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   لخصالم  

ج ال ذلر التارياية العميِّة للع امم الم فر  يج سةةيرلر  التح م الديم فراأج يج أف ار تهدف هذه  الدراسةةة ىلت تِّيةةل

خ في  ، مملال يج «الم رلث التارياج» بعض المفةاهي  المركيية، ملم(، لعالفتهةا ب0202 – 0202) «الربيع العربج» ترسةةةةةة 

ج ل  تسةةت ع ضةةعو ال اا الت، ليتملم يج «التأخر التارياج»ل العربية؛  االسةةتيالب بالبلبة لالع و لاالسةةتبداد لدظ أ امة الحك 

  التراث ، ليت لت يج الع ي عن فراب«التارياج اال سةةداد»؛ ل أن ت تج يكرا تاريايا تحارب به اللِّاية الم اهضةةة للتِّدو لالحدافة

 لأليدي ل جيات العربية. لفد ت  اتباع الم هج التارياج، منالعربج اإلسةةةةةالمج بيةةةةة ر  مباير  للل ابو الم لِّة لالحِّا   اللابتة 

باعتباره حدفا تاريايا جديرا بالدراسةةةةةة؛  ارا ل ج د عالفة بين هذا الحدث لبعض اإلاةةةةةكاليات « الربيع العربج»خالم تحليم 

 فر يج عامة، ترتبط بع امم تالتةارياية لت  ر أ امة الحك  لالم تمعات العربية، حيث يت  تفكي  هذه اإلاةةةةةةكاليات ىلت مفاهي  

ت  تحليم األسةةةةةباب الداخلية لالاارجية الكام ة خلو حدث لعلت هذا األسةةةةةا ، «. الربيع العربج»التح م الديم فراأج لبلدان 

علت خلفية هذه المفاهي  المركيية اللالفة. لفد ألضةةحو  تا ج البحث أن التمسةة  بالم رلث التارياج  ل تا  ها« الربيع العربج»

السةةةةةياسةةةةةج لاأليدي ل جج لاللِّايج كمرجعية فابتة يج ممارسةةةةةة الحك  يج الدللة العربية، لتكرية البق ت الِّبلية التِّليدية ب ااو ل

الحك ، لعدو تمكن أ امة الحك  العربية من حم فضةةية يلسةة ين لتحرير بلدا ها من الفِّر لال هم لالتالو، لكذل  ع ي ال اا 

يم عِّال ج ت  يري جديد للتراث العربج اإلسةةةةةةالمج، كم ذل  فد تر  أفرا ملم سةةةةةةا يج عرفلة ب اب العربية الملِّفة عن بل ر  تأل

. لت صةةةةةج «الربيع العربج»م تمعات ال هضةةةةةة لالتِّدو لالحدافة يج البلدان العربية، لىعافة التح الت الديم فراأية يج أف ار 

 الحدافة لالتِّدو كا    هامة لت الز التأخر التارياج الذي يعيشه الدراسة بالعمم علت تأصيم الفكر التارياج الذي يدايع عن في 

 العرب، لتحِّي  ىراد  سياسية ليكرية صلبة ت شد التِّدو لال هضة.  

 التارياج، الدلم العربية. اال سدادالم رلث التارياج، التأخر التارياج، الربيع العربج،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims to investigate the deep historical roots of the factors that influenced the process of 

democratic transformation in the countries of the “Arab Spring” (2010-2019), and their 

relationship to the “historical heritage”, represented in the consolidation of the values of violence 

and tyranny in the Arab regimes; the “historical delay”, represented in the weakness of the elites 

who were unable to produce a historical thought that confronts the anti-progressive culture; and 

the “historical blockage” manifested in the inability to understand the Arab-Islamic heritage in 

contrast with the absolute dogmas of Arab ideologies. Following the historical method, the internal 

and external causes behind the event of “Arab Spring” and its outcomes were analyzed in the light 

of these three central concepts. Results showed that adhering to the historical, political, ideological 

and cultural heritage as an absolute reference in the practice of governance in the Arab state, the 

consolidation of the traditional tribal structures of the ruling system, and the inability of Arab 

regimes to solve the Palestinian problem and liberate their countries from poverty, ignorance and 

underdevelopment, and the inability of the educated Arab elites to make a new enlightening 

rational interpretation of the Arab-Islamic heritage, all of which had a tangible effect in impeding 

democratic transformations in the countries of “Arab Spring”. Consolidating historical thought 

that defends the values of modernity and progress to overcome the historical delay experienced by 

the Arabs, and to achieve a solid political and intellectual will that seeks progress and renaissance, 

is recommended. 

Keywords: The Arab Spring, Historical Heritage, Historical Delay, Historical Blockage, Arab 

Countries. 
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 المقدمة . 1

يج ت  ة بعد ىفداو الم اأن محمد الب عيييي علت ىحراق  فسةةةةةه احت اجا علت فياو أحد  اال تفاضةةةةةة الشةةةةةعبيةا دلعو 

، ا  لِّو المااهرات الباضبة التارياج . لعلت أفر هذا الحدث0202ديسةمبر  01أيراد الشةرأة المحلية بهها ته، لكان ذل  يج 

لل  تت فو حتت تمو اإلأاحة بحك  الر ية زين العابدين بن علج، لمن ت  ة ا تِّلو اةرار  األحداث لت جج الشارع الميري 

لو ىلت الم البة برحيم  ضةةةد حك  الر ية محمد حسةةة ج مبار ، حيث بدأت الم البات الشةةةعبية باإلصةةةالم، ف  سةةةرعان ما تح  

، لبعد ذل  امتد ت حمت الم البات بالديمِّراأية 0200ي اير  02يتحِِّّةو للمتاةاهرين م ةالبه ، لكةان ذل  يج  ؛مبةار الر ية 

 (. 021: 0202لالتبيير ىلت البلدان العربية األخرظ. )ال ب ري 

، «جالربيع العرب»جماهيرية يج تل  الفتر  ميةةةة ل  هب ات لحركات ِّد أقأل  علت ما حيةةةةم يج البلدان العربية من ل

ل   غير أن ال  املحيث أن هذا الميةة ل  أصةةب  الحِّا م ضةةع جدم بين الباحلين، يِّد ت  لضةةعه يج هذه الدراسةةة بين هاللي ن. 

ر أ امة الحك  يج يج تبيي التحركات ال ماهيريةيكن حليفا لال تفاضةات يج جميع الدلم العربية التج حيلو ييها؛ يبي ما   حو 

( لالسةة دان 0202يج كم من ال يا ر )ي اير  ، لذل ، لبعد مرلر عِّد زم ج تِّريبا0200 - 0202يج الفتر  من ت  ة لميةةر 

(؛ ل  يكن األمر كذل  يج 41: 0202)مشةةةةةةيكة « م جة الربيع العربج اللا ية»(، ييمةا أقأل  عليه بعض الباحلين 0202)أبريةم 

لو م جات االحت اجات يِّد ، لغيرها ليبيا لاليمن لسة ريا حتت  ل ةسمت اصلة علت الىلت صةراعات دم ية لدان يج تل  البتح  

 (. 0/0200/ 0)صابر  هذه اللحاة.

الم تمع المد ج، لأن فادتها ه  أ ها  ابعة من ه  « الربيع العربج»حدث الحركات الشةةةةةةعبية يج بةه تمييت أه  مةا ىن 

تعلمين الذين  ألحياب االتِّ يات الحديلة للسةةي ر  علت الفضةةاب العاو، لل  ياضةةع ا لت جيهات  اسةةتبل ااةةباب ال بِّة ال سةة ت المق

لتيمين  ،السةةةياسةةةيةلالم امات  ؛ حسةةةن 20:0200. )أب  حسةةةن ذات أبيعة افتيةةةادية لاجتماعية عامةسةةةلمية م الا بلكا  ا مق

0202 :002.)  

( 2020 – 2020) «الربيع العربج»بالتبيير يج يتر  مع أن يريِّا من الباحلين يرظ أن الحركات االجتماعية المق البة 

 ل جية لرؤية أيدي ،لاض لأي  اسةتراتي ية بر امج لفد  شةأت بية ر  عف ية لارت الية  ارا لبياب فياد  سةياسةية م حد  ذات 

رظ أن تيامن ا  الق (، ىال  أ ه يج المِّابم، يهن يريِّا فا يا من الباحلين ي044: 0201مق سةةةة مة لدظ فاد  هذه الحركات )الكشةةةة  

ل  يكن من فبيم الميةةاديات التارياية؛ يال يمكن ألحداث بهذا الح   أن ت د مكا ها يج مسةةار التاريخ  «الربيع العربج»حركات 

 حدثأن  رظ(. له ا  يري  فالث ي4: 0201ليةةةةدية، بم أ ها  تا ج م  ِّية لأبيعية لت  رات تارياية سةةةةابِّة )عريات ل تي ة 

من فبةةم الم امةةات األميركيةةة غير الحك ميةةة، لبتم يةةم حك مج أميركج،  0222ا  ةةا لةةه م ةةذ عةةاو كةةان مق « العربجالربيع »

الشةةةرق  عدو االسةةةتِّرار يجالف ضةةةت لتشةةة يع لإل  از التبيير الديم فراأج، « الربيع العربج»لتحري  الرأي العاو يج أف ار 

 (. 040: 0202)حاج ميل د لالبربية يج الم  ِّة  بما يادو السياسة لالميال  األميركيةل ؛األلسط

ة ؛ للذا يمكن مِّاربته كااهر  تاريايزم يا أ يمفد برز بفعم ت  ر تارياج  «الربيع العربج» حدثترظ البةاحلةة أن 

لاللِّايية التج ظهر ييها، ف  دراسةةةةة أه  الفاعلين التاريايين الذين  سةةةةياسةةةةيةمرتب ة باليمان لالمكان، لبيان خيةةةةا ب البيلة ال

جد لتك ن ييهلذل  (، 12: 0222التارياج، ليِّا لتعبير أرك ن ) ذل  الحدثكا  ا لراب  ، الحدث ضمن السياق التارياج الذي لق

 .(Reynolds 2008:267)حيث ال يمكن يهمه خارج هذا السياق، لباعتباره محيلة لتفاعم الع امم التج أ ت ته 
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أزمة حك ، لأزمة سةةةياسةةةات، تعبر عن فالث ىاةةةكالي ات   ؛ يهتماما اكن عف ييل  الالحِّة  لت  راته« الربيع العربج»ىن حدث  

و البق ت العيةةبية التِّليدية يج  ااو الحك  بحيث يعبر ال ااو السةةياسةةج  إشكككالية الدةلة البرةيةة، لهج أسةةاسةةيتارياية  التج كرسةة 

و فدر  ال اا ؛ أييج ال ا  السةةياسةةية العربية ةإشكككالية العككرعيةميةةالحها الااصةةة؛ تحِّ  حاكمة جماعات ضةةيِّة عن ميةةال  

 جتمعةإشكالية البالقة ةين الدةلة ةالمم تمع؛ هج األكلر مال مة لل حك ميةعلت ت ليد االعتِّاد بأن م سساته الالعربج السةياسج 

ات يت لةةا معةةال ةةة (. لحيةةث أن حةةم 14 - 14: 0204)محمةةد  الم رلث »مفةةاهي  تةةاريايةةة مح ريةةة، كمفه و هةةذه اإلاةةةةةةكةةاليةة 

حث تت لةا ب« الربيع العربج»، يةهن المِّةاربةة التةاريايةة لاةاهر  «التةارياج اال سةةةةةةداد» ل «التةأخر التةارياج»، ل«التةارياج

  عالفتها بهذه المفاهي .ىأار يج لمذك ر  اإلاكاليات ا

بحاجة أيضةةةةا ىلت بحث متعم ؛ ذل  أ ه فد ت  ىرجاب  «الربيع العربج»الديم فراأج يج دلم  لتح ما سةةةةيرلر كما أن 

الديم فراأية يج الم  ِّة العربية العتبارات تتعل  بال ضةةج السةةياسةةج الذي ه  أسةةا  الديم فراأية، لتحو ذريعة الحفاظ علت 

بالرااد )ياسية حِّ ق السللم اأ ين فبم الت يير الحاجات األساسية عبر  ال حد  ال أ ية، لتحِّي  الت مية االفتيادية لاالجتماعية

0202 :242 .) 

 

   ةأهدافها معكلة الدراسة. 1.1

، لفد أع اويحتاج ىلت عِّ د للية ىلت اةةةةةةامم بةداية لتبيير تارياج  0200يعتبر مةا حةدث يج العةال  العربج بعةد عةاو 

(، 0202 – 0202)« العربجالربيع »تضةةايرت م م عة من الدلايع لاألسةةباب التارياية التج فادت ىلت االضةة رابات يج دلم 

لهج: أزمة اله ية لاال تماب )عدو لج د ه ية فِّايية م حد  تشةةة ع  ه ا ، أل امة الحاكمةل أزمات الحكم التاريخيةلأبرزها ه  

مفه و ال حد  ال أ ية(، لأزمة المشةةةاركة )عدو مشةةةاركة الم اأ ين يج عملية صةةة ع الِّرار(، لأزمة الت زيع )ع ي ال ااو عن 

حِّي  ت عن هالع ي، لفا   ج ككيان سةةياسةةجللدللة لتتضةةمن غياب الشةةرعية  ؛ت زيع الم ارد لأعباب الت مية(، لأزمة الشةةرعية

 (. 02 - 01: 0202الت مية االفتيادية لالعدالة االجتماعية. )أزرلام 

، لعةدو تحِّ  جميع أهةداف الحركات الشةةةةةةعبية، فد «الربيع العربج»غير أن تعلر عمليةة اال تِّةام الةديم فراأج بةدلم 

، ة الحك كمرجعية فابتة يج ممارساالسةتبداد  خترسة  أي  ؛المورةث التاريخيع امم تارياية، تتملم يج فالفة حدث ب تي ة تفاعم 

داخلج يتملم اال سداد ال»حيث  ؛ةاالنسداد التاريخي، تال و لعج ال ماهير عن ال افع االجتماعجليت لت يج ؛ ةالتأخر التاريخي

لع ي اما يت لت اال سداد الاارجج يج يي؛ الحضةاري تحرير الدلم العربية من الفِّر لال هم لالتالوعن يج ع ي أ امة الحك  

 (.12: 0204)صال   «.جديد للتراث العربج اإلسالمجحدافج بل ر  تأليم عِّال ج  عن

ج ال ذلر التارياية العميِّة هذه الدراسةةةةةة ىلت  علت هذا األسةةةةةا ، تهدف التح م سةةةةةيرلر  للع امم الم فر  يج تِّيةةةةةل

الم رلث » :لهج، سةةةةةةب  ذكرهةةا هةةامةةة مفةةاهي (، لعالفتهةةا ب0202 – 0202) «الربيع العربج»الةةديم فراأج يج أف ةةار 

 .  «التارياج اال سداد» ل ،«التأخر التارياج»، ل«التارياج
 

 أهمية الدراسة . 1.1

لفع يج  يذال، ل«لربيع العربجا» الحدث التارياجتقعتبر هذه الدراسةةةةة، يج حدلد عل  الباحلة، المحاللة األللت لتحليم 

 ( من م ا ر اإلاكاليات لالمفاهي  التارياية، 2020 – 0202لِّرن العشرين )لالعِّد اللا ج 
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الربيع »االجتماعية يج أف ار ل السةياسةية من خالم ت ظيو تل  المفاهي  لفه  السةياق التارياج لتل  األحداث، لتحليم األلضةاع

 .   افد جديد  ل برؤية تارياية م ض عية« العربج

 

 الدراسات الساةقة . 1.1

سات التج الدراليج المِّابم، يهن العل و السياسية.  يدانعددا كبيرا من الدراسات يج م« الربيع العربج» حدث اسةتِّ ا

 ارا ليةع بة دراسة هذا الم ض ع ك  ه ظاهر  جدلية لمتبير ، كما أ ه ، العددمن م ا ر تارياج محدلد   هذا الحدثت اللو 

 الحدث التارياجغير أن اسةةةتمرارية . 0202 ارا لبِّاب الع امم السةةةياسةةةية لاالجتماعية الم دية ىلت ظه ره عاو ال ييام فا ما؛ 

ن الم را من تعِّبهاجدا أمرا ملحا دراسةةةةةتهما ي عم ه  لتداعياته   ، ذل  أن االسةةةةةتمرار ال سةةةةةبج للااهر  التارياية ه  ما يمكل

رهازم يا لمكا يا ف مراحم ت      (. 10: 0202. )المحم دي لمآالتها ، لتعر 

ع الربي» حدثالم هج التارياج لدراسةةةة اسةةةتادمتا ، بالمشةةةكلة ذات صةةةلة دراسةةةتي نت  العل ر علت  ،ت هذا األسةةةا عل

هج ف ر  لاحد  يج التاريخ العربج « الربيع العربج»ف رات ايتراض أن علت ( 0204دراسةةةةةةة ال  ابج ) فةامو يِّةد«. العربج

ىلت أن   ام أي حركة و الدراسةةةة لخليةةة .الِّ مج الحديثالحديث، لأ ها ف ر  تارياية كبرظ ت سةةةة ل  ر جديد يج التاريخ 

الربيع »حدفا تاريايا بح   ف رية ه   تاج لتراك  الرؤية ال افعية عن أبيعة لح   اإلاكاليات التج ت اجهها األمة لالدللة، لأن 

 بين اليمن لالتاريخ.  بيير العالفةلتلالمفتام السياسج لاالجتماعج لحرية الشع ب،   ه« العربج

من م ا ر التأخر التارياج، حيث يرظ الباحث « الربيع العربج»( ىلت تحليم ف رات 0201هديو دراسةةةةةةة الا يا )

ىلت تأسةةةةةية الدللة ال أ ية لالم تمع المد ج يج سةةةةة رية التج اةةةةةهدتها الم  ِّة العربية فادت االسةةةةةتعمار األلرلبج أن مرحلة 

(، 0220)يج ميةةر التج داةة تها ف ر  أيل م مرحلة اللالعراق لميةةر. لفد كان أحد اال ِّسةةامات الهامة يج تل  المرحلة، ليج 

لالتأخر التارياج للم تمع التِّليدي.  ، ية ب ابعها الس حج، ه  الت افض بين الحدافة المد(0220) لمرحلة ما بعد الحرب البارد 

محاصةةر  ل ،اسةةتبلو الدللة التسةةل ية هذا الت افض، لاسةةتعا و بالب ت التِّليدية ال ديد  للم تمع العربج يج تكرية االسةةتبدادلفد 

 . 2020الت جه ال أ ج الديم فراأج لحركات الربيع العربج عاو 

 تِّنشكم مرب ها ب يت  ه ل  ىالربيع العربج، ىال  حدثات التارياية لرغ  أهمية الدراسةات السابِّة يج الكشو عن الالفي

الربيع »لمشةةةكالت اال تِّام الديم فراأج يج بلدان التارياج،  لاال سةةةداد تالوم رلث لالاللبِّضةةةايا التارياية،  إلاةةةكالياتبا

  الدلم بتل، لتحليم الع امم الم فر  يج التح م الديم فراأج ت الز هذه اللبراتىلت حيث تسةةةةعت الدراسةةةةة الحالية ، «العربج

 . يج ض ب تل  اإلاكاليات
 

 منهج الدراسة . 1.1

باعتباره حدفا تاريايا جديرا بالدراسةةةةةة؛ « الربيع العربج» تحليممن خالم  المنهج التاريخيتعتمد هذه الدراسةةةةة علت 

 ارا ل ج د عالفة بين هذا الحدث لبعض اإلاةةةةةكاليات التارياية لت  ر أ امة الحك  لالم تمعات العربية، حيث يت  تفكي  هذه 

: 2020)حسةةةةةةن « الربيع العربج»ع امم ت فر يج التح م الديم فراأج لبلدان بكم م ها  يرتبطاإلاةةةةةةكاليات ىلت مفاهي  عامة، 

الِّرن بالتج تع ج بالتتبع اليم ج للل رات العربية ضد االستعمار  النظرة الظاهرةعلت أسةا   ارتي ن: (. ليت  دراسةة الحدث 24

، أي االعتماد علت «الربيع العربج»حدث العشةةرين لأسةةبابها، لرصةةد تفاعالتها حتت لحاة ظه رها كفاعم أسةةاسةةج سةةاه  يج 

 و الحدث التارياج،، لالتج تِّ و علت ال ِّد لالتحليم لاألخذ باألسباب التج رايِّةالنظرة الباطنةالابر عن حدث؛ 
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« الربيع العربج»(. لعالل  علت ذل ، سةةةة ف يت  تحليم 42: 0222للارلج باالصةةةةة عن الالفية التارياية للحدث )الربيعج  

 اإلاكاليات التارياية يج ذل .حدث تارياج يج ض ب صع بات التح م الديم فراأج يج الم  ِّة العربية، لدلر ك

 

 «الرةيع البرةي»دةل ةالمبحث األةل: أثر المورةث التاريخي في التحول الديموقراطي 

، يج م  ِّة سيدي ب زيد يج ت  ة، لمن ه ا  ع   0202ديسةمبر  01، كما سةب  ذكره، يج «الربيع العربج»حدث بدأ  

د ألم ىاةةا« الربيع العربج» دثعلج، علت االسةةتِّالة؛ لبذل  رسةة  ح جميع أ حاب البالد، م برا الر ية زين العابدين بن ر  لترد 

  لهرلب  ااو الحك يج ىسِّاأالل ر  يج ت  ة    حو اج  لل ااو الحاك  بين االحت اج الشةعبج لاالسةت كار الرسةمج. لبعد أن 

، 0200ي اير  02بن علج ىلت الاارج،  يم عشةةةةةةرات اآلالف من الميةةةةةةريين ىلت ميدان التحرير يج ي و الع لة ال أ ج؛ أي 

ج الر ية حسةةةةة ج مبار  عن الحك ، لاسةةةةةتمرت التااهرات الشةةةةةعبية الها لة بالضةةةةةبط علت ال ااو ىلت أن رحم  مق البين بت ح 

ىلت الش ارع للم البة برحيم الر ية علج  «ي و البضةا»، ت ايد اليم ي ن يج 0200يبراير  0ليج يبراير.  00الر ية يج ي و 

ر هذا السي اري  يج ليبيا يج  -12: 0201. )دبااج 0200مار   2يبراير، ليج س ريا يج  04عبد هللا صةال ، لسرعان ما تكر 

22.) 

ت الل ر  علت األ امة الحاكمة لاسةةتبدادها، للعم أبرزها فد فدو الباحل ن م م عة من األسةباب التج ديعو الشةةع ب ىل 

غياب الديم فراأية لا عداو حالة االسةةةتِّرار السةةةياسةةةج بين الدللة لالت ايمات الحيبية لال ِّابية، لكذل  غياب مفه و الشةةةرعية 

سةةاتية لدظ الدللة؛ بسةةبا ارتباأ الدللة ك هاز فا   ج لكيان سةةياسةةج بشةةاب الحاك ، لات باع م هج ها سةةياسةةة التهميم المق الم سةة 

ال أ ج بسةةةةةةبةا ىهمام عامم الت  ع الدي ج لالعرفج، لهيم ة  اال ةدمةاجللم اأ ين لالتضةةةةةةيي  علت حريةاته ، لتراجع ع امةم 

ال م د السةةةياسةةةج، لضةةةعو الدلم العربية يج الم ام االفتيةةةادي لاالجتماعج لالسةةةياسةةةج؛ حيث يشةةةلو هذه الدلم يج تحِّي  

 (.04: 0202لالعدالة االجتماعية لشع بها. )أزرلام الت مية االفتيادية 

من ال ةاحيةة التارياية، كان ال أن العربج يعيم دا ما علت هامم الل رات الم اهضةةةةةةة للِّ ظ االسةةةةةةتعمارية، لكان    

ذه (، لالتج أعل ها الشةريو حسةين بن علج ضةد الحك  العلما ج، حيث عكسو ه0202 – 0204أبرزها الل ر  العربية الكبرظ )

تملم يج تعاظ  الشع ر الِّ مج لامتداده يج جميع البلدان العربية، لم اجهة الل ر  صالبة الم رلث التارياج األيدي ل جج، لالمق 

سةةياسةةة الِّمع التج مارسةةها األترا  ضةةد العرب، لضةةعو الحريات العامة، لحرمان الم اأ ين من حِّ فه ، لترد ي األلضةةاع 

لعدو ت الب الدللة العلما ية مع الم الا العربية باإلصةةةالحات اإلدارية لاالفتيةةةادية. غير أن االفتيةةةادية يج الدلم العربية، 

، يِّد ا  لِّو الل ر  العرافية الكبرظ ضةةةد (0202 – 0204) الشةةةع ر الِّ مج العربج ل  يافو بعد يشةةةم الل ر  العربية الكبرظ

االسةةةةةةتعمار، ليرضةةةةةةو ت ازالت كبير  علت المسةةةةةةتعمر ريض لمِّالمة الال  لتعبيرا عن ، 0202المسةةةةةةتعمر البري ا ج عاو 

د  »البري ا ج الذي مار  سةةةةياسةةةةة  ق تسةةةةق لسةةةةلا حِّ ق الم اأ ين لىيِّاره . لكان من أبرز  تا  ها زياد  ال عج الِّ مج ، «يرل

لفد مللو هذه الل ر  تح ال تاريايا هاما يج تاريخ  .علت م اصةةةلة ال ضةةةام ضةةةد االسةةةتعمارالعربية ب  العربج لتيةةةمي  الشةةةع

بِّياد  الضةةةةةةباأ األحرار تت ي ا لل ضةةةةةةام الِّ مج من أجم  0220ي لي   04العرب المعاصةةةةةةر، لجابت الل ر  الميةةةةةةرية يج 

 01لعو يج لالل ر  يج العراق التج ا د، 0240عاو  لا تيةةارها( 0221االسةةتِّالم لالحرية لال حد ، لتلتها الل ر  ال يا رية )

 (. 41: 0202سم ر (. )0242الس دان لليبيا )كذل  (، ل0240لالل ر  يج اليمن )، 0222ي لي  
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( علت ريع مسةةةت ظ ال عج الِّ مج لل ماهير من خالم التحالو مع حركة الِّ ميين 0220فد عملو الل ر  الميةةةرية ) 

كرد مبااةةر علت ال كسةةة  لب ان لسةة رية لميةةرلو من فالث م م عات ف مية من ، لهج حركة تشةةك  (1202 – 1202العرب )

شر  حيث اعتبرت أري  ال حد  العربية أسل با لحيدا الستعاد  يلس ين، لفامو ب، (4: 0221)بارلت،  ٨٤٩١الفلسة ي ية عاو 

  ير تحركات ال عج لالالمحلج بتيامن الحرا  السةةةةةةياسةةةةةةج عن معبر  بذل  ، البلدان العربيةاأليكار الِّ مية بين ال ماهير يج 

 (. 0200د الستيعاب الشع ب العربية لأليدي ل جية الِّ مية )الميعم مه   مماالعربية؛ 

( بين المعسةكرين الرأسةمالج لاالاتراكج، لسِّ أ الدللة الشم لية يج 0220رغ  ا تهاب الحرب البارد  األيدي ل جية ) 

ة لالحك  تشةةةة يع الديم فراأيلالتج تتضةةةةمن ركية، ياألم الليبراليةال يعة الم ا مة السةةةة يياتية لاأللرلبية الشةةةةرفية، لااةةةةتداد 

(، ىال أن اال تِّام التدري ج العالمج  ح  الديم فراأية ل  ي د ت البا 40: 0204خالصةةج  -)كعسةةية اليةةال  يج الدلم العربية

ي  الديم فراأية، لذل  يج ظم ف ظ اجتمةاعيةة م امةة لم فر ، ت ةالةا من أجةم ت بيكن ه ةا  ل  أل ةه ف يةا يج العةال  العربج؛ 

د ي لتعييي ال حد  العربية الميع مة لالتيةة ،اإلسةةرا يلج –لليةراع العربج للمشةةكالت االفتيةةادية، لاسةتبالم األ امة العربية 

بية يج عسةاد يج العال  العربج  م ذج الدللة التسةل ية لالحيب ال احد الذي يسةتبعد المشةاركة الش للذاللهيم ة الليبرالية البربية؛ 

 (.001: 0200الحك . )المدي ج 

ن دللة الرااةةةةةدي تهابه ة  م ا متكررا عبر تارياها الممتد من ا ا، تاهر الحالة السةةةةةياسةةةةةية العربية الربرؤية تارياية

او تِّاليد م رلفة تِّ و علت ريض ، ترسةةةةةة  أي علت مةدظ فالفةة عشةةةةةةر فر ةا(؛ 0204( لىلت سةةةةةةِّ أ الةدللةة العلمةا يةة )440)

رضةةةو البلبة، لفد يب االسةةةتيالبمبدأ  لي الديم فراأية التعددية لالمشةةةاركة الشةةةعبية، لتكرية سةةةياسةةةة الحيب لالرأي ال احد 

ِّالم د االسةةةةةتبع  فسةةةةةها بحك  األمر ال افع. يبالع د  ىلت لفا ع التاريخ، لتحديدا ىلت ال رق التج ت  اعتمادها للت الب علت الحك 

: 0202ن )أمييا الحسككم البسكككرل ةالحكم البعككا رل، يتضةة  أ ها تتمح ر ح م ركييتي ن اةةكلتا فابتا تاريايا، لهما: السةةياسةةج

من الفراغ السياسج (، 0212(، لاليمن )0240(، لس رية )0222(، لالعراق )0220يِّد تبذ ظ الحس  العسكري يج مير )(. 2

(. 042: 0202األسل ب ال حيد المقحدد لليراع علت الحك  )بن أاق لاكم بذل  لاأليدي ل جج، لغياب التِّاليد الديم فراأية، 

أما الحك  العشةا ري، ييِّ و علت مبدأ الت ريث كآلية للحفاظ علت السل ة داخم أيراد األسر  الحاكمة التج استِّر لها الحك ، حيث 

   البق ت التِّليدية يج هذه البلدان، لترس خ ييها االستِّرار السياسج، لفيمة ال اعة للسل ة.  ت أ دت

( أن المتأمم لتاريخ اال ِّالبات السياسية يج العال  العربج ي د أ ها مبامرات ف ظ هامشية أل 20: 0204يرظ ال  ابج )

ة. لحيث أن هذه الااهر  فد عم و العال  العربج، يهن ذل  يع ج  راديكةاليةة، تتح م جميعهةا مع مرلر اليمن ىلت دكتةات ريات ي  

أن جذلرها التارياية الكبرظ تِّ و يج أبيعة اال ِّ اع التارياج الذي أام العال  العربج بعد خرلج أغلا م اأِّه من السةةةةي ر  

(، زخر بع امم 10: 0204ظ بلِّييي )العلما ية، للف عها يج اةةبا  الهيم ة الك ل  يالية األلرلبية، لأن التاريخ العربج، كما ير

(، 0020 – 0022الدللة العلما ية )كاال ِّسةةاو االجتماعج العم دي الذي تبذ ظ من هشةةااةةة الدلم التج فامو يج تاريخ اإلسةةالو، 

حد أ لالتج ل  ت    آليات الت حيد الِّسةةةري ييها يج ىخماد مفاعيم آليات اال ِّسةةةاو العيةةةبج لالمذهبج، حيث غدا ا ِّسةةةاو الم تمع

 الم اريث التارياية ال ايذ . 

( لتعبر عن ىاةةةةةكالية تارياية عميِّة تعا ج م ها الم تمعات 0202 – 2020) «الربيع العربج»من ه ا، جابت أحداث  

؛ ىذ أ ه يج سةةةةةةا ر الم تمعات الحديلة التج أ  يت ف رتها االجتماعية، إشككككككككاليكة البالقكة ةين الكدةلة ةالمجتمعالعربيةة، لهج 

 لأفامو الدللة ال أ ية ييها، يق ار للم تمع ب صفه يمتل  اإلراد  الم سسة للسل ة السياسية التج أ شأتها، 
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لاألمة، كما ي ري العمم  لهذه ال ار  تت الز ىأار الح  لالِّا  ن لصة ال ىلت ىأار السةياسة لالميلحة العامة لل أن لالدللة

علت م   أعضةةةةاب الم تمع المد ج ح  لحرية مياللة العمم السةةةةياسةةةةج لهدف أسةةةةمت يتملم يج حماية الم ام السةةةةياسةةةةج من 

(. لبالتالج تتملم اإلاةةكالية يج الم تمع العربج يج سةة ب يه  م ا مة الحِّ ق لالحريات، له  00: 0220االضةة راب )بلِّييي 

ي في النمط التسلطمسار العالفة بين الفرد لالسل ة؛ األمر الذي كر   الم رلث التارياج المتملم يج  ما ا عكة علت سة ب يه 

، يت ل و مالم  أاعة السةل ة بمااهر االستبداد التج ت س دت يج مح ات عد   عبر التاريخ العربج )محمد عالقة السكلطة ةالفرد

اآلخر لاسةةةتاداو الع و ضةةةد المعارضةةةين سةةةل كا فابتا يج التاريخ (؛ لمن ف  أضةةةحت االسةةةتح اذ بالسةةةل ة لىلباب 20: 0204

 .  «الربيع العربج»دلم بالعربج، لبات الحِّا أحد معيِّات التح م الديم فراأج 

، لالذي تملم، كما ذقكر أعاله، يج ترس خ في  االستيالب بالبلبة لالع و لاالستبداد المورةث الثقافي التاريخيىلت جا ا  

لمورةث ا  العربية، لفي  االمتلام لال اعة للسةةل ة لالحاك  لدظ الشةةع ب العربية، سةةاد يج العال  العربج أيضةةا لدظ أ امة الحك

. سةةةتعماراالمن  تحرر المق أ امة الحك  العربية عدد من ، لالذي ت لت يج هيم ة األيدي ل جيا الِّ مية علت األيديولوجي التاريخي

أيسة  الم ام لسةي ر  األيدي ل جية الدي ية التج ريضو الِّي   مما ؛0241 كسةة حييران عاو  بعدسةِّ و فد الهيم ة غير أن هذه 

أحداث  عن لي نفد فاد ىلت الت رف لاإلرهاب المسةةةل  لالسةةةتبداد كممارسةةةة فابتة يج الحك ن دع  البرب غير أ .لاأليكار البربية

 في  الحرية لالعدالة لالديم فراأية يج العال ل شةةةةر  ،السةةةةتبدادلتيةةةةدلي لمق البات باها بعد تااةةةةتد  لالتج ، 0220سةةةةبتمبر  00

 . (Dabashi, 2008: 28). العربج

؛ أي الفتر  التج  الو ييها الدلم العربية «االسةتعمارما بعد »( أن مرحلة 12: 0201ضةمن هذا السةياق، يرظ دبااةج )

اسةةةتِّاللها، اةةةهدت تيةةة يع لت بي  عدد من األيدي ل جيات، ترالحو من ااةةةتراكية العال  اللالث ىلت ال يعة الِّ مية الم اهضةةةة 

 لالستعمار لا تهاب بالحركات اإلسالمية ال هادية. 

ت ىل« حرية، عدالة اجتماعية، كرامة»ليشةةةير ظه ر الشةةةعار الميةةةري األكلر رميية يج ميدان التحرير أبان الل ر  الميةةةرية 

تا  ج الحالة االسةةةتعمارية لاسةةةترجاع جيب من الحيا  المد ية التج يقِّدت علت أفر االسةةةتعمار األلرلبج يج آسةةةيا لأيريِّيا. لفد 

لحريات المد ية اتتعل  ب، لالتج يت  ييها ى تاج أيكار لممارسات بديلة الشاملة دالة االجتماعيةلتكرية مبادئ العاةكم ذل  م  لِّا 

 .  ال ا تماب الفرد للع لتعييي، السا د  بالم  ِّة العربية لت بي  العدالة االفتيادية، للضع  هاية للمعرية األيدي ل جية

ل رات لاال تفاضةات لحركات التبيير يحسةةا، بم لعلت حركة ل  يعد عبلا علت الالتارياج  الم رلث األيدي ل ججىن  

 مم  ع المة  بل ابو»التةاريخ ككةم، يةالِّ ظ الِّ ميةة لالمحةاياةة العربيةة تحةالم ىيِّةاف حركةة التاريخ عن أري  ريع اةةةةةةعار 

حيد  ع أن الل ابو ال ، م«اليِّي يات الم لِّة لإليدي ل جيا الِّ مية لاأليدي ل جيا األصةةةةةة لية يج آن»؛ لالمِّيةةةةةة د بها هج «األمة

(، هج ف ابو ال هضة لالحدافة التج تتب اها األم  022: 0202التج ي ببج أن يتمس  بها العرب لالمسلم ن، لي  تي ر صال  )

المتِّدمة؛ أي دللة الح  لالِّا  ن، لترسةةةةةيخ ال يعة اإل سةةةةةا ية؛ لذل  باعتبار اإل سةةةةةان فيمة بحد ذاته ببض ال ار عن أصةةةةةله 

كو به حركات لييةةةةله، أل عر ربيع ال»فه لأا فته لمذهبه، لتِّييمه من خالم سةةةةل كه الفعلج يج ال افع، له  المبدأ الذي تمسةةةة 

 عن األيكار األيدي ل جية.   ابتعدتالتج  «العربج

ىن اسةةةةةةتبالم ال ااو العربج للم رلث األيدي ل جج، لت ظيفه يج ىدار  الدللة يحمم أابعا تاريايا؛ يفج الدلم العربية 

(، عمدت أ امة الحك  العسةةةةةةكرية، لي  تفسةةةةةةير ه ت بت ن 0212 – 0242التج  الو االسةةةةةةتِّالم بعد الحرب العالمية اللا ية )

(Huntington 2006: 199)لزياد  تدخله يج الحيا  السياسية؛العسكري ، ىلت تضاي  ال هاز ، 
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م   مما أد ظ ىلت ىضةةعاف الم سةةسةةات السةةياسةةية المد ية أل الِّضةةاب عليها بيةة ر   ها ية، لترسةةيخ ال هج االسةةتعماري الذي يت سةة 

ِّلة. لحيث أن المستللتحك  يج مفاصم الحيا  السياسية؛ له  ما أفر علت أبيعة األداب السياسج للدلم بالع و لاالستبداد كأدلات 

ته لبِّا ه من فدرته علت ىخضةةةاع الم تمع لىجباره األيدي ل جيا الِّ مية كا و ت مات ف    ار ىلت الدللة ب صةةةفها كيا ا يسةةةتمد  مِّ  

و علت التماسةةة  االجتماعج لفدرتها علت تلبية الحاجات  –علت خدمة مشةةةرلعه السةةةياسةةةج  السةةةل  ي؛ أي ىن ف   الدللة ال تِّ  

و علت ا ِّياد الم تمع لمشةةيلة الدللة لتسةةاير أافاته لادمتها؛ يِّد الم تمعية ا لتج تفضةةج ىلت عالفة تفاعلية بين ال ريي ن، بم تِّ  

(. لبال تي ة استِّ ت 0202)الليفج  .أد ظ ذل  حتميا ىلت ا فيةام الدللة عن الم تمع، لاختيام مشةرلع الدللة بمشةرلع السةل ة

 أعاق ب اب الدللة ال أ ية الديم فراأية المستِّلة. العيبيات الِّبلية لالعشا رية؛ مما 

ت در اإلاار  ه ا ىلت االرتباأ ال في  بين الم رلث األيدي ل جج لالم رلث اللِّايج التارياج، حيث أن كم أيدي ل جيا  

سةةةةا الشةةةةرلأ جيا بحلها أصةةةة م فِّايية، للكن لية كم فِّاية أيدي ل جيا بالضةةةةرلر . للكن هذا ال ي فج تح م اللِّاية ىلت أيدي ل 

التارياية االجتماعية لل ماعة البشةةةرية، يكم فِّاية تتح م لتتبير أبيعتها للظيفتها ع دما ت ارأ يج الشةةةأن السةةةياسةةةج لت م  

لب اب دللة جديد  لي  اعتِّاداتها، أي ع دما تميم لب اب حيب سةةةةياسةةةةج ي م  للسةةةةي ر  علت سةةةةل ة الدللة، يهج بهذا اال اراأ 

ت ا ح اأ األيدي ل جيا أل تفك  دللها ي دي ىل جيا لعِّيد  م امة. لتبين ت ارب التاريخ العربج المعاصةةةر أن تتح م ىلت أيدي ل

حضةةةةةة ر فِّةايةات فةديمةة للِّيةاو بةالمهمةة ال ةديةد ، لخةاصةةةةةةة اللِّةايةة الدي ية، يما أن تتراجع مكا ة األيدي ل جية الِّ مية أل تدخم 

م بأعماق الم تمع. األيدي ل جية االاةةةةةتراكية ملال يج أزمة حتت ت  رم اللِّاية الدي ية  فسةةةةةها كأيدي ل جية بديلة، لتسةةةةةعت للتب  

 (. 0204)سل و 

 أن مح ة الديمِّراأية يج العال  العربج ت بع من ( 42: 0200يج هذا اإلأار، يرظ كيالج ) 

الةدي ية،  «الااليةة»ملةم ايتِّةاد الم رلث السةةةةةةيةاسةةةةةةج التةارياج لمفه و الةدللةة لالم اأ ةة، لاتكةاب هةذا الم رلث علت مفةاهي  

 عمم علت تكرية هذا الم رلث لىعاد  ا تاجه،تيج ال افعي ن اللِّايج لالسياسج و ه ا  ع امم ، بحيث بات«ةلاألحكاو السل ا ي»

التشةةةةةديد علت أن  ِّب الدللة ل ِّب الم اأ ة يج لافع البلدان العربية هما عامالن أسةةةةةاسةةةةةيان يج بتاللين ماتلفة؛ لمن ف  يت  

 عا   فِّايجفد جاب بسةةةةبا تكرية مبدأ الم اأ ة يج البيلة العربية عدو لحيث أن  .تفسةةةةير التعلر الديمِّراأج يج البلدان العربية

 ية بفيةم الدين عن السياسة، لعدو تحرر الفرد لخض عه ل ماعة خضة ع الدي ج للسةياسةج، لعدو اعتماد مبدأ العلمايتملم يج 

 يج الةةدلم «الربيع العربج»الم رلث اللِّةةايج عةةا ِّةةا أمةةاو التح م الحِّيِّج لحركةةات (، يِّةةد أصةةةةةةب  020: 0201معي ةةة )خيليةةة 

 العربية  ح  الديم فراأية لالتِّدو االجتماعج.

 

 «الرةيع البرةي»دةل ةلتحول الديموقراطي االمبحث الثاني: أثر التأخر التاريخي في 

م ذ أكلر من فرن ل يةةةةو، من فضةةةةية التةةةةةةةةةةتأخر التارياج لالتراجع الحضةةةةاري يج مسةةةةيرتها تعا ج األمة العربية  

ال هضةةةةةة يةة، بي مةا اسةةةةةةت ةاعةو أم  لدلم التالب من ظرلف هةذا التةأخر لالتالو العلمج لالتك  ل جج، لم هةا بعض الدلم 

(، لالتج كا و متِّاربة يج لضةةةةةةعها ك ريا ال   بية لتاي ان لسةةةةةة باي ر  له    ك   اآلسةةةةةةي يةة ملال )ل م ر ، كةااآلسةةةةةةي يةة

االفتيةةادي لاالجتماعج مع ال افع العربج يج الِّرن التاسةةع عشةةر لألا م الِّرن العشةةرين. لفد أرم بعض المفكرين لالباحلين 

ن سةةةةةةببها غياب ال ااو البرلما ج الذي يتي  الم ام لل ِّد العرب، أسةةةةةةباب هذه األزمة يج مراحم ماتلفة، حيث رأظ بعضةةةةةةه  أ

 اليحي  لالسلي  لمسير  األمة، يج المحاسبة ال اد   للفساد لالمحس بية لاستبالم ال ف ذ،
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ج إلبداع، لتبييا الحرية التج تت سةةةةةد يلييما أرجع البعض اآلخر األسةةةةةباب ىلت االسةةةةةتبداد لآفاره ال خيمة يج حركته الاا ِّة  

ماعية لهشااة ارتباأها بأهداف الت مية االجت ، لضعو مارجات التعلي  يج البلدان العربيةحِّ فه يم  ال بيعج للم اأن يجالح  

 .(0200. )العليان المستدامة

( ألم من ت الم مفه و التأخر التارياج يج 0124 - 0440) اةن خلدةنمن الم ا ر التةارياج، كان الم را العربج  

ال  هرية يج عل  التاريخ لالم تمع، لهج الدلايع األسةاسةةية المحركة للت  ر  للمشةكلةالِّرن الرابع عشةر، لذل  يج ىأار بحله 

(. ليرظ ابن 014: 0222االجتماعج التارياج، حيث أرم فضةةةةةية العمران  كميةةةةةدر للسةةةةةل ة أرحا ماديا تاريايا )تييي ج 

ل  الترف، لأن الترف سيرايِّه  ل ، لألن من أبيعة المق خلدلن أن الدللة تِّ و علت العيةبية، ف  تِّ ظ ا كتها حتت تيم ىلت المق

(. لتتالاةت الدللة لع امم م ها تسلط ال زراب، 02: 0200 هيار العمران لالدللة )الح الي الضةعو للعيةبية؛ يهن ذل  ي دي 

يالال  ي لد فلة العمم لالم ت ج لالم اعة لخراب ةالتسلط على أموال الناس؛ ، لا تشار الال  ةفساد األخالقلالعسو ال با ج، 

    (.001: 0222العمران )حميم 

القطيبة ةين السككلطة السككياسككية رغ  أن ال ابع المعياري األخالفج فد أبج علت تحليالت ابن خلدلن، ىال أ ه لجد يج 

د ابن خلدلن 22: 0222أه  ميةةةةةادر اإلخفاق التارياج للعرب م ذ الِّرن السةةةةةابع الميالدي )المالكج  ةالمجتمع المدني (. لحد 

فالفةة ميةةةةةةادر للتةأخر التةارياج، لهج: تبةد م أح ام ال ةا  لأي م عمرا ه ، لا هيار أخالفه  لفيمه  ال ديد  لايتِّاده  لل ازع 

ب بسةةةبا ا حسةةةار ت ار  الِّ ايم؛  ارا لالرتباأ بين الت ار  لالدللة لالم تمع، الدي ج، لتراجع المكا ة التارياية لم  ِّة المبر

ىذ أن الفا ض المسةةةةتارج من الت ار  مك ن الدللة من اةةةة  ال رق لحفر اآلبار لضةةةةمان األمن، لتحِّي  التالح  بين الميةةةةا ر 

 (. 040، 04: 0212لالسكان )ابن خلدلن 

يربط يج أأرلحته مفه و التأخر التارياج لدظ (، ي0222، 0222) لبرةلعبد هللا اأما بعض المفكرين، لمن ضةةم ه  

ب ملة من التأكيدات، لهج لج د مرحلة متِّدمة يج ت  ر التاريخ بال سةةةةبة لارلف م تمعه  األصةةةةلج، لىمكا ية حدلث  العرب

لتج تقسةةةةتمد ا يديولوجيا الفكريةغياب األأرجع السةةةةبا يج تأخر العرب التارياج لما يِّرب من فر ي ن ىلت أفر  يج التاريخ. لفد 

لفد ا يةةةةةا أبرز  ِّد العرلي علت األ امة الِّ مية التج حكمو أه  الدلم العربية، خاصةةةةةة يج ميةةةةةر  من يالسةةةةةفة غربيين،

، حيث يرظ أن هذه األ امة ل  تسةةةةتراةةةةد بال ااو الفكري الليبرالج للبرب، لالعراق لسةةةة ريا، ف  ال يا ر، لدلم عربية أخرظ

  .(00: 0222الحم الالزو للتأخر التارياج العربج )العرلي لالذي يملم 

، الةذي أرجع التةأخر التةارياج للعرب ىلت الوعي الكدينيين فالفةة أاةةةةةةكةام من ال عج: (، ب42: 0222)يميي العرلي 

، الذي أكد أن في  الديمِّراأية لالحرية السةياسية التج ةعي رجل السكياسكةةابتعاده  عن في  العِّم لالحرية التج أفرها اإلسةالو، 

الذي اختيم ف   البرب يج م ايع  ةةعي داعية التقنية، ال هضةةةةةةة لالحدافة العربيةبق يةو عليهةا  ا  الحك  الحةديلة هج اةةةةةةرأ 

 ارياج، لاله  حيةةةر التفالت التي، لالسةةةياسةةةية للبرب ل راتالصةةةالحات الدي ية لاإلمن اةةةان ال عج يِّلم  ىن هذا .صةةة اعته

  (.42: 0201)الشياب، . يحساالحضارية الفاصلة بين العرب لالبرب يج الي اعة 

كان ةعي المثقف البرةي ةأشكال ةعي الغرب المفرةض أن تكون بسةبا تأخر الم تمع العربج التارياج عن البرب،  

لركا الحدافة لالت  ر. للذل  ي د العرلي أن التأخر الذي يعيشةةةةه العرب ال يكمن  مطاةقة لواقبنا التاريخي، ةعيا غير مطاةق

يج أبيعة األ امة لال يج الممارسةات السياسية لال يج غياب الديمِّراأية لم سسات الم تمع المد ج؛ أي ال يكمن يج االستبداد 

 ية.تحارب ةه الثقافة السلف ايتاريخ افي ضبف النخب التي لم تستطع أن تنتج فكرالسياسج، بم يكمن يِّط 



 

 

  

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

هذه ال ابة ه  ى تاج أيدي ل جيا ضةةةيِّة  يعلتهبالدرجة األللت، لهذه هج مهمة ال ابة، لكن كم ما مسكككالة ثقافية ىن المسةةةألة هج  

تأصةةةةةيم الفكر التارياج الذي يدايع عن في  الحدافة لبال تي ة ي كد العرلي علت ضةةةةةرلر   (.01: 0222)العرلي،  .لضةةةةةعيفة

لالتِّدو كا    هامة لت الز التأخر التارياج الذي يعيشةةةه العرب، لتحِّي  ىراد  سةةةياسةةةية ليكرية ت شةةةد التِّدو لال هضةةةة ) ذير 

 (. 142: 0200لىبرير 

( فالث مراحم تارياية 2002(، ييرظ أن الم  ِّةة العربيةة فد اةةةةةةهدت م ذ غيل  ابلي ن )024: 0201) الخطيكبأمةا  

 ةالقومي لحركةا(، لمرحلة 0212 – 0204حتت بداية اسةةةةةتِّالم الدلم العربية؛ ) مرحلة االسكككككتبمار األةرةةير يسةةةةةة، لهج: 

(، لاسةةتكملو مع تشةةكم ال ااو اإلفليمج االسةةتبدادي باسةةتيالب العسةةكر 0220) ا تيةةار الل ر  الميةةريةمع   شةة وج تال ةالبرةي

( حتت اآلن. ليج المرحلة األللت، 0220مرحلة المقمتد  م ذ ا هيار االتحاد السةةةة ييتج لا تهاب الحرب البارد  )علت السةةةةل ة؛ لال

تسةةةللو الحدافة ىلت الم تمعات العربية بحك  حاجة اإلدارات االسةةةتعمارية لك ادر محلية لتسةةةيير اةةةل ن اال تدابات، لكا و هذه 

لليبرالية لالت  يرية، لل  تسةةت ع اختراق البق ت االجتماعية التِّليدية الِّ ية. لمن الحدافة سةة حية، لمِّ  عة اليةةلة عن جذلرها ا

ه ةا برز التعةارض بين الحةدافةة ب ةابعهةا السةةةةةة حج الةذي حملةه الِّسةةةةةة  المدي ج الحديث يج الم تمع، لالذي حمم ل اب مِّالمة 

 ج التج ت ل و ييها مااهر التأخر التارياج.  االستعمار السلمية يج س رية لالعراق لمير، لبق ت الم تمع التِّليدي العرب

، يِّد أقعيدت الم يلة ىلت الم تمع التِّليدي ما فبم االسةةةةةةتعماري، لفامو األ امة صككككككبود الفكر القوميأما يج مرحلة  

 التسةةل ية العسةةكرية التج اغتيةةبو السةةل ة بالِّضةةاب علت األسةةة المد ية التج أحدفتها صةةدمة الحدافة، يأسةةهمو سةةياسةةات هذه

(، يج تشكيم م تمعات رعاعية تفتِّر ىلت سمات الم تمعات 021: 0201، علت حد تعبير الا يا )«الدلم السةل ا ية المحد فة»

الحديلة، حيث فامو باالحتكار الم ل  للسةةل ة لاللرل  لالِّ   من خالم الم سةةسةةات البرلما ية اليةة رية، لاالتحادات لال ِّابات 

 دماج ال أ ج الِّسةري يج تل  البلدان بحك  حاجة االسةتبداد لحاالت ا ِّسةاو الم تمع بشعار لحد  يافد  المع ت، لت ليد حاالت اال

ه التِّليةدي، لالتِّليةدي ال ةديةد الةذي تب  ت بعض ه امم الحدافة التِّ ية  لأ يةة زا فةة ف امهةا الت ييم ال مةاهيري للم تمع بشةةةةةةِّية 

 ية لاالسةةةةةتعمار. لتحو ظالم هذه ال حد  اليا فة، كا و يج م اجهة اليةةةةةهي  ،«اليةةةةةم د لالتيةةةةةدي»لاالجتماعية، باسةةةةة  

الم تمعات العربية تيداد ا ِّسةاما علت أسة عرفية لأا فية، حيث لظفو الدللة التسل ية اال ِّساو يج يرض استبدادها الم ل ، 

؛ لبال تي ة تراجعو (14: 0201لتسةةةهيم هيم ة ال ماعات التِّليدية لالعشةةةا رية علت الم سةةةسةةةات األم ية لالعسةةةكرية )الفايي 

سو ظرلف التأخر التارياج م ددا، لتحو الس   اختمر  و غضا ال ماهير، لااعلتدري يا مسةت يات التعلي  لاليةحة، لتكر 

 ارارته. «الربيع العربج»ف رات 

ىذا كا و الع امم الداخلية السةةةةةةابِّة ت سةةةةةةة للتأخر التارياج للعرب، لالذي يتملم يج الت افض الِّا   بين لعج ال ابة 

ة لاال تاج ل هة الب ية التحتيالمقسةةةت حت من خارج ال افع االجتماعج العربج )البة ية الف فية( لال افع االجتماعج العربج المتالو 

: الهييمة التارياية التج لحِّو بالتيار أهمهةادلر بةارز يج تكرية التةأخر التةارياج، لمن  ارجيكةللبوامكل الخك، يِّةد كةان المةادي

الِّ مج العربج، له  ما جعم الشةعارات اليسةارية يج التحرير لالتيةدي لاليةهي  ية ت تِّم ىلت عهد  اإلسةالميين، لجعم اعار 

 «تيةةدير الل ر »، لتب يها لشةةعار (0212) لفياو الل ر  اإليرا يةيتِّدو ىلت لاجهة الكفام ضةةد اإلمبريالية؛  «اإلسةةالو ه  الحم»

ىلت محي ها العربج اإلسةةةةةالمج؛ مما أيضةةةةةت ىلت المييد يج اال ِّسةةةةةاو لالتا دق ال ا فج يج الم تمع العربج، ال سةةةةةيما يج ظم 

، حيث اةةكم ذل  (0220)  الت ظيو السةةياسةةج لالعسةةكري للحالة ال هادية يج أيبا سةةتان يج م اجهة االتحاد السةة ييتج السةةاب

  ؛يرصة الستيالد الت ايمات المت رية التج عملو علت تعييي التأخر التارياج للم تمعات العربية
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التج استلمرت يج م اخات الحرب لب ر الت تر يج الم  ِّة العربية؛ مما (، ل0222 – 0211)لسةي ر  سياسات الحرب البارد  

لمار علت استاألميركية . لفد عملو ال اليات المتحد  االجتماعية األخرظحساب الِّ ظ  مك ن الِّ ظ االستبدادية من اليع د علت

لالشرق األلسط ال ديد ، (0221) الشةرق األلسةط الكبير ج  تل  الت  رات يج خدمة ت جهاتها األسةاسةية لتعييي ركا ي مشةرلع

يج الم  ِّة  للديم فراأية لالتِّدوللترليج لفكر  العداب ( 0202) الحالجلِّرن بداية الت ظيو االحت اجات الشعبية يج (، 0224)

 (. 24: 0201)ياسين لمهدي . هاميالحيادو الِّ ظ البربية ل أم حات يلبجبما ، لالعربية

(، 0220لا تهاب الحرب البارد  ) يار االتحاد السككككككوفيتيانهمع دخ م الم  ِّة العربية المرحلة اللاللة، لالتج بدأت مع 

ه من أ  - «الربيع العربج»ف رات  فبم ال صةةةةة م ىلت اال ف ار التارياج الكبير الذي مللتهق  -األميركية أدركو ال اليات المتحد  

سةةةةبتمبر  00أحداث بعد ، السةةةةيما يج ظم ت جهاتها لرؤاها ال ديد  ل ا  العربيةغير الضةةةةرلري اإلبِّاب علت ال ضةةةةع الحالج ل

 لِّايةللدخالت جديد  لتعمي  اسةةتراتي يتها لضةةمان اسةةتمراريتها لمراحم فادمة، من خالم الترليج ، لالتج ارتكيت علت مق 0220

 (. 20: 0204)عبد الستار األميركية لتعييي الديم فراأية لاحتراو حِّ ق اإل سان 

لِّو أل ها خ ؛لأصةةبحو عبلا علت اةةع بها لداعميها ،هلكوفد اسةةتق ياأل امة العربية كا و، يج  ار اإلدار  األميركية، 

 ااو مع أأرلحات اليتعارض من الب   لالفِّر لالتأخر التارياج الذي بممارسةةاتها السةةياسةةية لاالفتيةةادية لاالجتماعية لافعا 

ااو  العد ىسةةةةِّاأ بالعالمج ال ديد التج تِّ و علت الحرية لاال فتام االفتيةةةةادي، لالذي كرسةةةةه ظه ر ف ظ اإلسةةةةالو السةةةةياسةةةةج 

 اليراعات المذهبية التج ت تج التأخر يج السياسة لاللِّاية. الم رلفة من ، لهج الِّ ظ المحك مة بعِّد اله ية (0224العرافج )

(، لالتج تتالو بعدها سةةلسةةلة الل رات يج كم من 0202ع دما حدث اال ف ار التارياج الكبير، بدبا بالل ر  الت  سةةية )

س  لعلت األخب اال ِّسةاو بين الِّلسة ريا، حضةرت تل  اال ِّسةامات الم تمعية المذهبية لاالف ية  جميعها،  ميةر لليبيا لاليمن

يث حالم تمعج التِّليدي )الِّ   العسةةةكرية لل ااو( لالِّسةةة  الم تمعج التِّليدلي ال ديد )الم سةةةسةةةات المه ية لالتعليمية لالدي ية(، 

 لمحاصر  ال يلع المد ج ال أ ج الديم فراأج يج ف رات الربيعلتِّليدي الم الج لها استعا و أ امة االستبداد بالِّس  الم تمعج ا

 (. 022: 0201حتكار الم ل  للسل ة لاللرل  لالِّ   )الا يا االالعربج، لترسيخ 

 مظاهر التأخر التاريخي عند البربتشةةةةايب ( 0200) محمد مسككككتقيميج أأرلحته الحديلة، حالم المفكر المبربج  

ركيا علت مفه و التأخر التارياج الذي تأسةةةةةة عليه المشةةةةةرلع ا  الفا من فراب  ما راكمه الا اب ال هضةةةةة ي المعاصةةةةةر، مق 

الفكري للعرلي سةةةةالو الذكر، لالداعج ىلت ىحداث ف يعة مع سةةةةلفية التفكير لا تِّا يته، لالاضةةةة ع لم    الفكر التارياج بكم 

جملة من الِّضةةةايا التج كا و سةةةببا يج تعييي لضةةةعية التأخر لم شةةة د. لي افم الباحث مِّ ماته لأسةةةسةةةه لف اعده لتحِّي  التِّدو ا

 لسةةةل ة الا اب األب ي الذي يدعجالذي يِّ د تحليلها ىلت تشةةةايب )األب ي(، لالمجتمع البطريركي  ية التارياج، لمن أهمها بق 

 ةالنفسككككككيكك تجليككاتككهفي التخلف التككاريخي ظةةاهر  كةةذلةة  ، لالعربج لم تمعلتبلبةةم تلةة  العِّليةةة يج ب يةةة ارا ،  االحِّيِّةةة الم لِّةةة

ة الع ي، ة لم اجهاالسةةةةةتسةةةةةالو للارايك، حيث يقعاش التالو ك مط لج د ى سةةةةةا ج بتِّ يات  فسةةةةةية مِّالمة للتبيير، ةاالجتماعيل

من ا فية الطالع لمة لالتح الت العالمية الكبرظ، باإلضةةةةاية ىلت التأفير السةةةةةلبج الذي ت ديه  أماو سةةةة   الذات العربية  لتراجع

، يج التح رل خالم ت ظيفها السةةياسةةج لاإليدي ل جج يج عرفلة مشةةاريع الت  ر لالتِّدو العربج، لذل  بتشةة يعها علت اال بالق

   ازإلحاجة ملحة التحول نحو البلمانية يج زمن يفترض ييه اال فتام لم اكبة الركا الحضةةةةةةاري المتسةةةةةةارع. ليرظ الباحث 

الحدافة المادية لالفكرية يج الم تمعات العربية اإلسةةةةةةالمية المعاصةةةةةةر ، لم فذا للارلج من مأزق التأخر التارياج الذي تعا ج 

  من البحث.التج تحتاج المييد  التراث ةالحداثةىاكالية كبرظ، ب جه عاو، الهذه الِّضايا   سدم ه، حيث ت
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مع أن ، ليج تحديد مآالتها؛ ي«العربجالربيع  »أفيرا سةةةلبيا يج سةةةيرلر  حركات فد تر  تالتةةةةةةةةةتأخر التارياج لترظ الباحلة أن 

 عملو علتالتج  المضةةةةم ن، لباسةةةةتل اب ت  ةمضةةةةم  ا ديم فراأيا، ىال أن هذا أصةةةةال االحت اجية يحمم هذه الحركات أغلا 

، كان مقحب ا يج  تا  ه، ليج ا يياحه عن الفكر  الديم فراأية  ح  االسةةةةةةتعا ة تعييي المكتسةةةةةةبات الديم فراأية لالدسةةةةةةت رية

داد عسكري تب، أل يج  ك صه  ح  اسة )الس دان ملاال(السياسي حيا الحركات اإلسالمية التج تحالم الع د  م ددا ىلت الباستبداد 

ت  يج ظم غياب اإلصةةةةةةالحات ي، لكم ذل  أل غرفه يج دلامة ع و عِّي  )ليبيا لسةةةةةة رية لاليمن((، لال يا رجةديد )ميةةةةةةر 

ن م لالتااهرات الملي  يةيج هذه الدلم، لالتج  امو االحت اجات  ال ماهير لف ظ التبييرالديم فراأية ال ذرية التج ت شةةةةةدها 

، ت   عن هشةةااةةة ال عج الديم فراأج العسةةكري حسةة بال م من الم لا الديم فراأج ىلت الم لا ىن سةةه لة التح. أجم تحِّيِّها

اله   ال اسةةةةةةعة بين لعج ال ماهير ؛ ليج ذل  ىاةةةةةةار  ىلت «صةةةةةة دلق االفتراع»، لاختيام الديم فراأية يج عامة ال ا لدظ 

 الِّ ظ، يكفج لعيم «الربيع العربج»لحِّيِّج يج حركات لأصةةةةةةيم غيةاب لعج ديم فراأج متمةاسةةةةةة  للافعهةا االجتمةاعج، ل

، ربما لع ي ال ابة الديم فراأية العلما ية لالتِّدمية عن ب اب لعج عن المشةةةةةهد السةةةةةياسةةةةةج أل تحييد تأفيرها المحاياة التِّليدية

 . الشعبية ال ماهيرعامة حدافج أليعج لدظ 

 «الرةيع البرةي»دةل ةالمبحث الثالث: أثر االنسداد التاريخي في التحول الديموقراطي 

أاةةةار ِّد يال ييام الم رخ ن حا رين يج تحديد سةةةبا ا هيار الحضةةةار  العربية اإلسةةةالمية الكالسةةةيكية بعد يتر  ازدهار را عة، 

ىلت أن اإلمبراأ رية  ،تاريخ العرب لاإلسةةالواتب يج المق  ، (Kramer 1996; 2011)مر مارتن كرياألميركج المسةةتشةةرق 

حضار  ىسالمية عالمية، لكان الشرق األلسط ب رتها،  يج الِّرن الرابع اله ري ) ح  عاو ألو ميالدية(، ،فد  شرت اإلسةالمية

، 222)تأسسو جامعة الِّرليين عاو  كا و ت  ا العبافر  لترعاه يلكا و صةامد  بفضةم اإلراد  الحر  ألكبر العِّ م المبدعة، 

. غير أن الارلف يج ماتلو اليةةةةةةعد لكا و السةةةةةةالالت اإلسةةةةةةالمية تملم آ ذا  الِّ ظ العامتلهج أفدو جامعة يج العال (، 

ألرلبية  ةلبال يتِّن من  مراكي البح ث العالمية قتي  و  صارتلبة الحضةار  لالعل  لالفلسةفة، لهج ت اإل  لييية غدرت، لتبي  

  .ينمي  األيج خا ة لة حدي

ر ببداد لبِّية المراكي الحضةةةةةةرية    اإلسةةةةةةالميةال ي كر الم رخ ن أهميةة الع امةم الاارجية، كالبيل المب لج الذي دم 

صةةةةفحة جديد  يج ( التج يتحو 0121) األلرلبية الكشةةةة ف ال برايية مع ا  الق عمليابدأ العربج ، ىال أن اال ح اأ (0022)

، (01: 0222)اةةةاكر  مكا ته المعريية لاللِّايية العال  العربج اإلسةةةالمجليِّد حيث ت  أرد العرب من األ دلة  ؛التاريخ العالمج

ر الهالم الايةةةياحيث ت ،أيضةةةا أفرا سةةةلبيا الع امم الم اخيةلفد تركو  .النسكككداد التاريخيةدايات اله ا تكمن  م ، لتيةةةح  ح  

. ليج المِّابم، اهدت ألرلبا البربية يج الِّرن لاللِّايات ازدهار الحضارات يعي معا  م اأ  العال  اإلسالمج ىلت ال فاف بما 

الِّرن بالسةاد  عشر ا  الق عير ال هضة لاإلصالم الدي ج، ف  الل ر  العلمية الحديلة يج الِّرن السابع عشر، ليلسفة الت  ير 

 - 44: 0202)صةةال   زاتها يج الِّرن العشةةرين.الِّرن التاسةةع عشةةر، لالتج ت اصةةلو ى  ايج اللامن عشةةر، لالل ر  اليةة اعية 

42.)  
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أن التالو لالتِّةةدو همةةا محيةةةةةةلةةة أرق التفكير يج الم تمع، ل تةةاج الم ا مةةات العميِّةةة الحةةاكمةةة جةةدير بةةالةةذكر ه ةةا  

التج ر ، لتب ج أرا   التفكيلتيةةةةة رات ا عن العال  ليج العال ، للية ه ا  أري  للمسةةةةةتِّبم من دلن معال ة م ا مات التفكير

بين أغلا  ه  محم اتفاق ،يج جم  مادته ،. ياإلسالو بشكله االجتماعج كعِّيد  لاعا ر لارا عتست جا الفيم بين الدين لالدللة

اب . أما يضةةةةالمسةةةةلمين علت اختالف ت جهاته ، لال يملم يضةةةةاب خالييا، ك  ه يشةةةةكم العم د الفِّري الذي اسةةةةتمر عبر األجيام

(، للذل  01: 0202للاالف )سل ان دا   السةياسةة لاةأن الدللة، يه  فضية خاليي ة مقمتد  عبر التاريخ اإلسالمج، لهج ميدر 

يةهن معةال ةة اال سةةةةةةداد التةارياج تت لةا معال ة األزمة الفكرية، حيث أن أزمة الفكر تِّ د ىلت ا سةةةةةةداد ال افع؛ له  ما يت لا 

ن يج ع ي أ امة الحك  ع كما سب  ذكره،، الداخليالتاريخي االنسداد ليتملم  سةتمر  لأليكار لالممارسات.المراجعة ال ِّدية الم

أكلر من  المت ازعة بعد األأرافيرضج  للِّضةية الفلسة ي يةعادم تحرير الدلم العربية من الفِّر لال هم لالتالو، لىي اد حم 

بيةةةةةة ر   لتراث العربج اإلسةةةةةةالمجايج عدو الِّدر  علت فراب   الخارجي االنسككككككدادت ما يت ل  يي(؛ 0212علت ال كبة ) عاما 12

 0220سةةبتمبر  00أحداث يج أعِّاب ي اتاذ أابعا عالميا ذالاألصةة لج، لللفكر الِّ مية، ل ةمباير  للل ابو الم لِّة لأليدي ل جي

 (. 021: 2020)صال  

ر لىخضةةةةةةاعه لعالفة الِّهالعربج هي ة لإل سةةةةةةان يج المكا ة المق  لتخلف في المجتمبكات البرةيكةلالر ية  ماهراليتملةم  

 وتكي في ؛هاتجي ، لحملو ست ساة عن ال ااو العلما جمق عمليا جابت يال ا  الحديلة للدللة العربية لالرض ا لسل ة  ااو الحك ؛ 

ج تكرية يلتسايرها  ،الِّ  ات اإلعالميةلم اهج التربية لالتعلي  االستح اذ علت علت  ودأبلمع السةي ر  االستعمارية ال ايد ، 

لاسةةةةتاداو  ،(02: 0204)لهبة  مية التعيةةةةا الفكري الضةةةةي  تتعلي  ال هم لالمعرية اليِّي ية الم لِّة لدظ المتعلمين؛ لبالتالج 

ت ميةة عِّةد ال ِّب لالدل ية، لترسةةةةةةيخ ظاهر  التهيج اال فعالج لدظ ال ماهير المِّه ر  عبر العِّ د،  يجلع يفةة سةةةةةةل ةة م لِّةة 

ألهن اللِّاية ال أ ية، لأيِّدها أافتها مما  ؛الِّمع السةةةةةةل  يةأدلات عبر ى تةاج لعيهةا االجتمةاعج لىعةاد  ى تاج التالو  لتعييي

 لهذه السةةةةماتعدو اللِّة باآلخر، لاال بالق االجتماعج، ير الم ضةةةة عج، لعن التفكدا ما لدظ ال ماهير  اع ي لل دالت  يرية، ل

 .(02: 0222يج الم تمع العربج. )ميضة  ةلة للتبيير الديم فراأج لميدر ضعو تيار الديم فراأيالعِّبة المقع ل  هج

ير يج األف ار العربية، غكان من المت فع لالحام هذه أن تحمم ف ظ التبيير لالتِّدو االجتماعج ل اب ال هضةةةةة لالت  ير 

عتِّد  أن العرب يشكل ن أمة لاحد  جاهي  إل شاب دللة أن الِّ ظ الِّ مية فاربو م ضة ع التالو الِّ مج ب ار  عرفية ضي ِّة، مق 

لاحد ، لبال تي ة أغفلو حِّيِّة أن ال حد  الِّ مية هج حيةةةيلة يكر تحديلج، يحمم مشةةةرلعا حدافيا إل  از مهمة تيةةةفية التالو 

اج الم رلث، لالت ي ة الِّ رية، لاال ِّسةةةةةةامات العشةةةةةةا رية لال ا فية، لتفكي  في د االسةةةةةةتبداد السةةةةةةل  ي. أما الِّ ظ التةاري

االاةةتراكية العربية، يِّد رب و الحرية بالتحرر ال أ ج من االسةةتعمار، لك ها ل  تشةةكم ع يةةر ىاةةعاع للممارسةةة الديم فراأية 

رت سةياساتها علت االهتماو باأليدي ل جيا التج فدمو لعيا زا فا باي صي ات ال افع لالمعرية المقعمِّة بال افع االجتماعج؛ يِّيةق 

العربج. لمع أن هذه الِّ ظ أضةةةايو ع اصةةةر ج هرية ىلت اللِّاية ال أ ية، لىلت فيمة الديم فراأية، ىال أ ها ل  تتمك ن من الربط 

هير ال ما لعجم تمع العربج، لظلةو مبتربة عن ال افع لال ةدلج بين العةاو يج الحركةة الل ريةة العةالميةة لالاةاا يج ىأةار ال

  (.41-44: 0222الشعبية؛ للذا كان ىسهامها يج محاربة التالو محدلدا )ميضة 

 ، يِّبم ا دالع االحت اجاتاإلسةةةرا يلج –اليةةةراع العربج م ريات ىأارا جديدا لفه   «الربيع العربج» حدثلِّد أرم  

 كامم لأل امة العربية عن الِّضية الفلس ي ية،الشعبية، كان ه ا  ا كفاب ابه 
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أل امة العربية إلعاد  ا حيث ا حازتلمحالالت حليلة السةةةترضةةةاب ىسةةةرا يم خالم العِّد األلم من الِّرن الحادي لالعشةةةرين،  

ها. سةةةةل تدات أم ها الِّ مج يج ىأار جديد يادو ميةةةةالحها السةةةةياسةةةةية يج سةةةةبيم بِّاب حدل تعريو الميةةةةال  ال أ ية لبلدا ها لمق 

الربيع  دثحجاب ل. مكان الميةةال  ال أ ية العليا )الِّ مية( للدلم العربية ِّ ريلبال تي ة، ت  ىحالم ميةةال  ال ااو السةةياسةةج ال

إلفامة بيلة ىفليمية لعالفات لتحالفات جديد ، حيث تملم الِّضةةةةةية الفلسةةةةة ي ية أحد المرتكيات لهذه العالفات؛ مه د كج يلالعربج 

، علت مدظ يتر  وسةةعلىذا كا و األ امة العربية فد  (.1: 0204)محم د  األمن الِّ مج للم  ِّة ارا لدلرها الهاو يج صةةياغة 

ف اع اةةةةع بها أ ه ال يمكن أن تك ن ه ا  ديم فراأية لال حرية لال ت مية اجتماعية لافتيةةةةادية حِّيِّية ما ل  يت  زم ية أ يلة، إل

م الا هذه الشةةةةع ب يج الحرية لالكرامة لالعدالة االجتماعية لمحاربة الفسةةةةاد تحِّي  السةةةةعج ل، يهن حم الِّضةةةةية الفلسةةةة ي ية

 ىسةةِّاأ ال رفة الفلسةة ي ية من أيدي فد ديع بات اه، «الربيع العربج»، لهج األهداف التج ا دلعو من أجلها حركات لالمحسةة بية

 (.14: 0204)صال   .يةفلس ي ال ِّضيةلللمستداو حم  ها ج عادم ىي اد  لالتحر   ح  ،األ امة العربية

الع ي عن فراب  التراث العربج اإلسةةةةةالمج بيةةةةة ر  مباير  للل ابو أي ؛ التاريخي الخارجي لالنسكككككدادأما بال سةةةةةبة  

الل ابو ضةةع العِّا د ليت  لما ل   حدثال يمكن أن ي لمأزقالم لِّة لالحِّا   اللابتة لأليدي ل جيات العربية، يهن الارلج من هذا ا

(، أن ت حم  مشةةةةةةكلة 12: 0204بدلن ذل  ال يمكن، كما يرظ صةةةةةةال  )يعلت محة  ال ِّد لالتِّيي  التارياج، يج التراث العربج 

، للية اين تفكي  التراث العربج اإلسةةةةةةالمج ل ِّده ي ا أن يت  تدري لك. دللة الح  لالِّا  ن ىفامةيت  أن ال ا فية لالمذهبية، ل

   ، حتت ال يت  زعيعة العِّلية ال ماعية العربية، للكج يستعيد العرب فِّة العال  به .ديعة لاحد

يج ر تمك و من يت  فِّا صةةةةبيي ضةةةة  أ ها فد ، «الربيع العربج»ترظ الباحلة أن تحليم المسةةةةير  التارياية لحركات  

، لذل  يج محاللة لف  اال سةداد التارياج الاارجج؛ يِّد ساهمو االحت اجات لل ابو لالعِّا د الترافية الم لِّةال دار االسةم تج ل

الشةةعبية يج دخ م الم  ِّة العربية يج درلب التعددية السةةياسةةية لالت الب علت السةةةل ة بعد أ م جم د لاخت اق، لل  تعد يكر  

( يج ىفرار الدست ر 0202الل ر  الت  سية ) ة بعد أن   حوِّب لج أل اإلسالمج علت الديم فراأية لالشفايية ماالسةتعيةاب العرب

 ال ديد للبالد لالدع   لال تاابات العامة، له  حدث فد يتكرر الحِّا يج بِّية البلدان العربية.

 اتمةالخ

ج ال ذلر التارياية العميِّة الربيع »الم فر  يج التح م الديم فراأج يج أف ار للع امم  استهديو الدراسة الحالية تِّيل

، ر التارياجلتأخال ؛مرجعية فابتة يج ممارسة الحك بيفته لم رلث التارياج ا، لعالفتها ببعض المفاهي  األسةاسية، ك«العربج

ِّر ليت لت يج ع ي الةةدلم العربيةةة عن التالب من الف، لاال سةةةةةةةداد التةةارياجتملةةم يج تكرية البق ت التِّليةةديةةة ب اةةاو الحك ؛ لي

 لال هم لالتالو.

عن ىاةةةكاليات تارياية عميِّة  تعبيرا( فد جاب 0202 – 0202) «الربيع العربج» حدثاب  أن يتضةةة  من التحليم السةةة

تعا ج م ها الم تمعات العربية، لهج ىاةةةةكالية الم رلث التارياج المتملم يج ال مط التسةةةةل ج يج عالفة السةةةةل ة بالفرد، حيث 

دت يج مح ات عد   عبر التاريخ العربج  لمن ف  أضحت االستح اذ ؛ت ل و مالم  أاعة السةل ة يج مااهر االسةتبداد التج ت سة 

حد معيِّات أ ة،الحِّ ، يج مرحلةة لىلباب اآلخر لاسةةتاداو الع و ضةةد المعارضةةين سةةل كا فابتا يج التاريخ العربج، لباتبالسةةل 

السةةياسةةج،  اإلسةةالويكر ل، لاالاةةتراكيةهيم ة األيدي ل جيا الِّ مية ، باإلضةةاية ىلت «الربيع العربج»التح م الديم فراأج بدلم 

  من االستعمار. تحررتعلت أ امة الحك  العربية التج 
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لعج ة درجلالةذي يتملةم يج الت افض الِّا   بين  ظةاهر  التةأخر التةارياج،ِّةد فةادت مفةاعيةم الم رلث التةارياج ىلت ل

ن يعلت مدار فرل .ل افع الم تمع العربجالب ية التحتية لهشةةةةةةااةةةةةةة  ،المقسةةةةةةت حت من خارج ال افع االجتماعج العربجل ،ال ابة

سةةهيم الم تمع يج يرض اسةةتبدادها الم ل ، لتبل ا فية لالمذهبية لالظفو الدللة العربية التسةةل ية اال ِّسةةامات العرفية أ يلة، 

م سةةسةةات الدللة؛ لبال تي ة تراجع مسةةت ظ ال عج االجتماعج لدظ ال ماهير الحك  لهيم ة ال ماعات التِّليدية لالعشةةا رية علت 

ض أف ار خ   البدايات السةةلمية يج بعيج  املح ظ ادلرج اللِّايج لالسةةياسةةج مع االسةةتبداد تفاعم التأخر التاريا. للعا الشةةعبية

 يج البعض اآلخر. ىعافة التح الت الديم فراأية ل ،«الربيع العربج»

ا هيار الحضةةةةةةار  العربية علت  فة الم  ام، يةهن مفةاعيةم التةأخر التةارياج فةادت ىلت اال سةةةةةةداد التةارياج الذي بدأ ب

محاربة  نعالدلم العربية  ع ي، لت اصةةةم يج (0121) الكشةةة ف ال برايية بعدعشةةةر الميالدي  اامةاإلسةةةالمية يج الِّرن ال

من جهة أخرظ، يبرز ضةةةةم ر الحة ل ؛ىي اد حم  ها ج عادم للِّضةةةةية الفلسةةةة ي ية، هذا من جهة، لعن الفِّر لال هم لالتالو

عن فراب  التراث العربج اإلسةةةةالمج بيةةةة ر  مباير  للل ابو الم لِّة لالحِّا    ع يهايج  التارياج لدظ ال ابة العربية الملِّفة

لرلم الدين ِّج الحِّيعلت حسةةةاب المع ت ال ِّ   لالعبادات ة هيم معية، لكذل  يج  اللابتة لأليدي ل جيات العربية لاليِّي يات ال

 ة.ل هض يلدين للظيفته اااإلسالمج؛ لبالتالج االغتراب عن مع ت 

 الربيع»ت، يج  هاية الم اف، ىلت تباأ  أل ىعافة التح الت الديم فراأية يج أف ار هذه اإلاةةةةةةكاليات فد أد  ىن م مةم 

للتح الت يج بعض البلدان، ملم ت  ة، لالتج ف عو، كما سةةةةب  ذكره،  م ل التعمي  بالبياب اليلية من اإل يةةةةاف  ؛«العربج

 ا أا يج ت سيد الممارسات الديم فراأية. 

السةةةةبيم ىلت ت الز اإلاةةةةكاليات التارياية سةةةةالفة الذكر يتملم يج العمم علت تيةةةةفية مااهر التسةةةةلط لة أن ترظ الباح

 أين تلفياو ال ابة العلما ية الملِّفة بدلرها يج  ،لاالسةةتبداد لىلباب اآلخر، لعيم ف ظ التالو التارياج عن المشةةهد السةةياسةةج

 الديم فراأية، ليرسةة لالممارسةةات  تأصةةيم األيكارج أليعج لدظ عامة ال ماهير، يسةةاعد علت تِّدملعج ت  ير في  الحدافة، ل

 ستِّبم. ح  الم  بلِّة تِّدولال و من ت الز الماضج، ئ ال هضة لالتِّدو، ىس   بالشع ب األخرظ التج تمك  رايبسفي تها ىلت م

(، يةةهن معةةال ةةة المفةةاهي  12: 0200ىذا كةةا ةةو المفةةاهي  هج التج تميي التةةاريخ عن الرلايةةة التةةاريايةةة )الحسةةةةةة ةةالي 

فيمته  جيحسةةةا، بم يشةةة ع الباحلين أيضةةةا علت تِّيةةةل  «الربيع العربج» حدثكهاةةةكاليات تارياية أسةةةاسةةةية ال يسةةةاه  يج تأريخ 

يتعل  بأهمية لأسباب الحدث التارياج، لال بال تا ج الف رية المقترتبة ع ه، للكن ال ياألمر  ؛لمكا ته يج التاريخ العربج المعاصر

 (. 40: 0202ات اليمن، لبما ي ت هق من ذاكر  جماعية لدظ مك  ات الم تمع )أح   لاليالي، بما يتركه من آفار يج أي  
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