
  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  

  
  

  

وأثرها على مفاهيم الحرية والمشاركة  2011 الثورات العربية

السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية 

  )جامعة النجاح الوطنية أنموذجا(
  
  

  
  

  إعداد

  رأفت فؤاد عبد الرحمن ريان
  

  

      
  إشراف

  رائد نعيرات. د
  
  

  

قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي التخطـيط   

  . والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2015   





 ج 

	א��
�	وא������ 	


	ل���������������������و��و������א����������������א����������������א���� �����و����������!�
�"�و�	%�א��$#"��#��א&������,��	�א���+'�و *�א�*�
#(�و�)���و��'�و� 	��W 

 ?��<�� 9=/>�����م� 	�:���وא�*�9	ن�א�7א6�	ذ�א�4	�23א��1�,���א��0/*�א.��������	��
وG,��@�����>��H#<�و*(�)���و��	����������C#D��EFא&B	��Aوא&*#�	.��@�

)��2G�KאK	م��I?Jא���א �

1
	�����م� 	�:���وא����	ن�א�7א��1�,���!��9	�س �):H	�N�>9�:��)�	��I?Jא�
�J�2#$?א�א�*
�2א&�,א�C3و��$����I	�Oא��4�P�O	و����QG�@?ل�� �	و&K� �

1
�	�و���Hم������Rوא����	/��א�7א���1�,��א�4	������2�3 �������Sא���Iد,�QG������U,�+��@��V
������������QV	�����W���9>��2��1א�:���X�Sא����.	��Q#G,��2א�����2 ��
���2#$א��Z	��J�Y?א�א�*�P�	[?�� 

��Kوא�V\אم�وא����+ �

�	�(�و���[���1
	�و��Hم�����Rא���2@�	��2H��Q`�'Jو�1_��K^�P	م��I?Jא����2+ab
�������،2�
1��زوf, ��'+��SG,ش������	�����@������>���H	�����Kd	م�و^�Z	�J�Y?א�א�*?�	 

����	�&�"�	+��0	� ?��<���@����QGو���	�����Pא�K	م������ و�+h	�א�[� 	�?1��ز�#���و)��+���
	��Sو�^�#�'�*#D	��i#'�א�:���وא�d��	ن�K� �

� �

   





   

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع
  ج  الشكر والتقدير

  د  اإلقرار
  ـه  فهرس المحتويات

  ح  فهرس الجداول
  ط  فهرس المالحق 

  ي  الملخص
  1  خطة الدراسة: الفصل األول

  2  مقدمة الدراسة 
  3  مشكلة الدراسة
  4  أسئلة الدراسة
  5  أهمية الدراسة
  5  أهداف الدراسة
  6  فرضية الدراسة
  7  المنهجية المتبعة

  7  مجتمع العينة والدراسة
  7  حدود الدراسة
  8  أقسام الدراسة

  8  السابقةواألدبيات الدراسات 
  13  تعقيب على الدراسات السابقة

  13  مصطلحات الدراسة
  17  اإلطار النظري: الفصل الثاني
  18  الثورات العربية: المبحث األول
  19  )2011( مفهوم الثورات العربية: المطلب األول
  20  أسباب الثورات العربية: المطلب الثاني

  20 للثورات العربية  الداخليةاألسباب : أوالً
  22  الخارجيةالمحركات : ثانياً

  22 هاتداعياتو الثورات العربية إفرازات: المطلب الثالث



 و 

  الصفحة  الموضوع

  24  التغيير السياسي في الدول التي حدثت بها الثورات العربية
  25  سدة الحكم اإلسالمييناعتالء  -أوال
  26  سيطرة الجيش –ثانيا

  27  الحرية والمشاركة السياسية في الثورات العربية: الثاني المبحث
  27  الثورات العربيةظل الحرية في : المطلب األول
  27  تعريف الحرية
  29  نسبية الحرية

  30  الحرية الشخصية وتفاعالتها 
  32  الحرية االجتماعية وتفاعالتها 

  32  الحرية السياسية وتفاعالتها 
  33  السياسيةايجابيات الحرية 

  34  الحرية السياسية ومعيقاتها 
  35  االقتصادية الحرية 

  35  الثورة  إطارفي  مفهوم الحرية
  36  الحرية والثورة 

  38  الحرية بعد الثورة 
  40  الثورات العربية والتغير في مفهوم الحرية 

  41  معايير نجاح الثورات العربية في تحقيق الحرية للشعوب 
  44  المواطنة وجدلية األقليات بعد الثورة 
  46  حرية التعبير واإلعالم بعد الثورات 

  47  الثورات العربية في المشاركة السياسية: المطلب الثاني
  47  المشاركة السياسة 

  48  المشاركة السياسية تعريف
  49  السياسية مشاركةال نسبية

  51  وأهميتها االجتماعية  المشاركة السياسية
  52  وأهميتها االقتصادية  السياسية المشاركة

  53  المشاركة في الثورات العربية



 ز 

  الصفحة  الموضوع

  54  سمات وخصائص المشاركة في الثورات
  54  المشاركة االيجابية 

  55  الطابع السلمي في الثورات العربية 
  58  عنصر الشباب والمشاركة السياسية في الثورة 

أثر مواقع التواصل االجتماعي في المشاركة السياسية للشباب في دول الثورات 
  العربية 

60  

  63  دور المرأة في المشاركة السياسية في الثورات العربية 
  65  مشاركة األحزاب الدينية في الثورات العربية 

  70  العربية وزيادة مشاركة المثقف والمدني في الحياة السياسية  الثورات
  71  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  72  منهج الدراسة:أوال
  72  مصادر جمع البيانات والمعلومات

  73  مجتمع الدراسة
  73  عينة الدراسة
  76  أداة الدراسة

  77  وثباتها هصدق االستبان
  77  ثبات األداة

  78  األساليب اإلحصائية المستخدمة
  79  نتائج التحليل اإلحصائي: الفصل الرابع

  80  عرض نتائج الدراسة
  80  نتائج أسئلة الدراسة

  100  مناقشة النتائج والتوصيات

  101  مناقشة النتائج
  104  التوصيات

  106  الخاتمة
  107  المصادر والمراجعقائمة 

  117  المالحق 
Abstract b 



 ح 

 فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول   الرقم 

  73  الجنس يبين توزيع عينة الدراسة حسب  )1(جدول 
  74  العمريبين توزيع عينة الدراسة حسب   )2(جدول 
  74  يبين توزيع عينة الدراسة حسب السنة الدراسية  )3(جدول 
  75  عينة الدراسة حسب الكليةيبين توزيع   )4(جدول 
  76  اإلقامةيبين توزيع عينة الدراسة حسب مكان   )5(جدول 
  76  يبين توزيع عينة الدراسة حسب اعتقالهم  )6(جدول 
  78  يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  )7(جدول 
  89  لمتغير الجنس T-Testاختبار   )8(جدول 
  90  لمتغير العمر ANOVA اختبار  )9(جدول 
  90  الدراسة حسب متغير العمر أفرادالفروق بين   )10(جدول 
  91  لمتغير السنة الدراسية ANOVA اختبار  )11(جدول 
  92  الدراسة حسب متغير السنة الدراسية أفرادالفروق بين   )12(جدول 
  93  لمتغير الكلية ANOVA اختبار  )13(جدول 
  95  الدراسة حسب متغير الكلية أفرادالفروق بين   )14(جدول 
  96  اإلقامةلمتغير مكان  ANOVA اختبار  )15(جدول 
  97  اإلقامةالدراسة حسب متغير مكان  أفرادالفروق بين   )16(جدول 
  98  لمتغير هل سبق أن سجنت T-Testاختبار   )17(جدول 

  

   



 ط 

  فهرس المالحق

  الصفحة   الملحق   الرقم 

  117  االستبانة  )1(ملحق 

  )2(ملحق 
المتوسطات الحسابية لمجال أثر الثورات العربية على مفهـوم  

  الحرية
122  

  )3(ملحق 
المتوسطات الحسابية لمجال أثر الثورات العربية على مفهـوم  

  المشاركة السياسية
124  

  

  

   



 ي 

وأثرها على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات  2011الثورات العربية
  )جامعة النجاح الوطنية أنموذجا(الفلسطينية في الضفة الغربية 

  إعداد
  رأفت فؤاد عبد الرحمن ريان

  إشراف
  رائد نعيرات. د

  الملخص 

علـى مفـاهيم الحريـة     2011هدفت الدراسة إلى توضيح مدى تأثير الثورة العربيـة  
جامعة النجـاح الوطنيـة    والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

، هل سـبق  اإلقامةالجنس، العمر، السنة الدراسية، الكلية، مكان (، باختالف متغيرات )أنموذجا(
  ).أن سجنت

من طلبـة  ) 496(استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 
  .)2013-2011(جامعة النجاح الوطنية، وامتد إطار هذه الدراسة ما بين 

وأظهرت نتائج الدراسة أن الثورات العربية أثرت على مفهوم الحرية بدرجة مرتفعـة،  
  .بدرجة مرتفعة أيضا كما أثرت على مفهوم المشاركة السياسية

على  2011فروق ذات داللة إحصائية في أثر الثورات العربيةكما أظهرت النتائج وجود 
امعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى الى مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الج

  .متغير الجنس

على  2011العربية الثورات أثر فروق ذات داللة إحصائية في كما أظهرت النتائج وجود
مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيـة تعـزى   

  .العمر لمتغير

على  2011فروق ذات داللة إحصائية في أثر الثورات العربيةوجود كما أظهرت النتائج 
مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيـة تعـزى   

  .السنة الدراسية لمتغير



 ك 

على  2011فروق ذات داللة إحصائية في أثر الثورات العربية كما أظهرت النتائج وجود

شاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيـة تعـزى   مفاهيم الحرية والم

  .الكلية لمتغير

على  2011فروق ذات داللة إحصائية في أثر الثورات العربية كما أظهرت النتائج وجود

مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في الضفة الغربية تعـزى  

  .إلقامةمكان ا لمتغير

على  2011فروق ذات داللة إحصائية في أثر الثورات العربية كما أظهرت النتائج وجود

مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيـة تعـزى   

  .لمتغير هل سبق أن سجنت

وعي الطلبـة  وختاما أوصت الدراسة بضرورة عقد الندوات في الجامعة التي تزيد من 

بحقوقهم وواجباتهم السياسية واالجتماعية، واالستفادة من المناخ الذي أفرزته الثورات في توعية 

  .واإلصالحالطلبة بأهمية دورهم وتعزيز ثقتهم على التغيير 

كما أوصت الدراسة الكتل الطالبية أن تلعب دوراً أكبر في توعيـة الطلبـة وتنميـتهم    

 وإنهـاء ن في القضايا السياسية واالجتماعية، مثل تحقيق المصـالحة  سياسياً، وأن يكون لها وز

  .االنقسام، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية

كما أوصت الدراسة بضرورة أن تقلل الكتل الطالبية من لغة التناحر فيما بينها وعليهـا  

مع الفلسطيني، والدفع باتجاه االستفادة من طاقات الطلبة في إحداث تنمية سياسية حقيقية في المجت

  .الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونبذ الفرقة، وقبول اآلخر مهما كانت الفروق الفكرية معه
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  الفصل األول

  خطة الدراسة
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  الفصل األول

  خطة الدراسة

  مقدمة الدراسة 

ثورات شعبية، والتي أصبح يطلق عليها بثـورات  2011 شهدت الدول العربية  منذ عام
الربيع العربي، وهي تمثل ضعف سياسي لعدد من الدول واألنظمة العربية والهدف من ذلك كله 

ونفوذها داخل الدولة من أجل االنتقال من الحالة الموجـودة  هو العمل على إعادة توزيع السلطة 
  .االستبدادية إلى نظام ديمقراطي

لقد أدى الحراك الشعبي في المنطقة اإلقليمية العربية إلى إشعال الثورات في عدد مـن  
الدول العربية، والتي كان بدايتها رحيل النظام السياسي التونسي برئاسة زين العابدين بن علـي  

وبه من البالد وتنحي الرئيس حسني مبارك  عن الحكم في مصر ومحاكمتـه، كمـا قتـل    وهر
الرئيس الليبي معمر القذافي بعد قتال مع الثوار لم يدم طويالً، نهاية مع الثورة السورية التي ما 

  .تزال قائمة

الثورات العربية الحاصلة اآلن ما هي إال نتيجة لعدة أسـباب وعوامـل سـواء علـى     
ى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي والثقافي والتي كان لها دور كبير في إشعال هذه المستو

الثورات الشعبية من أجل تحقيق إصالح سياسي في هذه الدول للوصول إلى الحكم الـديمقراطي  
  .المنشود

فبعد إحراق البوعزيزي نفسه في تونس واإلطاحة بالنظام التونسي ورحيل زين العابدين 
علي، أصبحت هناك فرصة من أجل حشد الجهود في عدد مـن الـدول العربيـة، والقيـام     بن 

بحركات اجتماعية ضخمة تأثرا بالثورة التونسية وانطالقا من عوامل مسـاعدة مثـل الفسـاد    
والركود االقتصادي وسوء األحوال المعيشية باإلضافة إلى التضييق السياسي واألمني وغيـاب  

  .العربية القائمةالشفافية لدى األنظمة 

تمثل عملية اإلصالح السياسي خطوة فعالة يمكن أن تكون من أطراف مختلفة فـيمكن   

أن تقوم بها الحكومات أو المجتمع المدني أو الجهات والثورات الشعبية والتي يكون من خاللها 
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من خالل السعي لتحقيق وإيجاد مجتمع تسوده الديمقراطية والحرية وان يحكم الشعب نفسه بنفسه 

التعددية السياسية وتداول السلطات، وأن يكون هناك احترام لجميع الحقوق والحريات في الدولة 

  .وزيادة المشاركة السياسية

وحتى هذه اللحظة فقد الحظنا ظهـور   2011في ظل هذه الثورات التي بدأت منذ العام 

ن جديـد ضـد األنظمـة    عدد من المصطلحات والمفاهيم التي كانت قائمة ولكن نجدها تبعث م

العربية القائمة، وكان على رأس هذه المفاهيم مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحريـة والمشـاركة   

  .السياسية وتداول السلطة وغيرها من المفاهيم التي تعبر عن التغيير السياسي واإلصالح

لعربيـة  يشكل مفهوم الديمقراطية والحرية إحدى أهم المفاهيم التي نادت بها الثـورات ا 
الحاصلة في المنطقة فالديمقراطية مفهوم يعبر عن حكم األغلبية واحترام الحقـوق والحريـات   

ه عـن  لألفراد والجماعات في الدولة، كما أن الحرية هي عبارة عن مفهوم ال يمكن أن تفصـل 
ة سواء العامة أو الخاصة هي مرتكزات هامة لتحقيق الحرية المدين ةمفهوم الديمقراطية، فالحري

  1.واإلصالح السياسي ضد األنظمة االستبدادية القائمة

يعد مفهوم المشاركة السياسية من المفاهيم التي يفتقدها العالم العربي لمـا يعانيـه مـن    
استبدادية وغياب الديمقراطية، والحريات، فمفهوم المشاركة مرتبط ارتباط كبير مع كـل مـن   

الديمقراطية يعمل على زيادة المشاركة السياسية،  الديمقراطية والحرية فارتفاع هامش الحرية و
ما هي إال بداية في زيادة  هامش الديمقراطية والحريات بارتفاع  2011العربية  اتثورفكانت ال

نسبة المشاركة السياسية ضد األنظمة الديكتاتورية االستبدادية من أجل الخروج من الواقع إلـى  
 .قراطيةواقع أفضل يمكن من خالله تحقيق الديم

  مشكلة الدراسة

وتأثيرها على  2011تبيان دور الثورات العربية الدراسة حول تتمحور مشكلة الدراسة 

في المجتمع الفلسطيني والذي مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية في ظل غياب واضح للحريات 

                                                 
 ،  http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا،  1
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وإجراء عينتها في انعكس بدوره على مستوى المشاركة السياسية؟ وعليه تم تناول هذه الدراسة 

جامعة النجاح الوطنية كونها أنموذجا ممثال لشرائح مختلفة ومتعددة في المجتمـع الفلسـطيني،   

واهتزاز عروش عدد من  2011فكان إلحراق البوعزيزي نفسه شرارة إلشعال الثورات العربية 

  .اتاألنظمة السياسية العربية والتي تمتاز باالستبداد والديكتاتورية وغياب للحري

  أسئلة الدراسة

الثورات العربية الحاصلة اآلن ما هي إال نتيجة لعدة أسـباب وعوامـل سـواء علـى     

المستوى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي والثقافي والتي كان لها دور كبير في إشعال هذه 

طي الثورات الشعبية من أجل تحقيق إصالح سياسي في هذه الدول للوصول إلى الحكم الـديمقرا 

 .المنشود

 اعـالء للحظة فقد الحظنا وحتى هذه ا 2011في ظل هذه الثورات التي بدأت منذ العام 

عدد من المصطلحات والمفاهيم التي كانت قائمة ولكن نجدها تبعث من جديـد ضـد األنظمـة    ل

العربية القائمة، وكان على رأس هذه المفاهيم مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحريـة والمشـاركة   

 .اسية وتداول السلطة وغيرها من المفاهيم التي تعبر عن التغيير السياسي واإلصالحالسي

  :وبناءا عليه تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة  2011العربية  اتثورما مدى تأثير ال

  ؟)عة النجاح الوطنية أنموذجاجام(الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

  :ويتفرع عن السؤال األساسي األسئلة اآلتية

على مفهوم الحرية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في  2011كيف أثرت الثورات العربية  .1

  ؟) جامعة النجاح الوطنية أنموذجا( الضفة الغربية

على مفهوم المشاركة السياسية لدى طلبة الجامعـات   2011العربية  اتثورما مدى تأثير ال .2

 ؟) جامعة النجاح الوطنية أنموذجا(الفلسطينية في الضفة الغربية 
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العربية  اتثورهل هناك اختالف لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية من خالل رؤيتهم لتأثير ال .3

الكلية، العمر، السنة الدراسية، الجنس، (على طلبة جامعة النجاح باختالف المتغيرات 2011

  ؟)مكان االقامة واالعتقال

  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية

هناك حاجة ماسة لالهتمام بشريحة الطلبة في العالم العربي لما تمثله هذه الطبقة من عنصر  .1

 .فاعل

أخـرى الحقـة حـول هـذا      ة علمية جديدة وانطالقا لدراساتحقق هذه الدراسة إضافقد ت .2

 .الموضوع

هناك أهمية مكانية والتي تتمثل بخصوصية المنطقة العربية كموقع لهذه الدراسة ولما تشكله  .3

حدوث نقطة تحول في السياسـة الدوليـة    وما ينتج من اهمية استراتيجيةهذه المنطقة من 

 .العالم العربي تشمل

وما تحويه هـذه  ) 2013-2011(دة ما بين نية والتي تتمحور في الفترة الممتااألهمية الزم .4

 .الفترات من تغيرات سياسية في عدد من الدول العربية

  أهداف الدراسة

علـى مفـاهيم الحريـة     2011سعت الدراسة إلى توضيح مدى تأثير الثورات العربية 

  .والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس

  :يلي وذلك من خالل الوصول إلى ما

على مفهوم الحرية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في  2011مدى تأثير الثورات العربية  .1

  .نابلس
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على مفهوم المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح  2011مدى تأثير الثورات العربية  .2

 .الوطنية في نابلس

على أثر الثورات  التعرف على مدى االستجابة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس .3

الجنس، العمر، السنة (على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لديهم باختالف 2011العربية 

 ).، االعتقالاإلقامة، الكلية، مكان الدراسية

  فرضية الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة على فحص الفرضية التالية

  الفرضية األساسية

وبين معدالت معينة من التغيير فـي   2011يوجد ارتباط احصائي ين الثورات العربية 

  .والمشاركة السياسية ةمفاهيم الحري مواقف طالب جامعة النجاح الوطنية من

  الفرضيات الفرعية

على مفهوم الحرية على طلبة  2011يوجد هناك تأثير ذو داللة إحصائية للثورات العربية   . أ

  .جامعة النجاح الوطنية في نابلس

على مفهوم المشاركة السياسـية   2011إحصائية للثورات العربية  يوجد هناك أثر ذو داللة  . ب

 .على طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس

 اتثـور هناك فروق إحصائية الستجابات الطلبة في الجامعات الفلسطينية لرؤيتهم ألثـر ال   . ت

ـ على مفاهيم  الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة الن 2011العربية  ة جاح الوطني

مكـان السـكن    ،الكليـة ، الدراسـية  ،السنة، العمر ،الجنس(بحسب المتغيرات  في نابلس

 ).واالعتقال

   



7 

  المنهجية المتبعة

  :سيتم تناول الدراسة من خالل منهجين وهما

والذي بدوره يعمل على تناول الحالة ويتم وصفها وتحليل مـن  : المنهج الوصفي التحليلي .1

معلومات ذات صلة بهذه الدراسة وموضوعها ودراسـات  خالل ما يتم الحصول عليه من 

  .تناولت هذا الموضوع كحالة دراسية

عينة الدراسة من خـالل   قفوهو العمل على تحديد وتحليل موا: المنهج الكمي اإلحصائي .2

العمل على استخدام التحليل اإلحصائي باستخدام الرزمة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة    

)spss.( 

  والدراسةمجتمع العينة 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتـم اختيـار   

العينة عشوائياً من طلبة الجامعات الفلسطينية وبالتحديد طلبة جامعة النجاح الوطنيـة، نـابلس،   

وسـنة   جامعة على اختالف أجناسـهم وعمـرهم  من طلبة ال) 496(فلسطين، وقُدرت العينة ب

  .ومكان السكن واالعتقالالدراسة 

  حدود الدراسة

من أجل العمل على التركيز على دور ) 2013-2011(امتد إطار هذه الدراسة ما بين 

على مفاهيم الحرية والديمقراطية لدى طلبة الجامعـات الفلسـطينية فـي     2011الثورة العربية 

بية، وتم اختيار طلبة جامعة النجاح الوطنية الضفة الغربية، أما الحدود المكانية فهي الضفة الغر

ومكـان السـكن   في نابلس كعينة للدراسة على اختالف أجناسهم وأعمارهم وسـنة الدراسـة   

  .واالعتقال
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  أقسام الدراسة

هدف الدراسة، أسـئلة الدراسـة، أهميـة الدراسـة،     (يشتمل على خطة الدراسة: الفصل األول

  ).ة الدراسة، الدراسات السابقة، مصطلحات الدراسةفرضيات الدراسة، حدود الدراسة، عين

أسبابها ودوافعها والعمل على توضيح مفهوم  2011يحتوي على الثورة العربية : الفصل الثاني

وتحقيـق   2011كل من الحرية والمشاركة السياسية وارتباط كل هذه المفاهيم بالثورة العربيـة  

  ).اإلطار النظري(الديمقراطية

اإلجراءات البحثية حيث قام الباحث بإعداد الدراسة وأدواتها حول تأثير الثـورة   :الفصل الثالث

على مفاهيم الحرية والمشاركة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، مـن   2011العربية 

على طلبة جامعة النجاح الوطنية، وتم عرض هذا االستبيان من قبـل   تاالستبياناخالل توزيع 

  .مين وتوزيعها وتحليلها، وعمل المقابالت مع ذوي العالقةالباحث على محك

 إليهـا تناول النتائج والتوصيات التي توصل و االستبانةقام الباحث بعرض نتائج : الفصل الرابع

  .ومناقشتها

  السابقةواألدبيات الدراسات 

سـعيد  ستاذ الـدكتور احمـد   لأل )دور الربيع العربي في الثقافة السياسية(دراسة بعنوان . 1

  .1نوفل

ة والسياسية ودخول مفاهيم ومصطلحات يتحوالت الثقافالفي هذه الدراسة  الباحث تناول

ومن أهم النقاط الرئيسية التي ناقشها الباحث وخرجت بهـا هـذه    ،جديدة على السياسة العربية

  .الدراسة

  :حيث خلصت هذه الدراسة إلى

                                                 
احمد سعيد نوفل، دور الربيع العربي في الثقافـة السياسـية، ورقـة بحثيـة ، جامعـة اليرموك،نسـخة الكترونيـة،         1

http://faculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/Published%20Research/Attachments/2.pdf 
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لدى المواطن العربي وبـدأ البحـث فـي    الموروثة وسقوط هذه الثقافة  كسر حاجز الخوف -1
  .وسائل وطرق صنع القرار السياسي

إلى الحاكم بأنه مقدس بل تحولت النظرة إلى أن المواطن العربي قـادر علـى    ينظر لم يعد -2
  .التغيير في أي لحظة من خالل الجماهير

المشتركة قد نبتـت  في الثقافة العربية تها الثورات العربية أوجد لعل القواسم المشتركة التي -3
  .قد ساهمت بالحراك الجماهيري الشامل وتعمقت في الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج

األمل من جديد بالمصير العربي المشترك لنهوض األمة العربية ضد األنظمة القمعية  أعادت -4
  .الوحدويوتحقيق المشروع 

يق الوحدة العربية علـى المسـتوى   قومي من اجل خالص األمة وتحقالوعي ال رفع مستوى 5
بناء على ذلك عملت الثورات العربية ضد األنظمة  القمعية على زيادة المشـاركة  . العربي 

  في  بداية هذه الثورات 2011الجماهيرية وهذا ما تم لمسه بعد عام 

  :1برهان غليونللدكتور  )بعنوان الوالدة الجديدة للعالم العربي(دراسة . 2

الوحدة كأساس لالنطالق ضد تدخل القـوى األجنبيـة    موضوع الدراسة هوبحيث كان 
وتهديدها وفي المقابل الخالص من األنظمة االستبدادية التي كانت تأخذ التدخل األجنبي كمبـرر  

  .ا هلسياسات التي كانت تنتهجها ضد شعوبل

تمثل احتالل داخلي  العربية  هو من النخب السياسة الحاكمة والتي من األنظمةالحاصل  الظلم* 
والعمل على خلـق   الظلملدى هذه الدول فجاءت الثورات العربية من أجل الخالص من هذا 

  . قائم على مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة جو ديمقراطي ونشأة  مجتمع عربي جديد

جتمعـات  الثورات العربية  هي استكمال لكل حركات التحرر والبناء التي شهدتها الدول والم* 
العربية من القرن الماضي حتى انهيار الدولة العثمانية ، والتحرر من الوصاية االسـتعمارية  

  .في مرحلة الحقة
                                                 

  8،ص 2011، ربيع86، عددمجلة الدراسات الفلسطينية، ، الوالدة الجديدة للعالم العربيبرهان غليون 1



10 

أن هذه الثورات والهبات الجماهيرية من أولوياتها بناء امة حديثة تجمـع طبقـات وشـرائح    * 

شأنه أن يعرقل  ومكونات المجتمعات العربية كلها في بوتقة وطنية واحدة ضد  أي تدخل من

  .االستقالل العربي وقراره السياسي 

من نتائج هذه الثورات أن األنظمة العربية االستبدادية بدأت تفقـد كـل مقوماتهـا الماديـة     * 

والمعنوية خاصة مع تخلي حلفائها الدوليين وباتت تجد نفسها في فراغ كبير ال يتناسب مع ما 

  .هو حاصل

إبـراهيم علـوش   للدكتور  )ثورات الشعبية في العالم العربيالتحوالت وال( دراسة بعنوان. 3

  1وآخرون

  :والتي تطرقت الدراسة فيها إلى النقاط األساسية التالية

وهذا يعد عالمـة و إشـارة    ،نجاح لبعض الشعوب العربية في إسقاط أنظمتها الحاكمةالإن  -1

  .جيدة لتأسيس نظام إقليمي عربي جديد

واألنظمة الحاكمة والمؤسسة العسكرية والقوى اإلقليميـة والدوليـة أهـم    الشعوب العربية  -2

  .األطراف الفاعلة في الحالة الثورية العربية

عتبار لألمة العربية وتصحيح سيرتها سياسيا تنمويا وتحسين أوضـاعها محليـا   اال إن رد -3

  .أهم طموحات الثورات العربية مستقبال من وعالميا وهي 

ت العربية بالعديد من السمات المشتركة منها أنها كانت سلمية الحراك الشعبي الثورا صفتات -4

مقابل دموية وعنف األنظمة الحاكمة وهشاشة األنظمة القائمة والتي اتضح أنها باقيـة فقـط   

  .على قيد الحياة بسبب حماية األجهزة األمنية لها في مواجهة حركة الشارع

                                                 
  ،"المسـتقبلية  واآلفـاق  الواقعيـة  الدالالت" :العربي العالم في الشعبية والثورات التحوالت  وآخرون، علوش إبراهيم 1

، األولـى :الطبعـة   ،15 عدد األوسط الشرق شهرية األوسط، الشرق دراسات مركز القويسي، الماجد عبد حامد :تحرير
2011 
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باعتبار أن الثورات العربية  من األطراف الخارجية الخاسرة لعل الواليات المتحدة األمريكية -5

ووصف الموقف األمريكـي  ) أمريكية بالوكالة (باألساس قامت ضد أنظمة تم وصفها بأنها 

مما جرى في مصر منذ بداياته بأنه موقف متخبط ، وبجانب الواليات المتحدة األمريكية فان 

ر الكاتب أن حصول أي تغير جوهري في النظام الخاسر األكبر أيضا هو إسرائيل والتي أشا

  .المصري على سبيل المثال يعني انقالب نظرية األمن اإلسرائيلية

الشعوب العربية في التغيير مرتبط بالعديد من المتغيرات المهمة ومن بينهـا   إلتمام مسيرة -6

استمرار مع التحديد الواضح لألهداف وتجديدها واإلصرار عليها ورفع سقف هذه األهداف ب

 األخذمواصلة الضغوط وصوال إلى تحقيق الغاية النهائية وهي إسقاط األنظمة الحاكمة ، مع 

ضرورة أن تقبل الشعوب العربية بالمخاطرة واالستعداد للبذل والتضحية على  بعين االعتبار

كل المستويات، مع تنويع الوسائل واألدوات المستخدمة في ممارسة الضغوط خالل عمليـة  

  .لتغييرا

في استعادة الذات والقطع مـع   ستنجح له.. التحوالت في الشارع العربيبعنوان (دراسة . 4

  1نصار إبراهيمللدكتور ) الديمقراطية الكولونيالية؟

حالة مـن حـاالت الثـورة     ت الدراسةفي هذه الدراسة تم تناول الحالة  التونسية ،تناول

العربية والتي كان من نتائجها خلع نظام زيد العابدين بن علي وهروبه من تونس والتي مثلـت  

  .الشرارة األولى  التي اشتعلت فتيل الهبات الجماهيرية ضد األنظمة القمعية العربية

الدراسة أن ما جرى كان بمثابة صدمة لآلخرين لكنه ليس مجـرد أحـداث    بحيث ترى

وإنمـا  تتحرك في غفلة أو بسبب خطأ في تعامل األنظمة المستبدة في األزمات التي تواجههـا،  

  .نتاج طبيعي ومنطقي لالزمات التي وصلت إليها الحالة في المجتمعات العربية تمثل

                                                 
، هي ستنحج في استعادة الذات والقطع مـع الديمقراطيـة الكولونياليـة؟   .. التحوالت في الشارع العربينصار ابراهيم،  1

ــدد ــدن، عـــــ ــوار المتمـــــ ــة 25/1/2012، 3618الحـــــ ــخة الكترونيـــــ ،نســـــ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292806 
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إن إحدى السمات الرئيسية التي تتميز بها ثورة الشارع العربي الراهنـة هـو الـدور    

احتله القطاع الشبابي فيها، فهناك الماليين من الشباب العربي تحركـوا  المركزي والقيادي الذي 

ضمن واقعهم االجتماعي وهموم شعوبهم االجتماعية السياسية وعبروا عن مدى عمق انتمـائهم  

  .القومي ومحاولة استرجاع هويتهم الحضارية والثقافية

ة كل الرهانات التي هناك عصرا جديدا يبدأ مما يعني ضرورة مغادر تنتهي الدراسة بان

أثبتت عجزها في تكريس التبعية لهذه الشعوب وان هذه الشعوب التي صبرت وتحملت القهـر  

العبث بحقوقها وتاريخها وكرامتها وعليه  يجب الـتخلص مـن كـل     اآلنوالذل  لن تقبل بعد 

  . .مشاريع الهيمنة المرتبطة بأولويات وأهداف ومصالح الدول الكولونيالية

  1، بول سالم)الربيع العربي وتجارب التحول الديمقراطي في العالم( بعنوان دراسة . 5

انطالقا من الثورتين االمريكية والفرنسية تحدثت الدراسة عن موجات انتشار الديمقراطية       

مرورا بالموجة الديمقراطية الثانية في الحرب والتي اسست مرحلة دمقرطة اوروبا واالمريكيتين 

الثانية في اوروبا انتهاءا بالموجة االخيرة في العالم العربي جراء الثورات العربية التي العالمية 

  .حصلت في بعض االبلدان العربية

تناول الباحث البنى االساسية واالجتماعية واالقتصادية والحاجة الـى الوحـدة الوطنيـة          

تقـوم علـى التعدديـة     قراطيةكمطلب لتحقيق الديمقراطية في المجتمع والوصول الى حياة ديم

  .والحرية وبناء مجتمع مدني ومؤسسات منتجة فاعلة تحفظ هذا المبدأ

خلص الباحث في الدراسة بان تجارب العالم في التحول الديمقراطي ال تقوم على اسـاس        

صبغة او وصفة سحرية جاهزة لالنتقال من السلطوية الى الديمقراطية لكنها تؤكد اهمية الوحدة 

الوطنية والمؤسسات السياسية والمدنية واالقتصادية والتعاطي مع كل التحوالت لتحقيق العمليـة  

  .الديمقراطية

                                                 
، 2011بول سالم، الربيع العربي وتجارب التحول الديمقراطي في العالم، مركز كارنيغي للشـرق االوسـط، اكتـوبر     1

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=45681 
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  تعقيب على الدراسات السابقة

إن أهم ما يميز الدراسة الحالية أنها دراسة ميدانية تناولت شريحة مهمة مـن المجتمـع   

ويفترض أنها تقيس مدى تأثر هذه الشريحة بالثورات العربية، وبلورة مفاهيمها تجـاه الحريـة   

  .التي منحتها الثورات العربية كشريحة الشباب والديمقراطية

بارز بها، ومن هنا هدفت الدراسة إلى إضـافة  فالثورات العربية تميزت بدور الشباب ال

  .دراسة جديدة لألدبيات تتناول كيف يمكن للشباب أن يكون مصدر فاعل للتغيير

اشار الباحث من خالل تناوله لموضوع الديمقراطية وتحوالتها في هذه الدراسة وعلـى  

يتفق الباحـث   وبناء عليهوجه التحديد مفهومي الحرية والمشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية 

مع دراسة بول سالم بعنوان الربيع العربي وتجارب التحول الديمقراطي في العـالم، ودراسـة   

التحوالت والثورات الشعبية في العالم العربي، ان هناك تحـول نحـو   ابراهيم علوش  بعنوان 

 .تحقيق الديمقراطية وارساء مبادئها

على عينة الدراسة حيـث   ثر كان واضحاأن األ احث مع الدراسات السابقة فيويتفق الب

لها التأثير القوي والواضح على سلوكيات االفراد  اتفقت الدراسات والباحث ان الثورات العربية

، حيث نرى ان كل مـن مفهـومي   المشاركين في الثورات والمتأثرين بها وعلى نمط تفكيرهم

الثورات العربية ومن تأثر بها الحقا في كانت محط اهتمام مشاركي الحرية والمشاركة السياسية 

  .المجتمعات المجاورة

  مصطلحات الدراسة

الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق األول مـن   :الديمقراطية

وتعني حكم فتصبح  KRATIAوتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة  DEMOSالكلمة 

DEMOCRATIA حكم الشعب ( امة الناس أي حكم ع. ( 
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والديمقراطية اصطالحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من 

أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم األغلبيـة  

  .1وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي 

الثورات العربية الحديثة هي ثورات اندلعت في معظم بـالد الـوطن    :2011الثورات العربية 

العربي بدأت في تونس ، ربما القاسم المشترك الوحيد بينها جميعا هو الثورة ضد الفساد وضـد  

  .2وضد الفقر والبطالة، وضد سياسة التوريث في الحكم. األنظمة القامعة

 معركة تأصيل ثقافة الحرية وثقافـة  وهناك من يشير إلى أن الثورات العربية ما هي اال

التنمية وثقافة التنوير والعقل والنقد في مواجهة ثقافة االستبداد والخنوع والعبودية التي مارستها 

  .3األنظمة الشعبية

على مر العصور تأثرت البشرية جمعاء بمفهوم الحرية وتطبيقاته على النظام القائم في : الحرية

العصور التي خلت على إيجاد تعريف شامل لمفهوم الحرية إال أنهـم  الدولة، فحاول كل مفكري 

ولقد أضحى مفهوم الحرية مع تقدم الزمن أكثـر تعقيـدا   . لم يخرجوا بمفهوم يتفق عليه الجميع

وأصعبها على الفهم من قبل المفكرين والباحثين ولو أنهم اجمعوا على انه ال يوجد تعريف محدد 

، الحريـة  )Leibniz(ويعرف بعض الفالسفة والمفكرين مثـل  . وواضح وجامع لمفهوم الحرية

قدرة اإلنسان على فعل ما يريده ومن عنده وسائل أكثر يكون أكثر حرية لعمل مـا  : "على أنها

  4."عندما اقدر على ما أريد فهذه حريتي: "الحرية بقوله  )Voltaire(، ويعرف "يريده عادة

سلوك إنساني مدفوع بدوافع نفسية أو بدنية  ويرى راغب جبريل بان الحرية ما هي إال

" وبهذه المعادلة بين معنى الحرية المجردة حسب قوله، ويعرف الحرية مفهومـا علـى أنهـا    

                                                 
 .17، ص1995المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: بيروت. ترجمة نمير مظفر.الديمقراطية ونقادهاوبرت دال، ر 1
/  6/  2011 - 3409: العدد - حوار المتمدنمجلة ال الثورات العربية، تنمية اقتصادية وأفاق بيئية، نسرين مزاوي  2

27 
 ، السنةمجلة الوحدة اإلسالمية، التنمية السياسية والحداثة العقلية: أولويات الثورات العربية الراهنةنبيل علي صالح،  3

 )م 2011 كانون أول  ديسمبر(  120 العدد الحادية عشر 
 1965الة دكتوراه، الدار القومية للطباعة والنشر،رس النظرية العامة للحريات الفردية،نعيم عطيه،   4
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صالحيات سلوكية نابعة من الطبيعة البشرية، والتكوين البدني والنفسي لإلنسان وضرورية لـه  

من تحكمت باتساعه وضيقه محددات ونرى أن مفهوم الحرية عبر فترات الز 1".ككائن اجتماعي

كثيرة وصيغ وسياسات الدولة التي اتبعتها في تلك الفترات من الـزمن مدفوعـة بعديـد مـن     

المبررات والمصوغات للحفاظ على وجود النظام، ونستطيع الجزم مما سبق أن مفهوم الحريـة  

آلخر ومـن   ليس له تعريف شامل ومحدد وواضح وثابت وإنما يتغير ويتسع ويضيق من زمن

  .نظام سياسي ألخر

يمكن فهم المشاركة السياسية على أنها نوع من النشاط الكلي الذي يقوم به  :المشاركة السياسية

أن المشاركة : مجموعة من األفراد التي تجتمع وتعيش في مجتمع واحد، وكما يعرفها هنتنجتون

ي جوهره إلى التـأثير علـى   السياسية عبارة عن نوع من النشاط يقوم به عامة الناس يهدف ف

صناعة القرارات السياسية داخل الحكومة وأروقتها، وأشار احمد وهبان إلـى أن الكثيـر مـن    

عمليـة تطوعيـة أو   : "الجامعيين العرب ذهبوا في تعريفهم للمشاركة السياسية إلى القول بأنها

كـس إدراكـا   رسمية تعبر عن اتجاه عام رشيد تتضمن سلوكا منظما ومشروعا ومتواصـال يع 

مستنيرا إلبعاد الدور الشعبي في عالم السياسة ويتسلح بالفهم العميق للحقوق والواجبـات مـن   

مجموعة مـن  : "ويعرف احمد وهبان شخصيا المشاركة السياسية على أنها". خالل هذه العملية

 التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسـات العامـة وإدارة شـؤون    أال إراديةالتصرفات 

المجتمع وكذلك تلك التي من خاللها اختبار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من 

قومية وحكومية، بغض النظر إن كانت هذه التصرفات منظمة أم غير منظمة، مؤقتة أم مستمرة 

  2.مشروعة أم غير مشروعة سواء نجحت أم لم تنجح

إذا نرى أن مفهوم المشاركة السياسية واسع ويشمل كثير من األفعـال فـي المعتـرك    

السياسي من مطالب شعبية إلى مطالب تمثيلية إلى إسقاط النظام، ونستطيع الجزم أن المحـرك  

ووقود المشاركة السياسية هم عامة الناس بهدف تغيير ما هو قائم مجمال أو التأكيد بالضغط على 
                                                 

 .29،ص2009، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولةراغب جبريل،  1
، المطبعـة  رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالـث "التخلف السياسي وغايات  التنمية السياسية احمد وهبان،  2

 .2004الجامعية،
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مباشرة إليقاف مشروع قرار أو تعديله مجتزئا، وهي دائما تأتي بفعل من القاعدة صناع القرار 

باتجاه الهرم أي من عامة الشعب للتأثير على القيادات السياسية والصفوة ونقل مطالبهم بصوت 

  .عال

  :وهذا يتفق مع ما حدث في العالم العربي نتيجة لمسارين وهما

ر في البلدان التي حدثت فيها الثورات العربية من النزول وهو ما قامت به عموم الجماهي: األول

  .إلى الشارع تحت مطالب سياسة محددة

تحول الفعل الجماهيري المتمثل في الحشد واالعتصام والوقفات الجماعيـة الـى فعـل    : الثاني

  .سياسي كامل
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
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  المبحث األول

  الثورات العربية

  مقدمة

التي قامـت بهـا    العربية في بعض البلدانالسياسية  باألنظمةالثورات العربية  أطاحت

 والمتحكمة في الحياة السياسية في تلك البلدان القائمة األنظمةمشاركة الجماهير ضد  حيث تعتبر

  .الثوراتهي السمة المشتركة بين هذه 

البلـدان  الثورات العربية التي مثلت حركات احتجاجية سلمية ضخمة في كُـلِّ   انطلقت

نفسه  محمد البوعزيزيالتي اندلعت جراء إحراق  بالثورة التونسية، متأثرة 2011مطلع  العربية

 مقتـل ، والتي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في تونس و محمد حسني مبارك في مصر و

صالح عن صـالحياته   عبد اهللالك تنازل الرئيس اليمني علي وكذ. العقيد معمر القذافي في ليبيا

 أيضـا األساسية  األسبابفمن لنائبه بموجب المبادرة الخليجية هي تندرج أيضا في هذا اإلطار، 

انتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال المعيشية، إضافة إلـى التضـييق السياسـي    

  .1معظم البالد العربيةواألمني وعدم نزاهة االنتخابات في 

جمهورية مصر  إلىالحدث التاريخي الحاصل في المنطقة العربية انطالقا من تونس  إن

منذ بداية العـام   ،فيها قائمة األحداثالجماهيرية الليبية وتباعا البلدان التي ما زالت  إلىالعربية 

يع العربي وانطـالق  مصطلح الربف. والعالمي اإلقليميم كانت نقطة تحول على المستوى 2011

علـى ثـورات الربيـع     أطلقتالتي  الثورات العربية يرتبط بثورات غربية انطالقا من التسمية

  2.أوروباربي في دول قارة الغ

   

                                                 
. 2011، بيروت، ابريل، تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينيةالتقرير االستراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات،  1

 .7ص
الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية االبوية والموجهة، ملتقى الثقافـة والهويـة الوطنيـة،    ابراهيم ابراش،  2

2011 ،ttp://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=539 
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  )2011(مفهوم الثورات العربية : المطلب األول

ولتعريف هذا المفهوم بشيء من العمق البد أن يتم التطرق إلى مفهوم الثورة التي تعرف 

بأنها فعل جماهيري شامل، فحين تتأزم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة وتصـبح   

ما بين الحكام والجماهير وتغيب وسائل التعبيـر   المسافةأحوال الناس ال تطاق، وعندما تتباعد 

عن المطالب ال تجد الجماهير أمامها إال التحرك لتغيير األوضاع تغييراً جذرياً، فبعض السلمي 

الثورات تكون سلمية وال يراق بها الدم، فتنعت بأسماء دالة على ذلك كالقول بالثورة البرتقالية، 

المشهد الذي جرى في مصر وتونس يرقى فوثورات أخرى ارتسمت بالدموية كالثورة الفرنسية، 

  .1"مستوى العمل الثوري إلى

وليست مجرد مطالب ) ثورية( إن موجة االحتجاجات العربية أنها احتجاجاتويرى آخر 

إذ تنطلق تلك المقومات للحالة الثورية على كل من تونس ومصـر  . جزئية أو انتفاضات مؤقتة

حاالت احتجاج، كما هـي   إلىوليبيا واليمن وسوريا، أما في الدول العربية األخرى فهي اقرب 

  .2الخصائص الثورية الشاملة  إلىأقرب إلى الحراكات المطلبية الجزئية منها 

نحن نحتـاج  : هل نحن بحاجة إلعادة تعريف الثورة؟، ويجيب" :  3ويتساءل باحث آخر
لتعريف يرى في الثورة عملية تحول مجتمعي وسياسي واقتصادي، ويرى في نخبتها الجديـدة  

المركزية وغير اإليديولوجية وغير المؤسسة فرصاً اكبر في مشاركة الجماهير في اختيار غير 
ويـرفض فـي الثـورة    . نحتاج لتعريف يرى الظاهرة ثورة وليس اللحظة فقط . نظامها الجديد

في المقابل مبدأ القانون واحترام حقوق اإلنسان  استثنائية قوانينها وإجراءاتها ومؤسساتها، ويؤكد
  ".لمواطنين، دون أن يكون لقناعاتهم السياسية والدينية واالقتصادية تأثير في مواطنتهملكل ا

إن المعنى االصطالحي للثورة يشير إلى أنها اقتالع لنظام راسخ وتقويض لبنية حكـم  

قائم ومحو لرموز المرحلة البائدة فإننا سنكتشف أن هذا التوصيف ينطبق فقـط علـى الحالـة    
                                                 

، 2012، مركز الدراسات المستقبلية، رام اهللا، فلسطين، " الثورات في العالم العربي" ابراهيم ابراش، دراسة بعنوان . د 1
 .3ص

 26، ص2011، شتاء 148، العدد مجلة شؤون عربية الثورات العربية،سامح راشد ،  2
 .19، ص2010، تموز 185، العدد مجلة السياسة الدولية عربي ، ثورة ذد ماذا؟الربيع الأمل حمادة،   3
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وفيمـا  . سحب على حالة ليبيا التي تبدو للبعض أقرب إلى الحرب األهليـة المصرية دون أن ين

تنطبق الحركة المطالبة بالديمقراطية على تونس فقد ال تسعفنا أيضاً في فهم ما يجري من أحداث 

  .1في سوريا، التي يمكن إدراجهما في خانة التمرد الشعبي والعصيان المدني

لك المرحلة التي تظهر فيها طبقة اجتماعية جديدة ويقصد بالثورة في الميدان السياسي ت

مـا ،   لى تدبير األمور في نظام سياسـي وتكون قادرة على تنحية طبقة اجتماعية غير قادرة ع

وتكون الطبقة االجتماعية الجديدة حاملة لمشروع اقتصادي وسياسي بتجاوز ما هو كائن حتـى  

الطبقة االجتماعية الجديدة من السيطرة علـى   وحين تتمكن. في مجاالت أخرى كالثقافة والفكر 

  .2األوضاع السياسية حينذاك يتحقق المفهوم السياسي للثورة

  ومسبباتها الثورات العربية: المطلب الثاني

وهنالـك  ) 2011(عـام  ال مطلـع  تتعدد األسباب التي أدت لحدوث الثورات العربية في

  : 3تتمثل في العربيةثورات الوعوامل داخلية وخارجية أدت إلى قيام  محركات

  للثورات العربية الداخلية المحركات: أوالً

العنصر الداخلي في الثورات العربية واندالعها لعب دور مهـم فـي تفجيـر هـذه      إن

االجتماعية والسياسية وغيرها مـن المحركـات    إلىانطالقا من المحركات االقتصادية  األحداث

  : وأهمهاالفاعلة 

العوامل التي ساعدت على تخلف الدول العربية  أهممن : االجتماعية واالقتصادية المحركات) 1(

  :من النواحي االقتصادية واالجتماعية هي

                                                 
، 16/9/2013عادل الصفتي، الربيع العربـي مـاذا يعنـي، موقـع العربيـة نـت، تـم الوصـول إليـه بتـاريخ            1

http://www.alarabiya.net/views/2011/08/05/160884.html 
-Source : http://www.oujdacity.net/debat-article-50988سحمازي علي، المفهوم السياسي للثورة، موقـع   2

ar/ 16/9/2013، تم الوصول إليه بتاريخ 
 22بتـاريخ   3615، العـدد   لحوار المتمدنا – الشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومستقبل –مهدي أبوبكر رحمة  3

 .2، ص2012يناير 
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معظم دول الشرق األوسط من التخلف االقتصادي خاصة الـدول   عانت وما زالت: االقتصاد - 
ية فـي حـين   الخارجالعربية، فهي غالباً ما تعتمد على واردات النفط أو السياحة والمعونات 

 . تغيب التنمية الحقيقية

 ثـورات المحرك األهم ألحـداث ال  فهوالعامل االقتصادي، أكثر أهمية من سابقه،  يعدو
العربية هي األعلى على المستوى العالمي بمعدالت البطالة على سبيل المثال،  فاألنظمة. ةالعربي

وغياب العدالة  .من مجموع القوى العاملة%) 25(نسب مخيفة بواقع  إلىوالتي تصل معدالتها 
  .1"كانت من االسباب الدافعة لحدوث الثورات العربية  في توزيع الثروات

محركات الرئيسية التي لعبت دورا مهما في الثـورات  اليشكل التعليم احد  :التربية والتعليم  - 
نسمة من األميين وتبلغ نسبة األمية حوالي  مليون 100مليون نسمة بينهم  335نحو العربية ف

 .بتشكيل فجوة عميقة في تطور المجتمع، وتترتب عليها نتائج سياسية واجتماعية % 30

 هـا ال يمكـن إغفال التـي  محركات أحداث الثورات العربية من  إن: االختالفات االجتماعية - 
 ،في الواقع العربي الراهن المذهبياالستقطاب االجتماعي ببعديه االقتصادي والثقافي وحتى ك

فقد شهدت الدول العربية أخيراً تكريس الفجوة االجتماعية بين طبقات المجتمـع وشـرائحه،   
شـرائح   إلـى سواء الفجوة بمعناها االقتصادي أو االجتماعي والثقافي، حيث ينقسم المجتمع 

ن، علمـانيون  أغنياء وفقـراء، متعلمـون وأميـو   ( تنطبق عليها سمات الثنائيات المتناقضة 
سـنّة  (أو ) مسلمون ومسـيحيون (ذلك انقسامات أخرى  إلى، يضاف )وإسالميون متشددون

وتلك االستقطابات الثنائية نقلت النسق االجتماعي والثقافي العربي من حالة تجانس ). وشيعة
تشتيت وتوتر، وبالتالي قابلية لالنفجار والتصارع على وقـع تسـارع    إلىواتساق مع الذات 

  .2ة تلك الثنائيات المتضادةوتير

التي قامت عليها من غيـاب الديمقراطيـة    واألسس األنظمةطابع  إن :السياسية محركاتال) 2(
شكل بدوره اشتعال فتيل الثورات العربية  األنظمةوالتعددية وانتشار التسلط واالستبداد بين هذه 

  .القائمة األنظمةضد تلك 
                                                 

 19ص .2011دائرة المطبوعات والنشر، آذار،  ،)دراسة( الثورات العربية وأثرها على إسرائيل تيسير المشاقبة،  1
 5ص .2012، كانون الثاني 187، العدد مجلة السياسة الدولية، الحراك الشعبي العربيهناء عبيد،  2
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  1الخارجية لمحركاتا :ثانياً

  :الخارجية هنالك اتجاهان  محركاتمدى تأثير العوامل والوحول 

اتجاه يرى أن الثورات العربية واالحتجاجات هي صناعة داخلية خالصة لم يكن فيهـا أي   )1(

دور خارجي ، ويذهب أنصار هذا االتجاه إلى أبعد من ذلك ويعتقدون بأن الغرب وخاصة 

  .وإنما يتم التعامل معها كأمر واقع الواليات المتحدة ليست سعيدة بالثورات العربية 

لشارع العربي وإحداث قوة مؤثرة في تحريك ا وما له من اتجاه يرى دور العامل الخارجي  )2(

" ويكلـيكس "، ويعتقد أصحاب هذا االتجاه استنادا إلى وثائق سرية كشفها موقع تغييرات فيه

لديمقراطية فـي مصـر،   أن الواليات المتحدة دفعت ماليين الدوالرات إلى منظمات تدعم ا

والبعض يرى أن هذه الوثائق والموقع نفسه كان له دور فاعل بما حدث في العالم العربـي  

ألن هذه الوثائق كشفت أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتهم وعن حجم الفساد الموجود 

  .في هذه الدول

 وتداعياتها الثورات العربية إفرازاتالمطلب الثالث 

على العديد من المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية مباشر  تأثيرعربية للثورات ال إن

العربيـة   ضد األنظمةالعديد من القضايا التي لم تكن موجودة قبل حدوث الثورات  أفرزتحيث 

يسمع صوتها وان تصـبح مـن    أنتريد  وإنهاالشعوب تريد تقرير مصيرها  أنالقائمة، فثقافة 

  .األحداثات هذه يوتداع إفرازاتميكانيكية التغيير السياسي في البلد كل ذلك كان من 

 هـي   األنظمةهذه  نأأثبتت و، ربية أنظمة الدول التي حصلت بهاوفضحت الثورات الع

كـم  أنظمة فاسدة تدعي الحكمة وحولت الدول إلى مزارع خاصة لها وللمنتفعين من حولها وتح

  .2خارج القانون والدستور، وتختبئ خلف أجهزتها األمنية لقمع شعوبها

                                                 
 22بتـاريخ   3615، العـدد   الحوار المتمدن – الشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومستقبل –مهدي أبوبكر رحمة  1

 4، ص2012يناير 
 .6/9/2011صحيفة المجد،  في غياب المرجعية القيادية العربية،فهد الريماوي،  2
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إن هناك من اعتبر الثورات العربية بداية عصر عربي جديد ال تقـوده األنظمـة بـل    

الجماهير وعلى وجه الخصوص الشباب منها، وإن ما يحصل ما هو إال مواجهة شـاملة بـين   

  .1المدنية وتداول السلطة ومن التخلف إلى الحداثةعصر اإلقطاع والعشائر إلى عصر الدولة 

االسـتبدادية القائمـة يشـكل     األنظمةالثقافة الجديدة من جراء الثورات العربية ضد  إن

والخالص من عنصر الخوف من النظام وبروز  األنظمةرفض الصيغة القمعية لهذه بدوره ثقافة 

تنجزه الثورات العربية من  أنخرج يمكن م أيوان  عنصر المقاومة لهذه السياسات االستبدادية

هـو   من مـا  أفضلاقل تغيير  أنهو موجود بناءا على قاعدة  تغيير هو بمثابة الخالص من ما

  .قائم

وفي البدايات أعادت هذه الثورات الزخم للقضـية الفلسـطينية، حيـث رفعـت فـي      

الصهيوني ورفـض   االحتجاجات العربية ضد أنظمتها شعارات عديدة تطالب بمقاومة المشروع

التطبيع مع إسرائيل، وعلى سبيل المثال كان من مطالب ثوار التحرير في مصر ضرورة وقف 

بيع الغاز المصري إلسرائيل ومهاجمة السفارة اإلسرائيلية في القاهرة ورفع الحصار عن قطاع 

سطينية، مما غزة، وتداخلت مطالب الشعوب الوطنية مع المطالب القومية التي تمثلها القضية الفل

يثبت أن نجاح الثورات العربية لن يكون في مصلحة إسرائيل ألن أغلبيـة الشـعوب العربيـة    

  .2ترفض الوجود اإلسرائيلي والتطبيع معه

ومن آثار هذه الثورات أن الجماهير العربية تأكدت أن أنظمتها المستبدة تمثـل القاسـم   

في تونس واليمن ومصر وليبيا هو انتصار المشترك في معظم البالد العربية، وإن سقوط بعضها 

للعرب في بقية األقطار التي تتحين الفرصة إلسقاط أنظمتها، حيث حاولت األنظمة علـى مـر   

. العقود السابقة إخماد روح التمرد في شعوبها إال أنها خرجت في النهاية إلسقاط أنظمتها القمعية

                                                 
 .4/10/2011، تاريخ 3332العدد  مجلة الحوار المتمدن، الثورات الشعبية العربيةعبد الغني سالمة،  1
، أكتـوبر  186، العـدد  مجلة السياسة الدولية، موقع القضية الفلسطينية في العصر العربي الجديدأحمد جميل عزام،  2

 .85، ص2011
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تح السياسي والمعرفي خاصة لـدى جيـل   كما ستساعد الثورات العربية في زيادة الوعي والتف

  .1الشباب الذين قادوا تلك الثورات

لها حـدتها واسـتقال  للتفكيـر فـي و  مة العربيـة  األ دفعتمن آثار هذه الثورات أنها و
أن تؤدي هذه الثورات إلى  2، ومن الممكن وفقا لبعض الكتّابومشروعها الحضاري واإلسالمي

والدة نظام عربي جديد لكي يكون البديل عن مشروع الشرق األوسط الجديـد الـذي حاولـت    
إسرائيل والقوى الغربية فرضه على العرب بعد انهيار االتحاد السوفييتي وضـعف المعسـكر   

  .الشيوعي

  التغيير السياسي في الدول التي حدثت بها الثورات العربية 

 اإلطاحـة االستبدادية القائمة في العالم العربي في  األنظمةساهمت الثورات العربية ضد 
النظـام   إلىبن علي وصوال النظام التونسي برئاسة زين العابدين  رأسهاوعلى  األنظمةببعض 

بظالله على طبيعة  ألقىالليبي ومقتل معمر القذافي واستمرار القتال ضد النظام السوري كل ذلك 
  .الدول ومسارها لهذهقات الدولية العال

مـع الغـرب خاصـة     الدول التي قامت بها الثورات العربية كانت لها عالقات خاصة
، فمصر كانت لها عالقـات  بإسرائيل ، إضافة إلى عالقة كل من مصر وتونسالواليات المتحدة

ومعاهـدة السـالم    1978دبلوماسية ودية مع تل أبيب بسبب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عـام  
، كما أن تونس أيضاً قامت بتطبيع عالقاتها مـع  1979إلسرائيلية الموقعة في مارس المصرية ا

  . 3إسرائيل وإقامة عالقات دبلوماسية على مستوى فتح مكاتب اتصال بين البلدين

ووفقاً لهذه التغيرات التي أحدثتها الثورات العربية على المستوى الداخلي، كـان هنـاك   
ر للعالقات الدولية التي تربط دول الثورات العربية، وبالتالي كان هناك سياسات خارجيـة  تغيي

  .ماشي وتتوافق مع المصلحة الوطنيةجديدة تت
                                                 

 .5/10/2011، الجمعية األردنية للعلوم والثقافة، عمان في ندوة الثقافة العربية والمستقبلجورج الفار،  1
، أكتـوبر،  186، مؤسسة األهرام، عـدد  مجلة السياسة الدولية، مستقبل الدولة في العالم العربيعارف، نصر محمد  2

 .64، ص 2011
 .3، صمرجع سابق. – الشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومستقبل –مهدي أبوبكر رحمة  3
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وأصبح واقع النظام السياسي في الدول التي حدثت بها الثورات العربية غيـر واضـح   

م حسـب القـوى التـي    المعالم، ولكن هناك بعض السيناريوهات التي حصلت في أنظمة الحك

  :سيطرت على نظام الحكم في الدول التي قامت فيها الثورات العربية

  سدة الحكم اإلسالمييناعتالء  -أوال

الحرب الباردة صـحوة   وانتهاءشهدت البلدان العربية بعد انهيار المنظومة االشتراكية 

مجرى العالقات الدوليـة  إسالمية عامة بشقيها المعتدل والمتطرف، مما كان له كبير األثر على 

لدول المنطقة بما فيها الدول العربية ، وأدى إلى توتر العالقات مع الغرب خاصة بعد التفجيرات 

  1. التي تقوم بها الحركات اإلسالمية

والجماعـات   األحـزاب الثورات العربية ووصول  أحدثتهاالتي من ابرز التحوالت  إن

ـ   لإلخوانالتابع  العدالة والحريةفحزب  الدفة،الحكم واستالم  سدة إلى اإلسالمية  يالمسـلمين ف

فـي   التي ظهرت وبدأت تلعب دورهـا  األحزابمصر وحزب النهضة في تونس وغيرها من 

العربيـة نتيجـة   عالمات التحول في الدول العربية التي حدثت فيهـا الثـورات    كإحدىالتغير 

  .التي حلت بها األحداثلمجموعة 

البراغماتي ليس على المستوى  ي الذي تقوم سياساته على األساسالنهضة التونس زبفح

ما يدعم رصيد حزب النهضـة فـي الشـارع     بل على المستوى الداخلي، الواقع هو أن الدولي

راشد الغنوشي، الذي ال يجد حرجاً في الجمع والتوفيق  التونسي هو تبنيه أفكار زعيمه ومؤسسه

 وبين قيم ومبادئ الدولة المدنية والتعدديـة السياسـية وتـداول   اإلسالمية  ما بين القيم واألحكام

من اجل الموازنة مـابين  يفعله  إنوهو ما كان عليه . 2السلطة واحترام حقوق اإلنسان وغيرها

والمتجددة في  وتحقيقه في ظل التحوالت المتسارعة إليهالوصول  إلى الحزبا يسعى الواقع وم

  .البلدان العربية

                                                 
 wwwannaba.org . –، 12/7/2012إسالميو مصر والتحول البراغماتي بتاريخ  –باسم حسين الزيدي  1
 3/9/2012www.aljazeera.netاإلنتخابات التونسية وقطيعة االستبدااد بتاريخ  –عمر كوكش  2
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  1لجيشسيطرة ا –ثانيا

ولقد حدث هذا في مصر، حيث لم تتفق القوى السياسية، وأصبح هناك رفـض شـعبي   

المسلمين وانتشرت الفوضى وكانت الحرب األهلية قاب قوسـين أو أدنـى مـن     اإلخوانلحكم 

الوقوع وأصبح هناك خوف من أن تتحول مصر إلى دولة إسالمية معادية للغرب وحليفة مـع  

  .القوى اإلرهابية

العالم إلى مؤيدين ومعارضين، حيث حاز تصرف الجيش على رضـا وقبـول   وانقسم 

بعض الدول وذلك خشية منها أن عدم استقرار مصر سيعرض المنطقة إلى حالة فوضى وتهديد 

اتخذت قراراها  أن، فكان من هذه الدول ن، وبالتالي يلحق الضرر بمصالحهاللسلم واألمن الدوليي

  .في البالد األمورزمام حول واستالم الجيش وتأييدها لما جرى في مصر من ت

   

                                                 
، أكتـوبر،  186، مؤسسة األهرام، عـدد  مجلة السياسة الدولية، مستقبل الدولة في العالم العربينصر محمد عارف،  1

 66، ص 2011
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  المبحث الثاني

  الحرية والمشاركة السياسية في الثورات العربية

   الثورات العربية ظل الحرية في: المطلب األول

حـدود تكـون    أويريد ومتى يريد دون رقيب  بفعل ما اإلنسانيقوم  أنتعني الحرية ال 

ملزمة لكل طرف بحيث يمارس حريته ضمن هذه الحدود وعدم تجاوزها سواء على مسـتوى  

  .منها األخالقية أواالجتماعية  أوالدينية القيود 

أما في مجال السياسة فينادي المهتمون في كل مكان بالحرية، ومع اختالف اآلراء حول 

فقون على أن الحرية مطلب أساسي للمجتمعـات  معنى الحرية السياسية، فإن القادة السياسيين يت

  .1معناها عند تطبيقهم لها البشرية، حتى وإن اختلفوا في تحديد

  تعريف الحرية

وتأتي الحرية بمعنى من لم تتملكه .2هي مشتقة من الفعل حرر أي أعتق وصار حراً :الحرية لغةً

الحـر بالضـم   : (قال بن منظور. 3الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية

  .4)نقيض العبد والجمع أحرار والحرة نقيض األمة

أما الحرية اصطالحا فتعرف الموسوعة الفلسفية الحرية بأنها مقولة فلسـفية   :الحرية اصطالحاً

تعبر عن العالقة بين النشاط البشري والقوانين الموضوعة للطبيعة والمجتمع ويعتبرها الفالسفة 

وحرية اإلرشادات وإمكانية التصرف وفق إرادة ال تحدها الظروف . لروح لمصيرهاهي تقرير ا

 .5الخارجية

                                                 
 .28، ص 2007ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  التنشية والقيم،سمير خطاب،  1
 .129ص. 1997، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، طمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  2
 .مادة حر المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني،  3
 .117:ص 3لعربي،  بيروت،ج، دار إحياء التراث السان العربابن منظور ،  4
 .129ص. م1997، 7، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، لبنان، طوضع لجنة من العلماء السوفييتالموسوعة الفلسفية،  5
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التعريف يقرر الحريات المطلقة وهو أمر غير ممكن إال في ظـل   اومن المالحظ أن هذ

أمـا رفاعـة الطهطـاوي    . فوضى ال يرضى بها أحد، ويشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث

ص من كل قيد مادي أو معنوي وهي القدرة على فعل الشيء بـدون سـبب   فيعرفها بأنها التخل

 . 1ما يسمى بحرية الالمباالة وسوى وجود القدرة عليه وه

ما يميز اإلنسان عن غيره ويـتمكن بهـا مـن الممارسـة     "بينما يعرفها آخرون بأنها 

  .2واالختيار دون إكراه ضمن حدود معينة

الَّ يحب اللّه الْجهر بِالسوء من {: للحرية بقوله تعالى  عاما إطاراولقد حدد القران الكريم 
، وهذا يعني إمكانيـة مجـاهرة   )14: سورة النساء(} الْقَوِل ِإالَّ من ظُلم وكَان اللّه سميعاً عليماً

اهرة فيما الفرد  والتعبير عن معتقده أو فكره أو رغبته بحيث ال تصل به هذه اإلمكانية إلى المج
ألن . يخالف الدين أو يمس الصالح العام، أو مصادرة حقوق اآلخرين وحرياتهم دون وجه حـق 

الجهر بالسوء في اآلية الكريمة يعني كل ما يخالف الدين أو يمس الصالح العام أو فيه اعتـداء  
  .3على حقوق اآلخرين

عدم الفعل وانعدام  وتدل الحرية في التصور الليبرالي على قدرة الشخص على الفعل أو

العوائق التي من شأنها أن تأثر على حريته في االختيار، وهو ما يسمى بالحرية السـلبية التـي   

ون قادرا على فعل مـا  تعني  أنها انعدام العوائق الخارجية، حيث إن اإلنسان الحر هو الذي يك

  . 4ال يمنع منهيريد فعله و

هناك عدة تعريفات وتوضيحات لمفهوم الحرية بحيـث تتـداخل هـذه     أنمن المالحظ 

بظاللها على مستوى الحرية المطلوبة فمن  ألقت فظروف الحياة ،التعريفات والمفاهيم فيما بينها

                                                 
 .17ص. م1980، وضع لجنة من الباحثين، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، مقاالت في قضية الحريةرفاعة الطهطاوي،  1
 .39،ص.2000، 1، دار الفكر، دمشق، طفي العالمحق الحرية وهبة الزحيلي،  2
، ص 2009يناير، -17، العدد مجلة دراسات دعوية مظاهر الحرية الشخصية والعامة في اإلسالم،إياد فوزي حمدان،  3

107-108. 
www.philasophiasafadi.com/wp-فــي نقــد التصــور الليبرالــي للحريــة، مــن موقــع منــوبي غبــاش،  4

content/uploads/2010/03/Liberal.doc20/10/2013، تم الوصول إليه بتاريخ 
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 آخرينمع مطالبة  للشعور بوجودهمستويات الحرية  بأدنى والذل والظلم يطالب يعاني من الفقر

فالحرية بالتالي هي نسـبية   ،تحت هامش الحرياتيريد  تحقيق مابحرية مطلقة يكون من خالله 

  .تختلف باختالف الظروف والمعطيات

  نسبية الحرية

مصطلح الحرية من المصطلحات التي اختلف الناس في مفهومها اختالفاً كثيراً مـن   إن

مجتمع آلخر ومن عصر إلى عصر، ومن ثقافة إلى أخرى بل ومن فرد إلى آخر، ألنها تتعلـق  

حاجة إنسـانية وضـرورة    ية دائمة وتطور مستمر ال يتوقف فهبالنشاط البشري فهي في حرك

  .1ه وإنسانيتهاجتماعية تحفظ للفرد كرامت

لحرية مفهوم نسبي ألن الفرد إذا أراد أن يعيش في مجتمع فال بد أن يتنـازل عـن   لإن 

لهذا فكل ما ينقص من حرية الفرد إنما يعزز ويزيد من حرية المجتمع والعكس  ،جزء من حريته

صحيح، من هنا كان الشرط األساسي للحرية البشرية أن ال يتعدى الفرد على حرية اآلخـرين  

 أفـراد والذي بدوره يشكل عنصر من عناصر التفاعل بين . 2لةؤوالمس وهذا ما يسمى بالحرية

  .المجتمع

إن اإلنسان ال يمكن أن يكون فرداً حراً بدرجة مطلقة ومتمتعـاً بكيـان مسـتقل إال إذا    

اعتزل المجتمع  تمام االعتزال، بجسمه وأفكاره ومعامالته جميعاً وهذا أمر ال يمكـن حدوثـه   

  .يعيش وحيدا دون مجتمع أنيمكن  فهو ال اجتماعي بطبعه اإلنسانالن . 3عملياً

إن الحرية تشمل أفعال الفرد وأقواله وأفكاره وهي اختيار أخالقي سـلباً أو إيجابـاً وال   

  .4وجود للحرية خارج هذه األطر

                                                 
 .108إياد فوزي حمدان، مرجع سابق، ص  1
 .111ص. 1995، دار الشروق، بيروت، اإلنسان بين المادية واإلسالممحمد قطب،  2
 .111سابق، صالمرجع ال 3
 .21ص. 1990، ترجمة عادل العوا، دار طالس، دمشق، الحريةروز روماني خوسيه،  4
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 وحـدودها  فحين تضع السلطة قوانينهـا  هنالك ارتباط مباشر مابين السلطة والحريات

من ناحيـة   األفرادوتنظيم العالقة في المجتمع بين يكون الهدف منها الحد من تجاوزات  لألفراد

  .ضمن هذه القوانين الحريات نهذه القوانين تحد م أننالحظ  أخرىلكن من ناحية 

تعرضت الحرية النتهاكات مختلفة في الغرب والشرق من مختلف األنظمـة سـواء    فقد

أكانت األنظمة االستبدادية وحتى الرأسمالية؛  وإن ألزمة الحرية في العالمين الشرقي والغربـي  

مالمح تخص كل عالم، وذلك حسب الظروف والدول واألنظمة التي تمر بها تلك المجتمعـات؛   

لغربي تعني تحرر اإلنسان المحكوم من استبداد الحكم السياسي أما في العالم فالحرية في العالم ا

الشرقي فهي تعني تحرر الفرد من طغيان السيطرة االجتماعية عبر وسائل اإلنتاج التي تتيحهـا  

  .1له الملكية الخاصة المتمثلة باألرض ورأس المال

 الحرية الشخصية وتفاعالتها

يسعى من خاللها  إنسانالحريات الشخصية لكل  إطارهناك حقوق معنوية ومادية تحت 
فحقه في حرياته،  ةبممارس اآلخرينيكون في هذا الحق التجني على  أندون  أهدافهتحقيق  إلى

من هذا والمعنوية بصفته جزء  الماديةالتملك والبيع والشراء وحرية العبادة وغيرها من الحقوق 
  .ويخضع للقانون كشخص يمارس حقوقه ويقوم بواجباته تجاه هذا المجتمعالمجتمع 

قوانينها يجب عليها  مها للحياة في المجتمع ومن خاللولة من خالل تنظيدعلى ال أنكما 
في المجتمع والعمل علـى تـوفير هـذه     لألفرادوالكرامة  األمانوتحقيق  األمن بحفظتقوم  أن

  .الحقوق وهو من واجب الدولة

  :منذ والدته، مثل اإلنسانالحرية الشخصية ترتبط بالحقوق الطبيعية التي تُخلق مع إن 

له الحرية في أن يعيش في أمان دون خطر يهدد حياتـه،   اإلنسانأي أن : الحق في الحياة •
، ألن الحياة هي شـرط مسـبق   اإلصراربشكل مقصود مع سبق  اإلنسانحياة  إنهاءوعدم 

  .يضمن للفرد أن يكتسب حقوقه
                                                 

 .4ص. م2000، 1، دار الفكر، دمشق، طحق الحرية في العالموهبة الزحيلي،  1
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أن يكون حراً غير مستعبداً، وال يعتقل دون أدلة، وأال  لإلنسانحيث يحق : الحق في الحرية •

 :1وعة الحريات اآلتيةميسجن دون محاكمة، وأن تُضمن له مج

 اإلنسانوهي من الحريات األساسية التي تتعلق بحرية : حرية التفكير والتعبير عن الرأي  - أ

وهذا النوع مـن  .كان هذا الرأي غير مقبوال في تكوين رأي حول قضية معينة، حتى لو

مختلفة سواء بالكتابة أو بالحديث أو مـن  الالحريات يتعلق بحرية التفكير، وطرق التعبير 

 .خالل المظاهرات

وتعني أن جميع البشر متساوون في الحقـوق، إن البشـر يولـدون    : الحق في المساواة  - ب

في القوانين  تمعتقداتهم، وهذا الحق يثبرقهم، متساوون بغض النظر عن دينهم ولغتهم وع

 .من خالل القوانين الداعية إلى عدم التمييز في الحقوق والواجبات

باالنتماء إلى جماعة معينة، مثل االنتماء ألحد  اإلنسانوهي تعني حرية : حرية االنتظام   -  ت

 .األحزاب

، بحيـث ال يـتم   خرآلوتكفل هذه الحرية لألفراد الحق في التنقل من مكان  :حرية التنقل  -  ث

 .إال بواسطة أمر من القضاء اإلنسانتقييد حركة 

في اختيار مهنته ومكان عمله، مادام هـذا   اإلنسانوهذه الحرية تتعلق بحق  :حرية العمل  - ج

 .العمل ال يتعارض مع القانون

بية التي تُستمد من مصادر مختلفة يعد الضمير بمثابة القيم األخالقية االيجا :حرية الضمير  - ح

معينـة فـي    أراءوهي تعني أن لكل فرد الحق في اعتناق  دينية أو اجتماعية أو شخصية

المجال األخالقي وفق القيم االيجابية، كما له الحرية في رفض القيام بأعمال تتناقض مـع  

 .تبناهاتالقيم التي 

   

                                                 
 .143: ، دار العقيدة القاهرة، صمذاهب فكرية في الميزانعالء بكر ،  1
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  الحرية االجتماعية وتفاعالتها

الفرد للقيود والمعيقات التي مناسب وعدم خضوع على مستوى حياة  اإلنسانحصول  إن
تحقيقها هي بمثابة حريـات اجتماعيـة تسـعى كـل      تحد من تفكيره وتحقيق غاياته التي يريد

ومستوى معيشـة الئقـة   الحصول على حياة كريمة  وذلك من خالل المجتمعات للحصول عليها
تضمن لهـم حـق العـالج     أنالعاجزون كما على الدولة  أو األطفال أولكبار السن منهم سواء 

 أفـراد والتعليم لكـل   المناسب العمل ظروفمع توفير  األفرادالطبي والخدمات الصحية لجميع 
وكل هـذه الحقـوق هـي    مناسبة  وأسعار أماكنالمجتمع مع توفير الظروف المناسبة لذلك من 

  .عضالب حريةالحد من  أو اآلخرينخاضعة للقوانين واللوائح بحيث ال تتعدى على حقوق 

ألن إن حرية الفرد غير مستقلة بشكل كامل عن حرية المجتمع الذي يعيش فيه، وذلـك  
القيود االجتماعية قد واجه انتقاداً كبيراً، مما أدى إلى أن يطـور   غيابمفهوم الحرية باعتبارها 

كما أن الحريـة  . الفرد والمجتمع إرادةالفالسفة مفهوم آخر للحرية االجتماعية يقوم على تطابق 
من  اإلنسانالحقيقية لإلنسان تتحقق من خالل التزاماته بالواجبات االجتماعية، فالواجبات تحرر 

القانون والتحـرر   إتباعالعناصر المنحرفة في المجتمع من  إرغامالنزوات الفردية، وتؤدي إلى 
  .1من المصالح الضيقة

  فاعالتهاالحرية السياسية وت

تعرف الحرية السياسية بأنها قدرة الفرد على ممارسة سلوكه السياسي دونما قيود تعيقه 
والمسلكيات التي يمارسها الفـرد لتحقيـق    األنماطفهي ،  2عن ذلك، وتحد من إرادته السياسية

  .المجتمع أفرادالسياسية كفرد من  أهدافهخياراته السياسية كحق من حقوقه وتحقيق 

يتمتع بها الفرد في مجال النشاط السياسي هي اإلطـار الـذي يحـدد    وإن الحقوق التي 
لـى  ألنها إن كانت كذلك فقد تتحـول إ  الحرية السياسية لألفراد، وهذه الحقوق ال تكون مطلقة،

  .تعدي على حريات اآلخرين

                                                 
1 Jan Jack Rousseau, The Social Control in London, Penguin Books, 1988 

 .9، ص1999، مكتبة العبيكان، 4ط ،النظام الدينيمحمد نور،  2
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ها الدول لألشخاص حريـة الـرأي والفكـر    فللحريات السياسية التي يجب أن تكومن ا

  .وحرية الكتابة والتأليف والنشر والمعتقد الديني،

  :1ها الدول للجماعات والمجتمعات، ما يليفلتك لحريات التيومن ا

  .أو مرشح لالنتخابات) مصوت(حرية االنتخاب سواء كمنتخب  - 

 .حرية االنتماء إلى االتحادات والنقابات والجمعيات - 

 .السياسية ألحزابوافي القضايا العامة التي تتفرد بها الدولة  الرأي إبداءحرية  - 

 .حرية تكوين األحزاب السياسية واالنتساب لها - 

 .ات الخاطئة من وجهة نظر الجمهور للسياسيين في الدولةحرية توجيه النقد للسياس - 

 .حرية تكوين الجمعيات والنقابات واالتحادات - 

حرية المشاركة في بناء هياكل الدولة وأجهزتها من أجـل تطويرهـا وتنميتهـا وتقـدمها      - 

 .االجتماعي

  ايجابيات الحرية السياسية

لتوفّر مناخ الحرية السياسية في المجتمع، وهي كما تشـير   تااليجابياهناك العديد من 

  :2الدراسات كما يلي

يشعر األفراد بأنهم يعيشون في أجواء المساواة والعدالة األمر الذي يـؤدي إلـى تماسـك     - 

 .المجتمع

 .الدولة والمجتمعتنمية المؤسسات العامة بما يخدم  - 

                                                 
 23، ص1992، مطبعة سلوان، القاهرة، مصر، الحريات السياسية في المجتمع المتحضرمحمد صالح مرسي،  1
 .128ص، 1999، مطبعة زهران، عمان، الحرية مالها وما عليهازكي رشدان،  2
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بالتالي تحسن  اإلنتاجيةوإن توفر الهدوء بفضل الحرية السياسية يؤدي إلى زيادة مستويات  - 

 .المستوى االقتصادي للدولة

إن توفر الحرية السياسية يشعر األفراد بالهدوء واالستقرار ويقلل من الفتن وأعمال العنـف   - 

 .واإلرهاب

  ومعيقاتها الحرية السياسية

  :المعوقات التي تحد من الحرية السياسية نورد منها ما يليتوجد بعض 

إن الحرية السياسية عند توفرها في مجتمع ما قد تخدم مصالح بعض أفراده، ولكنهـا فـي    - 

تتعارض مصالحه مع الحريـة   مند مصالح اآلخرين، لذا فقد يقف نفس الوقت قد تقف ض

  .1في المجتمع بشكل عامالسياسية ضدها ويحاربها، مما يعيق الحرية السياسية 

من المجتمع وعدم رغبة أفراد المجتمع في المشاركة فـي العمليـة    الديمقراطيةغياب القيم  - 

 .السياسية واألنشطة االجتماعية بشكل عام

التي  األشياءومن معيقات الحرية السياسية أيضا الجهل والفقر وانتشار الجريمة، وهذه من  - 

 .تهدد الحرية السياسية وتعيق وجودها، بل وتقضي عليها في بعض األحيان

أيضاً  القوانين الرجعية القديمة، ألن هذا النوع من القـوانين   السياسيةومن معيقات الحرية  - 

 .الحرية السياسية ومظاهرها أنشطةتتناقض في معظمها مع 

ت الحرية السياسية، ألنن الحرية السياسـية  كما تعد األنظمة السياسية الديكتاتورية من معيقا - 

 .الظلم واالستبداد أجواءتتعارض مع 

 إشـعال سـاهمت فـي    األنظمةمع وجود كل هذه المعيقات داخل البيئة السياسية لهذه     

ما زال يحـارب   اآلخرم والبعض االنظ رأس إسقاط إلىحتدامها وانتهت في بعضها الثورات وا

                                                 
 .141، ص1999، مكتبة العبيكان، 4،طالنظام الدينيمحمد نور،  1
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كـل   إزالـة والقضاء عليها كالنظام السوري والهدف من هذه الثورات  إلفشالهاهذه التحركات 

 .ديمقراطيقات والعمل على بناء مجتمع المعي

  الحرية االقتصادية

والمتاجرة واالستهالك مـن دون   اإلنتاجيتمثل مفهوم الحرية االقتصادية في الحرية في 
خلي والخارجي للسوق، وحماية حـق  االحتيال أو السرقة، ويتميز باالنفتاح الدا أو استعمال القوة

  .التملك والمبادرة االقتصادية

المواطن االلتزام بالحقوق والقـوانين  في مجال الحرية االقتصادية وتحقيقها يجب على 
ويقصد باحترام القانون . كحق الملكية والحقوق الفكرية وغيرها األطرافبين التي تحكم العالقة 

في المنازعات التي تنشأ في ظل الحرية االقتصادية، واالحتكام أن يتم الرجوع إلى حكم القانون 
  .إلى القانون في ظل القيم االجتماعية السائدة

، وعدم سـرقتها  طرة على الملكية واالستفادة منهاأما حقوق الملكية فتتمثل في حق السي
 فـراد االحرية التعاقد فتكمن فـي حريـة   من قبل اآلخرين سواء كانوا مؤسسات أو أفراد،  أما 

1إلبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتالءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار القانون
.  

  الثورة إطارمفهوم الحرية في 

إن حرية اإلنسان صفة لصيقة يولد بها وبالنظر إلى معاني الحرية اللغوية فإنها تشير في 
  .2والجودة والكرم ةالنهاية إلى الخالص من العبودية، وهي تطلق  بمعنى الشرف والطيب

عمليـة تغييـر هيكلـي    " يعرف الكاتب األمريكي صموئيل هنتنجتون الثورة على أنها 
وسريع وعنيف في القيم والمفاهيم االجتماعية السائدة، وفي المؤسسات السياسية، وفـي البنيـة   

  3".االجتماعية والقيادة، وفي السياسات واألنشطة الحكومية

                                                 
، تم الوصول اليه 8/4/2012، بتاريخ /http://www.siironline.orgكمال القيسي، معايير الحرية االقتصادية، موقع  1

 .2014-12-29بتاريخ 

 .ادة حررم: لسان العربابن منظور، 2 
3 Samuel P Huntington , Political Order in Changing Societies, New Haven: yale University 
Press, 1968 , p 264. 
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التغيرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع، والتي تعمـل  وتعرف الثورة كذلك بأنها 

على تبديل المجتمع ظاهرياً وجوهرياً من نمط سائد إلى نمط جديد، ليتوافق ذلـك مـع القـيم    

واألهداف التي قامت من أجلها الثورة، وقد تتسم الثورة بالعنف أو السلمية، بالسرعة أو الـبطء،  

  1.بالمفاجئة أو التحضير

الثورة فعل جماهيري شامل، فحين تتأزم األوضاع السياسـية  "راهيم ابراش أن ويرى إب

ما بـين الحكـام    يزداد البعدواالقتصادية واالجتماعية وتصبح أحوال الناس ال تطاق، وعندما 

والجماهير وتغيب وسائل التعبير السلمي عن المطالب ال تجد الجماهير أمامها إال التحرك لتغيير 

بصورة سلمية ال يراق بها دماء، وبعضها دموية، فالمشهد الذي   جذرياً، بعضها األوضاع تغييراً

  2".جرى في مصر وتونس يرقى إلى مستوى العمل الثوري

تعديل وتغيير في البناء المؤسسي للنظام السياسي  إلىالفعل الذي يؤدي فالثورة هي ذلك 

مغـايرة   جديدة بنية مؤسسية نشاءوإاالجتماعي  أوالسياسي  أوسواء على المستوى االقتصادي 

شعبية شاملة يكون هدفها بناء نظام مؤسسي  إرادةالفعل وفق للبناء السابق للنظام من خالل هذا 

  .يلبي طموح هذه الجماهير

  الحرية والثورة

إن الحديث عن الثورة والحرية يدعو إلى بيان أهم الحريـات التـي كفلتهـا الشـرائع     

السماوية والقوانين الوضعية، فعلى سبيل المثال كفلت الشريعة اإلسـالمية بالحريـات العامـة    

وإعالن حقوق اإلنسان األمريكـي   1215لإلنسان، ونادت  وثيقة الميثاق الكبير االنجليزية عام 

، وغيرها الكثير من المواثيق التي أكدت 1789الن حقوق اإلنسان الفرنسي عام وإع 1776عام 

                                                 
 2003، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة،    قضايا العنف السياسي والثورة: علم االجتماع السياسي ،شعبان األسود 1

 .47ص
، ، دائـرة المطبوعـات والنشـر،    ) التداعيات -األسباب  –المفهوم :( الربيع العربيمديرية الدراسات والمعلومات،   2

 2012. عمان، األردن
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 االنتماء على الحق في الحرية بجميع أشكالها كالحرية الدينية، وحرية  التفكير واالعتقاد، وحرية

  1.إلى آخر هذه الحريات التي يضيق المقام عن حصرها

 إحداثفي ث او القديم الدور الكبير كان لعنصر الحرية وتفاعالته سواء في العصر الحدي

الحاكمـة   األنظمـة للشعوب من قبـل  االستقالل والقهر  أسبابالثورات من اجل الخالص من 

هو الحرية كمطلب  واألخير األولفالحرية تشكل نقطة تحول في مسار وتوجه الثورات وهدفها 

  .شعبي

وإن الثورات التي تحدث في العالم العربي اآلن هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع فيهـا  

وإن . ن األغالل التي كبلتها ومن الرواسب التي أثقلت كاهلهامالشعوب العربية أن تخلص نفسها 

عوامل القهر واالستغالل التي تحكمت فيها طويالً، ونهبت ثوراتها ال مناص من الثورة ضـدها  

  .جاع الحريات المسلوبة على جميع األصعدةالستر

ا تناول هذا السياسية القائمة ال يمكنن األنظمةمفهوم الحرية وفي ظل  إلىمن خالل النظر 

تغيب الحريـات وان  غياب الديمقراطية  العناصر التي تساعد على وجوده ، فعندالمفهوم لغياب 

ارسة خياراتـه السياسـية وبالتـالي    اي نظام سياسي ينكر الحرية للشعوب وال يكفل له حق مم

الحفاظ على الحكم والسيطرة ضمن  أولوياتهنظام استبدادي يكون من  إلىيتحول النظام السياسي 

  .شعوبهاسياسات قمعية حمائية ضد 

ويرى الباحثون أن الدستور حين يخول للمشرع حق تنظيم حرية من الحريـات إنمـا   

ألن الثورة ممكن أن تتحول إلى فوضى وبالتالي تضيع يخول له الحق في أن يقنن هذه الحرية، 

  2.حريات كثيرة في سبيل الحصول على إحدى أنواع الحرية

ويعتبر موضوع الحرية من المواضيع التي حظيـت باهتمـام المفكـرين القـانونيين     

وقتنا الحاضر، والواقع أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي أشعلت الثورات  ين فيوالسياسي
                                                 

 http://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ حقوق االنسان، ويكيبيديا،  1
، الهيئة العامة للكتاب، مصـر، القـاهرة،   2، طالرأي العام بمقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرةسعيد سراج،  2

 42، ص2004
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لذا لم يعـد موضـوع   . جسدت كفاح الشعوب ورسخت القيم والمبادئ التي ترمي إلى الحريةو

الحقوق والحريات مجرد قضية عابرة، وإنما أصبحت أمراً البد من دراسته دراسة دقيقة  وعمل 

التوصيات البناءة لإلسهام الفعال في تأمين االحتياجات األساسية لكل فرد بفطرته قبل أن يحتاجها 

  .1بيئته بحكم

ويفقد  اإلنسانيقاوم  أنصفة يمكن  أسمىالديمقراطية تمثل الحرية كعنصر من عناصر 

السياسية  األنظمةبلدان الثورات العربية ضد في  األحداثتفجرت  أثرهاوالتي على  ألجلهاحياته 

القائمة بسبب ممارستها وسياستها ضد شعوبها كالنظام المصري والتونسـي واليمنـي والليبـي    

  .الشمولية األنظمةيرها من وغ

إن جوهر الحرية هو أن يكون الشعب هو مقرر لمصيره بعد المعرفة والفهم والمداولة، 

وبعبارة  .2أي أن يكون الشعب هو صاحب السيادة واألمر، وأن يكون سيد نفسه وصاحب أمره

نظام الحكم  أخرى فإن جوهر الحرية هو أن يكون الشعب قادراً على اختيار شكل الدولة وطبيعة

ة ايجابياً وسـلبياً، أي  لحكم، وعلى تقرير  توجهات الحكوموأهدافه، وعلى اختبار القائمين على ا

  .موافقةً ورفضاً

تحقيقهـا هـو زيـادة نسـبة المشـاركة       إلىالتي تسعها الثورات  األهداف أهممن  إن

شريحة كبيرة تمثل لى القرار وانطالقه من قاعدة تحتوي ع ذمن اجل تفعيل مبدأ اتخا ةالجماهيري

  .فئة محدودة من الناس بأيديالمجتمع وعدم اختزال وصناعة القرار 

  الحرية بعد الثورة

إن هدف الحرية هو الحد من سلطات الحاكم، ومع ذلك تشير األدبيات إلـى ضـرورة   
وجود السلطة وفي شتى األنشطة  على نحو أو آخر، وفي حدها األدنى على األقل،  فالسـلطة  

                                                 
، 2012، 27، الكرك، األردن،  المجلد األول، العـدد  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات الحريات العامة،نعمان الخطيب،  1

 .246ص
الثاني، أكتوبر  ،  الكويت، المجلد الثاني والعشرون، العددمجلة عالم الفكـر ، الديمقراطية واشكالية الحريةعزت قرني،  2

 .183، ص1993
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تماما كما أن النظام والقانون ضرورتان  كونيتان ومن يقبل بوجـود السـلطة     إنسانيةضرورة 
يقبل بوجود قيود على الخاضع لها من جهة، وبضرورة النظام من جهة أخرى، وفي المقابل فإن 

 اإلكـراه من يقبل بالحرية سوف يقبل بوجود القدرة من ناحية صاحبها وبضرورة االمتناع عن  
والقسر والتقييد  من ناحية السلطة، وهكذا فإن مفهومي السلطة  والحريـة مفهومـان    واإلجبار

نسبيان، فال يمكن أن تقوم سلطة مطلقة وال حرية مطلقة، وإنما دائما هناك سلطة نسبية، وحرية 
لطة نسبية، وعندما تصبح السلطة مطلقة والحرية منعدمة تقوم الثورات التي تعيد التوازن إلى الس

  .1وإلى الحرية

كان الهدف الرئيسي الذي تدعو له الجماهير في بداية الثورات ينادي ببساطة لفك القيود 
وفقدان ذلك كان  لإلنساننظام مدني يضمن الحقوق والحريات  إطارفي المجتمع في  اإلنسانعن 
 يبعضها طاحةواإل األنظمةالقضايا التي ساهمت في اندالع الثورات واشتعالها ضد تلك  أهممن 

للعدالـة االجتماعيـة دور    أن، كما خوفا من السقوط اإلصالحومحاولة  اآلخروتأرجح البعض 
  2.بارز في ذلك

إن هناك عالقة تبادلية بين امتالك الحرية وبين امتالك مقومات الحياة، فيلعـب العـوز   
وأدوات  إليهـا الوصول  آلياتوالفقر كمحدد رئيسي للمطالبة بالحرية، ويؤثر بوضوح في انتقاء 

  .3ووسائل تفعيلها

في  اإلنتاجإن الثورة عبارة عن تغيير شامل وجذري في توزيع مصادر القوة وعمليات 
مجمل األفعال واألحداث التي تؤدي إلى تحوالت عميقة في الواقع السياسي  تمثل بحيثالمجتمع، 

االجتماعي ألفراد الشعب الثائر وفي واالجتماعي واالقتصادي، وينتج عنها تغيير في بنية التفكير 
  .4إعادة توزيع الثروات والسلطات السياسية

                                                 
، جامعـة  مجلة الحقوق للبحوث القانونية بكلية الحقوق، الحرية في الفكرين الديمقراطي واالشتراكيمحمد عصفور،  1

 203، ص 2012اإلسكندرية، 
رية للكتاب، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصفصول في الفلسفة ومذاهبهامحمود هنا وماهر كامل،  2

 .148، ص2003
 .94، ص2012، صيف مجلة فصول، الحرية المتسللةبسمة عبد العزيز،  3
 .103، ص 2012، االسكندرية، دار المعرفة للنشر، دراسة في علم االجتماع الحضري  -سيد الحسيني ، المدنة  4
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وحـق الحيـاة    كـاألمن نظام فيـه   أيمن  اإلنسانالتي يريدها  األساسيةفاالحتياجات 

عنها فكانت الثورات العربية والحريات المختلفة كانت بمثابة مطالب رئيسية ال يمكن االستغناء 

  .قضبان السجون واالعتقالالستعادة هذه الحقوق وكسر  األنظمةهذه  ضد

  الثورات العربية والتغير في مفهوم الحرية

وسياساته في  األجنبيمن محاربة لالستعمار القائمة  األنظمةانتقلت الثورات العربية ضد 

داخل المجتمع والعدالة االجتماعية والعيش الكريم فهي ليست فقط  بالحرية المطالبة إلى المنطقة

من قبل فئة معينة ة جماهيريةهب. 

فنجد أن الثورات العربية كانت تعني بالنسبة لكل فرد أمور كثيرة فهي كانـت للـبعض   

الحق في التعبير عن الرأي وعدم حرمانه من ذلك وعدم االعتداء عليه وإجباره على السـكوت،  

ت تعني آلخرين عدم التمييز في العمل والوظيفة من مبدأ الحزبية والجهوية وكانت تعنـي  وكان

لفئة أخرى حق المشاركة السياسية واالنتخاب وتشكيل الحكومة وأيضا عنت للمـرأة الترشـح   

للمناصب العامة والمساواة في الحقوق مع الرجل فالحرية هي تعبير عن الحق في أن نكون كما 

  .1رين لمسايرة ديكتاتور أو رأي خاطئ أو ممارسة نفاق فاضحنريد غير مضط

أن مفهوم الحرية عاش نقلة نوعية في ظل الثورات العربية من كونه مفهوم  لذلك نرى

 فقـد لمـس  ، ت وصوال به إلى مفهوم أوسع واشملمقيد ومغيب تحت حكم وسلطة الدكتاتوريا

 في جميعالمواطن العربي المشارك في الثورات العربية ذلك التغيير في مفهوم الحرية وتطبيقاته 

نواحي حياته والذي جعله عامال فاعال  وله دور في صنع السياسة داخل البلد مما أعطاه الشعور 

يقـة  بالقدرة على التغيير والتأثير على صناع القرار وان صوته مسموع يمكن أن يعبر عنه بطر

  .حرة دون المساس بحياته أو كرامته أو مصدر رزقه

لذا لوحظ أن مفهوم الحرية مع بداية الثورات العربية والشعور المصاحب لها بالحريات 

بدأ كأنه نقلة نوعية جديدة في مفهوم الحرية من مضمون ضيق إلى تطبيقات أوسع مست جوانب 
                                                 

 2011، نوفمبر3365صحيفة الوسط البحرينية، العدد الثورات العربية والحرية؟، 1



41 

وحظ جليا في االعتصامات التي حدثت في الدول وهذا ما ل. الحياة العامة والفردية على حد سواء

العربية التي جرت بها الثورات العربية حيث كان يشارك فيها جميع فئات الشـعب وتكوينـات   

المجتمع المدني إليمانهم أن مفهوم الحرية بشكله الجديد عنى لهم العدالة والحريـة والمسـاواة   

ويعانون من غيابه في المجتمـع السياسـي    والحق في التعبير عن الرأي وهذا ما كان يفتقدونه

  . 1تفشي الفساد والظلم والديكتاتورية في الحكم معوالمدني أيضا 

  معايير نجاح الثورات العربية في تحقيق الحرية  للشعوب

والتقييم  األداءمن العناصر التي بحث فيها الدارسون والباحثون في الثورات العربية هو 

، وأرسو معايير للحكم على تلك الثورات وذلك كما لهذه الثورات ومدى قربها من تحقيق الحرية

  :يلي

  المحافظة على الهوية وتعزيز المواطنة والتمسك بوحدة بلدان الثورات من مخاطر التقسيمأوالً 

الحفاظ على وحدة البالد، بسبب بروز مخـاطر    إلىهدف تالثورات العربية  انجازات إن

الحرية ال تعني هدف تجزئة حقيقية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن وإلى حد أقل بكثير مصر، ف

الكبير يكمن في احتواء هذه المخـاطر   الخطر، وإن النظاممكونات  وإضعافالتجزئة والتفرقة 

 إنتـاج ألن استخدام القوة سوف يعيـد   بطريقة سليمة وطوعية وليس عن طريق استخدام القوة،

السياسات و العنفجزء من المنظومة الفكرية والسياسية لألنظمة السابقة، التي كانت تعتمد على 

خلق مجتمعات وبلدان قائمة على مبدأ المواطنـة   إلىفالثورة تهدف ، إرادتهافي فرض  األمنية

  .ائحهبجميع مكوناته وشرالدستورية والمساواة لجميع المجتمع 

خطابات األنظمة السابقة في بلدان الثورات العربية يقوم على تخويف الشعوب من أن زوال  إن

النظام سيؤدي إلى انحدار البلد نحو الحرب األهلية وحدوث النزاعات القبلية والتقسيم الجغرافي 

ـ    وكل ذلك. بحسب اإلثنيات والطائفيات ا يضع الشعوب في بلدان الثورات أمـام خيـارين، إم

البلد في أتون حرب أهلية قبلية وطائفيـة ال   إشعالمواصلة الخضوع لالستبداد وحكم الفرد، أو 
                                                 

 . صحيفة الوسط البحرينية، مرجع سابق الثورات العربية والحرية؟، 1
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هي خطوة في سبيل بناء دولة القـانون الحديثـة التـي    ف. القبلي أوتنتهي إال بالتقسيم الجغرافي 

ـ   ات يتحول فيها األفراد من رعايا تابعين لقبائل وطوائف إلى مواطنين كاملي الحقـوق والواجب

  .1قائمة على العدالة والمساواة وأسستخضع لقوانين ومتساوين أمام الدستور في دولة 

  مجتمعات قائمة على استقرار الحرية ال استقرار االستبداد إقامةثانياً 

يعد هذا المعيار هاماً ويشكّل مؤشراً على أن بلدان الثورات العربية قد اتخـذت مسـاراً   

قبل الثورة، وهذا المسار يتعلق بتحقيق االستقرار مصـحوباً بالحريـة    تنتهجه مختلفاً عما كانت

ق على معظم الدول بفالسمة الغالبة في مرحلة ما قبل الثورات والتي تكاد تنط. والكرامة للشعب

العربية هي وجود أنظمة مستبدة تتفاخر بتحقيق االستقرار في بلدانها، وهذا النوع من االستقرار 

بالتالي فـإن  . ار االستبداد، حيث يقوم النظام الحاكم بفرضه بالقبضة األمنيةيمكن وصفه باستقر

مكونات وطوائف وإثنيات وأديان وجماعات مختلفة، قـد   هبأن المجتمع في يتذرعالنظام المستبد 

القبضة األمنية عنها، لذا فاالستبداد حتى لو كان علـى حسـاب    إرخاءتتحارب فيما بينها فور 

ولكن . حرية األفراد، يضبط مكونات المجتمع المتباينة، وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق االستقرار

اتضح أن االستقرار المتحقق على حسـاب حريـة    2011مع حدوث الثورات العربية في العام 

بالتالي فإن استقرار ما بعد الثورات البد أن يستند علـى  و. األفراد هو استقرار موهوم ومؤقت

الحرية ال على القمع واالستبداد، ويسمح بنوع من االختالف بين مكونات المجتمع مـن جهـة،   

بحيث يتحـول هـذا   . ولكنه يرسي ألسس التعايش األهلي بين مكونات المجتمع من جهة أخرى

لمي وتنافس شريف يتم التعبير عنه من خـالل  الصراع بين مكونات المجتمع المتباينة صراع س

الوصول إلى ما يسمى باالستقرار القائم على  يتموفي هذه الحالة . آليات ديمقراطية وليست عنيفة

لخدمة المجتمع في مناخ من الحرية  إبداعاتهالحرية، وفيه تُصان كرامة الفرد المواطن وتنطلق 

  .2والعدالة

                                                 
 125ص) 2012(، 149ع ،)مصر( شؤون عربية، معايير نجاح الثورات العربيةخالد الحروب،   1
 .124صالمرجع السابق،  2
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درجـة مـن    إلىالوصول  وأهمهامتعددة  أهدافندالعها فكان لهذه الثورات العربية وا

 إلـى الثورات، حيث نادت الثورات العربية  لهذهاالستقرار والحفاظ على الحريات والمكتسبات 

الحرية واالستقالل في القرار السياسي وان يكون الشعب هو مصدر القرار السياسي والمشـرع  

 إلـى د وتضافر الجهود مـن اجـل الوصـول    شلتحقيق ذلك كان لزاما العمل على حللقوانين و

  .المنشودة األهداف

  نظام سياسي ودستوري قائم على المواطنة والدولة المدنية ال دولة العسكر إقامةثالثاً 

المجتمع من  أفرادالحرية وتطبيق قاعدة المساواة والعدالة االجتماعية بين  إلىالوصول 

 أولوياتان صياغة دستور جديد من و. القائمة األنظمةالعربية ضد  اتهدفت له الثور ما أسمى

والقوانين خارج نطاق القبيلة  عمل على وضع التشريعات، والذي بدوره يأيضاالثورات العربية 

السلطة  وتداولالتعددية  أسسهذا القانون بحيث يضم  ألحكامبخضوع جميع المواطنين  والطائفية

  1.في المجتمع لألقلياتوحفظ الحقوق والحريات 

  تعزيز السيادة الوطنية وبناء عالقات خارجية غير قائمة على التبعيةرابعاً 

 بأن بلده مستقل وغيـر تـابع   إحساسهإن شعور المواطن بالحرية واالستقالل ينبع من 

وغير مسلوب القرار، بالتالي يتعين في فترة ما بعد الثورة أن يتحقق استقالل وسـيادة القـرار   

والتخلص من التبعية للخارج، فالعالقة بين األنظمة السابقة وبين حلفائهـا الخـارجيين    الوطني

كانت تتم على حساب مصالح الشعوب، لذا فإن على بلدان ما بعد الثورة أن تصوغ عالقاتها مع 

الخارج على قاعدة الندية والمصالح المشتركة وليس على أساس التبعية، فالعالقات القائمة على 

  .بالحرية واالستقالل اإلحساسن التكافؤ تمنح أفراد الشعوب مزيدا من أسس م

سيادة الدولة واستقاللها والذي ينعكس بدوره على من استقالل القرار السياسي ينطلق  إن

يكون الوطن  إستراتيجيةشعور المواطن بالحرية والخالص من التبعية الخارجية والعمل ضمن 

  .غاياتها أسمى
                                                 

 . 124مرجع سابق، ص ،معايير نجاح الثورات العربيةخالد الحروب،  1
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إن هذا المعيار ربما يكون األكثر أهمية لألفراد الذين يهمهم تلمس الفرق فـي مسـتوى   
المعيشة والكرامة والحصول على العمل بخالف ما كان عليه الوضع في فترة ما قبـل الثـورة   
حيث كانت مخرجات النظام االقتصادي في يد طبقة ضيقة من المنتفعين من بطانة أنظمة الحكم 

بالتالي فإن المعضلة الكبرى التي تواجه بلدان ما بعد الثورة تكمن في . عها المنافعالتي تتبادل م
انجاز تنمية حقيقية قائمة على المساواة والشفافية في استغالل ثروات البالد في الصالح العـام،  

  1.محدودة وضيقة من المقربين من الفئة الحاكمة زمرةوأال تكون محصورة ضمن 

  حقيق التنمية المستدامة في بلدان ما بعد الثورات العربيةالسعي نحو تخامساً 

المشـاريع   أهممن و. الدافعة للثورات الحاصلة في العالم العربي األسبابكان العوز والفقر من 
وضع استراتيجيات للثروات الوطنيـة  االقتصادي واالجتماعي والسياسي  التنموية على المستوى

  .خطة تنموية شاملةوحشد الطاقات البشرية في المجتمع وفق رؤية  إلى باإلضافةواستغاللها، 

  المواطنة وجدلية األقليات بعد الثورة

تُعرف األقلية بأنها مجموعة بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيالتهـا فـي   
، ويتفق 2أو دينية مشتركة بين أفرادها أثنيةمجتمع األكثرية، ولكل أقلية سمات ثقافية أو قومية أو 

حقوق  بانتقاصكان وثيق الصلة  2011العديد من الباحثين أن اندالع الثورات العربية في العام 
المواطنة في جوانبها المختلفة لعموم أفراد المجتمع بما فيهم األقليات، الذين خرجـوا ليطـالبوا   

تحقيـق مبـدأ    بحقوقهم كباقي أفراد الشعب، إضافة إلى مطالبتهم بحل مشكالتهم المتراكمة عبر
كل صور التمييز ضدهم، حيث ترتبط الثورات عادة برؤية جديـدة   وإنهاءالمواطنة والمساواة، 

للنظام االجتماعي والسياسي، يضمن توسيع مشاركة المواطنين من جميع األطياف في مؤسسات 
م في هذا الدولة بغض النظر عن كونهم أكثرية أو أقلية، ويكون معيار الكفاءة والجدارة هو الحاك

  .3األمر

                                                 
  ، مرجع سابقمعايير نجاح الثوراتخالد الحروب،  1
، 52، وكالة األهرام، السنة الثالثة عشرة، العدد مجلة الديمقراطية، الوطنية والمواطنة في مصر الثورةحنان أبو سكين،  2

 .151، ص2012أكتوبر، 
مجلـة دراسـات شـرق    ، واشكالية االنتقال إلى االستقرارالمراحل االنتقالية في دول الثورات العربية محمد بوبوش،  3

 .96، ص 64، العدد أوسطية
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ولقد عانت األقليات في العديد من دول الثورات العربية في فترة مـا قبـل الثـورات    

  :1وأثناءها من بعض الممارسات واالنتهاكات التي تتجلى في العديد من المؤشرات منها ما يلي

بروز انقسامات في مجتمعات الثورات العربية على أساس االنتماء الديني والمذهبي ال على  - 

أساس اجتماعي أو سياسي، األمر الذي أشاع الفوضى والتوتر في ظـل صـعود بعـض    

 اإلسالميالمسلمين في مصر، وحزب النهضة  اإلخواناألحزاب الدينية لسدة الحكم كحالة 

  .في تونس

ف االجتماعي ضد األقليات الدينية، فعلى سبيل المثال في مصر ازدادت تزايد معدالت العن - 

تدور حول مشكالت ومشاحنات عادية  أسبابهكانت فمعدالت العنف بين المسلمين واألقباط، 

بين المواطنين، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أزمات طائفية، تمتد جذورها إلـى شـعور   

 .ومة من الكثير من الحقوقاألقباط بأنهم أقلية دينية في مصر محر

انتقال الخالف الديني من المجال العقائدي والشعائري إلى المجال السلوكي ألصحاب هـذا   - 

 .المذهب أو ذاك

الحاكمة  األنظمةهناك وجهة نظر ظهرت بعد قيام الثورات العربية وسقوط بعض  تكان

العرقية  األقلياتتفتيت المنطقة العربية عبر دعم بعض الخشية من  إلىحيث ذهبت هذه النظرية 

الخالفات والصراعات وتأجيجهـا وبـث    إشعالمن خالل طرح مطالبها مما يساهم في والدينية 

  .ببعض القضايا الداخلية وأشغالهابذور االنشقاق الداخلي 

مستمرة البد أن تنتبـه إلـى جدليـة     تقامت، والزال التيفإن الثورات العربية  وعليه

األقليات، والبد من التفكير جدياً بكيفية حل قضايا األقليات حلوالً عادلة تتفق مع مشروع الوحدة 

والتحرير والنهضة ألنها جزء من الشعب، وذلك من خالل بناء سلطات تنطـوي علـى بـدائل    

  .تضمن لألقليات حقوقها وحضورها بشكل عادل ديمقراطية

                                                 
، صـيف  )82(، العدد مجلة فصول الحرية الجريحة، التدين واالعتقاد والشعائر في الحاالة االنتقالية،نبيل عبد الفتاح،  1

 .46، ص 2012
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 اًعاموحدة الشعوب، وذلك باتخاذها بعدا  فيكثيرة  آمالالثورات العربية معلق عليها  إن
تتحـدث عـن العدالـة    مذهبيـة، و  أودينية  أوصبغة طائفية  أيلجميع فئات الشعب، وال تتخذ 

جامع تندرج به كل التنوعات لتحقيق  قوميوعن التنمية والنهضة عبر مشروع  الشاملبمفهومها 
   1الشاملجامع ودساتير تضمن حقوق المواطنة بمفهومها  حضاري إطارر هدف مشترك، عب

من حق األقليات في بالد الثورات العربية أن تعيش بأمان، وأن تحافظ  ال نقلل فإنناوهنا 
أو  االجتماعية والدينية دون أي ضـغوط أو اضـطهاد أو ابتـزاز   على خصوصياتها الثقافية و

الجميع، بمن  حقوقمقراطية والمواطنة التي تحفظ إرهاب من طرف األكثرية، لكن من خالل الدي
  .ينبغي عليها فعله لمواطنيها تسعى الثورات العربية لتحقيقه وما وهو مافيهم األقليات، 

  حرية التعبير واإلعالم بعد الثورات

القائمة في العالم العربي التعدي على الحريات  األنظمةمن السمات التي كانت تتمتع بها 
 واإلعالميةيكون مطلب الحفاظ على الحريات العامة  أنوبالتالي يجب  اإلعالمومن بينها حرية 

 .وإفرازاتها أولوياتهاوجه الخصوص من منها على 

حول حرية اإلعالم، الـذي صـدر   ) Freedom House(كشف التقرير السنوي لمعهد 
حيث سجلت كل من تونس . أن هناك تقدم ملحوظ في دول الثورات العربية 25/8/2012بتاريخ 

فـي  . ومصر وليبيا نقلة مهمة وتحولت من دول مضطهدة لحرية اإلعالم إلى دول حرة جزئيا
حين لم يطرأ تغير واضح على مراتب الدول العربية األخرى، التي لم تشهد ثورات على غرار 

نت قد قامت بإصالحات، حيث صنف التقرير األردن في المرتبة دول الثورات العربية، وإن كا
أشار التقرير أنها خطـوة   ثورات العربيةليقه على ترتيب دول الوفي تع. 154والمغرب  145

  2.ايجابية، كما أوصي بمتابعة تطور حرية الصحافة في هذه البلدان

                                                 
شاكل األقليات، شـبكة االخبـار العربيـة، إن إن إن،    ايهاب شوقي، الثورات العربية واألمل المنتظر في القضاء على م 1

، تـم  http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=23457#.VILNOzHF9rM، 23/4/2014منشور بتـاريخ  
 .4/12/2014الوصول إليه بتاريخ 

، 2/9/2012ي، هـل مـن ربيـع اعالمـي فـي دول الربيـع العربـي، موقـع قنطـرة، بتـاريخ           وفاء الراهـون  2
http://ar.qantara.de/content/lrby-lrby-whry-llm-hl-mn-rby-lmy-fy-dwl-lrby-lrby  إليـه  ، تم الوصـول

 .5/12/2014بتاريخ 
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العربية على عاتقها  األنظمةبعض  أخذتمن المالحظ انه بعد حصول الثورات العربية 

 واإلعالمالتي بدأت بالعمل عليها قضية الصحافة ومن بين الجوانب  نظامها إصالحالعمل على 

مـن   أوسـع هامش  إلى أدتالعربية تغيرات  األنظمةلذا لمسنا من بعض  الرأيوالتعبير على 

  .والخارجيتي تواجه الثورات العربية على المستويين الداخلي لالحريات رغم بعض الصعاب ا

اآلمال على أن مصر بعد مبارك، ستعرف حرية أكثر، والشيء نفسـه بالنسـبة    علقت

إذ أن هنـاك مـن   . لكن يبدو أن رياح التغيير لم تأت بما كان ينتظره اإلعالم المصري. لتونس

يرى أن الثورة لم تأت بجديد وخصوصا في مجال اإلعالم، والنظـام الحـاكم اآلن مرجعيتـه    

وعلى النقيض من ذلك، فاألمور تبدو مختلفة في تـونس،   ."اداة حرية اإلعالمواضحة وهي مع

حيث يستطيع المتابع لإلعالم التونسي أن يستشف الحرية التي أصبح يتنفسها الجسم اإلعالمـي  

بعد سنوات الخنق الطويلة التي مارسها بن علي على المجال باحتكاره وسائل إعالم عديـدة أو  

التي طالت الصحفيين في عهده إذ أن أوضاع الصحافة التونسية تحسـنت   االنتهاكاتمن خالل 

أن السلطة الحاكمـة   اإلعالميون، ويعتقد أكتوبر 23ابا خاصة بعد انتخابات كثيرا وتطورت إيج

  1."اآلن لها إرادة قوية في توسيع هامش حرية اإلعالم

 المشاركة السياسية في الثورات العربية: المطلب الثاني

  المشاركة السياسية

إن مفهوم المشاركة السياسية يرتبط بمستوى مشاركة وتأثير مختلف أفراد الشعب فـي  

عملية اتخاذ القرارات التي تخص القضايا العامة في الدولة، ويرتبط أيضا في أشكال المشـاركة  

  .2في الفعاليات السياسية وغير السياسية

   

                                                 
 . ، مرجع سابقهل من ربيع اعالمي في دول الربيع العربيوفاء الراهوني،  1
-145،  ص 2003، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، اشكالية المستقبل في الوعي العربيهادي نعمان الهيتي،  2

146. 
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  تعريف المشاركة السياسية

مشاركة أعداد كبيرة من األفراد والجماعـات فـي   : " السياسية بأنها  تعرف المشاركة

ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنـون العـاديون   " ، بينما يعرفها البعض بأنها 1"الحياة السياسية 

بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم 

 .2"اصالً أو متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعاالً أم غير فعال عفوياً، متو

، وذلك لطبيعة وأهداف الدراساتويالحظ أن تعريف المشاركة السياسية يختلف باختالف 

تلك الدراسات، واألساس الذي انطلقت منه، فهناك من يعرف المشاركة السياسية بمعناها البسيط 

مواطن في أن يقوم بمراقبة القرارات الصـادرة مـن الحـاكم والقيـام بتقويمهـا      حق ال" بأنها 

  .3"وضبطها

شكل من الممارسة السياسية التي تتعلق ببنية النظام كما تعرف المشاركة السياسية بأنها 

السياسي وعملياتها المختلفة ، ويكون موقعها داخل النظام السياسـي فـي المـدخالت أو فـي     

تسعى إلى تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تلبي وتشبع حاجات المخرجات،  وهي 

  .4األفراد والجماعات

وهناك من يرى أن المشاركة السياسية تعتبر أي عمل من قبل األفراد بهدف التأثير على 

  .5وإدارة الشؤون العامة في البالد السياسييناختيار السياسات العامة واختيار القادة 

                                                 
1 Lucian W. Pye. Aspects of Political Development, Little Brown Series in Comparative Politics  
Boston, MA: Little, Brown, and Gabriel Abraham Almond and G. Bingham  Pingham Powell, 
Comparative Politics: A Developmental Approach, Little, Brown Senries in Compatative 
Politics, an Analytic Study ( Boston, MA: Little , Brown, 1966), PP. 52-55 
2 Samuel P.  Huntington and  Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in 
Developing Countries “ Cambridge, MA: Harvard University  Press1976, P. 3 

، عدد راطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربيمجلة الديمق، أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربيجالل معوض،  3
 .، بيروت4
، مؤسسة العين للنشر والتوزيع، العين، اإلمارات التنمية السياسية في العالم الثالث، نظريات وقضاياعبد المنعم المشاط،  4

 ، 306، ص 1988العربية المتحدة، 
، 2006.مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء ،2006-1990نظام الحكم في الجمهورية اليمنية، أحمد محمد الكبسي،  5

 47-46ص 
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شاط يقوم به الفرد بكامـل  الذي يرى بأنها ن) Wiener(التعريف مع تعريف  ويتفق هذه
إرادته ويهدف إلى التأثير في اختيار السياسات العامة والقادة السياسيين على المستوى المحلي أو 

  1.القومي سواء أكان هذا النشاط ناجح أم غير ناجح، منظما أم غير منظم

قـدرة  ومن أكثر المعاني شيوعاً هو الذي يشير إلى أن المشاركة السياسية عبارة عـن  
المواطنين على التعبير بشكل علني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق 

من خاللها من التأثير في اتخاذ  الفردممثلين يفعلون ذلك وتفترض المشاركة وجود قنوات يتمكن 
، فالعالقة السوية بين الدولة والمجتمع ينبغي أن تشتمل على قدرٍ كبير 2ت التي تمس حياتهالقرارا

من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم في اتخاذ القرارات، وكلما ازدادت مشاركة األفراد 
 في الشؤون العامة كان ذلك بمثابة دليل على كون الدولة ديمقراطية وتشبع رغبات واحتياجـات 
مواطنيها السياسية، بالتالي يعد النظام الديمقراطي بأنه النظام الـذي يـوفر الفرصـة لجميـع     

  .3المواطنين بالمشاركة الهادفة في عملية صنع القرارات السياسية واختيار من يحكمه

احتياجات التنمية البشـرية وان السياسـات التـي     أهملذا تعتبر المشاركة السياسية من 
تكون ضمن برنامج وخطة متكاملة وتشتمل علـى جميـع    أنالنظام يجب  أو تنتهجها الحكومة

ملة فـي  تحقيق التنمية الشا إلىالسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتي تهدف  األبعاد
  .السياسية من العناصر التي تحتاجها هذه التنميةجميع النواحي، فالمشاركة 

  نسبية المشاركة السياسية

فرد من أفراد الشعب أن يشارك، ولكن هذه المشاركة تكون نسبيه بمعنى أن  يمكن ألي
الحق في المشاركة السياسية ال يمارس من جميع األفراد الذين يملكونه، حيث يختلف بـاختالف  

  :4ما يلي

                                                 
1 Myron Wiener , Political participation Crisis of political process in Binder , crisis and 

sequences in political development '' (Princeton university press, 1971 , p164. 
، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركـز دراسـات   لدولة في الوطن العربيالمجتمع واسعد الدين إبراهيم،  2

 186، ص 1985الوحدة العربية، بيروت، 
، العدد 22، السنة المستقبل العربي، إشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق اإلنسان في الوطن العربيثامر كامل محمد،  3

 119، ص 2000، بيروت، يناير 251
، 2008، موسوعة الشباب السياسية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، األحزاب، هالة مصطفى 4

 .6 ص
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اختالف شكل المشاركة، فالعديد من أفراد المجتمع يتناقشون في السياسية أكثـر مـن أن    - 
وهناك من يصوتون دون أن يكونوا مـرتبطين بـاألحزاب السياسـية،    يدلوا بأصواتهم، 
  .يشتركوا فيها نالقضايا واألنشطة السياسية دون أوالكثير يناقشوا 

حيث تختلف مشاركة الناس في حـدث كاالنتخابـات،   : اختالف الزمان والمكان والحالة - 
خابات الحكم المحلي، فهناك من يقبل على التصويت في االنتخابات الرئاسية، أكثر من انت

 .د المجتمع كٌل حسب اهتماماته السياسيةاوتتوقف مشاركة أفر

كما تتوقف نسبية المشاركة السياسية وفقاً للمناخ السياسـي السـائد فـي الدولـة، ففـي       - 
المجتمعات المتقدمة ديمقراطياً تعد المشاركة السياسية واجباً مـدنياً علـى كافـة أفـراد     

. ى المشاركة السياسية يكون المناخ السياسي سليما وديمقراطيـا المجتمع، وبازدياد مستو
  :ويمكن حصر أربعة مستويات للمشاركة السياسية وهي على النحو اآلتي

وهو من أكثر مستويات المشاركة السياسية ايجابيةً، وهو يشمل ممارسـة  : المستوى األعلى -أ 
النشاط السياسي من خالل االنتماء ألحزاب تحمل أفكاراً سياسية معينة، والترشـح لالنتخابـات   
البرلمانية، والقدرة على التحدث في السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطـة  

   .1باإلنسان

ويتضمن هذا المسـتوى األفـراد العـاديين الـذين     : لمهتمين بالنشاط السياسيمستوى ا -ب 
لالنتخابات، ويهتمون ببعض القضايا السياسـية التـي تشـغل     التصويتيشاركون في عمليات 

  .2المجتمع

والمهمشون في العمل السياسي هم األفراد الـذين  : مستوى الهامشيين في العمل السياسي -ج 
تمام باألمور السياسية، وقد يشارك البعض منهم بدرجة قليلة فـي بعـض   ال يوجد لديهم أي اه

  .3األعمال السياسية في أوقات األزمات

                                                 
 421، ص 2004، مكتبة مدبولي، القاهرة، األحزاب السياسية والتحول الديمقراطيبلقيس أحمد منصور،  1
 .19، األردن، ، ص)1(، العدد الديمقراطيةمجلة  ،المشاركة السياسية والعملية االنتخابيةصالح زرنوقة،  2
 24، ص2003، مركز األمين للنشر والتوزيع، صنعاء، الحريات العامة وحقوق االنسانمحمد المتوكل،  3
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إلى وسائل عنيفة للتعبير عن آرائهم  يلجئونوالمتطرفون عادة : مستوى المتطرفين سياسياً -د 

حاكمة، وهـذا أمـر   أو النظم السياسية ال عالمجتمالسياسية، وهم من الفئة التي تشعر بعداء نحو 

  .1غير مقبول في ظل الديمقراطية واحترام الرأي والرأي اآلخر

المعرفيـة والثقافيـة   لمجموعة من العوامـل السياسـية و   خاضعةالمشاركة السياسية ف

وممارسـة  تتحد فيما بينها لتحدد بنية المجتمع ونظامه السياسي،  ، بحيثواألخالقية واالجتماعية

أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل االجتماعية االقتصادية  في وتفعيل هذا العنصر

ونظامـه السياسـي   تحديد بنية المجتمـع   فيالقية، تتضافر ة والسياسية واألخفية والثقافيوالمعر

  2.لة المدنيةيسمى بالدو تحقيق ماووصوال إلى دولة حديثة 

لمشاركة لالمشاركة السياسية هي مجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون  إن

األفراد الحق في التعبير عـن  السياسية تمنح  المشاركة أنفي صناعة القرار والرقابة عليه كما 

األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،  إلى واالنخراط واالنتماءآرائهم السياسية بحرية، 

  .محددات أو ذية والتشريعية دون قيودفيوالترشح في االنتخابات وتولي أي من المناصب التن

  المشاركة السياسية وأهميتها االجتماعية

إن المجتمع الذي تسود فيه قيمة المشاركة السياسية بين المواطنين هو مجتمع صـحي،  

منح الفرصة ألفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم والسعي لتحقيق مصالحهم وحـل مشـكالتهم،   ف

ما يسمى بالحكمة الجماعية، والتي تؤدي في النهاية إلى تنميـة المجتمـع،    تدعم مفهوم بدورها

رقابة اجتماعية على أداءها مما يزيد من مستوى بوتزيد من الوعي االجتماعي، وتشعر الحكومة 

  .3افية في العمل العامالشف

                                                 
 .242بلقيس أحمد منصور ، مرجع سابق، ص 1
 32ص  2000ية دار النهضة العرب. 3، ط الديمقراطية بين الفكر المادي والفكر االشتراكي: أنور أحمد رسالن  2
، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة القـاهرة، القـاهرة،   الثقافة السياسية للمعلم في مصرعبد السالم علي نوير،  3

 60، ص 1998مصر، 
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أهمية المشاركة السياسية بالنسبة للمجتمع تؤدي إلى أن تصبح عملية صنع القـرار   إن

موضوعا مشتركا بين الحكومة واألفراد بالتالي يمكن أن تعم حالة من الرضا بين أفراد المجتمع 

سيات، وليسوا عن سياسات الدولة، ألنهم أصبحوا بفضل مشاركتهم السياسية جزء من هذه السيا

  .غرباء عنها

ك المجتمعات، فالحاكم الـذي يسـمح   كما تعد المشاركة السياسية قضية هامة في تماس

في القضايا السياسية يستمد شرعيته مـن مجتمعـه الـذي يشـاركه      بالمشاركةراد مجتمعه فإل

رادتهم ممـا  القرارات السياسية وهنا ال يكون الحاكم بعيدا عن أفراد المجتمع، بل يكون منفذاً إل

  .1يكسب المشاركة السياسية أهمية خاصة على مستوى عالقة الحاكم بأفراد المجتمع بشكل عام

وتؤدي المشاركة السياسية أيضا إلى أن يتحمل أفراد المجتمع مسـؤوليتهم فـي صـنع    

امـا  القرار مما يسهل عملية تنفيذ هذه القرارات، فعندما يطلب من أفراد المجتمع تنفيذ قراراً ع

ساهموا هم بصياغته تكون استجابتهم أفضل من لو كان هذا القـرار مفروضـا علـيهم ودون    

  .2مشاركتهم في صنعه

أن المشاركة السياسية أصبحت من ضرورات الحياة السياسـية  نالحظ مما طرح سابقا 

في المجتمعات، ألنها تنمي الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع، وتساعد في تنفيـذ السياسـات   

  .العامة التي تقرها الحكومات التي يختارها المجتمع في العملية االنتخابية

  قتصاديةالمشاركة السياسية وأهميتها اال

بشـكل   اإلنتاجالمجتمع في األنشطة االقتصادية بشكل عام وفي عملية  أفراددخول  إن

وضـع قراراتهـا    فيالمساهمة ومشاركة أفراد الشعب في مشاريع التنمية االقتصادية وخاص، 

تلـك   أيضـا المشاركة السياسية على المستوى االقتصادي وتعني بمثابة هي  ،وتمويلها وتنفيذها

                                                 
أطروحة دكتوراة  ،2007-1962المشاركة السياسية في اليمن بين التقليدية والحداثة في الفترة ما بين على العثربي،  1

 .11امعة أم درمان اإلسالمية، الخرطوم، السودان، صغير منشورة، ج
، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسـط،  الوعي والمشاركة السياسية لدى المواطن اليمنيمحمد عبد اهللا الحورش،  2

 .61عمان، األردن، ص 
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مثـل دفـع الضـرائب والرسـوم      القومييقوم بها أفراد المجتمع لدعم االقتصاد  التياألنشطة 

حـدود   فيبحيث يكون استهالكهم  إنفاقهمأن يقوم أفراد المجتمع بضبط  أيضا تعنى و. وغيرها

  .الوطنيدخلهم وبما يسمح لهم بوجود فائض على الدوام يدعم االقتصاد 

  :1وتتسم المشاركة االقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص وذلك كما يلي 

المشاركة االقتصادية عملية متكاملة متعددة الجوانب واألبعاد تهدف إلى اشتراك كل فرد من  -1

  .راحل التنمية االقتصاديةكل مرحلة من م فيأفراد المجتمع 

عمليـة مكتسـبة    هي وإنماليست سلوكاً موروثا،  فهيالمشاركة االقتصادية سلوك مكتسب  -2

  .يتعلمها الفرد أثناء حياته وخالل أنشطته االقتصادية في المجتمع

، بمعنى أنها تترجم إلى أعمال فعلية حقيقية متصلة بحياة ايجابيالمشاركة االقتصادية سلوك  – 3
  .وواقع أفراد المجتمع

حيـث أن المـواطنين    إراديإن المشاركة االقتصادية تصرف وسلوك تطوعي ونشـاط   - 4
  .يقومون بها لشعورهم بالمسئولية االقتصادية تجاه مجتمعهم

  المشاركة في الثورات العربية

أتت مشاركة الجماهير في البداية رغبة منها في إحداث بعض اإلصالحات في سياسات 
النظام الحاكم وانتهت بالمناداة بإسقاط النظام ذاته، وذلك في ظل ثورات بال قيادات معروفـة أو  
تنظيمات خططت لها، وهو ما قدم نموذجا فريدا من الثورات يحتاج إلي تفسير يتعلـق بالثقافـة   

  .  2السياسية للقائمين بها

 والمساواةوالمساءلة  يةفولقد ساهم غياب أسس ومبادئ الحكم الرشيد  كالمشاركة والشفا

، وكـون السياسـات   العربيـة  في العديد من مؤسسات دول الثـورات  وسيادة القانون والعدالة
                                                 

 143، ص1999زكي رشدان، الحرية مالها وما عليها، مطبعة زهران، عمان،  1
، 478666، صحيفة األهرام، العـدد  تداعيات الثورة علي الثقافة السياسية في المجتمعات العربيةمحمد احمد العدوي،  2

 8، ص2011األول من ابريل، 
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، ومحاصرة ، ومحاصرة الفساد والسيطرة عليه1القضاء علي الفقر هدفهااالقتصادية واالجتماعية 

قطاعات سكانية  ورفض تهميش ،2كل أنواع الفساد سواء كان محدودا أو واسع ومنع االنحرافات

كل . 3في الدولة، وعدم ممارسة الحكومات دوراً في هذا المجال لتصحيح ما قد ينتج من اختالل

بالحريات والعدالة ومواجهة الفساد، والحد  لمطالبةلنمو فكرة وجوب تغيير النظام  ذلك ساهم في

 إلسـقاط  ساعد في زيادة المشاركة بعد اندالع الثورات العربية كمامن تجاوزات أجهزة األمن، 

تمثـل  بناء نظام جديد يتولي إدارة الحياة السياسية ومؤسسات الدولة علي تلك األسس، ووالنظام 

  .بارتفاع وزيادة نسبة المشاركة السياسية في سقف المطالب الشبابية الزيادة

  سمات وخصائص المشاركة في الثورات

عن طبيعة المشاركة في الثـورة  وديد من الخصائص التي يمكن الحديث عنها توجد الع

  :4وذلك على النحو اآلتي

  المشاركة اإليجابية

حيث تمكنت الشعوب من التغلب علي واحدة من أهم الخصائص السلبية التي تجـذرت  

ليسوا  إنهمفي الثقافة السياسية العربية، حيث بدأت السلبية بترك األمر للسلطة وشعور المواطنين 

طرفا في معادلة القوة السياسية، ثم فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، وكذلك عدم الرغبة في 

إفراط النظام  ىة، كما أداط في تنظيمات المجتمع المدني، وعدم الثقة في األحزاب السياسياالنخر

تجذر الشعور بالخوف من بطش السلطة،  ىام القوة ضد الحركات المعارضة إلالحاكم في استخد

ر نظرا لهيمنة النخبـة  أفضل تقدير اإلحباط من خالل نمو إدراك بأنه ال أمل في التغيي ىأو عل
                                                 

: ، نيويـورك ، تعميق الديمقراطية في عـالم مفتـت  2011تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 1
 2002، 51األمم المتحدة اإلنمائي، ص مطبوعات برنامج 

2 Daniel Kaufmann,Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance 
Indicators: Methodology and Analytical Issues, World Bank Policy Research Working Paper, 
No.5430,2010 pp.3-4 
3 World Bank Report 6002 : Equity and Development, ( Washington D.C :  World Bank .Oxford 

Unit 70. Press. 2005 ), p. 107 
، 478666، صحيفة األهرام، العـدد  تداعيات الثورة علي الثقافة السياسية في المجتمعات العربيةمحمد احمد العدوي،  4

 .10-9، ص2011األول من ابريل، 
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 ىكل ما سبق إل ىأد. راء الفساد في معظم القطاعاتكافة مؤسسات الدولة، واستش ىمة علالحاك

تدني آمال اإلصالح من خالل المشاركة في الشأن العام دعمه غياب مبدأ االنتظام في مؤسسات 

محاصرة تلك المؤسسات والحد منهـا   ىالحاكم عل ، وكذلك حرص النظامة غير حكوميةسياسي

أو الحد مـن توسـعها    اأو اختراقها وإفشاله لقوانين أو التضييق األمني عليهااسواء من خالل 

المجال العام أو واقع الممارسة السياسية، وهو ما استطاعت وسـائل االتصـال    ىوخروجها إل

ا الحديثة من االنترنت والهواتف، وكذلك وسائل اإلعالم التغلب عليه، ونشر اآلراء واألفكار فيم

االنترنت انتشرت واتسعت عضويتها ممـا دعـم قيمـة     ىوتكوين مجموعات علبين الشباب، 

كما تميزت هذه . تنامي المشاركة واتساع قنواتها إلى ىكما أد ،واالهتمام بالشأن العام المشاركة

الثورات بمشاركة المرأة حيث يعد من الالفت للنظر اتساع مشاركة المرأة في الثـورة مقارنـة   

  .والمظاهرات بالوقفات االحتجاجية

لذا ساهمت المشاركة السياسية في الثورات العربية التي حدثت في بعض البلدان العربية 
 إلـى خوفا من السقوط نظرا  اآلخرالسياسي في بعضها  واإلصالح األنظمةعدد من  إسقاط إلى

  .واتساع قنواتها اتساع رقعة المشاركة في الثورات العربية

  في الثورات الطابع السلمي للمشاركة

اتصفت بالطابع السلمي حيث  أنهاالقائمة  األنظمةكان من مميزات الثورات العربية ضد 
 واألسـاليب الثورات العربية اتجاه المظاهرات واالحتجاجات السلمية والبعد عن القضايا  أخذت

  . السياسية الحاكمة والمطالبة بحقوقهم المشروعة األنظمةالعنيفة في مواجهة 

والممارسات االحتجاجية الشعبية السلمية  األنشطةيقصد بالثورات السلمية هي مجموع و
تغييرات جذرية وعميقـة فـي    إحداثالنظام القائم، ومن ثم  إسقاط أوالالواسعة، التي تستهدف 

ها توفـي مقـدم   العنيفةالبناء االجتماعي، وهي على النقيض تماما من الثورات  هيكليةمختلف 
  .1المسلحةالثورات 

                                                 
، موقع ميدل ايسـت اون اليـن، نشـر بتـاريخ     )الناعمة والخشنة أنموذجاً(ربية محمد الشيوخ، في أشكال الثورات الع 1
5/12/2012 ،http://middle-east-online.com/?id=144683 5/12/2014، تم الوصول إليه بتاريخ. 
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أن جميع الثورات التي حدثت في بعـض الـدول فـي العـالم العربـي      من المالحظ 

م، كانت في األساس وبدون استثناء ثورات سلمية خالصة، سواء على صعيد الممارسة 2011عام

سلمية "ترددا لدى المتظاهرين كان شعار  واألكثر األساسالشعار  إنعلى مستوى الشعار، بل  أو

مثل هذا . كان هذا الشعار يعبر عن منهج الثورات في تحقيق تطلعاتها وغاياتهاف ."سلمية سلمية

مصادر الشرعية والقوة والجاذبية للثورات العربية، وقد منحهـا زخمـا كبيـرا     أهمالنهج احد 

  .1ودوليا وإقليميالالستمرار، واكسبها تعاطفا شعبيا واسعا محليا 

للثورات العربية، وقد حازت هذه السـمة   برزاألهي السمة " الثورات السلمية"صفة  إن
دلـل   أخرىومن جهة  .العديد من المراقبين والدارسين لهذه الظاهرة الفريدة من نوعها إعجاب

هذا النهج على مشروعية الحراك وعدالة مطالب الثوار، ومستوى نضجهم السياسي والرقي في 
حائرة في كيفية  أصبحترجة، بحيث السياسية في زاوية ح األنظمةنضالهم السلمي، كما وضع 

التعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي، خصوصا في ظل التغطية الفضـائية المباشـرة لمعظـم    
  .المختلفة وفي مختلف الساحات العربية اإلعالمفعاليات الثورات العربية من قبل وسائل 

الثـوار   في بالد الثورات العربية ممارسة العنف والقتل ضـد  األنظمة هدفولقد كان 
 األنظمـة مربع االحتكاك والمواجهـة المسـلحة مـع     إلىاستفزازهم والدفع بهم  والغرض منه

، وإمكانـات درات من ق األنظمة وذلك لما تملكهالمعركة لن تكون متكافئة حينذاك،  إنخصوصا 
 أكثـر الستخدام القوة ضد المحتجين، وبصورة  ذريعة إيجاد األول: هدفين رئيسيينوذلك لتحقق 

تشـويه   والهدف الثاني. وحشية وقسوة، وذلك بوصفهم متمردين على النظام ومناهضين للدولة
 األمـر جانب تضييق الخناق عليهم وتقليص رقعة التأييد الشعبي لهم،  إلىحراك الثوار السلمي 

 حتى يسهل للنظام االلتفاف علـى الذي من شأنه أن يعزل الثوار شعبيا ويحجم الحراك الثوري 
  .2إفشالهاأو  الثورة

                                                 
 .مرجع سابق ،)مة والخشنة أنموذجاًالناع(في أشكال الثورات العربية محمد الشيوخ،  1
، 23/10/2013مجاهد مأمون ديرانية، السلمية مـرة أخـرى وأخيـرة، موقـع الزلـزال السـوري، نشـر بتـاريخ          2

http://shamquake.wordpress.com/2011/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1% 

D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/    تم الوصـول اليـه بتتـاريخ ،
5/12/2014.. 
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تشـويه   هوتونس ومصر واليمن وليبيا على سبيل المثال  في كل من األنظمةفكان نهج 

عـن سـلميتهم، ودفعهـم     إلخـراجهم الثورات، والتشكيك في دوافع الثوار ومن ثم استفزازهم 

ففي مصر وتونس تحديداً لم تحدث صدامات عسكرية . لممارسة العنف، لكنها لم تتمكن من ذلك

وقد غلب على الثورة فـي  . حد ما إلىبين المتظاهرين والجيش، ألن الجيش اتخذ موقعاً محايداً 

الدول وخالل بضعة  في النهاية في تلك وتمكن الثوار هذين البلدين شكل الصراع المدني السلمي

جرى فـي ليبيـا    الضحايا بالمقارنة مع ما أعدادرأسي النظام هناك، وكانت  إسقاطمن  أسابيع

  .أيضاالمادية  واألضراروسوريا مثال قليلة جدا، وكذلك الخسائر 

لجأ النظامان السوري والليبي  إذ وسوريا في كل من ليبيا مختلفا تماماكان المشهد  لعل

والصواريخ  ليات العسكرية الثقيلة كالدبابات والطائراتواآل األسلحةرطة واستخدما القوة المف إلى

الفرصة للتدخل الخارجي عسكريا عبر حلف الناتو، كما فـي   أتاح والذي بدورهضد المحتجين، 

السورية وتعقيدها، وذلك نتيجة لالستخدام المفرط للقـوة   األزمةالحالة الليبية، وكذلك تم تدويل 

ومعالجـة   إدارةعلى الحلول السياسية في  والعسكرية األمنيةتجين، وتغليب الخيارات ضد المح

  .ضمن مؤتمرات دولية األزمة

علـى عنـف النظـام، وان     األولهي رد فعل في المقـام  " عسكرة الثورة"عملية  إن

جانب المضـي   إلىمن بطش النظام،  أنفسهماستخدامهم للسالح الغرض منه تمكينهم من حماية 

لقد تم عسكرة الثورة في  .بالنظام اإلطاحةوغايات الثورة وعلى رأسها  أهدافقدما باتجاه تحقيق 

ما تم عسكرة الثورة في سوريا نم، بي2011فبراير  17من اندالعها في  األولى األسابيعليبيا منذ 

ام السوري في بادئ وقد اقر النظ. م2011مارس / من اندالعها وتحديدا في آذار أشهربعد ستة 

  .1بسلمية االحتجاجات قبل عسكرتها وبعدالة المطالب ومشروعيتها األمر

النظر عن مبرراته ومشـروعيته وغاياتـه،    بغض، من قبل الثوار السالح استخدام إن

ضـد   إرهابـا للنظام لممارسة المزيد من القمع وتصوير ما يجري بوصفه  يجعله حجة مناسبة

عدم تكافؤ موازيين القـوى   ابرز سلبيات الثورات العربية وعسكرتها هوومن . الدولة والمجتمع
                                                 

 .مرجع سابق السلمية مرة أخرى وأخيرة،مجاهد مأمون ديرانية،  1
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 إلـى المزيد من الدماء والتدمير،  وإراقةأمد الصراع  الذي يطيل منالمتصارعة،  األطرافبين 

هـذه   أهدافوتحقيق تغييرات جوهرية  أحداثفرص  ويقلل من .أحياناالمتصارعين  إنهاكحد 

  .1الثورات

الثورة المسـلحة  . الفرق بين الثورة السلمية والثورة العسكرية هو في آليات التغيير إن

تسعى إلى إسقاط النظام بالقتال والقتل، فتحمل جماهيرها السالح وتخوض معارك مسلحة ضـد  

فتقتل عناصره وتغتال رموزه وتهاجم مراكزه بالسالح، ويمكن أن تلجـأ إلـى   ) النظام(الخصم 

نتحارية الستهداف مراكز وشخصيات أمنية، إلى غير ذلك من أوجه استعمال السالح العمليات اال

بالمقابل فإن الثورة السلمية ترفض أن تستعمل السالح في فعالياتهـا الثوريـة   . بكل شكل متاح

  .2وتعتمد على الضغط الجماهيري البشري السلمي

  الشباب والمشاركة السياسية في الثورةعنصر 

الثورات العربية، وهو ما دفعهم فيمـا   من خاللب بشكل واضح وجلي دور الشبا يظهر

، ومن ثم بدأ ظهور العديد مـن األحـزاب واالئتالفـات    ةبعد إلى المشاركة في الحياة السياسي

الشبابية بعد الثورة، وأصبح األمر أشبه بصحوة سياسية طال انتظارها من قبل الفئات الشابة في 

  .3المجتمعات العربية

قـدرتهم علـى االنـدماج    يظهـر  سلوك الشباب المشاركين في الثورات العربيـة   إن

مع أحداث الثورات المتغيرة، رغم  التأقلم واالنصهار معا لتحقيق أهدافهم الثورية، ونجاحهم في

تباين توجهاتهم الفكرية، فمنهم من كان الليبرالي ومنهم من كان االشتراكي والشيوعي ومنهم من 

                                                 
، موقع ميدل ايسـت اون اليـن، نشـر بتـاريخ     )شنة أنموذجاًالناعمة والخ(محمد الشيوخ، في أشكال الثورات العربية  1
5/12/2012 ،http://middle-east-online.com/?id=144683 5/12/2014، تم الوصول إليه بتاريخ. 
ــي، موقــ       2 ــف الفقه ــكالية التكي ــلمية وإش ــورة الس ــي، الث ــر العتيب ــن مط ــعد ب ــد،  س ــيد الفوائ ع ص

http://www.saaid.net/Doat/otibi/90.htm 1/12/2014، تم الوصول إليه بتاريخ. 
نهال قاسم، الشباب والمشاركة السياسية بعد الثورة المصرية، شبكة األخبـار الرعربيـة إن إن إن، منشـور بتـاريخ      3

، تـم  http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=28217#.VIHKhjHF9rMلى موقع ع 28/2/2014
 .2014-12-4الوصول إليه بتتاريخ 
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األنظمة المستبدة التي  إسقاطبسبب وحدة الهدف المتمثلة في  االنخراطوكان هذا  كان اإلسالمي،

ألقليات أو أصحاب الرأي المعارض وجود مجال لحكمت الشعوب على مدار عقود متتالية دون 

  .للعمل والتفاعل لها ولفكرها

، حيث ترجم الشباب هذا الوعي لدى الشباب الوعي السياسي زادت الثورات العربية من

إلى مشاركة سياسية في ظل الثورات، إذ أنه قبل الثورات العربية كان الوعي السياسي ال يترجم 

إلى مشاركة سياسية من الشباب كونهم جزء من المجتمع الذي كان يعانى من السلبية السياسـية  

قة في قيمة مشاركتهم في العملية وعزوف الكثير من أفراده عن الذهاب للتصويت نتيجة فقدان الث

دفع الكثير مـن الشـباب قبـل     وهذاعتقادهم بوجود تالعب في نتائج االنتخابات الاالنتخابية، 

  .1االنتخابات التي كانت تجريالثورات للعزوف عن المشاركة الفعالة في 

مام فقد زادت نسبة انض لهذه الثوراتوعلى اعتبار أن عنصر الشباب كان بمثابة الوقود 

صدارة المطالبين بالتغيير، بالتالي فهم أفضل  فيكانوا  وإنهمالشباب لألحزاب والقوى السياسية، 

  . 2فئة مرشحة للعمل السياسي في مرحلة ما بعد الثورات

بسبب عظمـة الحـدث،    تنامتالشباب قد فئة القول أن المشاركة السياسية لدى  يصحو
استطاعوا بقدراتهم الذاتيـة أن   أنواستشعار الشباب المدني أن دورهم البد أن يكون ايجابيا بعد 

يغيروا أنظمة الحكم في بالدهم فتزايدت ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم علـى االسـتمرار فـي    
 االهتمـام طاقات الفئات الشابة ودفعها إلى  إطالقر إلى وبزخم كبيالتغيير، هذا ألن الثورة أدت 

ما يدل علي مـدى وعـيهم بأهميـة     الحياة العامة والسياسية بشكل خاص، وهو فيبالمشاركة 
  .3المشاركة السياسية

عزوف قطاع كبير عن المشاركة  من الشبابفي المجتمعات العربية بشكل عام  لذا نجد

ام، وتفرد حزب واحد على الساحة السياسية، السياسية، وذلك لضعف أحزاب المعارضة بشكل ع
                                                 

 .3، ص2014مركز الجزيرة للدراسات ، قطر،  االنتقال الديمقراطي،حسين توفيق ابراهيم،  1
، العـدد  مجلة المستقبل العربـي ، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطييعبد القادر عبد العالي،  2

 .60، ص2012، كانون األول ديسمبر، 406
 .، مرجع سابقالشباب والمشاركة السياسية بعد الثورة المصريةنهال قاسم،  3
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بشكل كبير شعور غالبية الشباب باإلحباط والعزوف عن المشاركة السياسية،  اظهر الذي األمر

 لشـباب اأصبح  بعد الثورات العربيةظل هذا الوضع، لكن  فيجدوى المشاركة انطالقا من عدم 

  .األوضاع السياسية في بالدهمتمكن من اتخاذ القرار، وتغيير وحكمة وقوة  أكثر

الثورات العربية أنها كسرت حاجز الخوف بين الشباب وأسـرهم وبـين    من انجازات

المشاركة السياسية، فاألسر كانت تخشى على الشباب من العمل السياسي العتقادهم أن السياسة 

يتعلق بالسياسة،  تجلب المشاكل لألبناء، األمر الذي جعلهم يمانعون مشاركة أبنائهم في أي نشاط

األمر الذي أدى إلى حالة من الكبت السياسي لدى أفراد المجتمع بشكل عام والشباب على وجـه  

  .1الخصوص

 الديمقراطية اإلصالحاتنوع من  بإحداثالعربية أنظمة الحكم عبر الثورات  سقوط أثر

السياسي الذي ينبغـي  العمل وارتفاع نسبة بمشاركة الشباب في الحكم،  سمحتنوات التي تفتح ق

وغايات  أهدافكهدف من  والتنمية والعدالة االجتماعية واإلصالحنحو التغيير الشباب  هأن يلعب

  .األنظمةهذه الثورات ضد هذه 

  أثر مواقع التواصل االجتماعي في المشاركة السياسية للشباب في دول الثورات العربية

كانت الوسائل التي استخدمت في الحشد  2011من ابرز ما اتسمت به الثورات العربية 

واالستعداد والتحضير لتلك الثورات، ومن اشد ما تميزت به هذه الثـورات اسـتخدامها للعـالم    

 2011القوي على العالم الواقعي، حيث قدمت الثورات العربيـة   التأثيراالفتراضي الذي كان له 

ا على استخدام عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كوسيلة لتحريك الجماهير مـن  نموذجا واضح

  .التغيير السياسي واالجتماعي المطلوب إحداثاجل 

 واقـع من المواليوتيوب الفيس بوك وتويتر  كمواقعمواقع التواصل االجتماعي  أضحت

تبادل البيانات الشباب في  دأجاالمشاركين في الثورات العربية، حيث  جموعالتي نظمت  المتقدمة

                                                 
/ ، نيسـان  188، العدد مجلة السياسية الدولية، لماذا تتعثر الدول في فترات ما بعد الثورات العربيةأبو بكر دسوقي،  1

 .2، ص2012ابريل، 
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بشأن قراراتها، وكـذلك   الرأي وإبداءأنشطة الثورة وإدارة فعالياتها  ركيزالمجموعات وت نظيمتو

مليون  34العمل على التوعية بها بين جماهير مواقع التواصل االجتماعي، ففي مصر تم رصد 

يناير إلـى   11عضوية اشتراك في صفحات تنشر بيانات حول فعاليات الثورة خالل الفترة من 

علـى   مجموعة 2313صفحة و 30يناير كان هناك  11وفي يوم . 2011فبراير من العام  10

  1 .االنترنت تدعو الشعب المصري للخروج للتظاهر بصور مختلفة

الحاضنة الرئيسية لفكرة الثورة والتخطـيط لهـا،    كانتالتواصل االجتماعي  مواقع إن

هـذا األمـر فـي     ظهـر شرارتها، وقد  إلطالقووضع شعاراتها وأسلوب تنفيذها، واالستعداد 

والمسـيرات، كمـا    واالعتصامات التظاهرات مجموعة من الشعارات التي ترددت بكثرة خالل

والتعليقات والرسائل والنقاشات  األخبارفي نشر كالفيس بوك ساعدت مواقع التواصل االجتماعي 

بعـض القنـوات    أتاحـت من المشاركة السياسية للشباب، كما  أثرىالسياسية حول الثورة مما 

 عـن طريـق نشـر   اصل االجتماعي مواقع التو من خاللالفضائية المجال أمام مشاركة الناس 

  .عبر بثها الفضائي السياسية آرائهم

النظام للدور الفاعل لتلك المواقع االجتماعية وكبر حجم تأثيرها على حشد  أجهزةتنبهت 

النظام بحجب  أدواتنطالق المظاهرات ومساراتها، فقامت اتذكيرهم بمناطق لو وتوجيه الجماهير

ومثال على ذلك فقد تم قطع االنترنت عن مصر فـي الفتـرة   ، إليهاتلك الخدمة ومنع الوصول 

فبراير وغيرها من فترات القطع المتفرقة على مدار  -3يناير إلى  -28الزمنية الممتدة ما بين 

  2.أيضاوكما حدث في سوريا  الثورة

في الثورات العربية إلى الشبكات االجتماعيـة مبتعـدين عـن ممارسـة      ونالمشاركاتجه 

فـي النـدوات السياسـية وال يهتمـوا      يشـاركوا المشاركة في الحياة السياسية الواقعية فهم لم 

باالنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، ولكن مع التطور المتاح فـي تكنولوجيـا المعلومـات    
                                                 

ملتقـى   .االنترنت والثورة المصرية نموذج لتفعيل تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمـاهيري جمال محمد غيطاس،  1
المنظمة العربية  -) تجارب عربية : التصاالت في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والراي دور تكنولوجيا المعلومات وا(

 93ص ، )2011(ماليزيا  -للتنمية اإلدارية 
 93سابق، ص المرجع ال 2
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عن آرائهم وزادت مشاركتهم السياسية من خالل شبكات التواصل  واالتصال دفعهم ذلك للتعبير

  :1االجتماعي، ويرجع ذلك لألسباب التالية

 .األساليب القمعية من قبل األجهزة األمنية لكل األفكار التي تتعارض مع النظام الحاكم - 

 إلى ضعف تأثير األحـزاب  باإلضافةاقتصار المعارضة السياسية على فئة اجتماعية معينة  - 

  . المعارضة في ظل حكم الحزب الواحد

سمحت الحرية التي منحتها هذه المواقع للشباب بالمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية، وقد  - 

ساهمت عملية التواصل االجتماعي بين أعضاء الشبكات االجتماعية في زيادة الوعي فـي  

تدور بين األصـدقاء   بعض القضايا السياسية واالجتماعية، وذلك من خالل المناقشات التي

 .على مواقع التواصل االجتماعي

لذا تشكل مواقع التواصل االجتماعي طريقة وقناة للمشاركة السياسية بحيث ساهمت في 

  .مواجهة التحديات التي تعيق وتحد من مشاركتهم في الحياة السياسية

الفرصـة لتفعيـل   والمشاركين في الثورات العربية  األفرادلقد منحت الشبكة العنكبوتية 

  :هذه المعطيات على مسار الثورات العربية من نواحي مختلفة كما يلي أثرتدورهم فقد 

  الدعوة إلى الثورة -

عبر موقع الفيس بوك، وتبنى هـذه الـدعوة    2011ات العربية بدأت الدعوة إلى الثور

مجموعة من النشطاء، حيث قاموا بمحاولة تشجيع المشتركين في القوائم المختلفة في االنضمام 

 .2إلى المجموعات المناصرة للثورة لدعمها

   

                                                 
، دراسة ميدانية بالمجتمع المصري: دور الشبكات اإلجتماعية في التعبيئة السياسية للشبابمحمد أنور محمد محروس،  1

  .504، ص 2012، 1ع ،، جامعة دمياط، مصرالمجلة العلمية لكلية اآلداب
 504سابق، ص المرجع ال 2
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 التعبئة والحشد االفتراضي الداعم للثورة -

عتمد بالدرجة األولى على القناعة باألهداف والقدرة التنظيمية تإن التظاهرات بشكل عام 

تمتلـك الشـبكة   والقدرة على الحشد، وخصوصاً في الثورات التي تعتمد على القوة الشـعبية،  

بين األفراد من خالل مواقع التواصل  التواصلالقدرة على تعبئة الجماهير من خالل  العنكبوتية

االجتماعي، التي ساعدت في تعبئة الرأي العام للمطالبة بالحقوق المنقوصة في الواقـع، حيـث   

حدث ما يشبه الحوار المجتمعي على مواقع التواصل االجتماعي، حيث قاد هذا الحـوار إلـى   

تحقيق لفتراضي عبر االنترنت صياغة أهداف الثورة وخطوات التحرك، واالنتقال من العالم اال

  1 .2011التي قامت من اجلها الثورات العربية هذه األهداف 

  دور المرأة في المشاركة السياسية في الثورات العربية

التمثيل الرمـزي فـي    انحسرت في اتثورفي البلدان العربية قبل ال مشاركة المرأة إن  

بعض المناصب اإلدارية، أو عبر تمثيل برلماني محدود، حيث كانت تلجأ الحكومات في فترة ما 

، ولكن بعد حدوث جهة الضغوط الخارجية بشأن المرأةقبل الثورة لمثل هذه الحلول الرمزية لموا

بكافـة جوانبهـا    الثورات العربية فقد أصبح من الممكن للنساء أن تشارك في عمليـة التنميـة  

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، كما يضمن المناخ الذي تفرزه الثورات حـق المـرأة فـي    

المشاركة المباشرة في كافة األطر السياسية واالجتماعية كـاألحزاب والجمعيـات والنقابـات    

  .2واالتحادات، فضالً عن مشاركتها في مراكز صنع القرار المختلفة

، فهي في جوهرها ثـورات ضـد   تتمثل في البعد السياسي فقطية، ال إن الثورات العرب

فكان هـدف هـذه الثـورات    الظلم االجتماعي وضد العادات والتقاليد الفاسدة المستبدة المتخلّفة 

ففي هذه المرحلة ظهـرت  ، الفكري والثقافي واالجتماعي القائمإسقاط النظام السياسي والعربية 

                                                 
، دراسة ميدانية بالمجتمع المصري: دور الشبكات اإلجتماعية في التعبيئة السياسية للشبابمحمد أنور محمد محروس،  1

 506مرجع سابق، ص 
، )51(، العدد )13(وكالة األهرام، مصر، المجلد  مجلة الديمقراطية، ،للمرأةتحديات المشاركة السياسية أماني الطويل،  2

 .151، ص 2013
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النظام الحـاكم   إسقاطفي العمل على  وأحداثها 2011رات العربية كعنصر فاعل في الثو المرأة

يقتصر على فعاليات الذي وجدت من اجله في عالمنا العربي كدور تقليدي  اإلطاروالخروج من 

  .البيت فقط

يشكل جزء من بنـاء الدولـة    2011مكونات الثورات العربية  كأحد المرأةعنصر  إن

ضعيف  للمرأةالتمثيل السياسي  أنمع  2011وركيزة من ركائز هذا البناء بعد الثورات العربية 

أن التجربة التونسية أفضل من المصرية والليبية، لكن مازال مبكرا التحـدث عـن    إالومحدود 

، ألن الثورة لم تسـتكمل  2011العربية ثورات الي في خسارة المرأة وعن سرقة دورها السياس

  1.طريقها بعد، ولم تحقق مشروعها، ومازالت في مراحلها األولى

أن تتقدم سياسيا، وعليها أن تشارك الرجل على إن على المرأة في بالد الثورات العربية 

 بحيـث ال قيم الدين كمنظومة أخالق،  مع مراعاة، تحقيق المواطنة المتساوية والفرص المتكافئة

الدين في قلع الحريات واغتصاب الحقوق بالتعاون مع السلطات من اجل تكميم األفـواه   يستخدم

  2.ووقف تقدم الثورات

 إاليتحقق  أنالمشروع النهضوي ال يمكن  إطارخارج  المرأةالحديث عن موضوع  إن

 هذه الثورات الخروج بنظام تعددي أهدافمن لذلك كان  المرأةبتحرر العقل والفكر تجاه عنصر 

من خالل مشاركتها فـي   المرأةالحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، فشكلت  أساسيقوم على 

دائرة تكاملية مع الرجل النجاز ما قامت من اجله الثـورات العربيـة    2011الثورات العربية 

2011.   

بعيدة عـن   لم تزل، فهي ضعيفا المرأةنتيجة للتراكمات عبر القرون الماضية بقي دور 

النضال، لتكون قادرة على اتخـاذ  و يتوجب عليها االستمرار في المسيرة لذلك . مصادر القرار

                                                 
 .مرجع سابق ،تحديات المشاركة السياسية للمرأةأماني الطويل،  1
، 12/3/2012، بتـاريخ  3665سماح هدايا، المرأة ودورهـا فـي الثـورات العربيـة، الحـوار المتمـدن، العـدد         2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298720 3/12/2014، تم الوصول إليه بتاريخ. 
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كـزة  المواطنة المرت إطارفي تشكيل الدستور، وذلك ضمن  يكون لها دور فاعل، وأن تالقرارا

   1.اإلنسانية والكرامةالحرية  على

  مشاركة األحزاب الدينية في الثورات العربية

 نحو وتوجهها تونس في منشأها في وخصوصا 2011 العربية الثورات ميز ما أكثر إن

 ،إسالمي أم كان يساري سياسي حزب أو معينة جماعة يشعلها لم الثورات تلك إن بمثابة مصر

 الحقـا  الثـورة  أعمال في المشاركة إلى بقواعدها دفعت والجماعات األحزاب تلك إن ننكر وال

 .العربيـة  للثورات البداية شرارة أطلق من هي تكن لم األحزاب تلك إن جدا الواضح من ولكن

 و السياسـية  األحـزاب  عـن  بعيـدا  نضج جماعي عمل عن نتجت العربية الثورات أن ونرى

 كانـت  جديدة وتيارات لقوى موحد عمل كثمرة جاءت هي وإنما منها الكالسيكية أو االيدولوجية

 مشاركة وجاءت .السائدة االيدولوجيات من أكثر وهمومه المجتمع إلى وتواجدها عملها في اقرب

 منهـا  مسـبق  تخطـيط  دونمـا  مخيرة غير مجبرةً منها بالتحديد واإلسالمية السياسية األحزاب

 منـذ  تبنيهـا  أو بالثورة بالمبادرة حزبيا أو تنظيما قرارا أيضا هنالك يكن ولم العربية للثورات

 ورضوخا بالثورة المشارك الجماهيري المد تأثير تحت عليها فرض كواقع جاءت بل االنطالقة،

 المتسـارعة  األحداث مواكبة اجل ومن العربية الثورات ألعمال باالنضمام قواعدها رغبة تحت

  2.المتوقعة غير ومخرجاتها

 الدينية األحزاب ظهور العربية الثورات جراء السطح على طفت التي قضاياال ابرز من

 الثـورات  كانت لذا القائمة، األنظمة ضد اضيةمال الخمس العقود في دورها وغياب غيابها بعد

 وانغماسـها  وتفاعلهـا  واألحـزاب  الحركات لهذه جديدة انطالقة نقطة بمثابة وتفجيرها العربية

 عدم طرحها خالل من عاتقها على واألخذ العربية الثورات فيها قامت التي البلدان في باألحداث

 شـاهدنا  كما ،األمور زمام واستلمت االنتخابات فخاضت عهدها سابق إلى القائمة األنظمة عودة

 كما التصويت في األعلى النسبة على المسلمين اإلخوان حزب وحصول المصرية االنتخابات في

                                                 
 .، مرجع سابقالمرأة ودورها في الثورات العربيةسماح هدايا،  1
 2015، يناير مجلة السياسة الدولية، اتالتيارات االسالمية في عصر الثورخليل العناني،  2
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 السياسـات  من الحد هدفه كان ذلك كل ليبيا في اإلسالميين وتمكن تونس في لنهضة حزب فعل

  .الثورة انجازات على والحفاظ السابق في قائمة كانت التي

 وتغييـر  تكييـف  إلـى  اإلسـالمية  األحـزاب  دفعـت  العربية الثورات فإن ذلك، ومع

 العربيـة  وراتالث شكلت فقد ذلك، على وعالوة .تكتيكاتهم إلى باإلضافة وهياكلهم أيديولوجيتهم

 حر جو في العمل أجل ومن .كحكام اإلسالميين لها يتعرض التي والتهديدات التحديات من العديد

 مظلـة  تحـت  العمـل  مـن  بدالً فلذلك، .مختلفة وآليات تكتيكات ذلك يتطلب انفتاح أكثر وبيئة

  .1المرة ههذ سلطة كأصحاب العربية السياسة واجهة إلى اإلسالمية األحزاب انتقلت المعارضة،

 ىالمسـتو  على سواء المعقد الميراث ذلك أفرزته وما العربية الثورات تداعيات أهم من

 مـن  الحـد  وكيفية اإلسالمية للجماعات تحديا يشكل وهو واالجتماعي االقتصادي أو السياسي

  .مشاكلها وعالج مخرجاتها

 عليـه  تقـوم  الـذي  المنهج تشكل إعادة العربية الثورات أفرزتها التي المخرجات من

 دول فـي  السياسـية  الحيـاة  في اإلسالميين بانخراط بآخر أو بشكل ساهم اإلسالمية الحركات

 حسـاب  على اإلسالمية الحركات قوة من زادت العربية الثورات أن فنالحظ العربية، الثورات

 ال الديمقراطيـة  العملية إن االعتبار بعين األخذ مع مثال كالقوميين األخرى واألحزاب الحركات

 دفـع  في العربية الثورات نجحت لذا السياسية، الحياة في الفئة هذه اندماج دون تتحقق أن يمكن

 فـي  الحركـات  هذه تجعل تحول عملية ضمن السياسية الشرائح جميع مع التعامل إلى المجتمع

  .الواقع ارض على وممارساتها لنظرياتها الصعب االختبار من دائرة

 بدأت كما .األوسط الشرق في اإلسالمية السياسة تشكيل من العربية الثورات أعادت لقد

 من يغيروا ألن القدماء اضطر حين في الجدد، اإلسالميين الفاعلين من ناشئة الساحة على تظهر

                                                 
، منشورات مركز نماء للبحوث والدراسات، بتتـاريخ  األحزاب اإلسالمية في مرحلة ما بعد الربيع العربيخليل العناني،  1
8/11/2013 
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 الصدد، هذا في .السياسي المعترك داخل كذلك وجودهم لمالئمة اإليديولوجية ونظراتهم تكتيكاتهم

  1 .كبيرة وديناميات تحوالت أربع على الضوء ليطتس يمكن

 عن بعيدا يزال ال العربي العالم في الجديد اإلسالمي الوضع أن في يتمثل األول التحول

 .ملحـوظ  بشـكل  للجدل إثارة وأكثر متغيرة بطبيعة يتصف الواقع في إنه بل والتجانس، التوحد

 النهضة وكذا وليبيا، مصر في المسلمين اإلخوان مثل الرئيسة اإلسالمية األحزاب إلى فباإلضافة

 خلفيـات  مـن  يأتون الواقع في هم .الجدد الناشئون اإلسالميون الفاعلون أيضا هناك تونس، في

 مـن  وكـذا  اإلصـالحيين،  إلـى  محافظة األكثر من  متأرجحين مختلفة، وسياسية إيديولوجية

 واإلسـالميين  السابقين والجهاديين يسين،المس السلفيين عن فضال هذا المتطرفين، إلى المعتدلين

  .2الخ....والصوفيين السابقين

 وبعضها رسمي بعضها إسالميا حزبا 15 قرابة تأسيس تم المثال، سبيل على مصر، في

 إسالمية إيديولوجيات أنتجتها األحزاب هذه كل .ونظامه بمبارك اإلطاحة مند وذلك رسمي، غير

 باعتبارهـا  السياسة ممارسة من يتبرؤون كانوا الذين السلفيين أن هو الدهشة يثير ما و .مختلفة

 هبـوا  لقد .المصرية السياسة في أساسيين فاعلين اآلن أصبحوا ،"حرام" أي دينيا عنه منهيا أمرا

  .3المصري الشعب مجلس مقاعد من %25 ب وفازوا السياسية االنتخابات نحو بكثافة

 اإلسـالميين  ب يعـرف  مـا  ظهـور  هو مياإلسال المشهد في الملحوظ الثاني التحول

 الممثـل  والمنظمات والحركات اإلسالمية األحزاب من  كل كانت ولعقود، أنه إذ ".الالرسميين"

 الفاعلين من جديدة طائفة انبثقت العربية، الثورات بزوغ مع لكن، .اإلسالمية للحركات الشرعي

                                                 
، 15/3/2014هشــام منــور، حــول تجــارب األحــزاب اإلســالمية فــي الســلطة، صــحيفة الحيــاة، بتــاريخ   1

http://www.alhayat.com/Articles/1107652/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC 
%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7% 
D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8 

%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9 تــــم ،
 .5/12/2014إليه بتاريخ  الوصول

، بتاريخ 15659، صحيفة الرياض السعودية، العدد األحزاب االسالمية تعود إلى الواجهة من رحم الثورةأيمن الحماد،  2
 .6، ص9/5/2011
 .، مرجع سابق حول تجارب األحزاب اإلسالمية في السلطة،هشام منور،  3
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ـ  ".الالرسميين مييناإلسال" ب كذلك األخرى هي نعتها يمكن والتي اإلسالميين  ال األخيـرة  ذهه

 أحزاب إنشاء على حريصة ليست أنها كما اإلسالمية، والجمعيات للحركات رسمية بصفة تنتمي

 أنشأتها التي الجديدة األحزاب إلى االنضمام تجنبت أنها المفارقات ومن .بها خاصة منظمات أو

  1 .الهرمية و التنظيمية باءاألع من وخالية متحررة تكون أن فاختارت العربية، الثورات

 إشـراك  أثر فقد اإلسالمي، والخطاب اإلسالمية بالسياسة يتعلق الذي الثالث التحول أما

 سـبيل  علـى  .والسياسـية  اإليديولوجية نظرهم وجهات على االنتخابية السياسة في اإلسالميين

 و الحـالل  وثنائية "الديني المطلق" عن بعيدا بنفسها اإلسالمية األحزاب من الكثير نأت المثال،

 الـديني  خطـابهم  على تطغى السياسة لغة وأصبحت .والبراغماتية النسبية اعتمدت لب الحرام،

 بمثابـة  واالنتخابات الديمقراطية مثل مصطلحات وكانت .العربية الثورات قبل سائدا كان الذي

 اليومي خطابهم في المصطلحات هذه يستخدمون أصبحوا فقد ذلك ومع عنه، ومنهي مكروه أمر

 الحمـالت  خـالل  وفي .بدأ قد اإلسالمية األحزاب خطاب في تغير أن على يدل مما الثورة بعد

 يكونوا لم .والعقائدية الدينية الدعاية عن اإلسالمية األحزاب تخلت ، وتونس مصر في االنتخابية

 تعهدوا ذلك، عن بدال لكن و لصالحهم، يصوت لمن األعلى الفردوس وال بالجنة صراحة يعدون

 اإلسالميون أدرك لذلك .المباشرة األجنبية االستثمارات وجلب الفساد ربةومحا االقتصاد بتحسين

 الشأن إدارة في الوظيفي أدائهم من بل فقط، "المسجد" من تنبع ال شرعيتهم بأن متزايد نحو على

  .2وتدبيره العام

 بعض هنالك كانت المختلفة النظر وجهات من العديد وظهور العربية الثورات بداية مع
 مـن  مجموعـة  بتنفيـذ  اتهامهم مع وأجندتهم اإلسالمية باألحزاب كتشك أخذت التي تالنظريا

  .الدولي أو اإلقليمي المستوى على سواء الخارجية واألجندات السياسات

 ممارسـات  ةمأسل بمسألة منشغال اإلسالميين خطاب كان العربية الثورات حصول قبل

 ونيالجهـاد  أو اإلسـالميون  فيه تبنى يالذ الوقت  ففي .اليومية الحياة لككذ و والدولة المجتمع
                                                 

، منشورات مركز نماء للبحوث والدراسات، بتتـاريخ  بعد الربيع العربي األحزاب اإلسالمية في مرحلة ماخليل العناني،  1
8/11/2013. 
 .6مرجع سابق، صاألحزاب االسالمية تعود إلى الواجهة من رحم الثورة، أيمن الحماد،  2
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 فـي  المعتدلة القيادات تبنت األهداف، هذه لتحقيق وحيدة سياسية كوسيلة والعنف الشدة العنيفون

 للشـرعية،  أساسي مصدر اإلسالمية الشريعة تطبيق أن يعتبر كالهما .السلمية الوسائل المقابل

 "الجدد" اإلسالميون وبدا .الفت بشكل اإلسالميين ندةأج تغيرت العربية، الثورات أعقاب في لكن،

  .االستقرار وتحقيق االقتصاد، وتحسين جيد حكم مختلفة أهداف بثالث اآلن منشغلين

 مـن  إرثـا  خلفت وليبيا وتونس مصر في السابقة السياسية األنظمة أن كذلك يالحظ ما

 بـل  العربية، الثورات قلب في شاكلالم هذه كانت الواقع، في .والبطالة والفقر المستشري الفساد

 أصـبحوا  فقـد  الحكم، مقاليد اإلسالميون تقلد أن وبعد اآلن، .يحركها الذي الوقود تشكل كانت

 معقولـة  حلول إيجاد عليهم مفروضا صار ثم ومن مسؤولية، أكثر بشكل المشاكل ذهه يواجهون

  .1للتطبيق وقابلة

تحقيق نوع من االسـتقرار   إلىتي تم وضعها لفي البرامج والخطط ا اإلسالميونسعى 

نوع من النمو والتطور وخلـق  والعمل على تخفيف االضطرابات االجتماعية واالقتصادية لخلق 

االستقرار والتطور  أولوياتهمالمباشرة، فكان من  األجنبيةتحفيزات سياسية غايتها االستثمارات 

  .لتجاوز هذه االضطراباتووضع الخطط والبرامج 

ومصر وليبيا بدأت تظهـر علـى   مقاليد الحكم في كل من تونس  اإلسالميينتولي  بعد

اللتزام بـالقيم  عليهـا كـا   األخرى األطرافمع  اإلسالميونالسطح بعض القضايا التي تنازع 

الرئيسـية التـي    وهي من القضـايا  ألشخصيهومستوى حرياتهم  األقلياتالديمقراطية وحقوق 

رأى  .والحريـة الفرديـة   المـرأة حقوق  إلى باإلضافةحولها  ييناإلسالماختالفات بين  أوجدت

حزبـه يعمـل علـى     أنالنهضة في تونس على  حزبالغنوشي من خالل توضيح وجهة نطر 

شـغل   إلـى  باإلضـافة كالتعليم والعمل  بين الجنسين في عدة مجاالت مختلفةتشجيع المساواة 

  2.المناصب العمومية

                                                 
 .، مرجع سابقاألحزاب اإلسالمية في مرحلة ما بعد الربيع العربيخليل العناني،  1
 .6، مرجع سابق، صسالمية تعود إلى الواجهة من رحم الثورةاألحزاب االأيمن الحماد،  2
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 اإلسـالمية  األحزاب لدى السياسيين والنضج الخبرة من كل انعدام بأن جليا يتضح لهذا

 السياسية آرائهم من ما نوعا يغير قد سياسيا إدماجهم فإن وبالتالي، ، مواقفهم علي محالة ال يؤثر

  .1الخ .. والديمقراطية واألقليات المرأة مثل مواضيع حول المتشددة

   مشاركة المثقف والمدني في الحياة السياسيةالثورات العربية وزيادة 

امتازت الثورات العربية بمشاركة الطبقة المثقفة التي خلعت عنها ثوب الجمود والخوف 

 أنبالخطر الذي يمكـن   آبهةتشارك في المؤتمرات والمظاهرات واالعتصامات غير  وأصبحت

المشاركة  وأصبحت اإلعالمتحررت الكلمة على منابر  وأيضاقمعه،  وأساليبيصيبها من النظام 

نشطة وكثيفة، وهذا زاد من مساحة المشاركة السياسية للطبقة المثقفـة   اإلذاعيةفي المؤتمرات 

الـرأي والتـأثير فـي     إلبـداء والمجتمع المدني بشكل عام وزاد من مساحة الحرية المكتسبة 

   2.الجموع

علـى التغييـر    قادرة بأنها اعتقادهاالقوة المدنية و دور بإعالءالثورات العربية سمحت 

الذي كان العسكر هم فقط من يستطيعون التغيير، وفي حقيقـة  و على عكس ما كان سائدا سابقا

األمر، فان مبدأ الحرية التي يمكن للثورات العربية أن توفرها هي حرية في كل شيء، في الدين 

  .والمجتمعواألدب والفكر والصناعة والسياسة 

   

                                                 
 .، مرجع سابقاألحزاب اإلسالمية في مرحلة ما بعد الربيع العربيخليل العناني،  1
، علـى موقـع   2/3/2014، بتـاريخ  ..فتحي التريكي، تأمالت في مسار الثـورات العربيـة الحريـة أوالً وأخيـراً     2

http://www.almshaheer.com/article-741957 5/12/2014، تم الوصول إليه بتاريخ 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمـع   واإلجراءاتيشتمل الفصل على وصف الطريقة        

 األداةالدراسة والخطوات التي من خاللها سيتحقق الباحث من صدق  أداةالدراسة وعينتها وبناء 

 التي اتبعها الباحث في  اإلحصائيةوتصميمها والطرق وصف الدراسة  إلى باإلضافة وثباتها، هذا

  .وضيح وتحليل البيانات الخاصة بالدراسةجمع وت

  منهج الدراسة

مناقشـة   مـن خاللـه   استخدم المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول إلى الباحثلجأ 
مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لـدى طلبـة   وأثرها على  2011 موضوع الثورات العربية

ويسعى الباحث من خالل هذا المنهج أن يوضح ويفسر ويقيم   جامعة النجاح الوطنية في نابلس،
  .نتائج الدراسة

  مصادر جمع البيانات والمعلومات

  : استخدم الباحث مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات

حيث اعتمد الباحث في الجانب النظري للبحث على مصـادر البيانـات    :المصادر الثانوية -1
الثانوية والتي تمثلت بالكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، باإلضـافة للبحـث   

  .المختلفةوالمطالعة في مواقع االنترنت 

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات : المصادر األولية -2
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة،صممت خصيصا لهذا الغـرض، ووزعـت   

  .استبانه) 496(على عينة الدراسة ومقدارها 
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  مجتمع الدراسة

جامعة النجاح الوطنية في مدينة نـابلس فـي الضـفة    طلبة  تكون مجتمع الدراسة من
  .الغربية

  عينة الدراسة

 ياناسـتب ) 500(فقد تم توزيـع  تم اختيار عينة ممثلة من طلبة جامعة النجاح الوطنية  
من عينة الدراسة تمثـل مـا    استبيان )496(على عينة الدراسة وقد تمكن الباحث من استرداد 

  .من مجموع العينة التي تم توزيعها%) 99.2(نسبته 

  المعلومات الشخصية

  -:وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق المعلومات الشخصية

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس -1

  الجنس يبين توزيع عينة الدراسة حسب): 1(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  الجنس

 44.2 219  ذكر

 55.8 277  أنثى

 100.0 496  المجموع

كانت أعلى من النسبة المئوية للذكور  لإلناثيتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية 

 %).55.8(، ولإلناث  %)44.2(حيث بلغت النسبة المئوية للذكور 

عمـادة   إحصـائيات  أظهرتوهذه النسبة تتفق مع النسبة العامة لمجتمع الدراسة حيث 

 19شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية أن الجامعة تحتضن في الوقت الحالي، ما يقـارب  

مـن  % 54وتبلغ نسبة اإلناث   ألف طالبة وطالب في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة

  .عدد الطلبة
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  حسب العمرتوزيع أفراد العينة  -2

  العمريبين توزيع عينة الدراسة حسب ): 2(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  العمر
 27.4 136  سنة 20أقل من  

 67.5 335  سنة 23إلى  -سنة  20من 

 5.0 25  سنة 23أكثر من 

 100.0 496  المجموع

يوضح الجدول السابق الفئة العمرية ألفراد العينة، حيث تبين أن الفئة العمريـة التـي   

، وهذه %)67.5(نسبة مئوية من العينة حصلت على أعلى ) سنة 23سنة إلى  20(تتراوح بين 

النسبة هي نسبة طلبة البكالوريوس من طلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة، وحصـلت الفئـة   

وهم طلبة السنة األولى والثانية، أما أقل نسبة مئوية من أفراد %) 27.4(سنة على  20األقل من 

هذه الفئة القليلة من وجهة نظر الباحـث  و%) 5(سنة وكانت  23العينة فكانت للفئة األكثر من 

  .هي طلبة الدراسات العليا

وهذه العينة تعتبر عينة مهمة كونها مثلت شريحة ناضجة ممن هم في السنوات المتقدمة 

في الدراسة وتأثروا بالثورات العربية ومفاهيم الحرية والمشاركة السياسية وصقلوا تجربتهم في 

  .الجامعة

  السنة الدراسيةنة حسب توزيع أفراد العي -3

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب السنة الدراسية): 3(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  السنة الدراسية
 14.7 73  سنة أولى

 24.6 122  سنة ثانية

 21.0 104  سنة ثالثة

 30.0 149  سنة رابعة

 9.7 48  سنة خامسة

 100.0 496  المجموع
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الدراسية ألفراد العينة، حيث يتضح أن النسـبة المئويـة   متغير السنة ) 3(يمثل جدول 

، تالها نسبة طلبة السنة الثانيـة  %)30(لطلبة السنة الرابعة كانت أكثر من غيرهم حيث بلغت 

، ومن ثم طلبة السنة األولى بنسبة مئويـة  %)21(، ومن ثم نسبة طلبة السنة الثالثة %)24.6(

  %).9.7(لخامسة بنسبة وصلت إلى وأخيرا طلبة السنة ا%) 14.7(وصلت إلى 

  توزيع أفراد العينة حسب الكلية -4

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب الكلية): 4(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  الكلية
 16.1 80 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 10.5 52 كلية اآلداب

 13.9 69 كلية العلوم التربوية

 12.1 60 كلية الطب وعلوم الصحة

 9.9 49 كلية العلوم

 2.0 10 طلية البصريات

 15.3 76 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

 7.1 35 كلية الصيدلة

 4.0 20 كلية الفنون الجميلة

 7.1 35 كلية القانون

 2.0 10 كلية الشريعة

 100.0 496 المجموع

في العينة لطلبـة كليـة   الكلية ألفراد العينة، حيث كانت أعلى نسبة ) 4(يوضح جدول 
وأقل نسبة كانـت لطلبـة البصـريات    %). 16.1(االقتصاد والعلوم اإلدارية بنسبة وصلت إلى 

وهذا توزيع منطقي بالنسبة إلى عدد الطلبة في . فقط%) 2(وطلبة الشريعة بنسبة مئوية وصلت 
  .الكليات في مجتمع الدراسة وهو جامعة النجاح الوطنية
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  اإلقامةينة حسب مكان توزيع أفراد الع -5

  اإلقامةيبين توزيع عينة الدراسة حسب مكان ): 5(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  اإلقامةمكان 
 43.8 217  مدينة

 52.0 258  قرية

 4.2 21  مخيم

 100.0 496  المجموع

، أمـا  %)52(تبين من الجدول السابق أن أفراد العينة من سكان القرى كانت نسـبتهم  

، أما أقل نسبة فكانت ألفراد العينـة مـن   %)43.8(العينة من سكان المدن فكانت نسبتهم أفراد 

  .فقط%) 4.2(سكان المخيمات حيث بلغت نسبتهم 

  توزيع أفراد العينة حسب اعتقالهم؟ -6

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب اعتقالهم): 6(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  االعتقال
 9.7 48  نعم

 90.3 448  ال

 100.0 496  المجموع

من أفراد العينة سبق وتم اعتقـالهم، بينمـا لـم    %) 9.7(يتضح من الجدول السابق أن 
يتعرض البقية لالعتقال، وهذا يدل على أن طلبة الجامعات مستهدفين باالعتقال شأنهم شأن باقي 

  .أفراد الشعب الفلسطيني

  أداة الدراسة

وأثرها على مفاهيم الحرية  2011استبانه حول الثورات العربيةتم بناء : خطوات بناء االستبانة
والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، وذلك باالعتماد على أهـداف  
الدراسة ومتغيراتها والرجوع إلى الدراسات السابقة واألخذ بآراء الخبراء والمختصين في هـذا  

  .المجال
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الخماسي ألنه يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً ) Likert(ليكرت لقد تم اختيار مقياس 

لسهولة فهمه وتوازن درجاته، حيث يشير أفراد العينة الخاضعين لالختبار عن مدى مـوافقتهم  

  :على كل عبارة من المتغيرات على النحو التالي

  ال أوافق  بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة

  درجة) 1(  درجة) 2(  درجات) 3(  درجات) 4(  درجات) 5(

  وثباتها صدق االستبانة

  صدق االستبانة  -أ

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس األسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد 

  : من صدق االستبانة من خالل ما يلي 

  :عرض الباحث االستبانة على مجموعه من المحكمين  تألفت من  : صدق المحكمين -1

  حسين األحمد: الدكتور. 1

  سهيل صالحه: الدكتور. 2

  حسن أيوب: الدكتور. 3

وهم أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين وقد استجاب الباحث ألراء المحكمين وقام 

  .بأجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة

  ثبات األداة

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانه الدراسة من خالل اختبار معامل ألفا كرونباخ وذلك 

  :كما يلي
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  يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ):7(جدول 

  معامل ألفا كرونباخ  المحور  ت
 0.826  أثر الثورات العربية على مفهوم الحرية*   1

 0.865  العربية على مفهوم المشاركة السياسية أثر الثورات*   2

أن قيمة معامل ألفـا كرونبـاخ لجميـع     إلى) 7(نتائج الموضحة في جدول اليتبين من 

لك يكون الباحث قد تأكد مـن صـدق   ، وبذ 0.86الى  0.82تتراوح بين الثبات كانت  معامالت

مما يجعله على ثقـة بصـحة االسـتبانة     أخرىالستبيان من ناحية وثبات امن ناحية االستبيان 

   .وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة

) SPSS(الدراسة فقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية في برنـامج   أسئلةعن  لإلجابة

ولقد أخذ الباحث  الخماسي،وهو مقياس ليكرت ذي التوزيع ) 5-1( حيث أن المقياس المستخدم 

وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية ، طلبة جامعة النجاح الوطنيةمن ) 496(عينة مقدارها 

  :التالية في معالجة بيانات الدراسة

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغـراض  : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي -1

  .د الباحث في وصف عينة الدراسةمعرفة تكرار فئات متغير ما ويفي

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة) cronbach's alpha(اختبار ألفا كرونباخ  2_

  ).T-Test(اختبار  -3

  .)ANOVA( اختبار  -4
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  الفصل الرابع

  نتائج التحليل اإلحصائي
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  الفصل الرابع

 نتائج التحليل اإلحصائي

  عرض نتائج الدراسة

وأثرها على مفـاهيم الحريـة    2011التعرف على الثورات العربيةهدفت الدراسة إلى 

اسـتبانه  ) 500(والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس حيث تم توزيع 

  .استبانه صالحة ألغراض التحليل) 496(على أفراد عينة الدراسة وتم استرداد 

عينة الدراسة، وحولت استجاباتهم إلى  وبعد تطبيق أداة الدراسة، جمعت استجابات أفراد

درجات، ثم وجدت التكرارات والنسب المئوية، كما استخدم اختبار االتساق الـداخلي كرونبـاخ   

وأثرها علـى مفـاهيم الحريـة     2011ألفا والمتوسطات الحسابية لمعرفة واقع الثورات العربية

 0.05(عند مستوى الداللة وذلك  لسوالمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في ناب

 =α. (  

  نتائج أسئلة الدراسة

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسـية لـدى طلبـة     2011أثر الثورات العربية ما

  جامعة النجاح الوطنية في نابلس؟

  :عن هذا السؤال تم تقسيمه إلى مجالين وذلك على النحو اآلتي لإلجابة

  العربية على مفهوم الحرية أثر الثورات: المجال األول -1

 فيذلك يتضح وتم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال، 
أن درجة الموافقة على مجال أثر الثورات العربية على مفهوم الحريـة كانـت   ) 2(الملحق رقم 

  %).82.91(والنسبة المئوية التي بلغت ) 4.1456(مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي 

أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة الثامنـة عشـر التـي    ) 2(الملحق رقم ويتضح من 

أعتقد أنه ال يمكن ألحد إجباري على عمل شيء ال أريد القيام به بعـد الثـورات   " نصت على 
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وهي درجة مرتفعة، وهذا يؤكد علـى أن  ) 4.4274(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها " العربية 

عززت من مفهوم الحرية لدى الطلبة، فأصبحوا أكثر وعياً بحقهم في القيام بما يرغبون الثورات 

، وكما اتضح أيضا أقل الفقرات إرادتهمبه، وأصبح لديهم الجرأة في رفض كل ما يتعارض مع 

جعلت الثورات العربية من األقليات فئة "  على صتنصموافقةً هي الفقرة الثالثة والعشرين والتي 

، وهي درجة أيضا متوسطة، )2.308(، حيث كان المتوسط الحسابي لها يساوي "للحقوق فاقدة 

وهذا يدل على أن الثورات في نظر الطلبة لم تهمش حقوق األقليات، ألن الجميع قد شارك فـي  

  .هذه الثورات من مختلف األحزاب والتيارات والطبقات االجتماعية

على مفهوم الحرية كان كبيـرا، وذلـك ألن    يتضح مما سبق أن تأثير الثورات العربية

الثورات العربية بدت كأنها تحرر للشعوب من أنظمتها الحاكمة، حيـث لـوحظ أن شـعارات    

عدالـة   -حريـة -عـيش (وعلى سبيل المثال كـان شـعار   ) الحرية(الثورات ارتبطت بمفهوم 

ثـر الشـعارات   من أك) سورية بدا حرية(من أهم شعارات الثورة المصرية وشعار ) اجتماعية

  .تداوالً بين الناشطين في الثورة السورية

إن الثورات العربية أدت إلى زيادة مطالبة المهمشين بحقوقهم وحرياتهم، بعد أن رفعت 

من قلوبهم حاجز الخوف من السلطة، فأصبح بامكانهم المطالبة أكثر بحقوقهم وحريـاتهم فـي   

. ورة التعبير عن رأيهم في السياسة بحريـة زادت هذه الثورات من قناعتهم بضرالتعبير، حيث 

كما أن هذه الثورات فتحت المجال أمام المزيد من األحزاب لالنتشار والتعبير عن مبادئها، األمر 

  .الذي فتح مجاالً للتعددية وزاد من مساحة االختيار بين البدائل السياسية لدى أفراد المجتمع

ار جديدة حول الحرية لدى الشـباب، حيـث   كما ساهمت الثورات العربية إلى إيجاد أفك

زادت الثورات العربية من انفتاح الطلبة على المجتمعات األخرى، وضـاعفت مـن رغبـتهم    

  .بالتعرف أكثر على حقوقهم السياسية وبالتالي زادت من وعيهم بمفهوم الحرية

هذا من جانب، ومن جانب آخر وجد الباحث أن الثورات العربية وبالرغم مـن وجـود   

بعض اآلثار االيجابية على مفهوم الحرية لدى الشباب، إال أنه كان لها وجه سلبي آخر تمثل في 
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أنها ساهمت في خلق بيئة خصبة للخالفات الطائفية، كما زادت من لغة التناحر بين األحـزاب  

السياسية، وبالتالي فإنها عززت من ظاهرة االنقسامات السياسية والجغرافية في الدولـة، وهـذا   

يعود من وجهة نظر الباحث إلى الخلل في تركيبة المجتمعات العربية من الناحية السياسية، حيث 

وقبول اآلخر، وهذا بفعل  ةللسلطأن معظم المجتمعات العربية غير مهيأة لفكرة االنتقال السلمي 

كة ممارسات األنظمة العربية الحاكمة التسلطية واالستبدادية، التي عزلت الشعوب عن المشـار 

األمر الذي انعدمت معـه  . السياسية وعن ممارسة حقوقها في االختيار الحقيقي للنخب الحاكمة

  مظاهر التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير

يتضح مما سبق أن أحد المطالب األساسية لهذه الثورات كانت الحريـة، وهـذا بعـدما    

بالتالي بعد حدوث الثورات كان البد لنظـرة الشـعوب   شعرت الشعوب بأنها مسلوبة الحرية، و

 .للحرية أن تتغير

لذا يعتبر موضوع الحرية من المواضيع التي حظيت باهتمـام المفكـرين القـانونيين    

والسياسيين في  وقتنا الحاضر، والواقع أن هذا الموضوع من أهم المواضـيع التـي أشـعلت    

  .لمبادئ التي ترمي إلى الحريةالثورات وجسدت كفاح الشعوب ورسخت القيم وا

لذا لم يعد موضوع الحقوق والحريات مجرد قضية عابرة، وإنما أصبحت أمراً البد من 
دراسته دراسة دقيقة  وعمل التوصيات البناءة لإلسهام الفعال في تأمين االحتياجـات األساسـية   

نعمان الخطيـب فـي   توضيحه  إلىوهذا ما ذهب  .لكل فرد بفطرته قبل أن يحتاجها بحكم بيئته
للبحوث والدراسات، وكذلك ذهـب محمـد    مؤتةبحثه حول الحريات العامة والمنشور في مجلة 

في توضيح الهدف من الحرية وما قامت به الثورة فجاء رأيه بان هدف الحريـة   أيضاعصفور 
هو الحد من سلطات الحاكم، ومع ذلك تشير األدبيات إلى ضرورة وجود السلطة وفـي شـتى   

تماما كما   إنسانيةشطة  على نحو أو آخر، وفي حدها األدنى على األقل،  فالسلطة ضرورة األن
أن النظام والقانون ضرورتان  كونيتان ومن يقبل بوجود السلطة يقبل بوجود قيود على الخاضع 
لها من جهة، وبضرورة النظام من جهة أخرى، وفي المقابل فإن من يقبل بالحرية سوف يقبـل  

ييد  من واإلجبار والقسر والتق اإلكراه احية صاحبها وبضرورة االمتناع عنبوجود القدرة من ن
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ناحية السلطة، وهكذا فإن مفهومي السلطة  والحرية مفهومان نسبيان، فال يمكن أن تقوم سـلطة  
مطلقة وال حرية مطلقة، وإنما دائما هناك سلطة نسبية، وحرية نسبية، وعندما تصـبح السـلطة   

  .مطلقة والحرية منعدمة تقوم الثورات التي تعيد التوازن إلى السلطة وإلى الحرية

استغل البعض الثورات العربية لتلويث مفهوم الحرية واالعتـداء علـى حريـات    وقد 
اآلخرين، فلوحظ انتشار الخالفات الطائفية بين فئات المجتمع، كما لوحظ تعدي علـى حقـوق   
األقليات في بعض الدول التي قامت فيها الثورات، إضافة إلى تقليل االستقرار السياسي في تلك 

وكـل  . ار األفكار التي تدعو إلى االنقسامات الجغرافية في بالد الثوراتإلى جانب انتش. الدول
خلط في مفهوم الحرية بعد الثورات العربية، والناتج أساساً  إلىمن وجهة نظر الباحث  أدىهذا 

 .عن غياب هذا المفهوم سنوات عديدة بفعل األنظمة التي كانت تحكم هذه الدول

واجهت الثورات العربية من عـودة بعـض األنظمـة     إضافة إلى الهزة االرتدادية التي
لذا هنالك تحوالت لهذه الثورات سواء باالتجاه السلبي وهو . والخلل الذي اعترض البعض اآلخر

ضياع بعض الحقوق من ناحية والخوف من عدم اكتمال عملية التحول والخوض فـي عمليـة   
وهو التحول الحقيقي نحـو تحقيـق   الفوضى في المجتمع من ناحية أخرى، أو الجانب االيجابي 

مبادئ الديمقراطية والعدالة االجتماعية في المجتمع فكل هذه التحوالت ساهمت في تعزيز وزيادة 
  .ذلك لتحقيق هذه األهداف

يتضح مما سبق أن أحد المطالب األساسية لهذه الثورات كانت الحريـة، وهـذا بعـدما    
بعد حدوث الثورات كان البد لنظـرة الشـعوب    شعرت الشعوب بأنها مسلوبة الحرية، وبالتالي

 .للحرية أن تتغير

لذا يعتبر موضوع الحرية من أهم المواضيع التي أشعلت الثـورات وجسـدت كفـاح    
وبالتالي انعكست الثـورات العربيـة   . الشعوب ورسخت القيم والمبادئ التي ترمي إلى الحرية

 .على مفهوم الشباب للحرية باإليجاب
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  أثر الثورات العربية على مفهوم المشاركة السياسية: ثانيالمجال ال -2

ذلك من الملحق رقم يتضح وتم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة، 

كانـت   أثر الثورات العربية على مفهوم المشاركة السياسيةأن درجة الموافقة على مجال ) 3(

  .%)78.64(والنسبة المئوية التي بلغت ) 3.9324(مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي 

أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة السادسة عشر التـي  ) 3(أيضا من الملحق ويتضح 

حيث بلغ المتوسط الحسابي " زادت الثورات العربية من ثقتي بقدرتي على التغيير " نصت على 

ية في بداياتها قد حققت وهي درجة مرتفعة، وهذا بسبب أن بعض الثورات العرب) 4.3508(لها 

أمراً أشبه بالمعجزة عندما استطاع المشاركون فيها من تغيير أنظمة الحكم وفي أوقات قياسـية  

مثل تونس ومص واليمن وليبيا بعد أن بقية هذه األنظمة جاثمة على صـدور شـعوبها لعقـود    

صـوتهم   إيصـال  بإمكانيةطويلة، مما عزز لدى الشباب قدرتهم على التغيير، وزاد من ثقتهم 

وكما اتضح أيضا أقل الفقرات موافقةً . ورغبتهم والتأثير فعالً على الواقع السياسي الذي يعيشونه

ساهمت الثورات العربية في تقليص نسبة " على   صتنصهي الفقرة الخامسة والعشرين والتي 

، )1.6714(اوي ، حيث كان المتوسط الحسابي لها يس"المشاركة السياسية في المجتمعات العربية

إذ أن العكس هو ما حصل، إذ أن نسبة كبيرة من المهمشين والممنوعين . وهي درجة منخفضة

وغير المبالين بالشؤون السياسية تغيرت توجهاتهم للمشاركة السياسية بعد تغير األنظمة بفعـل  

ياسـية فـي   لعب أدوار أكبر على السـاحة الس  بإمكانيةالثورات العربية، مما زاد لديهم األمل 

  .بالدهم

 تمارسإن الجو المصاحب لنشوب الثورات حفز الطلبة على االنخراط في كتل طالبية 
أنشطة سياسية األمر الذي زاد من مشاركتهم السياسية، في الجامعة ومن ثـم فـي مجتمعـاتهم    

كما ساهمت الثورات في دفع الطلبة للمشاركة في أنشطة داعمة للثـورات، فالشـعب   . المحلية
لسطيني شعب ثائر بطبعه، وبسبب خصوصية الحالة الفلسـطينية المتمثلـة فـي االحـتالل     الف

يالحظ تعاطف الفلسطينيين مع حركات التحرر في كل مكـان، وشـكلت الثـورات     اإلسرائيلي
العربية أحد أشكال التحرر من أنظمة االستبداد العربية، ومن هذا المنطلق شارك الطلبـة فـي   
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صوتهم بأنهم داعمـين ومـرحبين بهـذه     إيصالالعربية أمالً منهم في  أنشطة داعمة للثورات
  .اإلسرائيليالثورات علّها تأتي بأنظمة جديدة قد تغير كفة الصراع العربي 

ومن الجدير ذكره أن أحد أهم أدوات الثورات العربية هي مواقع التواصل االجتمـاعي،  

توحيد جهودهم وتركيز أنشطتهم، مـع  التي ساهمت في التواصل بين المشاركين في الثورات و

العلم بأن مواقع التواصل االجتماعي يكون جمهورها األكبر من فئة الشباب، بالتالي سهلت عليهم 

  .المشاركة السياسية وزادت من اهتمامهم باألوضاع السياسية في المجتمع

معـة  إن الثورات العربية حمست الطلبة للمشاركة في العمليـة الديمقراطيـة فـي الجا   

والمتمثلة في انتخابات مجلس الطلبة، حيث تشكل هذه التجربة تطبيقا لما زرعت هذه الثـورات  

 فـازدادت العربية في نفوس الشباب من ثقة وأمل بقدرتهم على التغيير السلمي وتداول السلطة، 

مجلس الطلبة، وليس هذا فحسب، وإنما زادت قدرة الطلبة علـى   تانتخابانسب مشاركتهم في 

اختيار الكتلة األفضل لتمثيله فيما بعد، وهذا أحد أهم أهداف المشاركة السياسـية التـي ازدادت   

  .نسبتها بعد الثورات التي حصلت في بعض البلدان العربية

حاكمة جديدة في بالد وإن األمل الذي زرعته الثورات العربية في امكانية وصول أنظمة 

محورية مثل مصر وسورية وغيرها من بالد الثورات العربية، لفت انتباه الشباب إلى خطـورة  

الوضع الداخلي الفلسطيني، واالنقسام والتشرذم الفلسطيني الذي يوجع الكـل الفلسـطيني دون   

 يسـاعد نفسـه   استثناء، فيكف ينتظر الشعب الفلسطيني من يسانده من األنظمة العربية، وهو ال

من هنا . بالوحدة الوطنية وااللتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني بعيدا عن الفئوية والحزبية

يمكن القول أن الثورات العربية زادت من مطالبات الشباب بضرورة وسرعة انهـاء االنقسـام   

  .الفلسطيني الداخلي بين حركة حماس وحركة فتح

دة وعي الطلبة بالواقع السياسي المحيط بهـم، حيـث   كما إن هذه الثورات أدت إلى زيا

هـذه  أوجدت هذه الثورات مناخاً خصباً للنقاشات السياسية حول هذه الثورات، كمـا سـاهمت   

الثورات العربية من مشاركة الشباب في الندوات السياسية التي تلقي الضوء على هذه الثـورات  
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وبشكل خاص على القضية الفلسطينية، وهذا وعلى أسبابها وعلى آثارها بشكل عام على شعوبها 

  .زاد من حصيلة الطلبة المعرفية حول القضايا السياسية الراهنة

ومن القضايا التي أفرزتها الثورات العربية أنها زادت من إحساس الطلبـة بـأنهم ذوي   

حقوق متساوية مع الجميع، كما رسخت لديهم بأنهم متساوون في الواجبات مع اآلخرين، وهـذا  

من مرتكزات المشاركة السياسية التي يعرف فيها الفرد ما له ويطالب به، ويعرف واجباته ويقوم 

  .بها

إضافة إلى ذلك فقد حفّزت الثورات العربية الطلبة من مشاركة الطلبة في حمالت تُطالب 

بمحاربة الفساد في فلسطين، حيث شجعت الثورات العربية الشعوب على مسائلة المسؤولين كٌل 

في مناصبهم عن واجباتهم التي البد من القيام بها وعن قضايا الفسـاد المسـكوت عنهـا فـي     

  .الماضي

إن الثورات العربية أيضا ساهمت في تصحيح بعض المفاهيم السياسية الخاطئـة لـدى   

  .الطلبة، وتعزيز العديد من المفاهيم السياسية مثل الديموقراطية والوعي السياسي لدى الطلبة

ة السياسية هي نتيجة نهائية لمجموعة من العوامل السياسية والمعرفية والثقافية فالمشارك

 مشاركةواالجتماعية، واألخالقية تتحد فيما بينها لتحدد بنية المجتمع ونظامه السياسي، كما أن ال

ة فيأي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل االجتماعية االقتصادية والمعر فيالسياسية 

تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وصوال  فية والسياسية واألخالقية؛ تتضافر فيوالثقا

لذا تمثل المشاركة عنصر مهم وضروري . 1إلى دولة حديثة هي دولة المؤسسات وسيادة القانون

يمكن من خاللها أن تحد من صالحيات السلطة الحاكمة وعدم احتكار القرار السياسي ضمن فئة 

محددة وتجلى ذلك في نسبة المشاركة في الثورات العربية التي حصلت ومحاولـة خلـق بيئـة    

  .جديدة

                                                 
 32ص  2000دار النهضة العربية . 3، ط الديمقراطية بين الفكر المادي والفكر االشتراكي: أنور أحمد رسالن  1
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كما تساهم المشاركة السياسية بإحداث التنمية السياسـية مـن خـالل مجموعـة مـن      

الممارسات التي يقوم بها المواطنون بهدف االشتراك مع صناع السياسات العامة واتخاذ القرار 

وإنما تنفيذ هذه القرارات والرقابة عليها، وإن المشاركة السياسية تعطي األفراد وليس هذا فحسب 

الحق في التعبير عن آرائهم السياسية بحرية، وتعني أيضا االنتساب إلى األحـزاب السياسـية   

ذية والتشريعية فيومنظمات المجتمع المدني، والترشح في االنتخابات وتولي أي من المناصب التن

وهذا ما تناوله أنور احمد رسالن بتوضيح المشاركة ودورها وما أثرها على التنمية . دون قيود

  .وإسقاط ذلك على موضوع التحوالت في ظل الثورات

كما تبرز أهمية المشاركة السياسية في أنها تجعل صناعة القرار موضوعا مشتركا بين 

ة واألفراد بالتالي يمكن أن يعم الرضا بين أفراد الدولة عن السياسات العامـة للحكومـة   الحكوم

  .فيها مما يؤدي إلى أن يعم الرخاء في الدولة

كما تؤدي المشاركة السياسية إلى أن يستمد الحاكم قوته وشرعيته مـن شـعبه الـذي    

أفراد شعبه، بـل يكـون منفـذاً    يشاركه القرارات السياسية وهناك ال يكون الحاكم بمعزل عن 

. 1إلرادتهم مما يكسب المشاركة السياسية أهمية خاصة على مستوى عالقة الحاكم بأفراد شـعبه 

وهو ما تناوله علي العثربي في أطروحته حول المشاركة السياسية في الـيمن بـين التقليديـة    

ولية صنع القـرار ممـا   والحداثة فساهمت المشاركة السياسية في أن يتحمل األفراد تحمل مسؤ

يسهل عملية تنفيذ هذه القرارات، فعندما يطلب من أفراد الشعب تنفيذ قراراً عاما سـاهموا هـم   

بصياغته تكون استجابتهم لتنفيذه أفضل من لو كان هذا القرار مفروضا عليهم ودون إشـراكهم  

 في اتخاذه

لدى أفراد المجتمع عبر  من هنا ساهمت الثورات العربية في تعزيز المشاركة السياسية

  .الوسائل المختلفة سواء المباشرة أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي

                                                 
، أطروحة دكتوراة 2007-1962اسية في اليمن بين التقليدية والحداثة في الفترة ما بين المشاركة السيعلى العثربي،  1

 .11غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، الخرطوم، السودان، ص
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كما شجعت الثورات العربية أفراد المجتمع على االنخراط في أحزاب سياسية مما أثـر  

وقد زاد مستوى المشاركة في األحزاب التي . على مستويات المشاركة السياسية لديهم باإليجاب

تُوصف بالمعارضة في ظل األنظمة السابقة، ولم تعد تقتصر المشاركة في األحزاب التي كانت 

  .كانت موالية ألنظمة الحكم السابقة

فالثورات العربية أدت إلى التحوالت والتغيرات لخلق نظام سياسي جديد وهو ما ذهـب  

اها يهدف إلـى صـد   إليه برهان غليون في دراسته بعنوان الوالدة الجديدة للعالم العربي وفحو

التدخالت األجنبية وتهديدها، وفي المقابل الخالص من األنظمـة االسـتبدادية فـي مجتمعاتنـا     

العربية، كما أشار إبراهيم علوش لذلك في دراسته بعنوان التحوالت والثورات الشعبية في العالم 

وإشارة جيـدة  العربي، ووضح ان هذه التحوالت لبعض الشعوب في إسقاط أنظمتها يعد عالمة 

فكل هذه التحوالت في ظل الثورات العربية تسعى الى خلـق  . لتأسيس نظام إقليمي عربي جديد

بيئة جديدة يراد من خاللها القضاء على النظام الحاكم وإرساء أساسيات الديمقراطيـة وتحقيـق   

  .تحقيقه هذه الثورات العربية إلىالعدالة االجتماعية وهو ما سعت 

  :الثانيالسؤال الرئيسي 

في أثر الثـورات  ) α=  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   هل توجد

لى مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي   ع 2011العربية

، هل اإلقامةالجنس، العمر، السنة الدراسية، الكلية، مكان (نابلس تعزى للمتغيرات الديموغرافية 

  ؟)سبق أن سجنت

  :عن هذا السؤال تم تقسيمه إلى ما يلي لإلجابة

  متغير الجنس: أوالً

في أثر الثورات ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  فـي   2011العربية

  متغير الجنس؟ إلىتعزى  الضفة الغربية
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  :وكانت النتائج على النحو اآلتي) T-test(عن هذا السؤال تم استخدام اختبار  لإلجابة

 لمتغير الجنس T-Testاختبار ) 8(جدول 

  المجال
 

  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

tقيمة  
درجات 
 الحرية

Sig. (2-

tailed) 

أثر الثورات العربيـة علـى   

 مفهوم الحرية

 663. 77881. 3.9406  ذكر
494 .510 

 659. 73712. 3.8953  أنثى

أثر الثورات العربيـة علـى   

 مفهوم المشاركة السياسية

 1.593 57996. 4.1461  ذكر
494 .118 

 1.567 50252. 4.0686  أنثى

وبالتالي ) 0.05(يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لمجالي الدراسة أكبر  من 

في أثر الثورات ) α=  0.05(نقول أنه  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي    2011العربية

وهذا دليل على أن الثورات العربية ساهمت في تعزيز مفهـوم  . متغير الجنس إلىنابلس تعزى 

فالثورات التي انطلقت كـان محركهـا    واإلناثالحرية والمشاركة السياسية لدى كل من الذكور 

الشباب من كال الجنسين بالتالي كان أثرهم فيها كبير، وأيضا كان أثر الثورات في الشباب مـن  

كال الجنسين تأثرت لديهم مفـاهيم الحريـة    أنا ومتقاربا، بالتالي يكن القول كال الجنسين كبير

  .والمشاركة السياسية بدرجة كبيرة

  متغير العمر: ثانيا

في أثر الثـورات  ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

معة النجاح الوطنيـة فـي   على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جا 2011العربية

  نابلس تعزى لمتغير العمر؟

وكانت النتائج  (ANOVA) لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام  اختبار التباين األحادي

  :على النحو اآلتي
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  لمتغير العمر ANOVA اختبار) 9(جدول 

  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  F قيمة 

مستوى 

 الداللة

الثورات العربية أثر 

 على مفهوم الحرية

 0.018 3.4859 1.98 2 2.252 بين المجموعات

   568. 493 280.191 داخل المجموعات

    495 282.444 المجموع

أثر الثورات العربية 

على مفهوم 

 المشاركة السياسية

 0.00 4.37 1.27 2 902. بين المجموعات

   290. 493 142.854 داخل المجموعات

    495 143.756 المجموع

) 0.05(يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لجميع المجـاالت أصـغر مـن    
 أثر في )α=  0.05(وبالتالي نقول أنه بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

النجاح الوطنية على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة  2011العربيةالثورات 
  .العمر في نابلس تعزى لمتغير

يوضح المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات متغير العمر علـى كـل    اآلتيوالجدول 
  .مجال من مجاالت الدراسة

  الدراسة حسب متغير العمر أفرادالفروق بين ) 10(جدول 

 المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

أثر الثورات العربية على 
 الحرية مفهوم

 3.6687 136 سنة 20أقل من 

 4.0147 335 سنة 23 - 20من 

 4.4328 25 سنة 23أكثر من 

 3.9153 496 المجموع

أثر الثورات العربية على 
 مفهوم المشاركة السياسية

 4.0735 136 سنة 20أقل من 

 4.1015 335 سنة 23 - 20من 

 4.3800 25 سنة 23أكثر من 

 4.1028 496 المجموع
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين متوسطات افراد العينة باختالف متغيـر  

  .سنة 23العمر على مجالي الدراسة، وهذه الفروق لصالح الطلبة ذوي األعمار األكثر من 

ويعزو الباحث هذه النتيجة أن الطلبة األكبر عمرا هم الطلبة األكثر نضوجا، واألكثـر  

تأثرت مفاهيمهم للحرية وللمشاركة السياسية بدرجات أكبر مـن غيـرهم    تجربة سياسية بالتالي

بفعل الثورات العربية، حيث كانت درجة تأثر هذه الفئة من الطلبة لمفهومي الحرية والمشـاركة  

السياسية أكثر من غيرهما ويعزى ذلك نظرا الرتفاع في درجة الوعي واإلدراك وان هذه الفئة 

  .لألسئلة المطروحة في االستبيان أكثر اهتماما باالستجابة

  متغير السنة الدراسية: ثالثاً

في أثر الثـورات  ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي    2011العربية

  نابلس تعزى لمتغير السنة الدراسية؟

وكانت النتائج  (ANOVA) بة عن هذا السؤال تم استخدام  اختبار التباين األحاديلإلجا

  :على النحو اآلتي

  لمتغير السنة الدراسية ANOVA اختبار) 11(جدول 

  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  F قيمة 
مستوى 
 الداللة

أثر الثورات 
العربية على 
 مفهوم الحرية

 0.039 3.73 1.26 4 3.248 المجموعاتبين 

   337. 491 279.195 داخل المجموعات

    495 282.444 المجموع

أثر الثورات 
العربية على 

مفهوم المشاركة 
 السياسية

 0.017 4.09 1.18 4 2.252 بين المجموعات

   288. 491 141.504 داخل المجموعات

    495 143.756 المجموع
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وبالتـالي  ) 0.05(يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من 

في أثر الثورات ) α=  0.05(نقول أنه بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي    2011العربية

  .السنة الدراسية متغيرنابلس تعزى ل

يوضح المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات متغير السـنة الدراسـية    اآلتيوالجدول 

  .على كل مجال من مجاالت الدراسة

  الدراسة حسب متغير السنة الدراسية أفرادالفروق بين ) 12(جدول 

 المتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية المجال

 أثر الثورات العربية على
 مفهوم الحرية

 3.8904 73 سنة أولى

 4.0246 122 سنة ثانية

 3.9038 104  سنة ثالثة

 3.8188 149  سنة رابعة

 4.2110 48 سنة خامسة

 3.9153 496 المجموع

أثر الثورات العربية على 
مفهوم المشاركة 

 السياسية

 4.0000 73 سنة أولى

 4.0656 122 سنة ثانية

 4.1538 104  سنة ثالثة

 4.1007 149  سنة رابعة

 4.2500 48 سنة خامسة

 4.1028 496 المجموع

العينة باختالف متغيـر   أفراديتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين متوسطات 

  .اإلحصائيةالسنة الدراسية، وكانت هذه الفروق ترقى لمستوى الداللة 
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وكان من المالحظ بان طلبة السنة الخامسة كان لهم الحصة األكبر في التأثر بمفهـومي  

درجة الوعي واإلدراك عند طلبـة السـنة    إلىالحرية والمشاركة السياسية ويعزى ذلك المتغير 

  .الخامسة الذين يكونوا على تماس أكثر بالقضايا السياسية التي تهم مجتمعهم

احث على أن طلبة الجامعة وعلـى اخـتالف مسـتوياتهم    وهذا يدل من وجهة نظر الب

الدراسية تأثروا بمفهومي الحرية والمشاركة السياسية بدرجات متفاوتة جراء أحداث الثـورات  

  .العربية

  متغير الكلية: رابعاً

في أثر الثـورات  ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي    على مفاهيم 2011العربية

  نابلس تعزى لمتغير الكلية؟

وكانت النتائج  (ANOVA) لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام  اختبار التباين األحادي

  :على النحو اآلتي

  لمتغير الكلية ANOVA اختبار) 13(جدول 

  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

توسط م
 المربعات

  F قيمة 
مستوى 
 الداللة

أثر الثورات 
العربية على 
 مفهوم الحرية

 0.017 4.45 0.899 10 5.487 بين المجموعات

   0.202 485 276.957 داخل المجموعات

    495 282.444 المجموع

أثر الثورات 
العربية على 

مفهوم المشاركة 
 السياسية

 0.00 5.633 1.121 10 5.211 بين المجموعات

   199. 485 138.545 داخل المجموعات

    495 143.756 المجموع
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) 0.05(يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لجميع المجـاالت أصـغر مـن    

فـي أثـر   ) α=  0.05(وبالتالي نقول بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية على مفاهيم  2011الثورات العربية

  .الكلية في نابلس تعزى لمتغير

يوضح المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات متغير الكلية علـى كـل    اآلتيوالجدول 

  .مجال من مجاالت الدراسة
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  الدراسة حسب متغير الكلية أفرادالفروق بين ) 14(جدول 

 المتوسط الحسابي العدد الكلية المجال

أثر الثورات 

العربية على 

 مفهوم الحرية

  4.3000 80 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 3.9038 52 كلية اآلداب

 4.0290 69 كلية العلوم التربوية

 3.8000 60 كلية الطب وعلوم الصحة

 3.7959 49 كلية العلوم

 3.7000 10 طلية البصريات

 3.8947 76 وتكنولوجيا المعلوماتكلية الهندسة 

 3.8571 35 كلية الصيدلة

 3.9000 20 كلية الفنون الجميلة

 3.8857 35 كلية القانون

 4.0250 10 كلية الشريعة

 3.9153 496 المجموع

أثر الثورات 

العربية على 

مفهوم المشاركة 

 السياسية

  4.4000 80 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 4.1346 52 اآلدابكلية 

 4.0580 69 كلية العلوم التربوية

 3.9500 60 كلية الطب وعلوم الصحة

 4.2245 49 كلية العلوم

 3.8000 10 طلية البصريات

 4.1447 76 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

 4.0286 35 كلية الصيدلة

 4.1000 20 كلية الفنون الجميلة

 4.0286 35 كلية القانون

 4.1875 10 كلية الشريعة

 4.1028 496 المجموع
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العينة باختالف متغيـر   أفراديتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين متوسطات 

  .اإلحصائيةالكلية، واتضح أيضا أن هذه الفروق ترقى لمستوى الداللة 

اإلدارية كانوا أكثـرا  ويتضح من الجدول السابق أن الطلبة  من كلية االقتصاد والعلوم 

 .تأثرا في مفاهيمهم عن الحرية والمشاركة السياسية وبدرجة أكبر من باقي الكليات

  اإلقامةخامساً متغير مكان 

في أثر الثـورات  ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

امعة النجاح الوطنيـة فـي   على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة ج 2011العربية

  ؟اإلقامةنابلس تعزى لمتغير مكان 

وكانت النتائج  (ANOVA) لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام  اختبار التباين األحادي

  :على النحو اآلتي

  اإلقامةلمتغير مكان  ANOVA اختبار) 15(جدول 

  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  F قيمة 
مستوى 
 الداللة

أثر الثورات 
العربية على 
 مفهوم الحرية

 0.028 4.36 0.89 2 2.697 بين المجموعات

   204. 493 279.746 داخل المجموعات

    495 282.444 المجموع

أثر الثورات 
العربية على 

مفهوم المشاركة 
 السياسية

 0.00 5.733 860. 2 042. بين المجموعات

   150. 493 143.714 داخل المجموعات

    495 143.756 المجموع

) 0.05(مـن   أصـغر يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لجميع المجـاالت  

فـي أثـر   ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   وبالتالي نقول أنه

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية  2011الثورات العربية



97 

والذي يفرض على الطلبة مدى المشـاركة التـي   .مكان اإلقامة في الضفة الغربية تعزى لمتغير

  يمارسها في المجال السياسي تبعا لهذا المتغير

على  اإلقامةبية لكل فئة من فئات متغير مكان يوضح المتوسطات الحسا اآلتيوالجدول 

  .كل مجال من مجاالت الدراسة

  اإلقامةالدراسة حسب متغير مكان  أفرادالفروق بين ) 16(جدول 

 المتوسط الحسابي العدد اإلقامةمكان  المجال

أثر الثورات العربية على مفهوم 
 الحرية

 3.9954 217 مدينة

 3.8450 258 قرية

 4.1810 21 مخيم

 3.9153 496 المجموع

أثر الثورات العربية على مفهوم 
 المشاركة السياسية

 4.0968 217 مدينة

 3.8450 258 قرية

 4.2429 21 مخيم

 4.1028 496 المجموع

العينة باختالف متغيـر   أفراديتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين متوسطات 

  .اإلحصائيةمكان اإلقامة، وكانت هذه الفروق ترقى لمستوى الداللة 

وكانت الفروق لصالح طلبة المخيمات وهذا يعود إلى أن طلبة المخيمات تـأثر مفهـوم   

  الحرية ومفهوم المشاركة السياسية لديهم أكثر من غيرهم

  متغير هل سبق أن سجنت؟: سادسا

في واقع الثورات ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

وأثرها على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية  2011العربية

  ؟)هل سبق أن سجنت(في نابلس تعزى لمتغير 
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  :لنتائج على النحو اآلتيوكانت ا) T-test(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 

  لمتغير هل سبق أن سجنت T-Testاختبار ) 17(جدول 

 
هل سبق 
 أن سجنت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T قيمة    رجات الحرية 
Sig. (2-

tailed) 

أثر الثورات العربية 
 على مفهوم الحرية

 1.220 79783. 4.0417 نعم
494 0.02 

 1.161 75036. 3.6018 ال

أثر الثورات العربية 
على مفهوم 

 المشاركة السياسية

 581. 50485. 4.1458 نعم

494 0.042 
 616. 54275. 3.7280 ال

وبالتالي ) 0.05(يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة لمجالي الدراسة أكبر من 
أثر الثـورات   في) α=  0.05(نقول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة فـي    2011العربية
  .نابلس تعزى لمتغير هل سبق أن سجنت

وهذا يشير إلى أن الطلبة الذين سبق اعتقالهم، تأثروا بمفهـومي الحريـة والمشـاركة    
صية تجربتهم في االعتقال التي ولدت السياسية بدرجات أكثر من غيرهم من الطلبة، وهذا لخصو
  .لديهم وعيا أكثرا بمفاهيم مثل الحرية والمشاركة السياسية

بعد التغير الذي حصل في تونس بإحراق البوعزيزي نفسه بداية لهـذه األحـداث فـي    
الشرق األوسط وحصول الثورات في عدد من الدول العربية، ونظرا للتشابه فـي المشـكالت   

واجهها هذه الدول والتي كانت العامل المشترك والمحـرك لهـذه الثـورات،    والتحديات التي ت
وانتقلت الثورات من تونس إلى مصر ومنها إلى ليبيا واليمن ومن ثم إلى سوريا والتي مازالت 
مشتعلة حتى اآلن، وأسفرت عن ذهاب أربعة أنظمة سياسية في كل من تونس ومصر والـيمن  

  .وليبيا

كان الشعار الذي انطلقت منه الثورات العربية من تونس حتى سوريا يتمثل في إسـقاط  

النظام السياسي باعتباره رمز االستبداد والظلم والفساد الحاصل لدى هذه األنظمة القائمة وعليه 
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كان لزاما لهذه الثورات أن تعمل على إسقاط النظام السياسي في البداية لخطوة أولى من اجـل  

فاق للحريات والديمقراطية وخلو الجو التنافسي بين األطراف الفاعلة للبدء بعملية اإلصالح فتح آ

والتطوير في كافة المجاالت وزيادة المشاركة السياسية لتحقيق ما تسعى إليه فيما بعد من إرساء 

اجهه لمبادئ الديمقراطية والحريات والعدالة االجتماعية وتحقيق التنمية بالرغم من كل ما سـتو 

  .من تحديات النجاز ذلك

إن حراك الثورات العربية غير المنتهي سيتواصل، لكن في الوقت نفسـه يجـب أن ال   

نغفل إن ما يحصل ال ينحصر في حدود الدول العربية لوحدها بل يمكن أن نعتبره تحرك عالمي 

التجاذبات  نظرا لتأثير األطراف الخارجية على مسار هذه الثورات والتي بدورها خاضعة لبعض

والتوازنات اإلقليمية والمصالح العالمية وهذا ما نلحظه في الحالة السورية وهنا يصـبح هنـاك   

تساؤل حول ما ستؤول إليه الثورات العربية والى أين ستصـل فـي ظـل هـذه التجاذبـات       

كما أن للثورات العربية ثورات مضادة تقوم بـدور مخـالف لألهـداف    . والتدخالت الخارجية

ية لهذا الحراك فكان من أهم األهداف لهذه الثورات المضادة هي المحافظة واإلبقاء علـى  الثور

الدولة العميقة ومحاولة إجهاض أي انجاز بسب عدم اكتمال مهمة الثورات العربية وانجاز مـا  

تصبوا إليه فكان المالحظ عودة النظام العسكري في مصر واشتعال الحـرب بـين األطـراف    

الوطني في ليبيا وكل ذلك أدى إلى التراجع فـي تحقيـق الحريـات وإرسـاء      الثورية والجيش

  .الديمقراطية ومحاولة الكثيرين إجهاض ذلك

هنالك تغير واضح فيما يتعلق بمفهومي الحرية والمشاركة السياسية في البلدان العربيـة  

ظلم وكسـر  فأصبحت هناك تحركات في عدة دول تعبر عن مشاركتها ضد الفساد واالستبداد وال

معادلة الخوف واألمن التي كانت قائمة في ظل األنظمة السياسية الشمولية فـي ليبيـا ومصـر    

وتونس واليمن كأمثلة، فزيادة المشاركين في الثورات العربية هو بحد ذاته مؤشر على وجـود  

تغيير وحصول معادلة جديدة يجب التعاطي معها بكل حذر، مع أن التحديات والعقبـات التـي   

اجه هذه الثورات عديدة وكثيرة جدا وبحاجة إلى تحرك أكثر وعمل جماعي مـن األحـزاب   تو

 .السياسية والجماعات الفاعلة وتفعيل دور المجتمع المدني للخروج بالنتائج واألهداف المرجوة
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  مناقشة النتائج والتوصيات
   



101 

  النتائج والتوصياتمناقشة 

  مناقشة النتائج

وأثرها علـى مفـاهيم الحريـة     2011موضوع الثورات العربيةسعت الدراسة لمناقشة 
  ،)جامعة النجاح أنموذجا(والمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية 

من الطلبة وتم سؤالهم عن أثر الثورات العربية  )496(ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث باختيار 
  :المشاركة السياسية وكانت النتائج كما يليعلى مفهوم الحرية وعلى مفهوم 

إن الثورات العربية أثرت على مفهوم الحرية بدرجة مرتفعة، وهذا مرده إلى أن الثـورات   •
على القيـام   إجبارهمالعربية عززت لدى الطلبة من استقالليتهم بحيث أصبح من الصعب 

فض كل ما يتعارض مع بأشياء ال يرغبون بها، وذلك بعد أن شعر الشباب بقدرتهم على ر
حيث أدت الثورات إلى زيادة قبول المجتمعات ألفكار الشباب إذ ساهمت في تحسين . فكرهم

في دول الثورات العربية باعتبارهم قوة مركزية في وظهر الشباب . نظرة المجتمع للشباب
ن إضافة إلى ذلك فقد أصبح من الممكن للمعارضـين أ . إحداث التغيير السياسي في بالدهم

يفصحوا عن آرائهم وأفكارهم بحرية أكبر، كما جعلت الثورات العربيـة للمعارضـة وزن   
  .وثقل سياسي أكبر مما كانت عليه قبلها

غيرت الثورات العربية من مفهوم الطلبة السابق عن الحرية، وحملـت ريـاح الثـورات     •
قادوا هذه الثـورات  العربية بذور األمل في امكانية التغيير على أيدي الشباب خاصة الذين 

  .في البلدان العربية

بحقوقهم االجتماعية، إلى  -والطلبة منهم –أدت الثورات العربية إلى تعريف أفراد المجتمع  •
جانب تنميتهم سياسياً حيث زادت الثورات العربية من معرفة الطلبـة بالنظـام السياسـي    

زيادة توعيتهم بالقضايا الوطنية القوانين التي تنظم الحياة السياسية في فلسطين إضافة إلى و
وعززت لديهم . كما زادت أيضاً من قناعة الطلبة بدورهم في العملية السياسية. الفلسطينية

  .القناعة بأهمية الحرية السياسية
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 بدرجة مرتفعـة،  أظهرت النتائج أن الثورات العربية أثرت على مفهوم المشاركة السياسية •

وهذا مرده من وجهة نظر الباحث إلى أن الثورات العربية دفعت الطلبة إلى االيمان بقدرتهم 

 .على التغيير وبالتالي زادت مساحة مشاركتهم في األنشطة السياسية في الجامعة

ساهمت الثورات العربية في زيادة اهتمام الطلبـة بالقضـايا االجتماعيـة فـي المجتمـع       •

لقضايا االجتماعية أحد الدوافع التي أدت إلـى حـدوث الثـورات    الفلسطيني، حيث كانت ا

العربية مما لفت النظر بشدة إلى أوضاع المجتمعات المحلية التي اندلعت منها شرارة الثورة 

  .في البلدان العربية التي قامت فيها

ة بقدراتهم على التغيير من خـالل المشـارك   اإليمانإن الثورات العربية دفعت األفراد إلى  •

التأثير في الواقـع   بإمكانيةالسياسية، وجعلت منهم ايجابيين أكثر في تفكيرهم نحو قناعتهم 

السياسي عبر مشاركتهم، فمساحة حرية التعبير التي منحتها الثورات العربية عند انطالقها 

وجهت أفراد المجتمع للمشاركة السياسية بعد أن آمنوا أن لصـوتهم وزن، ووزن مـؤثر،   

  .راد المجتمع مهتمون أكثر بالقضايا السياسية، وأكثر متابعة لهافأصبح أف

فـي أثـر   ) α=  0.05(بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة النجـاح    2011الثورات العربية

هذا بدوره يؤكد على النضج والوعي السياسي و. متغير الجنس إلىالوطنية في نابلس تعزى 

 .لدى كال الجنسين، ويعزز من قوة الشباب في التغيير باختالف أجناسهم

 أثـر  في )α=  0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

نجـاح  على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة ال  2011العربية الثورات

كانوا األكثـر تـأثرا علـى     23العمر، فالطلبة األكثر من  الوطنية في نابلس تعزى لمتغير

صعيد مفهوم الحرية لديهم، كما كانوا األكثر تأثراً على صعيد مشاركتهم السياسية، فالعمر 

يلعب دورا مؤثراً في حالة الطلبة في األنشطة السياسية والندوات واالنخراط فـي الكتـل   

  .ةالطالبي
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في أثـر  ) α=  0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة النجـاح    2011الثورات العربية

السنة الدراسية، ومما الشك فيه أن الثورات العربية أثرت  الوطنية في نابلس تعزى لمتغير

بة باختالف مستوياتهم الدراسية، إال أن طلبة السنة الخامسة، ربما يكونوا لعلى مختلف الط

على قدر من المعرفة والعلم والعمر أكبر من غيرهم من باقي المستويات الدراسية بالتـالي  

م لمفاهيم الحرية والمشاركة السياسية أعلى من غيـرهم مـن بـاقي    هيكون وعيهم وإدراك

  .الطلبة

في أثـر  ) α=  0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظهرت النتائج وجود ف •

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة النجـاح    2011الثورات العربية

الكلية، وكان أكثر الطلبة تأثرا في مجال مفهـوم الحريـة    الوطنية في نابلس تعزى لمتغير

ة االقتصاد والعلوم اإلدارية، حيث يعتبر طلبـة  ومجال المشاركة السياسية فكانوا طلبة كلي

أكثر اهتماما من غيرهم بالقضايا السياسية، وخاصـة مـن يدرسـون     اإلنسانيةهذه الكلية 

تخصص العلوم السياسية، أما طلبة الكليات العلمية فيولون اهتماما أكبر بالقضايا الدراسـية  

  .سياسيةوالعلمية التي تشغلهم أكثر من االهتمام بالقضايا ال

في أثر ) α=  0.05(أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة النجـاح    2011الثورات العربية

مكان اإلقامة، وكانت الفروق فيما يتعلـق بمجـال    الوطنية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

ال المشاركة السياسية لصالح طلبة المخيمات نظرا  لما يعانوه مـن ظـروف   الحرية وبمج

حياتية صعبة، ونظرا ألن الثورات يتفاعل معها بشدة أبناء المخيمات، من هنا كـان تـأثر   

  . طلبة المخيمات في موضوع الحرية والمشاركة السياسية أعلى من غيرهم

في أثـر  ) α=  0.05(مستوى داللة   أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند •

على مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعـة النجـاح    2011الثورات العربية

الوطنية في نابلس تعزى لمتغير هل سبق أن سجنت، وهذا يشير إلى أن الطلبة الذين سبق 



104 

غيرهم من الطلبة،  اعتقالهم، تأثروا بمفهومي الحرية والمشاركة السياسية بدرجات أكثر من

وهذا لخصوصية تجربتهم في االعتقال التي ولدت لديهم وعيا أكثرا بمفاهيم مثـل الحريـة   

  .والمشاركة السياسية

  التوصيات

  :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي

ضرورة عقد الندوات في الجامعة التي تزيد من وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم السياسـية   - 

واالجتماعية، واالستفادة من المناخ الذي أفرزته الثورات في توعية الطلبة بأهمية دورهـم  

  .واإلصالحوتعزيز ثقتهم على التغيير 

الفلسطينية، وآن األوان للكتل إن الحركة الطالبية في األراضي الفلسطينية قديمة قدم القضية  - 

الطالبية لتلعب دوراً أكبر في توعية الطلبة وتنميتهم سياسياً، وأن يكـون لهـا وزن فـي    

القضايا السياسية واالجتماعية، مثل تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسـام، ومحاربـة الفسـاد    

 .وتحقيق العدالة االجتماعية

حر فيما بينها وعليها االستفادة من طاقات الطلبـة  على الكتل الطالبية أن تقلل من لغة التنا - 

في إحداث تنمية سياسية حقيقية في المجتمع الفلسطيني، والدفع باتجـاه الوحـدة الوطنيـة    

 .الفلسطينية، ونبذ الفرقة، وقبول اآلخر مهما كانت الفروق الفكرية معه

لوقـوف علـى   ضرورة االستفادة واستخالص العبر من الثورات العربية التي حصـلت وا  - 

السياسي دون اللجوء للعنف وفرض الـرأي ودون   اإلصالحاألخطاء التي وقعت، وتحقيق 

 .الجور على حقوق اآلخرين

حث الطلبة على المشاركة في القضايا االجتماعية التي تهم المجتمع المحلي وعدم االنعزال  - 

بشكل فردي أو مـن  عنها، واالنخراط في أنشطة وتقديم أفكار لمعالجة هذه القضايا، سواء 

 .خالل األحزاب
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حث المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية على تجديد دماء المؤسسـات والـوزارات    - 

وكافة القطاعات الحكومية بكوادر شابة وذلك لالستفادة من طاقاتهم وأفكارهم فـي تحقيـق   

 .التنمية السياسية واإلصالح المنشود

بحاث حول تأثير الثورات العربية على المفـاهيم  المزيد من الدراسات واأل إجراءضرورة  - 

  .السياسية لدى الطلبة، نظرا لحداثة الموضوع وقلة الدراسات السابقة في هذا المجال
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  الخاتمة

علـى مفـاهيم الحريـة     2011العربيـة   اتثـور سعت الدراسة لتوضيح مدى تأثير ال

والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية أنموذجا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام 

من حيث  2011العربية التي حصلت في بعض البلدان العربية في العام اتثورالباحث بتناول ال

لسياسية وارتبـاط كـل هـذه    دوافعها والعمل على توضيح مفهوم كل من الحرية والمشاركة ا

وتحقيق الديمقراطية، حيث قام الباحث بتناول مفهوم الثـورات   2011العربية  اتثورالمفاهيم بال

التغيير السياسي في الدول التي حـدثت بهـا    أيضاالعربية وأسبابها وتداعياتها، وتناول الباحث 

سية كمتغيرين تابعين فـي هـذه   الثورات العربية كما قام بتناول مفهوم الحرية والمشاركة السيا

. الدراسة من حيث تعريف الحرية ونسبيتها وضوابطها، وأقسامها، ومفهومها في إطار الثـورة 

وقدم الباحث شرحاً عن المشاركة السياسية مـن حيـث مفهومهـا وأهميتهـا، ومسـتوياتها،      

  .وخصائصها، ومراحلها، وأنماطها، وسمات وخصائص المشاركة في الثورات العربية

وللتعرف على أثر الثورات العربية على مفهوم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلبـة  

جامعة النجاح الوطنية قام الباحث بتصميم استبانة ووزعها على عينة من الطلبة وتبين أن هناك 

أثراً مرتفعا للثورات العربية على كل من مفهوم المشاركة السياسية والحرية لدى طلبة جامعـة  

  .اح الوطنية، وأخيرا قام الباحث بتقديم بعض التوصيات المفيدة بهذا الخصوصالنج
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، وكالة األهرام، السنة مجلة الديمقراطية، الوطنية والمواطنة في مصر الثورةسكين،  حنان أبو
 .2012، أكتوبر، 52الثالثة عشرة، العدد 

 ).2012(، 149ع ،)مصر( ، شؤون عربيةمعايير نجاح الثورات العربيةخالد الحروب، 

 2015، يناير الدوليةالسياسة  مجلة، التيارات االسالمية في عصر الثوراتخليل العناني، 

، المنملكة االردنيـة  الربيع العربي، المفهوم، األسباب ، التـداعيات دائرة المطبوعات األردنية، 
  .15/6/2012الهاشمية، عمان، في 

، خريف 88، بيروت، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية حجر كبير في مياه آسنة،رائف زريق، 
2011.  

المركز العـالمي لدراسـات الكتـاب األخضـر،      لثورة،محاضرات في علم ارجب بودبوس ، 
  .2011القاهرة، 

  2011، شتاء 148، العدد مجلة شؤون عربية الثورات العربية،سامح راشد ، 

، الحوار قاطرات التأريخ وما يطلق عليه اليوم بالربيع العربي ،صادق محمد عبد الكريم الدبش
 9/5/2012، 3722المتمدن، عدد

، )1(، العـدد  مجلـة الديمقراطيـة  ، المشاركة السياسية والعملية االنتخابيـة صالح زرنوقة، 
  األردن،

، تـاريخ  3332العـدد   مجلة الحـوار المتمـدن   الشعبية العربية،عبد الغني سالمة، الثورات 
4/10/2011.  

،  الكويـت، المجلـد الثـاني    مجلة عـالم الفكـر  ، الديمقراطية واشكالية الحريةعزت قرني، 
  .1993العدد الثاني، أكتوبر والعشرون، 

  .6/9/2011، صحيفة المجد، في غياب المرجعية القيادية العربيةفهد الريماوي، 
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، صـحيفة  تداعيات الثورة علي الثقافة السياسية في المجتمعات العربيـة محمد احمد العدوي، 

  .2011، األول من ابريل، 478666األهرام، العدد 

  .2011، المؤتمر القومي العربي، بيروت، حالة األمة سياسياًمحمد السعيد إدريس، من تقرير 

، المراحل االنتقالية في دول الثورات العربية واشكالية االنتقال إلـى االسـتقرار  محمد بوبوش، 
 .64، العدد مجلة دراسات شرق أوسطية

مجلة الحقوق للبحوث القانونيـة  ، الحرية في الفكرين الديمقراطي واالشتراكيمحمد عصفور، 

  .2012جامعة اإلسكندرية، بكلية الحقوق، 

،  الحـوار المتمـدن   – الشرق األوسط والربيع العربي آفاق ومستقبل –مهدي أبوبكر رحمة 

  .2012يناير  22بتاريخ  3615العدد 

مجلـة   ليـة، الحرية الجريحة، التدين واالعتقاد والشعائر في الحاالـة االنتقا نبيل عبد الفتاح، 

 .2012، صيف )82(، العدد فصول

، مؤسسة األهرام، مجلة السياسة الدولية، مستقبل الدولة في العالم العربينصر محمد عارف، 
  .2011، أكتوبر، 186عدد 

، الكـرك، األردن،  المجلـد   مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الحريات العامةنعمان الخطيب، 
  .2012، 27األول، العدد 

 .2012، كانون الثاني 187، العدد مجلة السياسة الدولية، التحراك الشعبي العربيهناء عبيد، 

  مواقع االنترنت

احمد سعيد نوفل، دور الربيع العربي في الثقافة السياسية، ورقة بحثيـة ، جامعـة اليرمـوك،    

http://faculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/Published%20Research/Attachm

ents/2.pdf  
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ايهاب شوقي، الثورات العربية واألمل المنتظر في القضاء على مشاكل األقليات، شبكة االخبار 
ــاريخ   ــور بتـــــ ــة، إن إن إن، منشـــــ ، 23/4/2014العربيـــــ

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=23457#.VILNOzHF9rM تم ،
  .4/12/2014الوصول إليه بتاريخ 

 –،  12/7/2012إسـالميو مصـر والتحـول البراغمـاتي بتـاريخ       –باسم حسين الزيـدي  

wwwannaba.org .  

 http://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ حقوق االنسان، ويكيبيديا، 

 Sourceســــحمازي علــــي، المفهــــوم السياســــي للثــــورة، موقــــع 

: http://www.oujdacity.net/debat-article-50988-ar/ تم الوصول إليه بتاريخ ،
16/9/2013  

سعد بن مطر العتيبي، الثورة السـلمية وإشـكالية التكيـف الفقهـي، موقـع صـيد الفوائـد،        
http://www.saaid.net/Doat/otibi/90.htm 1/12/2014الوصول إليه بتاريخ ، تم.  

عادل الصفتي، الربيع العربي ماذا يعني، موقع العربيـة نـت، تـم الوصـول إليـه بتـاريخ       

16/9/2013 ،http://www.alarabiya.net/views/2011/08/05/160884.html  

  3/9/2012www.aljazeera.netخابات التونسية وقطيعة االستبدااد بتاريخ اإلنت –عمر كوكش 

، بتاريخ /http://www.siironline.orgكمال القيسي، معايير الحرية االقتصادية، موقع 

  .2014- 12- 29 ، تم الوصول اليه بتاريخ8/4/2012

مجاهد مأمون ديرانية، السلمية مرة أخرى وأخيرة، موقع الزلـزال السـوري، نشـر بتـاريخ     

23/10/2013 ،http://shamquake.wordpress.com/2011/10/23/%D8%A7 

%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-

%D9%85% D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1% D9% 
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89-%D9% 88%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/  تـم ،

  .5/12/2014يخ الوصول اليه بتتار

، موقع ميدل ايسـت اون  )الناعمة والخشنة أنموذجاً(محمد الشيوخ، في أشكال الثورات العربية 

، http://middle-east-online.com/?id=144683، 5/12/2012الين، نشر بتاريخ 

  .5/12/2014تم الوصول إليه بتاريخ 

فـــي نقـــد التصـــور الليبرالـــي للحريـــة، مـــن موقـــع منـــوبي غبـــاش، 

-www.philasophiasafadi.com/wp

.docLiberalcontent/uploads/2010/03/20/10/2013، تم الوصول إليه بتاريخ  

، 2/9/2012وفاء الراهوني، هل من ربيع اعالمي في دول الربيع العربي، موقع قنطرة، بتاريخ 

http://ar.qantara.de/content/lrby-lrby-whry-llm-hl-mn-rby-lmy-fy-dwl-

lrby-lrby،  5/12/2014تم الوصول إليه بتاريخ. 

  معاجم اللغة 

هي ستنحج في اسـتعادة الـذات والقطـع مـع     .. نصار ابراهيم، التحوالت في الشارع العربي

، 25/1/2012، 3618الديمقراطيــة الكولونياليــة؟، الحــوار المتمــدن، عــدد    

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292806  

http://www.maajim.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1

%D8%A9. 

  المقابالت

  .29/1/2012صحيفة الدستور األردنية، مقابلة مع وزير المالية السابق محمد أبو حمور، 
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  القسم الثاني
  .في الخانة التي تنطبق عليك(����) يرجى وضع عالمة 

 العبارة رقم
معارض 

 بشدة
 موافق معارض

موافق 
 بشدة

ال 
 رأي

      أثر الثورات العربية على مفهوم الحرية  -أ
زادت الثورات العربية من وعيي بمفهوم  1

 الحرية

     

أدت الثورات العربية إلى تعريفي بحقوقي  2
 السياسية

     

دفعتني الثورات العربيـة للتعمـق فـي     3
 معرفتي بالقضايا الوطنية الفلسطينية

     

أعتقد أن الثورات زادت من قناعتي بدور  4
 .الشعوب في العملية السياسية

     

غيرت الثورات العربية مـن مفهـومي    5
 السابق عن الحرية

     

عززت الثورات العربية مـن قنـاعتي    6
 بأهمية الحرية السياسية

     

أدت الثورات العربية إلى تعريفي بحقوقي  7
 االجتماعية

     

زادت الثورات العربيـة مـن معرفتـي     8
 بالنظام السياسي في فلسطين

     

زادت الثورات العربية من قدرتي علـى   9
 االختيار بين البدائل السياسية

     

أعتقد أن الثورات العربيـة زادت مـن    10
رأي السياسـة   إبـداء قناعتي بضرورة 

 بحرية

     

جعلت الثورات العربية للمعارضـة وزن    11
سياسي أكبر مما كانت عليـه قبـل    وثقل

  الثورات
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 العبارة رقم
معارض 

 بشدة
 موافق معارض

موافق 
 بشدة

ال 
 رأي

ساهمت الثورات العربية في إيجاد أفكار   13
  جديدة حول الحرية لدى الشباب

     

أعتقد أن الثورات العربيـة زادت مـن     14
  رغبتي لتوعية الطلبة بحقوقهم السياسية

     

وسعت الثورات العربية من انفتاح الطلبة   15
  على المجتمعات األخرى

     

ساهمت الثورات العربية في تحسين نظرة   16
  المجتمع للشباب

     

زادت الثورات العربيـة مـن معرفتـي      17
بالقوانين التي تنظم الحياة السياسية فـي  

  فلسطين

     

أعتقد أنه ال يمكن ألحد إجباري على عمـل     18
  ال أريد القيام به بعد الثورات العربية شيء

     

قللت الثورات العربيـة مـن التعصـب      19
  لبعض األفكار المتطرفة

     

أعتقد أن الثورات العربية أدت إلى زيادة   20
  مطالبة المهمشين بحقوقهم وحريتهم

     

الثورات العربية من لغة التنـاحر بـين      21
  السياسية األحزاب

     

ساهمت الثورات العربية في خلق بيئـة    22
  خصبة للخالفات الطائفية

     

فئـة   األقلياتجعلت الثورات العربية من   23
  فاقدة للحقوق

     

قللت الثورات العربية مـن االسـتقرار     24
  األنظمةالسياسي لدى 

     

عززت الثورات من ظاهرة االنقسـامات    25
  السياسية والجغرافية في الدولة
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 العبارة رقم
معارض 

 بشدة

 موافق معارض

موافق 

 بشدة

ال 

 رأي

أثر الثـورات العربيـة علـى مفهـوم       -ب
 المشاركة السياسية

     

أعتقد أن  الثورات العربية عززت مـن   1
 انتمائي السياسي 

     

أدت الثورات العربية إلى زيادة مشـاركتي   2
 في األنشطة االجتماعية في المجتمع المحلي

     

أدت الثورات العربية إلى زيادة مشاركتي  3
 في األنشطة السياسية في الجامعة

     

العربية مـن احساسـي    اتزادت الثور 4
 بأنني متساوي في الحقوق مع اآلخرين

     

رسخت الثورة العربية من احساسي بأنني  5
 متساوي في الواجبات مع اآلخرين

     

مشاركتي في زادت الثورات العربية من  6
 حمالت محاربة الفساد في فلسطين

     

زادت الثورات العربية من مشاركتي في  7
 انهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس

     

زادت الثورات العربية  من مشاركتي في  8
 ندوات سياسية

     

زادت الثورات العربية مـن مفهـومي    9
 لمعنى الديموقراطية

     

العربية من قدرتي علـى  زادت الثورات  10
اختيار األفضل لتمثيلي في أي انتخابات 

 قادمة

     

صححت الثورات العربية بعض المفاهيم   11
  السياسية الخاطئة لدي

     

شجعتني الثورات العربية على المشاركة   12
  في انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة
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 العبارة رقم
معارض 

 بشدة

 موافق معارض

موافق 

 بشدة

ال 

 رأي

شجعتني الثورات العربية على االنخراط   13
  في كتلة طالبية تمارس نشاطا سياسياً

     

ــة مــن اهتمــامي   14 ــورات العربي زادت الث
  باألوضاع السياسية في المجتمع الفلسطيني

     

زادت الثورات العربية مـن اهتمـامي     15
  بالقضايا االجتماعية في المجتمع المحلي

     

زادت الثورات العربية من ثقتي بقدرتي   16
  على التغيير

     

دفعتني الثورات العربية للمشاركة فـي    17
  نشاطات داعمة للثورات

     

زادت الثورات العربية من وعيي بالواقع   18
  السياسي المحيط بي

     

زادت الثورات العربية من مشاركتي في   19
  . نقاشات سياسية حول هذه الثورات

     

جعلتني الثورات العربية أؤمن بجـدوى    20
  المشاركة السياسية للشباب في  المجتمع

     

ساهمت مواقع التواصل االجتماعي على   21
  زيادة المشاركة السياسية للشباب

     

ساهمت الثورات العربيـة مـن تقليـل      22
  االهتمام بالقضايا السياسية

     

انحسـار  ساهمت الثورات العربية فـي    23
  التوجه الطائفي في المجتمع

     

ــض      24 ــة بع ــورات العربي ــوهت الث ش
ــة   ــل الحري ــية مث ــطلحات السياس المص

  والمشاركة السياسية

     

ساهمت الثورات العربية في تقليص نسـبة    25
  المشاركة السياسية في المجتمعات العربية
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  العربية على مفهوم الحريةالمتوسطات الحسابية لمجال أثر الثورات ) 2(ملحق 

  الرتبة
األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
 الحسابي

  الرقم  نص الفقرة

 3.9153 78.306 0.75538  مرتفع  22
زادت الثورات العربية من وعي الطلبـة  

 بمفهوم الحرية
1 

 3.8851 77.702 0.62997 مرتفع  23
تعريفي بحقوقي أدت الثورات العربية إلى 

 السياسية
2 

 3.9456 78.912 0.69853 مرتفع  21
دفعتني الثورات العربيـة للتعمـق فـي    

 معرفتي بالقضايا الوطنية الفلسطينية
3 

 4.3145 86.29 0.61123 مرتفع  9
أعتقد أن الثورات زادت من قناعتي بدور 

 .الشعوب في العملية السياسية
4 

 4.3931 87.862 0.62658 مرتفع  4
غيرت الثورات العربيـة مـن مفهـومي    

 السابق عن الحرية
5 

 4.3004 86.008 0.58645 مرتفع  10
عززت الثورات العربيـة مـن قنـاعتي    

 بأهمية الحرية السياسية
6 

 4.3528 87.056 0.60845 مرتفع  6
أدت الثورات العربية إلى تعريفي بحقوقي 

 االجتماعية
7 

 4.3145 86.29 0.63075 مرتفع  8
الثورات العربيـة مـن معرفتـي    زادت 

 بالنظام السياسي في فلسطين
8 

 4.2419 84.838 0.65593 مرتفع  14
زادت الثورات العربية من قدرتي علـى  

 االختيار بين البدائل السياسية
9 

 4.2621 85.242 0.63553 مرتفع  13

أعتقد أن الثـورات العربيـة زادت مـن    
رأي في السياسـة   إبداءقناعتي بضرورة 

 بحرية

10  

 4.3931 87.862 0.63934 مرتفع  3

جعلت الثورات العربية للمعارضـة وزن  
وثقل سياسي أكبر مما كانت عليـه قبـل   

  الثورات
11  

 4.2036 84.072 0.6137 مرتفع  16
ساهمت الثورات العربية في إيجاد أفكـار  

  13  جديدة حول الحرية لدى الشباب

 4.0827 81.654 0.57842 مرتفع  19
أعتقد أن الثـورات العربيـة زادت مـن    

  14  رغبتي لتوعية الطلبة بحقوقهم السياسية
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 4.1351 82.702 0.54671 مرتفع  18
وسعت الثورات العربية من انفتاح الطلبة 

  15  على المجتمعات األخرى

 4.4254 88.508 0.65326 مرتفع  2
ساهمت الثورات العربية في تحسين نظرة 

  16  للشبابالمجتمع 

 4.2702 85.404 0.60268 مرتفع  11

زادت الثورات العربيـة مـن معرفتـي    
بالقوانين التي تنظم الحياة السياسـية فـي   

  فلسطين
17  

 4.4274 88.548 0.63467 مرتفع  1

أعتقد أنه ال يمكن ألحد إجباري على عمل 
شيء ال أريد القيام بـه بعـد الثـورات    

  العربية
18  

 4.2359 84.718 0.69253 مرتفع  15
قللت الثورات العربية من التعصب لبعض 

  19  األفكار المتطرفة

 4.2641 85.282 0.66727 مرتفع  12
أعتقد أن الثورات العربية أدت إلى زيادة 

  20  مطالبة المهمشين بحقوقهم وحريتهم

 4.1815 83.63 0.61245 مرتفع  17
الثورات العربية زادت من لغة التنـاحر  

  21  السياسيةبين األحزاب 

 3.9637 79.274 0.85911 مرتفع  20
ساهمت الثورات العربية في خلـق بيئـة   

  22  خصبة للخالفات الطائفية

 2.308 46.16 0.5276 متوسط  25
جعلت الثورات العربية من األقليات فئـة  

  23  فاقدة للحقوق

 4.3185 86.37 0.64459 مرتفع  7
قللت الثورات العربيـة مـن االسـتقرار    

  24  السياسي لدى األنظمة

 4.3609 87.218 0.68224 مرتفع  5
عززت الثورات من ظاهرة االنقسـامات  

  25  السياسية والجغرافية في الدولة

 4.1456 82.91 0.673004 مرتفع  
أثر الثورات العربية الدرجة الكلية لمجال 

 على مفهوم الحرية
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العربية على مفهوم المشاركة  المتوسطات الحسابية لمجال أثر الثورات) 3(ملحق 

  السياسية

  الرتبة
األهمية 
  النسبية

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
 الحسابي

  الرقم  نص الفقرة

 4.1028 82.056 0.5389 مرتفع  21
أعتقد أن  الثورات العربية عززت مـن  

 انتمائي السياسي
1 

 4.1048 82.096 0.61059 مرتفع  20

العربية إلى زيادة مشاركتي أدت الثورات 
في األنشطة االجتماعيـة فـي المجتمـع    

 المحلي

2 

 4.3387 86.774 0.66225 مرتفع  2
أدت الثورات العربية إلى زيادة مشاركتي 

 في األنشطة السياسية في الجامعة
3 

 4.2359 84.718 0.68667 مرتفع  12
العربية مـن احساسـي    اتزادت الثور

 بأنني متساوي في الحقوق مع اآلخرين
4 

 4.2056 84.112 0.66519 مرتفع  15
رسخت الثورة العربية من احساسي بأنني 

 متساوي في الواجبات مع اآلخرين
5 

 4.1915 83.83 0.68579 مرتفع  17
زادت الثورات العربية من مشاركتي في 

 حمالت محاربة الفساد في فلسطين
6 

 4.2601 85.202 0.71837 مرتفع  10
زادت الثورات العربية من مشاركتي في 

 انهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس
7 

 4.2056 84.112 0.70356 مرتفع  16
زادت الثورات العربية من مشاركتي في 

 ندوات سياسية
8 

 4.2339 84.678 0.64959 مرتفع  13
زادت الثورات العربيـة مـن مفهـومي    

 الديموقراطيةلمعنى 
9 

 4.2641 85.282 0.6733 مرتفع  9

زادت الثورات العربية من قدرتي علـى  
اختيار األفضل لتمثيلي في أي انتخابـات  

 قادمة

10  

 4.1754 83.508 0.64782 مرتفع  19
صححت الثورات العربية بعض المفاهيم 

  11  السياسية الخاطئة لدي

 4.2722 85.444 0.68793 مرتفع  8
الثورات العربية على المشاركة شجعتني 

  12  في انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة
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 4.2883 85.766 0.65408 مرتفع  6
شجعتني الثورات العربية على االنخراط 

  13  في كتلة طالبية تمارس نشاطا سياسياً

 4.3024 86.048 0.62058 مرتفع  5
ــامي   ــن اهتم ــة م ــورات العربي زادت الث

  14  المجتمع الفلسطينيباألوضاع السياسية في 

 4.3387 86.774 0.60486 مرتفع  3
زادت الثورات العربيـة مـن اهتمـامي    

  15  بالقضايا االجتماعية في المجتمع المحلي

 4.3508 87.016 0.67114 مرتفع  1
زادت الثورات العربية من ثقتي بقـدرتي  

  16  على التغيير

 4.2782 85.564 0.70439 مرتفع  7
العربية للمشـاركة فـي   دفعتني الثورات 

  17  نشاطات داعمة للثورات

 4.252 85.04 0.63484 مرتفع  11
زادت الثورات العربية من وعيي بالواقع 

  18  السياسي المحيط بي

 4.1895 83.79 0.63275 مرتفع  18
زادت الثورات العربية من مشاركتي في 

  19  .نقاشات سياسية حول هذه الثورات

 4.2137 84.274 0.6282 مرتفع  14
جعلتني الثورات العربية أؤمـن بجـدوى   

  20  المشاركة السياسية للشباب في  المجتمع

 4.3044 86.088 0.66215 مرتفع  4
ساهمت مواقع التواصل االجتماعي على 

  21  زيادة المشاركة السياسية للشباب

 2.1734 43.468 0.37896  منخفض  24
ساهمت الثـورات العربيـة مـن تقليـل     

  22  بالقضايا السياسيةاالهتمام 

 2.3327 47.298 0.9364  منخفض  23
ساهمت الثورات العربية فـي انحسـار   

  23  التوجه الطائفي في المجتمع

 2.994 59.88 1.29878  متوسط  22

ــض   ــة بع ــورات العربي ــوهت الث ش
المصطلحات السياسـية مثـل الحريـة    

  والمشاركة السياسية
24  

 1.6714 33.428 0.70127  منخفض  25
ساهمت الثورات العربية في تقليص نسبة 
  25  المشاركة السياسية في المجتمعات العربية

 3.9324 78.64984 0.67788 مرتفع  
أثر الثورات العربية على الدرجة الكلية لمجال 

 مفهوم المشاركة السياسية
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Abstract  

 The study aimed to clarify the impact of the 2011 Arab Revolt on 

liberty and political participation of the Palestinian University students in 

West Bank Najah National University (a model), according to the different 

variables (gender, age, school year, college, place of residence, and if you 

previously have been jailed). 

 The researcher used descriptive analytical method. The study 

sample, consisted of 496 of An-Najah National University students, and the 

framework of this study extended from 2011-2013. 

 The results of the study showed that the Arab Revolutions have 

highly affected the concept degree of liberty, which also highly influenced 

the concept of political participation as well. 

 The results also showed that there is no  statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 

Arab Revolutions on the liberty and political participation concepts of the 

Palestinian University students in West Bank, due to the variable of sex. 

 The results also showed that there is no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 
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Arab Revolutions on the liberty and political participation concepts of the 

Palestinian University students in West Ban, due to the variable of age. 

 The results also showed that there is no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 

Arab Revolutions on the liberty and political participation concepts of the 

Palestinian University students in West Bank, due to the variables of school 

year. 

 The results also showed that there is no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 

Arab Revolutions on the liberty and political participation concepts of the 

Palestinian University students in West Bank, due to the variable of the 

college. 

 The results also showed that there is no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 

Arab Revolutions on the liberty and students’ political participation 

concepts at Al-Najah National University in West Bank attributed to the 

place of residence. 

 The results also showed that there is no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05=a) in the impact of the 2011 

Arab Revolutions on the liberty and political participation concepts of the 

Palestinian University students in West Bank due to the variable of ever 

being jailed. 

 In conclusion, the study recommended the need to hold seminars at 

the University, to increase the students’ awareness of their rights, political 
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and social duties, and to take advantage of the understanding which was 

produced by the revolutions in educating students about the importance of 

their role and enhance their confidence to change and reform. 

 The study also recommended that the student blocks should play a 

greater role in raising student awareness and developing them politically , 

and to have a weight in political and social issues such as achieving 

reconciliation, and putting  an end to the division, and the fight against 

corruption and to achieve social justice. 

 The study also recommended the need to reduce the language of 

rivalry between student blocks and to benefit from students enthusiasm in 

bringing real political development in the Palestinian society, and to push 

for a Palestinian national unity, and the rejection of disunity, and the 

acceptance of others despite the intellectual differences with him. 




