضيين لن 

 يسممر أو يسمقر 

 

وأشار المشاركون إلى ممغيرات وقعت مؤخًرا في المنطقة سمؤدي إلى كبح جماح الثورة المضادة، منها: المغيير في الحكم 

في السعودية، وتنامي الشعور بالخطر الطائفي من خالل تحالف إيران مع الحوثيين فضاًل عن إخفاقات الثورة المضادة في 

 ليبيا 

_________________________________ 
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