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سكاء تعمؽ األمر بالقضايا الداخمية أك – تعتبر عممية صنع القرار  السياسي  في الدكلة 

عممية مرحمية معقدة تتضافر فييا الجيكد ك تتداخؿ - القرارات ذات الصمة بتفاعالت البيئة الدكلية 

بعبارة أدؽ في تحديد رجاحة بديؿ  فييا العديد مف العكامؿ كالمتغيرات في تحديد طبيعة القرار المتخذ،

. عمى بدائؿ أخرل مطركحة

 ك تتعدد العكامؿ المؤثرة عمى عممية صنع القرار في الدكلة بيف عكامؿ نابعة مف بيئتيا 

الداخمية عمى غرار المكقع الجغرافي لمدكلة، معطياتيا االقتصادية ك االجتماعية ىذا إضافة إلى 

ك عكامؿ أخرل تتعمؽ بالبيئة الدكلية التي تعايشيا الدكلة، ك في ىذا ... خمفيتيا السياسية ك التاريخية،

اإلطار يؤكد الباحثكف في مكضكع صنع القرار عمى البعد الياـ الذم تحتمو البيئة النفسية لصناع 

. القرار ذلؾ أف الفرد صانع القرار ىك المتحدث ك المتصرؼ الرسمي باسـ الدكلة

اإلدراؾ، التصكرات، الطبيعة : ك في ىذا اإلطار تتعدد العكامؿ النفسية لمقادة السياسييف بيف

الشخصية، كالعقائد التي يؤمف بيا الفرد، كؿ ىذه العكامؿ تتداخؿ كتتفاعؿ فيما بينيا لتشكؿ دكافع 

محددة لسمككات ك قرارات صناع القرار باعتبارىـ أشخاص طبيعييف، في ىذه الدراسة نحف بصدد 

دراسة تأثير النسؽ العقيدم لصانع القرار ك دكره في تحديد طبيعة القرارات السياسية المتخذة  في 

حيث يمكف اعتبار النسؽ العقيدم لمفرد المصفاة التي عف طريقيا يتقبؿ أك يمغي صانع ، الدكؿ العربية

 .التي تأتيو مف البيئة المكضكعية... ،(المعمكمات أك المكاقؼ)القرار المدخالت 

 إسقاطا عمى الحالة العربية ك عند تتبع مسار اتخاذ القرار ك مخرجاتو بالنسبة لألنظمة السياسية 

العربية فإف أىـ خاصية تميز عممية صنع القرار في ىذه الدكؿ ىك التضخـ الكبير ك المكسع 

عمى مستكل النظاـ السياسي - عمى حساب باقي السمطات– لصالحيات السمطة التنفيذية كممثمييا 

كعممية صناعة القرار فيو، ىذه السمطة التي تتمحكر أساسا في شخص أك مجمكعة أشخاص 

طبيعييف، قد تتمثؿ في رئيس الجميكرية كالجياز البيركقراطي المحيط بو، أك في شخص الممؾ كأسرتو 



  

األمر الذم يزيد مف أىمية دراسة العكامؿ النفسية لألشخاص صانعي القرار في الدكلة . الحاكمة

كالمتمثميف أساسا في رئيس الجميكرية في الحككمات الجميكرية ك الممؾ في الحككمات الممكية، ك 

. ذلؾ بغية فيـ ك تحميؿ عممية صنع القرار في األنظمة العربية عمكما

  :تنبع أىمية مكضكع الدراسة في تمحكرىا حكؿ نقطتيف أساسيتيف: أىمية مكضكع الدراسة

تتعمؽ بمكضكع عممية صنع القرار السياسي في الدكلة مف حيث أىميتيا أثناء محاكلة فيـ ك األكلى 

دراسة مجريات الحياة السياسية داخؿ النظـ السياسية المختمفة، كمف أجؿ فيـ أكبر ك أعمؽ لعممية 

صنع القرار في النظاـ السياسي ك مخرجاتيا، ال بد مف التطرؽ لمختمؼ المتغيرات كالعكامؿ المؤثرة 

في ىذه العممية، لعؿ مف أىميا عامؿ نفسية صانع القرار ك بالتحديد متغير النسؽ العقيدم كمرحمة 

. كسيطة بيف مرحمة ما قبؿ القرار كمرحمة اتخاذه

 فتتعمؽ بطبيعة الحالة السياسية العربية حيث تشيد عممية صنع القرار السياسي في الدكؿ الثانيةأما 

العربية ىيمنة كبيرة مف طرؼ السمطة التنفيذية عمى عممية صناعة كاتخاذ القرار بيذه الدكؿ كذلؾ 

نظرا لطبيعة النظـ السياسية العربية ك كيفية إدارة العممية السياسية في الدساتير العربية ك تجمياتيا في 

. الكاقع

ك عند الحديث عف السمطة التنفيذية ال نقصد بذلؾ مجمكع الجياز البيركقراطي المككف لمجياز 

نما مرادنا ىك اإلشارة لذلؾ الدكر الفعاؿ كالقكم لرئيس الدكلة أعمى اليـر السمطكم في  الحككمي كا 

النظاـ السياسي، األمر الذم يفتح المجاؿ لدراسة الخمفيات التاريخية كالطبيعة النفسية لمقيادات العربية 

باعتبارىا صانعة القرار بيذه الدكؿ، حيث تعتبر العكامؿ النفسية لمقادة السياسييف بعدا ىاما مف أبعاد 

صناعة القرار السياسي خصكصا إذا ما اقترف ىذا األمر بحريات كسمطات كاسعة منصكص عمييا 

.  قانكنا ك متداكلة عرفا



  

في اختيارنا لمكضكع الدراسة تداخمت مجمكعة مف األسباب الذاتية ك : أسباب اختيار المكضػكع

: المكضكعية في تحديد المكضكع نذكر منيا

حيث تتعمؽ أساسا بميؿ الباحثة لدراسة ىذا المجاؿ البحثي ك المتعمؽ بالدكافع : األسباب الذاتية :أكال

سابقا ك النفسية لمقادة السياسييف الذم يعد في نفس الكقت استمرارا بحثيا لمذكرة الماجستير المدركسة 

التي درست مف خالليا بعدا أخر مف األبعاد النفسية إال ك ىك عامؿ الشخصية ك دكره في تكجيو 

. السياسة الخارجية

:   ك المتعمقة بمكضكع الدراسة ك ىي:األسباب المكضكعية: ثانيا

  محاكلة فيـ كيفية إدارة العممية السياسية في النظـ العربية ك التي كثيرا ما تكصؼ بالغمكض ك

خصكصا إذا ما قكبؿ األمر بقمة .. الضبابية رغـ مميزاتيا الخاصة سياسيا ك تاريخيا ك مؤسساتيا

 .الدراسات األكاديمية التي تحمؿ المكضكع تحميال عمميا ك ىك ىدفنا مف ىذه الدراسة

  إبراز الكزف النسبي الذم يحتمو صانع القرار رئيسا أك ممكا ضمف الخارطة القرارية في الدكؿ

 .العربية مف خالؿ تتبع صالحياتو السياسية ك الدستكرية ىذا مقابؿ باقي السمطات ك المؤسسات

  أما عف سبب اختيارم لنمكذجي الجزائر ك األردف كمجاؿ لمدراسة المقارنة فيك نقاط االختالؼ

كاالشتراؾ بيف الحالتيف، حيث إضافة لنقاط التشابو بيف النظاميف مف حيث التككيف االجتماعي 

إال أف كيفية إدارة العممية السياسية .... كالخبرة االستعمارية، المكارد االقتصادية كالثقافة المشتركة

جرائيا في كال النظاميف تختمؼ باختالؼ نظـ الحكـ المتبعة في الدكلتيف بيف النظاـ  دستكريا كا 

الجميكرم في الجزائر كالنظاـ الممكي في األردف، بذلؾ ستمكننا الدراسة المقارنة مف التكصؿ إلى 

 . نتائج أكثر قابمية لمتعميـ عمى مختمؼ أشكاؿ صناعة القرار في النظـ السياسية العربية

  مف جانب آخر فإف التركيز عمى صانع القرار ك أبعاده النفسية سيمكننا مف اختبار القدرة 

التفسيرية لمتغير النسؽ العقيدم كأحد األبعاد النفسية المؤثرة عمى عممية صنع القرار السياسي في 



  

الدكلة خصكصا بالنسبة لمحاالت العربية التي ال طالما كصفت بتأثرىا البالغ بالطابع الشخصاني ك 

الكارزماتي لمسمطة ك بالتالي سنحاكؿ مف خالؿ الدراسة إثبات أف ىناؾ تأثير لمبيئة النفسية لمقائد 

 .السياسي في األنظمة السياسية العربية عمى عممية تكجييو لمسياسة الخارجية لمبالد

  محاكلة اختبار مناىج عممية لدراسة األنساؽ العقيدية مف خالؿ تطبيؽ افتراضات المنيج

اإلجرائي عمى دراسات الحالة العربية، التي تعد مف الناحية األكاديمية بعدا معرفيا نادرا في الحاالت 

العربية رغـ أىميتو العممية خصكصا إذا ما قارننا األمر باألبحاث في الجامعات الغربية التي أقامت 

ك مف اجؿ تحقيؽ الدراسة العممية لتأثير النسؽ . مراكز بحثية خاصة لدراسة ىذا المجاؿ ك تطكيره

 العقيدم لكؿ مف الممؾ سنحاكؿ بناء النسؽ السياسيالعقيدم عمى عممية صنع القرار في النمكذجيف 

عبد اهلل بف الحسيف في األردف ك الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في الجزائر ك ذلؾ باالعتماد أساسا 

. عمى أىـ الخطب السياسية التي كجييا كال القائديف

تطرقت العديد مف الدراسات األكاديمية العربية ك األجنبية لمكضكع : الدراسات السابقة لممكضكع

األبعاد النفسية لصناعة القرار مركزة بذلؾ عمى حاالت مختمفة بيف صناع قرار مف الدكؿ العربية أك 

 :الغربية نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

  دراسة في العقائد  :التحميؿ السياسي الناصرم "دراسة الدكتكر محمد السيد سميـ في مؤلفو

التي تعد دراسة رائدة في مكضكع األنساؽ العقيدية لمقيادات العربية ك قد مثمت  " كالسياسة الخارجية

 في 1987 في جامعة كارلتكف بكندا   ك التي نشرت سنة 1979أطركحتو لمدكتكراه التي نكقشت سنة 

حاكؿ مف خالليا . إطار سمسمة أطركحات الدكتكراه مف طرؼ مركز دراسات الكحدة العربية بمبناف

الدكتكر تحميؿ النسؽ العقيدم لمرئيس المصرم الراحؿ جماؿ عبد الناصر ك تكصؿ مف خالؿ تحميمو 

لمضمكف خطب سياسية متعددة لعبد الناصر إلى تحديد أىـ معالـ النسؽ العقيدم لمرئيس حيث كجد 

انو يؤمف أف حالة الصراع ىي حالة دائمة في الحياة السياسية ك أف مصدرىا سيادة نمط سياسة القكة 



  

ك في الميداف ... ك سياسة االستعمار الجديد ك اليكة المتزايدة بيف الدكؿ النامية ك الدكؿ المتقدمة، 

العممي ابرز الباحث أف ليذه العقائد تأثير مباشر عمى القرارات التي اتخذىا عبد الناصر لعؿ مف 

، ك قرار عدـ استخداـ القكة مف اجؿ إخماد 1956قرار تأميـ الشركة العالمية لقناة السكيس سنة : بينيا

، ك فيما يخص قرار 1961االنفصاؿ السكرم عف مصر في إطار الجميكرية العربية المتحدة سنة 

تأميـ قناة السكيس مثال يرل الدكتكر السيد سميـ أف ىذه القرار قد اتخذه عبد الناصر متأثرا بمجمكعة 

عقيدتو حكؿ تصكر القكل الغربية كعدك رئيسي لحركة التحرر العربية، ك : مف العقائد األساسية منيا

 . مفيكمو لدكر مصر في النظاـ الدكلي كدكلة مستقمة ك مقاكمة لجميع أشكاؿ السيطرة الغربية

  النسؽ السياسي لرجب طيب "كما نشر مؤخرا دراسة لمدكتكر عالء عبد الحفيظ محمد حكؿ

أيف تكصؿ الباحث إلى أف لمنسؽ  (2013، جكاف 03عدد ) في مجمة رؤل إستراتيجية، "اردكغاف

السياسي العقيدم لرجب اردكغاف دكر محكرم في رسـ تكجيات السياسة الخارجية التركية حيث كاف 

التاريخ التركي ك التعميـ الديني أىـ مصادر نسقو العقيدم الذم يعتقد مف خاللو اردكغاف بالطابع 

التعاكني لمسياسة الدكلية ك أف الصراع ليس سمة أساسية لمنظاـ الدكلي، كما يعتقد بإمكانية تحقيؽ 

األىداؼ السياسية فيو، كما تكصؿ الباحث إلى أف األىداؼ السياسية الردكغاف تتمحكر حكؿ تحقيؽ 

. تنمية تركيا بمختمؼ أبعادىا داخميا ك تكريس المكانة المحكرية لتركيا بيف الشرؽ األكسط ك أكربا دكليا

ك في سياؽ تحديده ألىـ تكجيات السياسة الخارجية التركية يذكر أف اردكغاف يرل بأف المكقع 

الجغرافي لتركيا يدفعيا ألداء دكر إقميمي نشط عمى مستكل الشرؽ األكسط ك منطقة البمقاف، ك ىك 

بذلؾ يؤكد عمى الدكر الذم تمعبو تركيا في الصراع العربي اإلسرائيمي ك لبناف ك سكريا ك أزمات 

ىذا إضافة إلى تفعيؿ دكر تركيا في المنظمات الدكلية ك اإلقميمية  كحمؼ الناتك ك األمـ ... القكقاز

ك ىك ما عبر عنو أردكغاف مف خالؿ سياساتو ك تصريحاتو المعادية إلسرائيؿ ك محاكلتو . المتحدة

. 2011بالمقابؿ تكثيؽ العالقات مع الدكؿ العربية خصكصا أنظمة ما بعد ثكرات الربيع العربي في 



  

  النسؽ العقيدم  "ك عمى مستكل القيادات السياسية في الدكؿ الغربية فتناكلت الدراسة المعنكنة ب

 Presidential  "  "الرئاسي ك إدارة الصراع في السياسة الخارجية في فترة ما بعد الحرب الباردة

Operational Codes and Foreign Policy Conflicts in the Post-Cold War 

World " التي صدرت في مجمةJournal of conflict resolution  ك قد  1999 في أكتكبر ،

حاكؿ الباحثكف مف خالؿ الدراسة تحميؿ األنساؽ العقيدية لكؿ مف الرئيسيف السابقيف لمكاليات المتحدة 

األمريكية جكرج بكش األب ك  بيؿ كمنتكف مع التركيز أساسا عمى تأثير النسؽ السياسي لكال الرئيسيف 

بنما، ىايتي، العراؽ، ك البكسنة ك مف : في إدارة السياسة الخارجية تجاه قضايا النزاع في كؿ مف

خالؿ مف خالؿ التحميؿ تكصؿ الباحثاف انو رغـ تكافر نقاط اشتراؾ ك تشابو بيف األنساؽ العقيدية 

لمرئيسيف حيث أظيرت التحميالت أف كالىما يعتقداف بالطابع التعاكني لمنظاـ الدكلي، ك بإمكانية 

ك بالمقارنة بيف تحميالت النيج اإلجرائي ك بيف قرارات الرئيسيف . تحقيؽ األىداؼ السياسية في ظمو

في السياسة الخارجية تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ اختالفا كاضحا في تكجيات إدارتييما في السياسة 

 إلى غاية 1989الخارجية، مع االستدالؿ بمكاقؼ تعرضت ليا الكاليات المتحدة األمريكية ما بيف سنة 

 حيث تعرض كؿ مف بكش ك كمنتكف لمكاقؼ في سياستيما الخارجية دفعتيما الستخداـ 1995سنة 

القكة لمتعامؿ معيا ، ك يستدالف ىنا بمكاقؼ الكاليات المتحدة تجاه  أمريكا الالتينية حيث قرر الرئيس 

 ىذا في حيف Manuel Noriegaبكش إرساؿ فرؽ عسكرية إلى بنما لتنحية الرئيس مانكيؿ نكرييغا 

 مف Raoul Cedrasاختار كمنتكف التيديد بإرساؿ قكات عسكرية مف اجؿ تنحية راككؿ سيدراس 

. السمطة في ىاييتي

  أما في مكضكع تحميؿ صنع القرار في األنظمة السياسية العربية فنجد الدراسة الرائدة التي طرحيا

كيؼ يصنع القرار في األنظمة "مركز دراسات الكحدة العربية ك التي أصدرت في كتاب بعنكاف 

، ك قد ساىـ في تأليفو مجمكعة مف المؤلفيف قامكا بدراسات حالة لمعديد مف 2010سنة " العربية



  

ك قد تكصمت الدكتكرة نيفيف مسعد ... النماذج العربية عمى غرار األردف، الجزائر، السعكدية، السكداف

مف خالؿ المقارنة بيف دراسات الحالة أف عممية صنع القرار في األنظمة العربية عمى اختالفيا تتميز 

محكرية دكر رئيس الدكلة ممكا أك رئيسا، تزايد دكر : بمجمكعة مف الخصائص المشتركة  مف بينيا

 ...أبناء الرؤساء، محدكدية دكر البرلمانات العربية

بناءا عمى ما سبؽ، ك في ظؿ أىمية دراسة األبعاد النفسية لمقائد السياسي ك بالتحديد  :اإلشكالية

أىمية دراسة النسؽ السياسي العقيدم لصانع القرار ىذا مقابؿ المجاؿ المفتكح ك الحيز الكاسع مف 

الصالحيات التي يتمتع بيا الرئيس أك الممؾ أعمى اليـر السمطكم في النظـ السياسية عمكما ك النظـ 

 : العربية عمى كجو التحديد، تتمحكر الدراسة حكؿ اإلجابة عمى اإلشكالية التالية

  كيؼ يمكننا تفسير تأثير النسؽ العقيدم لمقائد السياسي عمى عممية صناعة كاتخاذ

 القرار في النظـ السياسية العربية عمى ضكء النمكذجيف الجزائرم ك األردني؟

 :ك يتفرع عف ىذه اإلشكالية سؤاليف محكرييف

  كيؼ تمثؿ تأثير النسؽ العقيدم لمرئيس الجميكرية في النظاـ السياسي الجزائرم عمى

 طبيعة القرارات السياسية المتخذة؟

  عمى نفس المنحى، كيؼ يؤثر النسؽ العقيدم لمممؾ األردني عمى صناعة القرار

السياسي في األردف؟  

: كإجابة مؤقتة لإلشكاؿ المطركح نقترح الفرضيات التالية: الفرضيات

 السياسي لصانع القرار في النظـ السياسية العربية تأثير مباشر عمى عممية قد يككف لمنسؽ .1

. صناعة القرار السياسي

تأثير  أدل ذلؾ إلى تعاظـ  في النظاـ السياسيلقائد الصبلحيات المتاحة ؿكمما تزايد حجـ .2

 . النسؽ العقيدم 



  

قد يؤدم إلى محدكدية تأثير النسؽ  القرار ةعا صفعمى عممية تعدد العكامؿ المؤثرة إف .3

 .العقيدم

ك قصد الدراسة العممية الممنيجة لممكضكع مف أجؿ معالجة اإلشكاؿ المطركح : األدكات المنيجية

كاثبات صحة أك خطأ الفرضيات المقترحة تمت االستعانة بمجمكعة مف األدكات كالمناىج التحميمية 

 :لعؿ مف بينيا كأىميا

 الذم يعد أساس الدراسة المقارنة ك ذلؾ لما يتيحو لمباحث مف مراحؿ كخطكات : المنيج المقارف

منياجية لممقارنة بيف الظكاىر السياسية كالتكصؿ بذلؾ لنتائج أكثر دقة ك قابمية لمتعميـ ذلؾ 

صالحيات )بالمقارنة بيف النظاميف الجزائرم كاألردني مف خالؿ مجمكعة مف المتغيرات 

 (....الممؾ، المتغيرات المؤثرة في صناعة القرار كعقائد صانع القرار/الرئيس

  لدراسة عقائد صانع القرار بالمنيج اإلجرائيكما تمت االستعانة The operational code  

حيث يقدـ مف خاللو مجمكعة " ألكسندر جكرج"كالذم ساىـ في تطكيره األستاذ بجامعة ستانفكرد 

مف األسئمة العقيدية السياسية األساسية التي مف المفترض أنيا تحدد جكىر الحسابات كالتحميالت 

. السياسية لمقائد السياسي

  بأداة ك مف اجؿ التمكف مف دراسة عقائد صانع القرار مف خالؿ المنيج اإلجرائي تمت االستعانة

قصد دراسة مضمكف الخطابات كالقرارات السياسية لمقادة  content analysis تحميؿ المضمكف

 ....السياسييف، بعض القكانيف، دساتير الدكؿ العربية

بدراسة عممية صنع القرار في كؿ مف  (المكانية )تتعمؽ الدراسة مف الناحية العممية : حدكد الدراسة

النظاميف الجزائرم ك األردني مع التركيز أساسا عمى أشخاص صناع القرار في البمديف، ك نقصد ىنا 

ك  (عبد اهلل الثاني)كؿ مف الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة ك الممؾ األردني عبد اهلل بف الحسيف 

أما مف الناحية الزمنية فبحكـ اختيارنا لشخصي . اختيارنا ىنا لمشخصيف تماشيا مع كقت إعداد المذكرة



  

صانعي القرار عبد العزيز بكتفميقة ك عبد اهلل الثاني، فإف حدكد الدراسة الزمنية تنطمؽ منذ تكلييما 

 . إلى يكمنا ىذا1999السمطة سنة 

 الفصؿ األكؿتـ تقسيـ الدراسة أساسا إلى أربع فصكؿ أساسية، خصصنا : ممخص خطة الدراسة

صنع القرار ك : لدراسة الحدكد المفاىيمية ك النظرية لممكضكع ك المرتبطة أساسا بمتغيرات الدراسة

النسؽ العقيدم حيث تطرقنا في المبحث األكؿ إلى مفيـك صنع القرار ك المقاربات النظرية المرتبطة 

مقاربات تحميؿ عممية صنع القرار في النظاـ السياسي : بو ك قسمناىا في ىذا اإلطار إلى صنفيف

، ثـ ركزنا عمى المقاربات المرتبطة بعممية صنع القرار في السياسة الخارجية ك في إطار . عمى العمـك

المبحث الثاني تطرقنا ألىـ العكامؿ المؤثرة عمى عممية صنع القرار بيف العكامؿ الداخمية، الخارجية ك 

أما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة . النفسية المرتبطة بصانع القرار بحد ذاتو باعتباره محكر الدراسة

متغير النسؽ العقيدم بالتحديد مف خالؿ تبياف مفيكمو ك أىميتو في إطار  عممية صنع القرار إلى 

جانب منيجية تحميمو كأحد متغيرات العممية القرارية بالتركيز أساسا عمى المنيج االجرائي ك تقنية 

. تحميؿ المضمكف

 تطرقنا إلى الجانب العممي لمدراسة مف خالؿ التركيز عمى عممية صنع الفصؿ الثانيك في إطار 

ك مف اجؿ فيـ محددات العممية القرارية في األنظمة السياسية القرار في األنظمة السياسية العربية، 

العربية تطرقنا أكال إلى تصنيؼ األنظمة السياسية العربية بناءا عمى مجمكعة مف المعايير المختارة، ثـ 

لنركز في األخير عمى .  تاريخيا، جغرافيا، اقتصاديا ك سياسياخصائص األنظمة السياسية العربيةإلى 

عممية صنع القرار في األنظمة العربية مف حيث أطراؼ العممية القرارية، ك الظركؼ المحيطة بيا 

. إقميميا ك دكليا

 مف الدراسة فخصصناه لدراسة حيثيات صنع القرار في النمكذجيف الجزائرم ك الفصؿ الثالثأما 

األردني مف خالؿ المقارنة بيف الحالتيف انطالقا مف مجمكعة مف المتغيرات التي تتعمؽ بمالمح العامة 



  

لمنظاـ السياسي في الدكلتيف ك كذا المتغيرات المتعمقة بعممية صنع القرار مف حيث ىيكمة النظاـ 

ك . السياسي ك أطراؼ صنع القرار ك مراحؿ عممية صنع القرار الداخمي ك الخارجي في النمكذجيف

تطرقنا في األخير ضمف نفس الفصؿ إلى أدكار صانع القرار في النظاميف األردني ك الجزائرم مف 

. حيث مكقعو مف الخارطة القرارية ك صالحياتو التنفيذية ك كذا التشريعية

تحميؿ األنساؽ العقيدية لصناع القرار في النظاميف الجزائرم كاألردني  حاكلنا الفصؿ الرابعك في إطار 

فتطرقنا أكال إلى تحميؿ أىـ معالـ النسؽ السياسي العقيدم لكؿ مف الرئيس الجزائرم عبد العزيز 

بكتفميقة ك الممؾ األردني عبد اهلل بف الحسيف ك حاكلنا في األخير تحميؿ تكجيات السياسة الخارجية 

في النظاميف الجزائرم كاألردني مف منظكر العقائد السياسية لصناع القرار محؿ الدراسة حيث حاكلنا 

الربط بيف أىـ معالـ النسؽ السياسي العقيدم لكؿ مف صناع القرار ك أىـ القرارات التي اتخذاىا ك 

. 1999حددت تكجيات السياسية الخارجية في البمديف منذ تكلييما السمطة سنة 

كأم بحث مف البحكث العممية خصكصا في العمـك االجتماعية ك اإلنسانية : صعكبات الدراسة

 :اعترضتنا خالؿ إعداد الدراسة مجمكعة مف الصعكبات نذكر مف بينيا

  طبيعة مكضكع الدراسة الذم يبحث في الجكانب النفسية لصناع القرار ك التي تعد مف بيف

الجكانب البحثية الصعبة التحميؿ ك البحث خصكصا إذا ما اقترنت بدراسة صناع القرار في 

.  األنظمة العربية التي يشكبيا الكثير مف الغمكض ك الضبابية

  إلى جانب ذلؾ تتميز عممية صنع القرار في األنظمة السياسية العربية بالغمكض خصكصا مف

حيث كيفية إدارة العممية السياسية ك األطراؼ المشاركة فييا فقد يصبح مف الصعب في الكثير 

. مف األحياف تتبع عممية صنع قرار معيف ك تبياف األطراؼ األساسية المساىمة فيو

  كما يعتبر استخداـ المنيج اإلجرائي في أم دراسة تحديا ك قد يككف صعكبة في حد ذاتو إذ

انو يتطمب االطالع ك تحميؿ أىـ الخطب السياسية ك التصريحات الصحفية لصانع القرار 



  

محؿ الدراسة ك محاكلة استخراج أجكبة لألسئمة العقيدية في المنيج اإلجرائي األمر الذم 

يتطمب كقتا ك مجيكدا معتبريف خصكصا إذا ما اقترف األمر بالمقارنة بيف صناعيف لمقرار في 

. بمديف مختمفيف

  إلى جانب ذلؾ كانت لدينا الرغبة في استخداـ طرؽ حديثة خصكصا تقنية الفعؿ في السياؽ

التي طكرت إلى برنامج حاسكب يساعد الباحث عمى تحميؿ الخطب السياسية الكتركنيا األمر 

الذم يكفر الكقت ك الجيد بالنسبة لمباحث في ىذا المجاؿ، ك لكف محدكدية المكارد نظرا لتكمفة 

 .الباىضة لمبرنامج حالت دكف ذلؾ

  ك فيما يتعمؽ بالمكارد الببميكغرافية لممكضكع فقد كاجيتنا مشكمة قمة المراجع خصكصا الكتب ك

التي تعالج مكضكع تكجيات السياسة الخارجية األردنية ك الجزائرية عمى حد سكاء خالؿ الفترة 

. المدركسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

:انفصم األول:انفصم األول   

انتأصيم املفاهيمي انتأصيم املفاهيمي    

   نهذراســــــة نهذراســــــة        و اننظريو اننظري
  



  

  

العممية التفاعمية  القرارات التي تعمؿ عمى أساسيا الدكؿ بشكؿ عاـ  الركح الحركية التي تنظـ مثؿت

ك تتداخؿ  باقي الدكؿ في المجتمع الدكلي،  مع ىا عالقاتأك   ية الداخؿالتي تربط الدكلة ببيئتيا

مجمكعة مف العكامؿ الداخمية النابعة مف حيثيات النطاؽ الكطني لمدكلة داخميا بما فيو مف عناصر 

ىذا إلى . مادية ك غير مادية،  ك عكامؿ مرتبطة بالبيئة الدكلية ك حيثيات النظاـ ك المجتمع الدكلييف

جانب العكامؿ المرتبطة بصانع القرار في حد ذاتو ك التي يصطمح عمى تسميتيا بالبيئة النفسية لصانع 

القرار، ىذه البيئة التي تمثؿ حسب كثيريف خصكصا أصحاب المقتربات النفسية تمثؿ احد أىـ أبعاد 

سنحاكؿ ضمف ىذا الفصؿ ضبط الحدكد المفاىيمية المتعمقة ك عميو . عممية صناعة القرار في الدكلة

بمتغيرات الدراسة ك النظرية ك المتعمقة بأىـ المقاربات النظرية التي كضعت مف اجؿ تكصيؼ ك 

تحميؿ مكضكع صنع القرار في الدكلة مف مختمؼ أبعاده، ىذا إضافة لمتحميؿ المنيجي لألنساؽ 

 .العقيدية مع التركيز أساسا عمى تقنية تحميؿ المضمكف

 

 

 

 

 

 



  

 

 مفهوم صنع القرار و أطره النظرٌة: المبحث األول

يعتبر ضبط المفاىيـ ك األطر النظرية محاكلة لرسـ الحدكد المعرفية ك النظرية لممفاىيـ 

المرتبطة بالمكضكع مف خالؿ التطرؽ ألىـ التعريفات التي قدمت مف الناحية المغكية ك االصطالحية 

لممصطمح ك كذا األطر النظرية التي طرحت لمعالجتو ك عميو سنتطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى تحديد 

 .أىـ المقاربات النظرية المتعمقة بو مفيـك  صنع القرار ك

 مفهوم القرار و صنع القرار: المطلب األول

فكممة قرار   المغكم ليذا المصطمحاألصؿ إلى قصد التحديد الدقيؽ لممصطمح البد مف الرجكع 

اعترؼ  بمعنى رضا عنو ك األمر سكف ك اطمأف ك قرر  بمعنىقرم المغة العربية مشتقة مف كممة ؼ

. 1 بمعنى ثبت ك استقراألمر ك تقرر بو

قياـ بعممية اؿ  اتخاذ القرارأما عف أىـ االستخدامات االصطالحية لمفظ القرار فيعرؼ 

ك المفاضمة فيما ختياُر االتـ مالتي المطركحة لحؿ مشكمة معينة البدائؿ  مجمكعة مف بالمفاضمة بيف

 ، المشكؿ المطركحضكء معايير ُمحددة الختيار البديؿ األكثر تناسبان لمتعاُمؿ مع عمى  (البدائؿ)بينيا

  .ىك االختيار األمثؿ بيف البدائؿ المتعددةالقرار في النياية بذلؾ يككف 

ك في ىذا اإلطار يمكف اإلشارة لمجمكعة مف المفاىيـ المتداخمة في إطار تحديد المفيـك 

 بالعممية التي بمقتضاىا يتـ المفاضمة بيف عممية صنع القرارالشامؿ لصنع القرار، حيث تعرؼ 
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مجمكعة مف البدائؿ المطركحة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة ك تجاكز المشكالت، ك عممية صنع 

 :القرار عبارة عف سمسمة مف المراحؿ المعقدة ك المتداخمة ك التي تبدأ

سياسية، ك مف جية أخرل  التي قد تككف مشكمة اقتصادية، اجتماعية، )بمرحمة تحديد المشكمة : أكال

 .(قد تككف داخمية أك خارجية

 . مرحمة جمع المعمكمات ك البيانات المتعمقة بالمشكمة ك تحميميا ثانيا

 . مرحمة تحديد البدائؿ المتاحة لحؿ المشكمة:ثالثا

 مرحمة المفاضمة بيف البدائؿ ك اختيار البديؿ األمثؿ ك األنسب لحؿ ىذه المشكمة ك ىي ما  أخيراك

االختيار المدرؾ الكاعي بيف البدائؿ "  القرار ىك بذلؾ يككف اتخاذ. تسمى بمرحمة اتخاذ القرار 

 كؿ بديؿ كأثريىا عمي األىداؼ المطمكب لالمتاحة في مكقؼ ميعىيف بعد دراسة النتائج المترتبة عؿ

 .ك يككف القرار ىك البديؿ المختار لمتعامؿ مع المشكمة ك تحقيؽ األىداؼ المرجكة". تحقيقيا

ك في ىذا اإلطار ىناؾ مف يركز عمى محكرية دكر إدراؾ صانع القرار لممشكمة قيد الحؿ 

ما لـ تصؿ المعمكمات :" كأحد مراحؿ عممية صنع القرار حيث يشير الدكتكر محمد السيد سميـ إلى انو

لصانع القرار عف حدكث كارثة طبيعية في دكلة أخرل ، فانو لف يتخذ قرار بإرساؿ المعكنة إلى تمؾ 

ك إدراؾ صانع القرار لممشكمة أك المكقؼ يرتبط إلى حد بعيد بطبيعة معتقداتو ك تصكراتو . 1"الدكلة
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جيميف "حكؿ مكضكع المشكمة ك حجـ ك طبيعة المعمكمات المتكافرة حكلو، ك في ذات السياؽ ترل 

 1:لممكاقؼ يتميز بػ( صانع القرار) أف إدراؾ الفرد (Glen Fisher)" فيشر

 .إدراؾ األشياء بطريقة انتقائية لمغاية بما يتفؽ مع ىيكؿ األنظمة المعرفية - أ

الفرد يميؿ ألف يرل كيدرؾ بطريقة ال تقمؽ نظامو المعرفي المستقر إال في أقؿ حدكد  - ب

 .ممكنة، كيميؿ إلى تفسير ما يالحظو بطريقة تتفؽ مع حالتو الذىنية الخاصة

تتداخؿ مجمكعة مف العكامؿ  (الداخمي ك خصكصا الخارجي)ك في سياؽ عممية صنع القرار

مف بينيا الحدكد الزمنية  (القرار)ذات التأثير المباشر عمى عممية اختيار أحد البدائؿ المتاحة 

، حجـ ك طبيعة المعمكمات المتكافرة، ك أخيرا مكضكع العقالنية في (خصكصا في ظؿ األزمة)لممشكمة

 :ك سنتناكؿ كؿ مفيـك عمى حدا عمى النحك التالي. اتخاذ القرار

إف اتخاذ أم قرار سكاء كاف داخميا أك خارجيا ىك حتما مرتبط بإطار : مفيـك األزمة ك اتخاذ القرار . أ

زمني محدد التخاذه مف اجؿ تجاكز المشكؿ المطركح ك تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو، إال انو في 

بعض الحاالت قد يككف عامؿ الزمف عامال حاسما في عممية صنع القرار، خصكصا في ظؿ ما 

حيث أف األزمة في بداياتيا قد تككف مدركة بدرجة اقؿ بالنسبة  (داخميا أك خارجيا)يسمى بفترة األزمة 

ك يعرؼ تشارلز ىيرماف . لصانع القرار مما يخمؽ صعكبة في التفكير ك اتخاذ القرارات المناسبة
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Charles Hermann   مفيـك األزمة ك تأثيرىا عمى سياؽ اتخاذ القرار  حيث تتسـ األزمة حسب

 :1كجية نظره ب

 تيديد األىداؼ الرئيسية لصناع القرار بالدكلة. 

  محدكدية الكقت المخصص لصنع القرار ك ذلؾ الحتمالية حدكث تغيير في

 .المكقؼ

 مفاجأة صناع القرار بالحدث. 

فإف صانع  (التيديد، ضيؽ الكقت ك عنصر المفاجأة) انطالقا مف تكافر الخصائص الثالثة لالزمة 

ك بالمقابؿ  يشير .القرار سيككف عرضة التخاذ قرارات حرجة ك قد تككف خاطئة لمتعامؿ مع المكقؼ

الكثير مف الباحثيف إلى أف مكقؼ األزمة يؤدم إلى تعظيـ دكر القائد السياسي في صناعة القرار مف 

ذلؾ أف مكقؼ األزمة السياسية يتطمب " جية ك تقميص حجـ مجمكعة صنع القرار مف جية ثانية 

اتخاذ القرار في فترة محدكدة مف الزمف كما انو ال يتيح الكقت الكافي لمتشاكر مع كافة المؤسسات 

 2"السياسية

اشرنا سابقا إلى أىمية المعمكمات حكؿ المكقؼ بالنسبة لعممية : المعمكمات ك عممية اتخاذ القرار . ب

صناعة القرار، حيث يككف لتكافر المعمكمات الالزمة ك الدقيقة حكؿ المشكمة المطركحة دكر في تحديد 

لكف . ترجيح بديؿ عمى بديؿ آخر البدائؿ الالزمة التخاذ القرار كما سيككف ليا تأثير عمى عميمة

 خصكصا إذا ما تعمؽ األمر بمجاؿ –بالمقابؿ فإف شح المعمكمات أك حاالت عدـ التيقف منيا 

ك عممية تجميع . مما قد يؤدم إلى محدكدية البدائؿ ك الخيارات المطركحة- السياسة الخارجية
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مثؿ أجيزة االستخبارات، الشرطة، المؤسسة )المعمكمات تختص بيا العديد مف المصادر الرسمية 

ك غير الرسمية التي يستعيف بيا النظاـ السياسي خالؿ أداء ميامو في صناعة القرار ك  (...العسكرية

لكف األىـ ىنا ىك عممية تفسير ك تصفية المعمكمات حيث . تفاعالتو مع البيئة الداخمية ك الخارجية

ففي " يشير الدكتكر محمد السيد سميـ في ىذا اإلطار أف معتقدات صانع القرار تمعب دكرا جكىريا 

ضكء تمؾ العقائد قد يقبؿ صانع القرار المعمكمات أك يرفضيا حتى ك لك كانت المعمكمات صحيحة 

 ك في ذات السياؽ 1" لـ تكف تمؾ المعمكمات شديدة الكضكح بحيث ال تدع مجاال لمتصكر الذاتياـ

أف المعمكمات التي يتحصؿ عمييا صانع القرار تمعب     joseph frankelيرل جكزيؼ فرانكيؿ 

ككسيمة لتحكيؿ البيئة العممية إلى البيئة " دكر الكسيط بيف صانع القرار ك البيئة المحيطة بو 

 2"النفسية لصانع القرار

إلى ىك تحقيؽ أىداؼ محددة - كما سبؽ اإلشارة إليو-إف ىدؼ أم قرار : العقبلنية ك اتخاذ القرار . ت

لعؿ أىميا تجاكز المشكمة لمطركحة، بذلؾ يككف عمى صانع القرار مسؤكلية اتخاذ القرار األمثؿ ك 

ك قد . األنسب في الظركؼ ك اإلمكانيات المتاحة لو ك ىك ما يسمى بعقالنية أك رشادة صانع القرار

اختمفت مقتربات التحميؿ السياسي عمى العمـك حكؿ مكضكع عقالنية صانع القرار حيث تشدد الكاقعية 

عمى عقالنية رئيس الدكلة الذم يحدد األىداؼ كفؽ الخيارات المطركحة كالمعمكمات المتكافرة كتتخذ 

 عمى األقؿ أك تقمؿ مف الخسائر باعتبار Maximanisationالقرارات التي تعمؿ عمى زيادة المنافع 
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ك بالتالي سيركز صانع . 1 أف القادة صناع القرار يتصرفكف مف منطمؽ المصمحة القكمية لدكلتيـ

 .القرار حتما عمى اختيار البدائؿ التي تحقؽ األىداؼ المرجكة إلى أقصى حد ممكف

لكف بظيكر السمككية تعرضت فرضية العقالنية لمعديد مف االنتقادات، حيث بدأت الدراسات 

تركز عمى الفرد كدكافع الفرد كتأثيرىا عمى سمككيات الدكؿ، كبدأت األبحاث حكؿ األسباب التي تدفع 

عف  (Robert jervis)" جرفس"القادة أك الدكؿ كالفاعميف اآلخريف لمتصرؼ بطريقة معينة، فتكمـ 

لعدة أسباب الفاعؿ " كتأثيره عمى عقالنية القرارات، فيقكؿ أنو (Misperception)دكر سكء اإلدراؾ 

 .2"كدكلة أك كفرد قد ال يعرؼ كيؼ يتصرؼ في بعض المكاقؼ 

 إبداؿ مفيـك السمكؾ األمثؿ (H.Simon)"  ىربرت سيمكف"ك ضمف ىذا اإلطار اقترح عالـ اإلدارة 

(optimizing)  بمفيـك السمكؾ المرضي(satisfying behavior)  أف صانع " "سيمكف"، حيث يرل

القرار ال يضع مصفكفة تظـ كؿ البدائؿ المتاحة أمامو ثـ يختار أفضميا طبقا لمعايير يضعيا، إنما 

يستعرض البدائؿ المتاحة ليختار منيا البديؿ الذم يحقؽ الحد األدنى مف المعايير التي يضعيا 

 ىنا يضع رؤية كتصكر صانع  "سيمكف" ، كبالتالي فإف 3"مقػياسا لو أم الحػد األدنى الذم يقبؿ بو

 .القرار المحدد األساسي ألفضمية بديؿ عف بديؿ آخر

ك تتعدد أنكاع القرارات حسب طبيعة الطرؼ أك الجية المصدر لمقرار ك المجاؿ الذم تدكر حكلو 

فيناؾ قرارات شخصية قد يصدرىا أم فرد في المجتمع ميما كانت طبيعتو أك . عممية صنع القرار
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مستكاه العممي ك الثقافي، كما تتنكع القرارات التي تصدرىا المؤسسات المختمفة بالدكلة ك ذلؾ حسب 

  .، إداريةةطبيعة نشاطيا بيف قرارات اقتصادية، اجتماعي

 مداخل تحلٌل صنع القرار على مستوى النظام السٌاسً: الثانًلمطلب ا

تطرقت العديد مف المقتربات لمكضكع صنع القرار ك أىـ محدداتو، حيث تناكلت ىذا المكضكع 

ك ىي المقاربات التي تعتبر تعتبر تفصيال . مف منظكر كالني عمى مستكل النظاـ السياسي ككؿ

لطركحات ك افتراضات النظرية العامة لمنظـ كمحاكلة لفيـ عممية صنع ك اتخاذ القرار في النظاـ 

السياسي في الدكلة مف بينيا المقترب االتصالي لكارؿ دكيتش، ك مقترب التحميؿ النظمي لدافيد إستكف 

 : التي سنتطرؽ إلييا بنكع مف التفصيؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

  : المقترب االتصالي . أ

ينظر أصحاب المقترب االتصالي لعممية صنع القرار داخؿ الدكلة عمى أنيا عممية لنقؿ المعمكمات 

بيف المككنات المختمفة لمنظاـ السياسي سكاء الرسمية أك غير الرسمية، خصكصا في إطار تفاعالتيا 

يعممكف عمى إيصاؿ مطالبيـ لمحككمة مف - حسبيـ-فالمحككميف . مع البيئتيف الداخمية ك الخارجية

اجؿ تمبيتيا كما انو عمى الحككمة أف تعمؿ عمى إيصاؿ قراراتيا إلييـ، ك بذلؾ تصبح عممية نقؿ 

 ك يذىب أصحاب ىذا المقترب إلى ابعد مف ذلؾ، فيـ 1.المعمكمات جكىر دراسة النظـ السياسية

 إذ بدكنيا ال يستطيع "يعتبركف أف االتصاالت تعد بمثابة شرياف الحياة بالنسبة لمنظاـ السياسي
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ك تتحدد عناصر العممية االتصالية حسب المقترب . 1"االستقرار ك المحافظة عمى كحدتو ك تكاممو

 2:االتصالي في مجمكعة مف العناصر ىي

 ك قد يككف فردا أك مؤسسة أك دكلة:المرسؿ . 

 ك تمثؿ المعمكمات التي يبعث بيا المرسؿ عف مكضكع ما:الرسالة. 

 الكسيمة التي يتـ مف خالليا نقؿ الرسالة إلى الجية المعنية:القناة . 

 الطرؼ الذم يتمقى المعمكمة:المستقبؿ . 

 لتخزيف المعمكمات:الذاكرة . 

 مف خالؿ الكعي ك المعرفة بنتائج الفعؿ:التغذية اإلسترجاعية . 

 تحميؿ آلية عمؿ النظاـ السياسي ك karl Deutschك في إطار ىذه العناصر حاكؿ كارؿ دكيتش 

بالتحديد عممية صنع القرار داخؿ أجيزة النظاـ حيث يرل أف عممية االتصاؿ جد ميمة في ىذا 

باستمرار مف قبؿ كسائؿ االستقباؿ، ك يقـك  (الرسائؿ)اإلطار حيث يستقبؿ النظاـ السياسي المعمكمات

بالمفاضمة بيف البدائؿ  (...في السجالت، القيـ السائدة )مركز القرار اعتمادا عمى ذاكرتو المخزنة

المتاحة ك اتخاذ القرار المالئـ، ليعطي األمر لألجيزة المخكلة بالتنفيذ مف اجؿ اتخاذ األفعاؿ ك 

ك بناءا عمى ىذه اإلجراءات تتحدد عممية التغذية االسترجاعية . اإلجراءات الالزمة لعممية تنفيذ القرار

التي تشير لمختمؼ ردكد األفعاؿ حكؿ القرار المتخذ ك التي تعكد لمنظاـ السياسي في شكؿ معمكمات 

 :ك رسائؿ جديدة عمى النحك المبيف في الشكؿ التالي
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 التغذية االسترجاعية                      

 . نمكذج كارؿ دكيتش لالتصاؿ داخؿ النظاـ السياسي:(01)الشكؿ رقـ

 .149:، صالمنيجية في التحميؿ السياسي محمد شمبي، :المصدر

  

فبحسب كارؿ دكيتش تمعب المعمكمات دكرا أساسيا في عممية صنع القرار مف خالؿ ككنيا المحفز 

الذم يدفع صناع القرار إلى النظر في قضايا ك مشاكؿ معينة مف خالؿ الرسائؿ القادمة مف البيئة 

 )كما تحدد الرسائؿ... الداخمية أك الخارجية ك التي قد تككف في شكؿ مطالب، تأييد أك معارضة

الصادرة عف النظاـ السياسي كيفية استجابتو ليذه المطالب ك التي بدكرىا ستعكد لمنظاـ  (المعمكمات

السياسي في شكؿ معمكمات جديدة حكؿ رد فعؿ البيئة الخارجية عف النظاـ حكؿ القرار المتخذ ك 

 أجيزة
 التنفيذ

 الذاكرة

 مركز القرار

 القيـ

أجيزة 
 االستقباؿ



  

بذلؾ تككف المعمكمة ىنا ىي كحدة التحميؿ األساسية لدراسة عممية صنع القرار . كيفية التعامؿ معو

 .داخؿ النظـ السياسية

ك في ىذا اإلطار حاكؿ كارؿ دكيتش تفكيؾ ك تقسيـ النظاـ السياسي إلى مجمكعة مف األبنية ك 

 1:األنساؽ كفؽ مفيـك االتصاؿ ك حددىا في

 نسؽ االستقباؿ: réception system  ك يقصد بو مجمكع األجيزة المكمفة بتمقي ك فحص ك

 .تصفية المعمكمات مف البيئتيف الداخمية ك الخارجية لمنظاـ السياسي

 نسؽ الذاكرة: Memory system  تعني أكعية تخزيف المعمكمات المتعمقة باألكضاع الداخمية

 .ك الخارجية

 نسؽ القيـ :value system  ك ىي مختمؼ القيـ التي يفاضؿ صناع القرار عمى أساسيا بيف

 .البدائؿ المختمفة

 نسؽ التنفيذ :effector system ك المقصكد بيا األجيزة المخكلة بتنفيذ القرارات. 

ك بيف ىذه األبنية ك األنساؽ تمعب المعمكمات دكرا محكريا في عممية صنع القرار ك ترجيح بديؿ عمى 

آخر حيث انو كمما قمت المعمكمات المتكافرة حكؿ مكضكع معيف أك كانت غامضة أك مشكىة أدل 

ك لعؿ إثبات مدل كفاءة البديؿ ك القرارات المتخذة حسب كارؿ . ذلؾ إلى اختيار البديؿ الغير مناسب

 ك الذم يعني بو مقدار التغيير الذم يحدثو gainالكسب دكيتش تككف عف طريؽ ما سماه بمقدار 

 .2النظاـ مف خالؿ ما اتخذه ك نفذه مف قرارات عف طريؽ التغذية االسترجاعية
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 :1ك قسـ كارؿ دكيتش التغذية االسترجاعية إلى ثالثة أنكاع

 ك تشير إلى المعمكمات التي تتبيف مدل positive feedback:تغذية استرجاعية ايجابية .1

لمكاصمة انتياج نفس السمكؾ مف - النظاـ السياسي–الرضا ك القبكؿ بالقرارات المتخذة مما يحثو 

 .اجؿ تحقيؽ األىداؼ

تعني تدفؽ المعمكمات التي تتضمف دالالت  négative feedback :تغذية استرجاعية سمبية .2

عمى عدـ الرضا بالقرارات المتخذة ك التي تدفع صانع القرار إلى ضركرة تعديؿ السمكؾ الالحؽ 

 .مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ

حيث   goal changing feedback: تغذية استرجاعية تستتبع تغيير اليدؼ األصمي  .3

 ك التي تدفعو لتغيير ىدفو األصمي، ك ىذا قتشير المعمكمات المتدفقة لمنظاـ عف نتائج قرارات

بعد إدراؾ النظاـ أف ىدفو األصمي قد تحقؽ مما يستدعي تحديد أىدافا جديدة، ا كاف يدرؾ أف 

 .اليدؼ األصمي صعب التحقيؽ ك بالتالي ضركرة التحكؿ إلى ىدؼ آخر

تعكد البدايات األكلى لممقترب النظمي لمتطكرات الكبيرة التي شيدتيا : المقترب النظمي . ب

الدراسات في مجاؿ العمـك االجتماعية عمى العمـك عمى اثر ظيكر أفكار المدرسة السمككية، ك التي 

ىذا إلى جانب المنطؽ التحميمي الجديد . حاكلت تطبيؽ المنيج العممي في دراسة الظكاىر االجتماعية

الذم طرحتو النظرية العامة لمنظـ، كالتي حاكلت إيجاد بديؿ تحميمي لمباحثيف في مجاؿ العمـك 

 .االجتماعية انطالقا مف مفيـك النظاـ ككحدة تحميؿ أساسية لدراسة ىذه الظكاىر

ك محاكلة منو لتطبيؽ ىذا المنيج في ميداف العمـك السياسية عمد عالـ السياسة األمريكي دافيد إستكف 

إسقاط المنطمقات األساسية لمتحميؿ النظمي عمى دراسة الظكاىر السياسية مف خالؿ تطكير المقترب 
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فيرل إستكف أف دراسة السياسة ترتبط أساسا بفيـ كيفية صنع ك تنفيذ . النظمي لتحميؿ النظـ السياسية

، ىذه القرارات التي يختص النظاـ 1في المجتمع   authoritative décisionالقرارات السمطكية

 . السياسي كحده بإصدارىا

ك مف ىذا المنطمؽ يرل إستكف أف الحياة السياسية بالدكلة ىي عبارة عف نظاـ لمسمكؾ أك الفعؿ 

مف خالؿ   (..، بيكلكجية، سيككلكجيةةبيئة اجتماعي)لمتفاعؿ مع البيئة الخارجية لمنظاـ السياسي 

 : ك قد حاكؿ تبسيطيا في الشكؿ التاليoutputs ك المخرجات inputsفتحتي المدخالت 

 

 مطالب                                             قرارات           

 المخرجات                                                                المدخبلت 

 تأييد                                             سياسات            

 

                              التغذية االسترجاعية

 . نمكذج دافيد استكف لتحميؿ النظاـ السياسي:(02)الشكؿ رقـ

 .David Easton," an approach to the analysis of political systems".p :384 :المصدر
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. فيتفاعؿ النظاـ السياسي مع البيئة المحيطة بو عف طريؽ العممية الديناميكية لممدخالت ك المخرجات

فعف طريؽ المدخالت تطرح البيئة المحيطة بالنظاـ السياسي مطالبيا ك تأييدىا لمنظاـ، الذم بدكره 

يقـك بعممية تحكيؿ ىذه المدخالت إلى مخرجات في شكؿ قرارات أك سياسات، لتعكد لمنظاـ بعد 

 .طرحيا في البيئة المحيطة  في إطار التغذية االسترجاعية

ىي المخكؿ الكحيد  (النظاـ)ك إسقاطا عمى مكضكع صنع القرار، فإف دافيد إستكف يرل أف الدكلة 

باتخاذ القرارات السمطكية في المجتمع، ك بالتالي يجب أف يتركز اىتماـ الباحثيف في عمـ السياسة عمى 

ك مف اجؿ التحميؿ الدقيؽ لمنظاـ السياسي يقترح استكف ضركرة . 1دراسة ك تحميؿ النظاـ السياسي

 :2تحديد أىـ معالمو مف خالؿ

  تحديد الخصائص العامة لمنظاـ، ك التي تتعمؽ بطبيعة الكحدات المككنة لو ك الحدكد التي

 .تربطو بالعالـ الخارجي

 تحديد ك دراسة المدخالت ك المخرجات ليذا النظاـ، ك كيفية تحكؿ المدخالت إلى مخرجات. 

 التغيرات داخؿ النظاـ بسبب المدخالت ك المخرجات. 

 التكامؿ بيف كحدات النظاـ في أداء ميامو المختمفة. 

تمر  (أك القرارات السمطكية كما يسمييا)بذلؾ كحسب دافيد إستكف فإف عممية صنع القرار السياسي 

بثالث مراحؿ قبؿ أف تتخذ، فتبدأ في شكؿ مطالب أك تأييد تكجو لمنظاـ مف اجؿ تمبيتيا ثـ يقـك النظاـ 

بعممية التحكيؿ لتحكيؿ المدخالت إلى مخرجات، لتأتي مرحمة اتخاذ القرار بإصدار القرارات ك 

 :ك سنتكمـ ىنا عف كؿ مرحمة عمى حدل. السياسات في إطار مخرجات النظاـ لمبيئة المحيطة بو
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 ك المدخالت حسب دافيد إستكف ىي كؿ ما يتمقاه النظاـ السياسي مف البيئة :تقديـ المدخبلت 

 ك التأييد demandsالمحيطة سكاء الداخمية أك الخارجية، ك قد حددىا أساسا في المطالب 

supportك .  حيث أف ىذه المدخالت ىي التي تضمف استمرارية النظاـ ك تعطيو الطاقة ألداء ميامو

 externalمطالب مف البيئة الخارجية عف النظاـ : يميز إستكف ىنا بيف نكعيف مف المطالب

demandsك المطالب اآلتية مف داخؿ النظاـ  internal demands   أك withinputs ىذه ،

المطالب التي تعد حسب إستكف المادة األكلية لمقرارات، أما التأييد ك ىك الذم يبيف رضا محككميف 

بأداء النظاـ ك ذلؾ لتحقيقو األىداؼ المرجكة منو فيسمييا بالطاقة التي تسمح لمنظاـ بأداء ميامو ك 

 .1ذلؾ عف طريؽ الدعـ المادم أك المعنكم لمنظاـ

 بعد أف يتمقى النظاـ السياسي المدخالت  في شكؿ مطالب أك تأييد، تقـك مختمؼ :عممية التحكيؿ 

كحدات النظاـ كؿ حسب اختصاصو بعممية تحكيؿ المطالب إلى قرارات ك ذلؾ عف طريؽ التصفية ك 

الترتيب ليذه المطالب حسب أىميتيا ك في حدكد المكارد المتاحة، ك يرل إستكف في ىذا اإلطار أف 

ىناؾ عكامؿ تزيد مف أىمية المطمب ك تتعمؽ أساسا بطبيعة الطرؼ الذم أكدع الطمب ك مركزه في 

اليـر السمطكم، مسالة التكقيت بالنسبة لمطمب، دكر كسائؿ اإلعالـ، تأييد الرأم العاـ ليذا 

 2 ....المطمب

 ك تمثؿ ردكد أفعاؿ النظاـ لممطالب الفعمية ك المختار اإلجابة عنيا ك : المخرجات ك إصدار القرارات

قد تككف في شكؿ قرارات أك سياسات تبيف طبيعة سمكؾ النظاـ السياسي تجاه البيئة المحيطة بو، ك 

لمنظاـ ك إنما قد تككف  (القرارية)ىذه المخرجات حسب دافيد إستكف ليست نياية العممية السياسية 

 .نقطة البداية لعممية القرار مف خالؿ طرح مطالب جديدة في إطار التغذية اإلسترجاعية
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كقد كجيت العديد مف االنتقادات ليذا المقترب لعؿ أىميا استبعاد فكرة التغيير، حيث ينظر 

أصحاب ىذا المقترب إلى العممية السياسية داخؿ النظاـ السياسي نظرة ميكانيكية تبسيطية ك 

 .تجريدية متجاىمة بذلؾ تعقيدات الظاىرة السياسية ك خصكصا في مسألة صنع القرار

 السٌاسة الخارجٌة تحلٌل صنع القرار فً مقاربات :لثالمطلب الثا

تتميز عممية صنع القرار في السياسة الخارجية بالبعد الخارجي لمقرارات المتخذة حيث تكجو ىذه 

الشريحة مف القرارات أساسا لمتعامؿ مع تفاعالت الدكلة مع البيئة الخارجية، ك قد حاكؿ المتخصصكف 

في ىذا المجاؿ دراسة عممية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية مف خالؿ التركيز عمى العكامؿ المؤثرة 

ك سنتطرؽ ىنا إلى مدخميف أساسييف ىما المدخؿ النفسي اإلدراكي ك المدخؿ . في ىذا اإلطار

 :المؤسساتي

  psychological perceptual approach:اإلدراكي  المقترب النفسي . أ

يركز المقترب النفسي اإلدراكي في مكضكع صناعة القرار عمى ما يسمى بالبيئة النفسية لصانع القرار، 

ففي إطار عممية تصنيؼ العكامؿ المؤثرة في صنع القرار حدد كؿ مف ىاركلد ك مارغريت سبركت 

sprout  Harold and Margaret عكامؿ صنع القرار تبعا لمبيئة الصادرة عنيا  بيف البيئة النفسية 

Psychological milieu   كالبيئة العمميةoperational milieu البيئة )، حيث يقصد باألكلى

، ...(تصكراتو، تقديراتو لممكقؼ، نسقو العقيدم)كؿ ما يتعمؽ بالجانب النفسي لصانع القرار  (النفسية

العكامؿ الداخمية كالخارجية سكاء كانت بشرية أك مادية المتعمقة  في حيف تشير البيئة العمػمية إلى جميع

دراؾ صانع . 1بالجانب العممي لصناعة القرار كما رأيا أف تأثير البيئة العممية يتعمؽ بكيفية رؤية كا 
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أكؿ خطكة إليجاد العبلقة بيف العكامؿ البيئية في اتخاذ القرار تتـ باكتشاؼ كيؼ يتصكر :"القرار ليا

 1"صانع القرار لمبيئة المحيطة بو

   ك قد تمثمت بدايات ظيكر أفكار التحميؿ النفسي لصنع القرار مف خالؿ الدراسات التي قاـ بيا 

 decision" في بداية الخمسينيات كتـ نشرىا فيما بعد في كتاب بعنكاف  ك زمالؤه  "ريتشارد سنايدر"

making as am approach to the study of international politics " كقد شكمت

ك في . الدكافع النفسية لمفرد كادراكاتو لمكاقع النقطة المركزية التي يعتمد عمييا ىذا المقترب في التحميؿ

مجاؿ السياسة الخارجية يرل أنصار ىذا المقترب بضركرة تحديد السمكؾ الخارجي لمدكؿ بناءا عمى 

أف سمكؾ الدكؿ يتحدد " سنايدر"فيرل . 2كيفية إدراؾ صانع القرار لممكاقؼ المختمفة في الساحة الدكلية

 .(how  they define the situation)بكيفية تحديد صناع القرار  لممكقؼ الدكلي 

نمكذجا معينا لصناعة القرار " سنايدر"ك في محاكلة لتحديد العكامؿ المؤثرة في صنع القرار كضع 

 :يمكف مف خاللو تحميؿ السمكؾ الخارجي ألم دكلة كذلؾ بالتركيز عمى أربع بيئات أساسية

تتشكؿ مف العكامؿ المادية كالبشرية الداخمية لمدكلة: البيئة الداخمية. 

نظـ القيـ في المجتمع، األنماط المؤسسية لمجماعة، نكع : تحكم: البيئة االجتماعية كالسمككية

مستقمة نظرا ألىميتيا الكبيرة في التأثير عمى " سنايدر"كقد كضعيا ...ككظائؼ الجماعات االجتماعية

 .صناع القرار
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تشابؾ )الصالحيات : تدرس مف خالؿ  ثالث عناصر أساسية: البيئة العممية لصناعة القرار

، االتصاالت كالمعمكمات المتكافرة لصناع القرار، كالحكافز (كتنازع الصالحيات يؤثر في األدكار

 .1الشخصية لصناع القرار (الدكافع)

: بيف نكعيف مف الدكافع" سنايدر"في إطار البحث عف دكافع صانع القرار كمحدد أساسي لسمككو يميز

، كىي الدكافع الظاىرة كالتي تسمح لنا بمعرفة أسباب اختيار صانع (in order to)دكافع مف أجؿ 

، فيي الدكافع الدفينة (because of)القرار لخيار معيف كىي سيمة المالحظة، أما الدكافع السببية 

كيقر سنايدر ىنا . 2داخؿ الذات اإلنسانية كتتشكؿ نتيجة الخبرة الحياتية لمشخص كيؤثر في اختياراتو

بصعكبة دراسة  ىذه الدكافع كالتي تتطمب دراسة حياة صناع القرار منذ الطفكلة كمختمؼ العكامؿ التي 

 .أثرت عمى التركيبة النفسية ليذا الفرد

كزمالؤه  كالمقترب اإلدراكي عمكما، كذلؾ " سنايدر"قد كجيت العديد مف االنتقادات لمنمكذج الذم قدمو 

 في تعظيـ دكر صانع القرار كدكافعو الشخصية مف جية، كصعكبة القياـ بمثؿ ىذه قعمى أساس إفراط

 .التحميالت النفسية لصناع القرار مف جية ثانية

 approach  bureaucratic/organizationa :(البيركقراطي)مقترب التحميؿ المؤسساتي  . ب

جاء ىذا المقترب كرد فعؿ عمى ما جاء بو أصحاب االقتراب السابؽ كذلؾ بناءا عمى نقطتيف 

 :3أساسيتيف

 تكسيع دائرة صنػاعة القرار إلى جميع صػناع القرار في األجيزة الحكػكمية . 
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 رفض حصر صناعة القرار بأم فرد في الدكلة سكاء كاف رئيس الدكلة أك الحككمة 

فيعتمد المقترب المؤسساتي عمى إلغاء أم دكر يمكف أف تمعبو العكامؿ النفسية كالشخصية لمفرد في 

  غراىاـ أليسكفصناعة القرار في الدكلة، حيث يرل أصحاب ىذا المقترب كعمى رأسيـ  

G.Allison،الذم يصنع السياسة الحككمية ليس صانع القرار أك الفرد "  أفcalculating deci –

sionmaker  ،نما ىي تراكـ لمجمكعة كاسعة مف األجيزة كالفكاعؿ السياسييف  1"كا 

ثالث نماذج أساسية لدراسة ك تحميؿ عممية صنع القرار " أليسكف"بناءا عمى ىذه الفرضية حدد 

 :الخارجي في الدكلة

 نمكذج الفاعؿ العقبلني(A rational actor paradigm) : ك يعتمد ىذا النمكذج عمى  دراسة

األىداؼ المتكخى تحقيقيا مف خالؿ قرار معيف ك تحميميا تحميال عقالنيا بالتركيز عمى حسابات 

 :الربح ك الخسارة في كؿ البدائؿ المتاحة لمقرار، ك ذلؾ بالتركيز عمى  نقطتيف أساسيتيف

 الدكلة ىي الكحدة األساسية لمتحميؿ كفاعؿ كحدكم(unified actor) تحاكؿ الحككمة ،

 Maximize).الممثمة ليذه الدكلة اختبار البديؿ الذم يحقؽ أكبر قدر مف األىداؼ اإلستراتيجية

strategies goals). 

  تحرؾ الحككمة بصفة عقالنية عند اختيار المكقؼ الذم تكاجيو كالقرار األمثؿ الذم تراعي

مف خاللو أىدافيا الخاصة باألمف الكطني كالمصمحة الكطنية، ىذا مع مراعاة عكاقب أك نتائج 

 .2القرار، كالتي يجب أف تككف متناسبة كاألىداؼ المرسكمة
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ك في إطار ىذا النمكذج طرح غراىاـ أليسكف مجمكعة مف المفاىيـ التي يجب أخذىا بعيف االعتبار 

 :1عند التحميؿ كىي

 الفاعؿ الكطني national actor  : صانع القرار العقالني ك ىك تعتبر الدكلة أك الحككمة

 .كحدة التحميؿ األساسية

 المشكمة the problem : مشكمة إستراتيجية تكاجييا الدكلة، قد تفتح المجاؿ لظيكر مخاطر

 .تيدد الدكلة ك قد تتيح فرصا عمى الدكلة انتيازىا

 االختيار static selection : تمثؿ مختمؼ النشاطات الحككمية لمتعامؿ مع المشكمة مف اجؿ

 .تحديد الخيارات المتاحة

 الفعؿ كاختيار عقبلني action as rational choice : ك ىك الخيار الذم يضع في

االعتبار األىداؼ اإلستراتيجية في الدكلة ك التي تتكافؽ مع مصمحتيا الكطنية مع األخذ 

 .بعيف االعتبار النتائج المحتممة لمفعؿ أك القرار المتخذ

 نمكذج العممية التنظيمية Organizational process مف خالؿ ىذا النمكذج " أليسكف" يركز

 عمى تعددية األجيزة داخؿ الحككمة حيث تصبح مسؤكلية معالجة –إضافة لحقيقة عقالنية القرار 

بذلؾ تتـ معالجة . 2المشاكؿ كالقضايا المطركحة لمحككمة مسؤكلية جميع المؤسسات المختصة

عمى فكرة "أليسكف"بتفتيتو بيف األجيزة المختصة ، كمف جانب آخر ركز  (المكقؼ)المشكؿ المطركح

الركتيف في اتخاذ بعض القرارات ، حيث تصبح عممية اتخاذ بعض القرارات مجرد عمؿ يكمي تقـك 
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فنظاـ صنع القرار حسب ىذا النمكذج يتـ بيف العديد مف الكحدات . 1بو األجيزة المختصة بو

التنظيمية المخكلة بذلؾ، ك تبعا لذلؾ يصبح قرار الدكلة ىنا محصمة لما تقـك بو ىذه البنى في أداء 

 . كظائفيا بطريقة منظمة

 نمكذج السياسات الحككمية Gouvernemental politics 

مف خالؿ ىذا النمكذج إلى عممية صنع القرار باعتبارىا لعبة مركزية تنافسية بيف " أليسكف"ينظر 

 ، بذلؾ politic game ، كىي المعبة السياسيةCentral competitive gameاألجيزة الحككمية 

نما كنتيجة أللعاب المساكمة  فإف السمكؾ الحككمي يمكف أف يفيـ ليس كمخرج لألجيزة الحككمية كا 

فإف مستخدـ ىذا النمكذج لدراسة عممية صنع القرار الخارجي في " اليسكف"كحسب . 2القائمة بينيا

 :3الدكلة يجب أف يجيب عمى أربع أسئمة أساسية

حيث يعد ىذا السؤاؿ بالبحث في المصالح الخاصة لألجيزة  (Who plays)مف ىـ الالعبكف  -

 .ذات التأثير األكبر عمى قرارات الحككمة

 .(البحث في المصالح المحددة لمكقؼ كؿ العب)أم محددات يحمميا كؿ العب -

كيؼ تتـ عممية التأثير أثناء : (what is the game) (ما طبيعة المعبة)ماىية المعبة  -

 .(المساكمة، قكاعد المعبة)صياغة قرارات الحككمة

 .(ذلؾ حسب قكة كسمطة كؿ مؤسسة) أف يفرضيا عمى النتائجبأم المحددات استطاع الالع -

أف األجيزة الحككمية ىي الصانع " أليسكف"كفيما يتعمؽ بدكر صانع القرار كدكافعو النفسية، فيرل 

األكؿ كاألخير لمقرار ك خصكصا في مجاؿ السياسة الخارجية، كأف أم تدخؿ لمقادة الحككمييف يمكف 
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ىك  (القادة الحككمييف) ذلؾ أف دكر صانع القرار ىنا.1أف يحدث تغييرا كلكف األمثمة عمى ذلؾ قميمة

التمثيؿ كالدفاع عف مصالح مؤسساتيـ، كبالتالي فإف الحديث عف الدكافع النفسية أك الشخصية لصناع 

 .القرار أمر ال طائؿ منو

الكاقع أف المقترب المؤسساتي لصناعة القرار الخارجي قد كقع ىك اآلخر في فخ تضخيـ دكر األجيزة 

. كالمؤسسات الحككمية مف جية، كمف جية أخرل قد أفرط في إىماؿ دكر شخصيات صناع القرار

ال فكيؼ نفسر اختالؼ كتغير السياسة الخارجية لدكلة ما رغـ احتكائيا عمى نفس األجيزة الحككمية؟  كا 

ك ما يمكف التأكيد عميو في األخير انو ميما اختمفت الطركحات النظرية حكؿ عممية صنع القرار في 

الدكلة بيف كحدة التحميؿ التي ينبغي التركيز عمييا ك التي تعتبر ميزة المقاربات النظرية التي تركز 

عمى بعد كاحد مف أبعاد تحميؿ الظاىرة، إال انو ال يمكف إغفاؿ حقيقة أف عممية صنع القرار في الدكلة 

ىي محصمة تفاعؿ العديد مف العكامؿ الداخمية ك الخارجية ك حتى النفسية ك تككف ميمة الباحث ىنا 

ىك اختيار المقترب الذم يتكافؽ ك الحالة المدركسة مف جية أك أىداؼ البحث ك الدراسة في حد ذاتيا 

 .مف جية ثانية
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 العوامل المؤثرة فً صنع القرار فً النظام السٌاسً: المبحث الثالث

إف القرارات التي تتخذىا الدكلة ىي عبارة عف تفاعؿ عميؽ بيف مجمكعة مف المحددات ك 

العكامؿ المختمفة التي أدت إلى اتخاذىا، ك قد اتفؽ الباحثكف ك المتخصصكف في مجاؿ صنع القرار 

سكاء في ميداف صنع السياسة العامة ك ميداف السياسة الخارجية عمى أف العكامؿ المؤثرة في عممية 

باعتبارىا –صنع القرار يمكف تصنيفيا حسب البيئة الصادرة عنيا، فقسـ دافيد إستكف مصادر المطالب 

ك في مجاؿ . بيف البيئة الداخمية لمنظاـ السياسي ك البيئة الخارجية لمدكلة ككؿ-  الدافع نحك القرار

 الصدارة في تقسيـ العكامؿ ىاركلد ك مارغريت سبركتالسياسة الخارجية كاف لتصنيؼ كؿ مف 

المؤثرة في صنع القرار بالدكلة بيف البيئة النفسية لصانع القرار ك البيئة العممية لصنع القرار، أما 

سنايدر فقد تكمـ عف متغيرات البيئة الداخمية، البيئة االجتماعية كالسمككية، البيئة العممية لصناعة 

 .القرار

  العوامل المتعلقة بالبٌئة الداخلٌة للنظام السٌاسً:المطلب األول

تتنكع العكامؿ الداخمية ذات األىمية الكبيرة عمى عممية صنع القرار بالدكلة فيمكف تقسيميا إلى 

 :فبالنسبة لمصنؼ األكؿ يمكننا إدراج كؿ مف: عكامؿ مستقرة كعكامؿ غير مستقرة

 حيث ... المكقع الجغرافي، المناخ، التضاريس:  الدائمة نسبيا مثؿالعكامؿ الطبيعية ك الجغرافية

تمعب ىذه العكامؿ دكرا ميما في أداء النظاـ السياسي لمدكلة داخميا أك خارجيا، فقد يككف المكقع 

الجغرافي لمدكلة عامؿ قكة أك ضعؼ في أدائيا خصكصا عند تمتعيا بمكقع استراتيجي، كما أف 



  

اتساع أراضي الدكلة ك تمتعيا بالمكارد الطبيعية ك الزراعية سيخدـ الدكلة داخميا خصكصا فيما 

 .1يتعمؽ بمستكل النمك االقتصادم كتحقيؽ االكتفاء الذاتي

 حيث أف تكافر الدكلة عمى مكارد طبيعية طاقكية يعتبر (معادف، بتركؿ، طاقة)المكارد الطاقكية 

دعما كبير لالستراتيجيات التي تضعيا، خصكصا باعتباره مكردا ماليا إليرادات الدكلة مثمما ىك 

الحاؿ بالنسبة لمكثير مف الدكؿ العربية أيف تحتؿ إيرادات الدكلة مف المكاد الطاقكية الصدارة 

فامتالكيا لمكارد طاقكية متنكعة ك ضخمة مما جعميا محط أنظار الدكؿ . ضمف ىذه اإليرادات

 مف اجؿ االستغالؿ مالكبرل نظرا لعدـ تكافر استراتيجيات محمية فعالة مقترنة بالتقدـ التكنكلكج

 .األمثؿ ليذه الثركات

 كالديف، الثقافة أك الثقافات السائدة، التاريخ  ) العكامؿ الحضارية المميزة لتمؾ الدكلة

حيث تمعب ىذه العكامؿ دكرا ميما في تحديد معالـ ك تكجيات السياسة الداخمية ك  (...المشترؾ

 .الخارجية لمدكلة ك طبيعة تفاعالتيا مع باقي الدكؿ خصكصا تمؾ التي تشاطرىا ىذه العكامؿ

 :، فتشمؿ(العكامؿ الغير مستقرة)يتعمؽ بالصنؼ الثاني مف العكامؿ   أما فيما

 فتعداد السكاف داخؿ : ك التركيبة االجتماعية لمسكاف (تعداد السكاف)العكامؿ الديمكغرافية

الدكلة قد يمثؿ عامؿ قكة كما قد يككف ضغطا كبيرا عمييا، فالنسبة الكبيرة لمسكاف ستزيد مف 

لكف بالمقابؿ قد ... قكة الدكلة خصكصا في مجاؿ تكافر اليد العاممة ك الفئة المؤىمة لمتجنيد

كما أف . تمثؿ ضغطا كبيرا عمى الحككمة مف حيث تعدد المطالب ك محدكدية اإلمكانات

التركيبة االجتماعية لمسكاف قد تطرح تحديات كبيرة لمنظاـ السياسي، فالمجتمع المتعدد 
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االثنيات يطرح حساسية كبرل داخؿ الدكلة ك تركيبة النظاـ السياسي ك حتى عمى أدائو مثمما 

ىك الحاؿ بالنسبة لمكثير مف الدكؿ اإلفريقية ك التي ىدد في كثير مف األحياف كياف الدكلة 

 .كسمطة النظاـ السياسي بسبب ىذا العامؿ

  كخصكصا المؤسسات التي ليا تأثير عمى عممية صنع القرار، : طبيعة النظاـ السػياسي

فالنظاـ السياسي باعتباره صانع القرار داخؿ الدكلة ىك عبارة عف تركيبة مف المؤسسات 

كاألحزاب، جماعات )ك غير الرسمية  (...رئاسة، برلماف، المؤسسة العسكرية)الرسمية 

المتفاكتة مف  (ىذا إلى جانب الرأم العاـ كاإلعالـ...الضغط، المؤسسات كالشركات االقتصادية

كما أف شكؿ . حيث الصالحيات، حيث يصبح القرار ىنا ىك محصمة لمتفاعالت القائمة بينيا

النظاـ السياسي ك نظاـ الحكـ القائـ تعد محددا جد ىاـ في إطار عممية صنع القرار، فكما ىك 

معمـك أف الممؾ ىك محكر النظاـ السياسي الممكي، كما يعتبر الرئيس محكر النظاـ الرئاسي 

 تركيبتو ك ،األمر الذم يتطمب دراسة طبيعة النظاـ السياسي ك... في النظـ الجميكرية

 . داخؿ الدكلةتالتفاعالت القائمة فيو قصد فيـ أكضح حكؿ كيفية إصدار القرارا

ك تتعدد المؤسسات المخكلة بصنع القرار في الدكلة تبعا لطبيعة النظاـ السياسي الحاكـ، ك 

كما أف صنع القرار الداخمي . العممية السياسية التي ينص عمييا دستكر الدكلة ك القكانيف المخكلة بذلؾ

بالدكلة يختمؼ عف اتخاذه بالنسبة لشؤكنيا الخارجية، ففي الشأف الداخمي لمدكلة يحدد الدستكر كيفية 

إصدار التشريعات ك المراسيـ التنفيذية بيف السمطات الثالث، أما في مجاؿ السياسة الخارجية 

فإجراءات إدارة الشؤكف الخارجية لمدكلة ك المتعمقة بتفاعالتيا مع العالـ الخارجي قد تشيد تجاذبا بيف 

 ....مؤسسات عدة مثؿ كزارة الخارجية، كزارة الدفاع



  

ك قبؿ محاكلة تبياف أىـ المؤسسات المؤثرة في عممية صنع القرار في الدكلة داخميا أك خارجيا، البد 

مف اإلشارة أكال إلى أف مسألة تحديد حدكد النظاـ السياسي ك المؤسسات المشكمة لو قد شيدت تطكرا 

كبيرا، فكفؽ النظرة التقميدية لمنظـ السياسية مثمت السمطات الثالث المشكمة لمنظاـ محكر اىتماـ 

الباحثيف حكؿ العممية السياسية داخؿ الدكلة في حيف اتسعت دائرة االىتماـ إلى دكر أطراؼ غير 

ك ىي ما تسمى ... رسمية في أداء النظاـ السياسي مثؿ األحزاب السياسية، جماعات الضغط

 .بالمؤسسات غير الرسمية في النظـ السياسية

ك النظاـ السياسي باعتباره صانع القرارات السمطكية في الدكلة يتككف مف مجمكعة العناصر أك 

ىذه المؤسسات التي قد تختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر حسب الخمفية التاريخية أك  المؤسسات

األيديكلكجية لمدكلة، ك سنركز ىنا عمى أىـ المؤسسات المؤثرة عمى عممية صنع القرار في النظاـ 

 :السياسي لمدكلة ك المتمثمة في

 اليامة في الدكلة، ك ىي تك ىي السمطة المخكلة بإصدار القكانيف ك القرارا: السمطة التشريعية .1

تختص بكؿ ما يتعمؽ بإجراءات إصدار ك متابعة تنفيذ القرارات حيث عمى مستكاىا يتـ اقتراح 

مشاريع القكانيف مناقشة ىذه المشاريع ك تعديميا إذا تطمب األمر، ىذا قبؿ إصدارىا في شكؿ قكانيف 

كما تختص ىذه السمطة أيضا بالنظر في المشاكؿ المختمفة لممجتمع ك عمى مستكاىا . ك تشريعات

 1.يتـ المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة لمتعامؿ مع المشاكؿ المطركحة
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تختص السمطة التنفيذية بعممية تنفيذ القكانيف ك التشريعات التي تصدر عف السمطة : السمطة التنفيذية .2

التنفيذية، ك تتككف مف رئيس الدكلة، رئيس الكزراء ك الطاقـ الكزارم التابع لو، ىذا إلى جانب أعضاء 

لكف ىذا الكصؼ لصالحيات السمطة التنفيذية في . الطاقـ البيركقراطي المسير لمشؤكف اإلدارية لمدكلة

رئيس )الدكلة يعد تقميال مف شأنيا نكعا ما، ففي بعض النظـ السياسية يككف لرئيس السمطة التنفيذية 

صالحيات تشريعية قد يتجاكز بيا صالحيات البرلماف مف خالؿ إصدار المراسيـ التنفيذية  (الدكلة

ك إضافة لذلؾ يظير تأثير المؤسسة التنفيذية في صنع القرار . مثمما ىك الحاؿ في النظـ الرئاسية

بالنسبة لمدكلة بشكؿ مباشر عندما يتعمؽ األمر بإدارة الشؤكف الخارجية حيث ينسب لمسمطة التنفيذية 

فيما يبقى ... ، رئيس الكزراء ك كزير الخارجية أىـ صانعي القرار الخارجي الرسمييف مثؿ رئيس الدكلة

 .1رقابيا في ىذا المجاؿ (التشريعية ك القضائية)دكر السمطات األخرل 

يتجمى دكر كزارة الخارجية ك تأثيرىا عمى عممية صنع القرار أساسا في القرارات : كزارة الخارجية .3

الخارجية لمدكلة، حيث تشرؼ ىذه الييئة عمى رسـ السياسة الخارجية ك تنفيذىا ك اإلشراؼ عمى 

العالقات التي تربط الدكلة بالعالـ الخارجي، ك يتضمف ذلؾ التمثيؿ الدبمكماسي ك القنصمي مع الدكؿ 

 لصانع القرار حكؿ العالـ تكما تقـك ىذه الييئة بعممية تكفير المعمكما. األجنبية ك الييئات الدكلية

الخارجي مف خالؿ سمسمة التقارير التي يكفرىا الطاقـ القنصمي لمدكلة، ىذا ك تختمؼ مسؤكلية كزير 

الخارجية مف نظاـ سياسي آلخر، ففي النظاـ الرئاسي يككف مسؤكال أماـ رئيس الجميكرية في حيف 

 . 2مسؤكليتو تتغير نحك رئيس الكزراء في النظاـ البرلماني
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تعد المؤسسة العسكرية مف بيف الفكاعؿ المركزية في النظاـ السياسي، حيث : المؤسسة العسكرية .4

. تتحدد مياميا في حماية ك الدفاع عف أمف ك مصالح البمد مف أم تيديد سكاء كاف داخميا أك خارجيا

لكف دكرىا ىنا يختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر، ففي النظـ الديمقراطية تخضع المؤسسة العسكرية 

لمسمطة المدنية ك في النظـ الرئاسية يمثؿ رئيس الدكلة القائد األعمى لمقكات المسمحة، ىذا في حيف 

 .تككف السيطرة لمسمطة العسكرية في النظـ العسكرية السمطكية

 ىذا في الحاالت العادية أما في حاالت الحركب فإف مكانة ك دكر ىذه المؤسسة يزداد ميما كانت 

طبيعة النظاـ السياسي خصكصا إذا ما تعمؽ األمر بحرب مع طرؼ خارجي أيف يتـ تسخير السياسة 

 .1الخارجية لمدكلة في خدمة المؤسسة العسكرية

المقصكد بالمؤسسة االقتصادية مختمؼ الفكاعؿ االقتصادييف الرسمييف مثؿ : المؤسسة االقتصادية .5

ك التي تؤثر عمى نكعية السياسات االقتصادية التي تتبعيا الدكلة، ك كذا ... كزارة التجارة ك الطاقة

 . طبيعة التجارة الخارجية التي تديرىا الدكلة

يقصد بيا مختمؼ المؤسسات ك المنظمات الفاعمة في المجتمع ك اف كاف ال : الفكاعؿ الغير رسمية .6

يعترؼ بيا قانكنا في مكضكع دكرىا في صنع القرارات الممزمة لممجتمع ك ىي تمثؿ مختمؼ القكل 

التي ليا نشاط سياسي قد يؤثر بصفة مباشرة أك غير مباشرة في عممية صنع القرار بالنسبة لمنظاـ 

ك الفكاعؿ غير الرسمية ليست كميا مؤسسات مثؿ األحزاب السياسية ك جماعات الضغط، ك . السياسي

إنما ىناؾ مف الفكاعؿ مف ال تتكافر فيو صفة التنظيـ المؤسساتي إال أف لو تأثيرا كبيرا عمى أداء 

النظاـ السياسي داخميا ك خارجيا مثؿ الرأم العاـ داخؿ الدكلة، حيث يعكس الرأم العاـ مكاقؼ الشعب 
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حكؿ أداء الحككمة كما يمثؿ مصدر المطالب ك الضغكط القادمة مف البيئة المحيطة بالنظاـ السياسي 

 .1ك التي تؤثر عمى نكعية القرارات المتخذة

ك بناءا عمى ما سبؽ فإف عممية صنع القرار في النظاـ السياسي تعد تداخال لصالحيات العديد مف 

 ال أخرلالمؤسسات الرسمية كغير الرسمية في النظاـ السياسي، كما تشيد تأثير فكاعؿ غير رسمية 

 ك التي يعتبرىا  ك الرأم العاـ داخؿ الدكلةاإلعالـتندرج ضمف خانة المؤسسات مثؿ دكر كسائؿ 

  .البعض سمطة رابعة إلى جانب السمطات الرسمية الثالث لمنظاـ السياسي

ك يختمؼ دكر المؤسسات السابقة ك حدكد دكرىا في عممية صنع القرار مف نظاـ سياسي آلخر، 

خصكصا إذا ما تعمؽ األمر بمسألة انفتاح أك انغالؽ النظاـ السياسي عمى نفسو ك مدل نطاؽ 

فعممية صنع القرار في النظـ الديمقراطية تختمؼ . الحريات التي يتيحيا نظاـ لعمؿ مختمؼ المؤسسات

عف نظيرتيا في النظـ السمطكية حيث تتميز عممية صنع القرار في النظـ الديمقراطية مجمكعة مف 

 :2المميزات الغير متكافرة في النظـ السمطكية ك تتمثؿ في

  تعدد األطراؼ المشاركة في صنع القرار في النظـ الديمقراطية ك ذلؾ نظرا لالتفاؽ العاـ عمى

كيفية تسيير العممية السياسية داخؿ الدكلة ك كيفية تكزيع الصالحيات ك ىك ما يضمنو دستكر 

 .ىذه الدكلة

  يشكؿ الرأم العاـ في األنظمة الديمقراطية قيدا ىاما عمى صانع القرار في الدكلة ك ذلؾ نظرا

 .3الرتفاع درجة الكعي السياسي ك حرية اإلعالـ
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  تخضع القرارات في الدكؿ الديمقراطية ك خصكصا المتطكرة منيا إلى دراسة متفحصة 

 .لمختمؼ البدائؿ قبؿ اتخاذ القرار

بالمقابؿ لما سبؽ تشيد عممية صنع القرار في النظـ السمطكية ىيمنة شبو تامة لصانع القرار أعمى 

اليـر السمطكم ك بالتالي يتراجع دكر باقي المؤسسات ك الفكاعؿ، مما يجعؿ ىذه القرارات نتاج 

ألفكار ك تكجيات صانع القرار كحده ك بالتالي يزيد مف أىمية العكامؿ النفسية في عممية صنع 

 .القرار ككؿ

  العوامل المتعلقة بالبٌئة الخارجٌة: المطلب الثانً

تجدر اإلشارة قبؿ التطرؽ إلى أىـ العكامؿ الدكلية المؤثرة عمى القرارات المتخذة، أف مكضكع تأثير 

البيئة الدكلية عمى السياسة الخارجية لمدكلة ىك أمر مفركغ منو أما عف السياسة الداخمية فاألمر 

حيث يرل البعض أف السياسة الداخمية لمدكلة . يختمؼ، حيث يختمؼ كثيركف حكؿ حدكد ىذا الدكر

ىي شأف خاص بالدكلة كحدىا أيف يمارس النظاـ السياسي سمطاتو التامة، إال أف ىذا الرأم قد 

تراجع صيتو خصكصا في ظؿ التحديات التي تطرحيا فترة ما بعد الحرب الباردة، فيقكؿ مارسيؿ 

فقد ترتب عمى قابمية الحدكد لبلختراؽ مف جانب كؿ أنكاع التدفقات : "ميرؿ في ىذا اإلطار

ليس فقط زيادة  (حركات السكاف،البضائع،رؤكس األمكاؿ،التكنكلكجيا،األفكار )القادمة مف الخارج

االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ ك إنما أحدثت ىذه التدفقات في الكقت نفسو تداخبل بيف مياديف 

شؤكف الداخؿ ك مياديف شؤكف الخارج، ك التي بقيت تقميديا ك لفترة طكيمة مميزة ك منفصمة 

 1."تماما الكاحدة عف األخرل ك أصبح مف الصعكبة بمكاف الفصؿ القاطع بينيما
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كيقصد بالمتغيرات الدكلية لصنع القرار بيا تمؾ العكامؿ التي تخرج عف نطاؽ حدكد الدكلة حيث 

تنطمؽ ببيئتيا الخارجية، حيث تتحدد في مجمكع األفعاؿ كردكد األفعاؿ في السياسة 

، كيضيؼ  (...دكؿ، منظمات)، تأثيرات باقي األطراؼ الدكلية(التفاعالت بيف الدكؿ)العالمية

المحيط المادم )ىنا تأثير مجتمعات كثقافات الدكؿ األخرل، العكامؿ غير إنسانية " سنايدر"

 حيث يرل 2 ، ىذا إضافة لتأثير طبيعة النظاـ الدكلي كتكزيع القكة داخؿ ىذا النظاـ1(الجغرافي

الكاقعيكف في ىذا اإلطار أف النظاـ الدكلي ىك المحدد األساسي لسمككيات الدكلة الخارجية في 

 :ك سنحاكؿ ىنا التطرؽ إلى أىـ ىذه العكامؿ بإيجاز. إطار تفاعؿ النظاـ كالكحدة

 ك يقصد بذلؾ كيفية ترتيب كحدات النظاـ في إطار عالقاتيا ببعضيا : طبيعة النظاـ الدكلي

،حيث يختمؼ سمكؾ الدكلة داخميا أك خارجيا بيف مختمؼ أنماط النظاـ الدكلي بيف 3البعض

ك قد . التعددم، الثنائي أك األحادم القطبية خصكصا فيما يتعمؽ بحدكد المناكرة المتاحة لمدكلة

مثمت نياية الحرب الباردة ك ما انجر عنيا انييار لالتحاد السكفيتي ك ىيمنة الكاليات المتحدة 

األمريكية باعتبارىا القكة األضخـ مف حيث العدة االقتصادية ك العسكرية ك حتى السياسية منيا، 

أثارا عمى طبيعة التفاعالت الدكلية ك السياسات الخارجية لمدكؿ خصكصا الصغرل منيا حيث 

 .تفرض منطؽ أحادم أماـ الدكؿ مف اجؿ إتباعو

ك قد ساعدت مجمكعة مف المعطيات المعاصرة عمى تزايد دكر بنية النظاـ الدكلي ك تأثيره عمى 

تزايد دكر منظمة األمـ المتحدة ك منظمات حقكؽ اإلنساف ك : صناعة القرار بالدكلة نذكر منيا
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المجتمع المدني في إطار ما يسمى بالتدخؿ اإلنساني أيف أصبحت قضايا مثؿ حقكؽ الطفؿ ك 

دكر .  مف ضمف اىتمامات المنظمات الدكلية إلى جانب الدكلة الكطنية...االنتخابات أك قكانيف العمؿ

القانكف الدكلي في تنظيـ العالقات ك التفاعالت بيف الدكؿ مما يفرض التزامات معينة أماـ الدكلة مف 

اجؿ تأديتيا، دكر األحالؼ ك التكتالت الدكلية ك العسكرية في التأثير عمى صنع القرار داخؿ الدكؿ 

  .األعضاء بالتحالؼ أك التكتؿ

 ك تشير إلى مجمؿ العمميات السياسية التي تحدد طابع الحركية في النظاـ : التفاعبلت الدكلية

، ك التي تحدد نمط 1الدكلي ك التي تتنكع بيف سمككات أك تفاعالت تعاكنية ك أخرل عدائية

ك في ىذا اإلطار يشير لكيد جنسف إلى انو . العالقات التي تربط مختمؼ أطراؼ النظاـ الدكلي

الدكؿ تميؿ في معظـ األحياف إلى إتباع السمكؾ المناسب لمرد عمى السمككات المكجية إلييا مف 

باقي الدكؿ ك ما يتبعو ذلؾ مف تأثير عمى صياغتيا لسياستيا الخارجية عمى كجو التحديد حيث 

يشير أصحاب نمكذج الحافز ك االستجابة أف سمكؾ الدكلة الصراعي  أك التعاكني يتحدد أساسا 

بطبيعة تفاعالت الدكلة مع باقي األطراؼ في المجتمع الدكلي فقد أثبتت دراسة لثماف ك سبعيف 

 " دكلة  نامية  إلى أف78

الذم تكجيو الدكلة إلى الدكؿ األخرل في ... السمكؾ الصراعي الدكلي لدكؿ العالـ الثالث 

 ك لعؿ ىذا 2"اإلقميـ نفسو ىك نتيجة لمسمكؾ الصراعي الذم تستقبمو الدكلة مف تمؾ الدكؿ

األمر يرتبط إلى حد كبير بنمط العالقات التاريخية التي تربط الدكؿ ببعضيا البعض ك التي 

 .تدفعيا إلى اختيار استراتيجيات تعاكنية أك صراعية بينيا ك بيف الدكؿ األخرل
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 فقد فرضت العكلمة ك ما تبعيا مف  الطابع الككني ك العالمي لمعالقات التي تربط : العكلمة

الدكؿ بعضيا ببعض، حيث ال تعترؼ بالحدكد ك القيكد الكطنية التي كانت تفرضيا الدكلة 

 االتصاالت ك االقكمية في السابؽ، خصكصا بعد التطكرات الكبيرة التي شيدىا ميداف تكنكلكجي

المعمكماتية مف جية ك الدكر الذم تمعبو المنظمات الدكلية العالمية ك الشركات المتعددة 

ك قد جعمت كؿ ىذه الظركؼ مف عممية صنع القرارات الداخمية ذات  .الجنسيات مف جية ثانية

 .أبعاد دكلية في حيف قد يككف اتخاذ القرار الخارجي أبعاد ك تأثيرات داخمية بالنسبة لمدكلة

 عممية تكثيؼ التعاكف السياسي ك " ك تعرؼ التكتالت اإلقميمية بأنيا  :التكتبلت اإلقميمية

االقتصادم بيف دكؿ أك أطراؼ تنتمي إلى منطقة جغرافية كاحدة، ك غالبا ما يككف ىذا التعاكف 

حيث  تنطمؽ اإلقميمية مف التعاكف ك تكثيؼ العالقات . 1"في مجاؿ التبادؿ التجارم ك تدفقو

خصكصا االقتصادية منيا بيف مجمكعة مف الدكؿ مف اجؿ الكصكؿ لتحقيؽ التكامؿ حتى 

االندماج بينيا، ك بمجرد انخراط الدكلة في احد التكتالت اإلقميمية أك حتى الدكلية منيا سيفرض 

 . ك سمككاتيا الداخمية ك الدكليةاالتزامات معينة عمى الدكؿ االلتزاـ بيا في قراراتو

  لصانع القرار العوامل المتعلقة بالبٌئة النفسٌة: المطلب الثالث

ك المقصكد بعكامؿ البيئة النفسية تمؾ المحددات النفسية المؤثرة عمى عممية صنع القرار ك التي 

ك يربط أنصار .... تتعمؽ بصانع القرار في حد ذاتو حيث ترتبط بطبيعتو الشخصية ك العقائدية

دراؾ صانع  (الداخمية ك الدكلية )المقترب النفسي في صنع القرار دكر العكامؿ السابقة بتصكر كا 

القرار ليا، كبالتالي يككف أثرىا مرىكف بمدل االىتمػاـ الذم يخصصو ليػا صانع القرار، فالقائد 
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 في عممية  central strategic actor"فاعؿ استراتيجي محكرم" حسب ىذا المقترب ىك 

 1.صنع القرار، حيث يمثؿ القائد حمقة الكصؿ بيف البيئة الداخمية ك التفاعالت الخارجية

 كقد احتمت العكامؿ النفسية لصانع القرار حيزا كبيرا مف االىتماـ بيف دارسي عممية صنع القرار 

 الصكرة التي يشكميا صانعكا القرار حكؿ الحقيقة"  أف Holstyفي الدكلة، فيرل ىكلستي 

 ك أكثر مف ذلؾ يذىب 2"تحتؿ أىمية أكبر مف الحقيقة أك الكاقع المكضكعي (الكاقع)

(Snyder)  إلى اختػبار أف الكاقع الذم يجب أف يعنى بالدراسة ىك الكاقػع كما يراه صانعك القرار

"WORLD OF THE DICISION MAKER AS THEY VIEW IT " 3 . ك يصنؼ

 متغيرات قيادية مكضكعية :الدكتكر محمد السيد سميـ المتغيرات الفردية لمقائد السياسي إلى نكعيف 

 كتتميز بأف ليا تأثير مباشر عمى السياسة الخارجية، ،(الدكافع الذاتية، الخصائص الشخصية)

 ك في ىذا اإلطار يصبح 4(...تمؾ المرتبطة بالعقائد، اإلدراؾ، التصكرات)كمتغيرات قيادية نفسية

النسؽ العقيدم لصانع القرار احد أىـ األبعاد النفسية ك سنحاكؿ ىنا تناكؿ أىـ األبعاد النفسية في 

التي سنفصؿ فييا في عناصر أخرل مف –دراسة مكضكع صنع القرار إلى جانب األنساؽ العقيدية 

 :التالي عمى النحك- الدراسة
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 :التصكرات الذىنية . أ

ذلؾ االنطباع األكلي كالعاـ لمقائد السياسي عف مكضكع معيف دكف التعمؽ في "يقصد بالتصكر

  ، فبمجرد كصكؿ فكرة مكضكع القرار إلى ذىف صانع القرار تتككف 1".عتحميؿ ماىية ىذا المكضك

عف ىذا المكضكع قد يككف سمبيا أك ايجابيا ك ذلؾ اعتمادا عمى  (انطباع أكلي)لديو تصكر معيف

حيثياتو ك طبيعة المعمكمات الكاردة إليو حكؿ المكضكع، ك تستمد التصكرات أىميتيا مف ككنيا تحدد 

رد الفعؿ الالحؽ لصانع القرار حكؿ مكضكع معيف، حيث طبقا لتصكره حكؿ مكضكع معيف يمكننا 

تكقع سمككو إزاء نفس المكضكع ، كما تستمد أىميتيا مف تأثيرىا الكبير عمى إدراؾ صانع القرار حيث 

ال "حكؿ تأثير التصكرات عمى قرارات الدكلة الخارجية ، (Lioyed Jensen)" لكيد جنسف"يقكؿ 

تتحدد خيارات السياسة الخارجية بناءا عمى قكة الدكلة كأكضاعيا السياسية كاالقتصادية أك نسقيا 

العقدم الكطني، كلكنػيا تتحػدد عمى أساس تصكر صانعي قرارات السياسة الخارجية ليذه العكامؿ 

 .2 "المختمفة كأثرىا في تحديد خيارات السياسة الخارجية

مف يصنعكف القرارات التي تحدد سياسات " إلى أف (k.Boulding) " بكلدينغثكيني"ىذا كيذىب 

 الحقائؽ المكضكعية لممكقؼ، بصرؼ النظر لما يعنيو ذلؾ، لكسمككيات األمـ ال يتصرفكف بناءا عؿ

 ك يستدؿ في ذلؾ بتصكرات ك مكاقؼ كؿ مف الرئيس األمريكي 3"كلكف بناءا عمى تصكراتيـ لممكقؼ

األسبؽ أيزنياكر ككزير خارجيتو داالس ك الرئيس ريجاف ككزير الخارجية في عيده ىيج حيث أف 
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تصكراتيـ السمبية حكؿ العدك ك المتمثؿ في االتحاد السكفيتي آنذاؾ أدل بيـ إلى تبني إستراتيجية 

 .1التدمير الشامؿ ك المكاجية اإلستراتيجية العالمية عمى التكالي

صانع )البحث في العالقة العكسية بيف الدكر الذم يمعبو الفرد " لكيد جنسف"بالمقابؿ لما سبؽ حاكؿ 

كتصكراتو لمعالـ الخارجي، كذلؾ أف مستكل الدكر يحدد حجـ كطبيعة المعمكمات التي يبني  (القرار

كقد أجريت العديد مف الدراسات حكؿ أثر العضكية في الحزب كفي . 2عمييا تصكراتو كمف ثـ قراراتو

: لجاف الككنغرس عمى تصكرات أعضاء مجمس الشيكخ األمريكي تجاه كزيرم الخارجية السابقيف

، كقد أكدت ىتو الدراسة عمى أىمية الدكر الذم يقـك بو الفرد في تحديد " دالس"ك " أتشيسكف"

" أتشيسكف" تصكراتو، حيث أثبتت النتائج أف األعضاء الذيف ينتمكف لمحزب الديمقراطي قد فضمكا 

 .3المنتمي لنفس الحزب" دالس"الديمقراطي في حيف أيد المنتمكف لحزب الجميكرم 

كمف خالؿ ىذه الدراسة نستشؼ أف الخبرة السياسية لمفرد تحدد بشكؿ أساسي تصكراتو حكؿ المكاقؼ 

دراسة بيانات نفس " ستاتسف"المختمفة، لكف ىذا ال يمغي مف أىمية التصكرات في شيء حيث أعاد 

الدراسة ، كقاـ بمقارنة نتائجيا بالمعتقدات الفردية ألعضاء مجمس الشيكخ محؿ الدراسة كتكصػؿ إلى 

 كما " أتشيسكف"أف  ىناؾ مف الديمقراطييف مف كجد صػعكبة في تأييد 

رغـ ككنو " أتشيسكف" تقتضي بذلؾ ضركرات االنتماء الحزبي، بينما أيد جميكرييف معتدلكف 

 .4ديمقراطيا
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 التي تكاجو صانع القرار في الدكلة كالتي تتعدد تبعا ليا تصكراتو حكؿ ؼك نظرا لتعدد المكاؽ

المكضكع، كجد الدارسكف لمسياسة الخارجية مشاكؿ في دراسة التصكرات كأثرىا، بيف مف يركز عمى 

تصكرات صانع القرار حكؿ العدك كقكتو، أك تصكراتو حكؿ النسؽ الدكلي مف حيث ىيكمو كأنماط 

 لكف رغـ ىتو الصعكبات إال أنيا ال تمغي الدكر الكبير الذم تمثمو التصكرات فيتـ 1التفاعالت فيو

 .تحديد السمكؾ كمف ثـ ككسيمة لتكقع سمكؾ الفرد تجاه مكاقؼ متعددة

 :اإلدراؾ . ب

 يعد إدراؾ المكضكع أك المشكمة مرحمة أساسية مف مراحؿ صناعة القرار كما اشرنا سابقا، حيث 

يصبح إدراؾ صانع القرار لممكقؼ أك الحكافز في السياسة الخارجية المرحمة الثانية كربما المرحمة 

 .األساسية ، مف حيث أف العكامؿ المختمفة ال تثبت تأثيرىا إال بإدراؾ صانع القرار ليا

تعبير عف كعي الفرد بالقضايا المكضكعية المرتبطة :"يعرؼ الدكتكر محمد السيد سميـ اإلدراؾ بككنو

حيث يتحدد ىذا الكعي انطالقا مما يتمقاه الفرد مف معمكمات حكؿ المكضكع بشكؿ ." 2بمكقؼ معيف

يكمي ك التي تخمؽ في ذىنو كعيا معينا حكلو، يثار ىذا الكعي ك يتطكر كمما أثير المكضكع، فمثال 

إذا أثير مكضكع اإلرىاب لدل فرد جزائرم فيستذكر في ذىنو فترة العشرية السكداء التي مرت بيا 

الجزائر، كما قد يتذكر احد مفقكديو في ىذه الفترة، أما بالنسبة لمفرد األمريكي فسيتبادر في ذىنو 

انطالقا مف ذلؾ تختمؼ ... ، ك الدكر األمريكي في محاربة اإلرىاب2001 سبتمبر 11أحداث 

إدراكات الفرد لممكاقؼ المختمفة حسب ماضيو ك طبيعة المعمكمات الكاردة إليو ك التي ساعدتو عمى 

 .تشكيؿ ىذا الكعي حكؿ المكضكع
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كفي إطار تحميؿ دكر إدراؾ المكقؼ بالنسبة لصانع القرار في السياسة الخارجية قاـ مجمكعة مف 

يكضحكف "... ىكلستي، فكرث، بركدم"الباحثيف في جامعة ستانفكرد تحت إشراؼ األساتذة  أمثاؿ  

 :مف خاللو مكقع اإلدراؾ في تحديد السمكؾ الخارجي ألم دكلة عمى النحك المبيف في الشكؿ التالي

R                                 S         R                                  S 

                                   

  سمكؾ                                          

 

 

                                              سمكؾ

  النمكذج الكسيط لمحافز كاالستجابة:(03): الشكؿ رقـ

 .414ص .تحميؿ السياسة الخارجية. محمد السيد سميـ: المصدر

 1:(تفكيؾ النمكذج) يقصد بالرمكز 

 ...، أك لفظية(...حرب، مساعدة خارجية،)مكقؼ دكلي معيف قد يككف كاقعة مادية: Stimulus (S)الحافز 

 .سمكؾ تقـك بو الدكلة: Response (R):  االستجابة

 (R) يقصد  بو إدراؾ صانع القرار في الدكلة المستقبمة لمحافز:    Perception (r) :االدراؾ 

 (s)   Expression :التعبير عف نكايا الدكلة في الرد عمى الحافز كالتي تتجمى فيما بعد في شكؿ سمكؾ (R) 

                                                           
1

 .415-414: ص ص.نفس المرجع 

s                                    r 

 إدراؾ الدكلة أ   التعبير عف
   النكايا  بلسمكؾ الدكلة

 

s                                    r 

     التعبير عفبإدراؾ الدكلة 

     النكايا  ألسمكؾ الدكلة

 

 



  

ك في محاكلة الستقراء عممية صنع القرار انطالقا مف متغير اإلدراؾ حسب ىذا النمكذج، فإف إدراؾ 

صانع القرار لمحافز يمعب دكرا محكريا كسيطا في ىذه العممية ك بالتالي التفاعالت الدكلية، حيث أف 

إدراؾ صانع القرار لممكقؼ يحدد طبيعة القرار المتخذ ك نمط االستجابة ىذه األخيرة التي تمثؿ في 

نفس الكقت الحافز لصانع القرار في الدكلة األخرل كىكذا ىي العممية في إطار التفاعالت بيف 

 . الدكلتيف

إف إدراؾ صانع القرار لممكقؼ الدكلي يتـ بعد عممية انتقائية لممعمكمات التي تتكافؽ كتصكراتو حكؿ 

حيث  (Misperception) بسكء اإلدراؾ" جرفيس"األمر الذم قد يعرضو لما يسميو . المكضكع

 1.يرجعو إلى إىماؿ صانع القرار لبعض المعمكمات أك تفسيرىا بما يتكافؽ كتصكراتو الخاصة

عجز القائد السياسي عف فيـ "كيعرؼ الباحثكف في مجاؿ عمـ النفس االجتماعي سكء اإلدراؾ بػ

كمف أىـ 2"المعرفية التي يمثميا نسقو العقيدم . الحقائؽ المكضكعية لممكقؼ نتيجة تأثير الشاشة

 :3أشكاؿ سكء اإلدراؾ لدل القادة ما يمي

  إلى المبالغة في أىمية دكلتو عمى الساحة الدكلية (صانع القرار)ميؿ القائد السياسي. 

  الميؿ لرؤية األجنحة السياسية داخؿ دكلة العدك عمى أنيا كؿ كاحد متجانس كال يمكف التفاىـ

 .معو

 (عمى أنو مف العدك)النظر نظرة سمبية مف كؿ ما يأتي مف الساحة الدكلية. 

 رؤية كؿ تصرفات العدك عمى أنيا شر ككؿ ما يأتي مف دكلتو ىك خير. 
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 رؤية حمفاء العدك عمى أنيـ أعداء... 

  إيجاد ما يسميوركبرت جرفسبغرض تفادم الكقكع في مثؿ ىذه األخطاء مف سكء اإلدراؾ يقترح 

كىك عضك في جياز اتخاذ القرار ميمتو إيضاح كجيات  (Evil’s advocate)" محامي الشيطاف"

 .1 المحتممةقنظر العدك كالدفاع عنيا كالتعبير عف سمككيات

 الشخصية مفيـك يشمؿ كافة الصفات كالخصائص الجسمية كالعقمية :السمات الشخصية . ت

كالكجدانية المتفاعمة مع بعضيا البعض داخؿ الفرد، ليذا تعددت التعاريؼ حكؿ ىذا المصطمح، كمف 

أف الشخصية " الذم يرل فيو  (Gordon albport)" آلبكرت"أشير التعريفات لمشخصية، تعريؼ 

ىي التنظيـ الديناميكي لدل الفرد كالذم يشكؿ مختمؼ النظـ النفسية التي تحدد خصائص سمككو 

ذلؾ التنظيـ الثابت كالدائـ إلى حد ما لطباع الفرد كمزاجو "بػ .(Eisenk)" آينزؾ"ك عرفيا " كتفكيره

 . 2"كتككينو العقمي كالجسمي كالذم يحدد أساليب تكافقو مع بيئتو بشرط مميز

كفي إطار عممية ربط شخصية الفرد ك سمككو ك بالتالي خياراتو، تكصؿ عمماء النفس إلى  

كجكد مجمكعة مف الحاجات ك الدكافع كالتي ليا تأثير مباشر عمى سمكؾ الفرد ، بالتالي نمط 

شخصيتو، مثؿ الدافع نحك القكة ،الحاجة إلى االنتماء ، الحاجة إلى اإلنجاز، كاحتراـ الذات ، النزعة 

مف بيف أىـ الباحثيف حكؿ تأثير الدافع نحك القكة " ىاركلد السكيؿ"كيعد . نحك السيطرة أك الخضكع

حيث يرل أف الشخص الذم يتكفر لديو قدر عاؿ  .power seekerعمػى السػمكؾ السياسي لمفرد 

 low) (مف الحاجة إلى القكة عادة ما يرل في القكة كتعكيض عف اإلحساس المنخفض باحتراـ الذات 

self-esteemاإلحساس بالالأىمية ، (unimportance)  االنعداـ االخالقي(moral 
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inferiority)الضعؼ ،(weakness)النقص أك العجز الفكرم ،  (intellectual inferiority) 

بالشخص  (الحاجة إلى اإلنجاز )،إلى جانب الحاجة إلى القكة يعرؼ الشخص الذم يميؿ إلى اإلنجاز 

 المخاطرة ىنا تقترف فقط بشرط تحقيؽ فالمياؿ إلى المخاطرة إف كاف فييا فرصة لتحقيؽ أىدافو، لؾ

أما الحاجة إلى االنتماء فيي الحاجة إلى نيؿ رضا كمكافقة اآلخريف، كالشخص ذك الحاجة . األىداؼ

إلى االنتماء في مجاؿ العمؿ السياسي كثير االستعانة بمستشاريو التي تتطكر حتى الكالء ليـ، ك 

، فانطالقا مف ىذه الحاجات 1الشخص ذك الحاجة إلى االنتماء عادة ما تقؿ لديو الحاجة إلى السيطرة

يدرس عمماء السياسة، ك عمماء عمـ النفس االجتماعي تأثير شخصية الفرد عمى قراراتو المتخذة قصد 

ك في إطار دراسة نمط الشخصية . فيـ الحدكد التفسيرية ليذا العامؿ مف بيف عكامؿ صنع القرار

كتأثيرىا عمى السمكؾ السياسي، تكصؿ الدارسكف في ىذا المجاؿ إلى كضع العديد مف التصنيفات 

 Authoritarian) :لمخصائص الشخصية لمقائد السياسي مف بينيا الشخصية التسمطية 

personality): أدكرنك، فرنكيؿ، بركنسكيؾ، لفينسكف ، " ىي عبارة عف دراسة قاـ بيا كؿ مف

التمحكر العرقي ، التعصب العاـ :  ، كمحاكلة لتكضيح األسس السيككلكجية 1950سنة " كستانفكرد

أف بنية الشخصية " كأكدكرف"، كقد رأل  (مقياس الفاشية ) Fكالفاشية ، كالتي تـ كضعيا في مقياس

كمف أىـ مميزات ىذه . 2تنبثؽ مف بنية األسرة الخاصة ك نكع التأىيؿ االجتماعي في الطفكلة

النزكع إلى  السيطرة عمى المرؤكسيف ، اإلذعاف لمف ىـ أعمى منيـ مقاما ، الحساسية : "الشخصية 

لعالقات القكة ، الحاجة إلى تصكر العالـ في إطار منظـ ، االستعماؿ المفرط لمنماذج النمطية في 

 3تصكير األحداث كاألشخاص ، التمسؾ بالقيـ التقميدية
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لعقٌدي فً إطار التحلٌالت النفسٌة لصنع القرار االنسق  :المبحث الرابع

إف دراسة مكضكع صنع القرار انطالقا مف البيئة النفسية لصانع القرار تتطمب التطرؽ مجمؿ 

كتأثيرىا عمى السمكؾ السياسي لمقائد  (...سكاء تعمقت بالعقائد، الشخصية، اإلدراؾ)الجكانب النفسية 

فإف البيئة  ك بالتالي الدكلة، فكفقا لتقديرات كؿ مف ريتشارد سنايدر ك مرغريت ىرماف (صانع القرار)

النفسية لمقائد تمعب دكر الكسيط بيف البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية مف جية كبيف القرار المتخذ مف 

طالما أف القائد السياسي لـ يدرؾ أك يستكعب متغيرا مكضكعيا معينا، فإف "جية أخرل، حيث أنو 

تمثؿ العقائد أحد أىـ أبعاد البيئة النفسية ك  ك. 1"ذلؾ المتغير لف ينتج آثارا في السياسة الخارجية

المؤثرة في سمكؾ صانع القرار، ك مف جانب عممي يمعب النسؽ العقيدم دكرا ىاما خالؿ عممية صنع 

قد يككف مف المستحيؿ تفسير قرارات "إلى أنو  "ركبرت جرفيس" القرارات السياسية حيث يذىب 

 ."كسياسات أساسية دكف الرجكع إلى عقائد صانعي القرارات عف العالـ كتصكراتيـ لآلخريف 

 مفهوم النسق العقٌدي: المطلب األول

يستقبؿ الفرد منذ كالدتو ك تطكره في إطار البيئة االجتماعية المحيطة بو مجمكعة مف 

المعمكمات ك المعارؼ التي تتراكـ مع الكقت في ذىنو ك تترسخ لتشكؿ في النياية ما يسمى ببيئتو 

النفسية ك التي تحدد كجية نظره حكؿ العالـ المحيط بو ك كيفية فيمو لو، فتتشكؿ البيئة النفسية 

العمميات  " ك التي يقصد بياcognitive processلمفرد مف مجمكعة مف العمميات المعرفية 

الذىنية المتعمقة بالتفكير ك التسبب ك حؿ المشكبلت ك تطكير المفاىيـ كالصكرة ك االدراكات ك 
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 ىذه األخيرة أم العقائد التي أكد عمماء النفس االجتماعييف عمى ككنيا أىـ عناصر 1"العقائد

 .العممية المعرفية

كالعقيدة في . الحكـ الذم ال يقبؿ الشؾ فيو لدل معتقده":مف الناحية المغكية تعنيالعقيدة  ك 

دي بو االعتقاد دكف العمؿ ؛ كعقيدة كجكد اهلل كبعث الرسؿ ، كجمع : الديف   العقيدة ىيما ييٍقصى

أما مف الناحية النفسية فتعرؼ العقائد عمى أنيا مجمكعة مف األحكاـ االحتمالية الذاتية ك . 2"عقائد

التي تمكف الفرد مف كصؼ ظاىرة أك أسمكبا ما بصفة محددة  مثؿ االعتقاد بككف الطبيعة البشرية 

، ك ىي بذلؾ تختمؼ عف العقائد الدينية في ككنيا تتشكؿ مف مجمكعة مف التصكرات ك 3خيرة

األحكاـ التي يطكرىا الفرد مف خالؿ تعاممو ك خبرتو مع العالـ الخارجي المحيط بو ك التي تصؼ 

 .لو مككنات ىذا العالـ

ك عمى اختالؼ مككنات ك أطراؼ العالـ الخارجي المحيط بالفرد تختمؼ ك تتعدد عقائده تجاىيا، 

يتشكؿ "النسؽ العقيدم بأنو " ىكلستي"لتشكؿ بذلؾ ما يسمى بالنظاـ أك النسؽ العقيدم ك يعرؼ 

مف عدد مف الصكر حكؿ الماضي،الحاضر، كالمستقبؿ،  حيث تحكم ىذه الصكر كؿ المعارؼ 

 converse، كما يعرفو ككنفرس 4"المتراكمة التي تحدد رؤية الفرد لنفسو كرؤيتو لمعالـ الخارجي

تركيبة مف األفكار ك المكاقؼ المترابطة مع بعض بشكؿ تكافقي ك اعتماد متبادؿ :" بأنو
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األكلى : ك انطالقا مف ىذيف التعريفيف يمكف تحديد خاصيتيف أساسيتيف لمنسؽ العقيدم. 1"كظيفي

... انو يتشكؿ مجمكعة مف العقائد التي تختمؼ باختالؼ مكضكعيا سكاء كاف سياسيا، دينيا، ثقافيا

 .ك الثانية  ىذه العقائد ىي مترابطة مع بعضيا البعض لتشكؿ في النياية كال مكحدا

ك قد أثبتت الدراسات النفسية التي أجريت خالؿ ثمانينات القرف العشريف أف األنساؽ العقيدية 

 ك التي تحدد كجية نظر الفرد schemaلألفراد ىي عبارة عف مجمكعة مف الخرائط المعرفية 

، role schema، حكؿ دكر الفرد other schema، حكؿ اآلخر self schemaحكؿ نفسو

 كما أثبتت دراسات الحقة أف صكرة الغير أك األخر ىي العقيدة  2...ك مكقفو تجاه األحداث

 .ك الخريطة المعرفية األساسية في تكجيو سمكؾ الفرد ك صانع القرار master beliefالمركزية 

العقيدية لمقادة بداياتيا في ميداف عمـ النفس االجتماعي مف خالؿ  ىذا ك تجد دراسات األنساؽ

التي حاكلت  cognitive consistency theory إسيامات نظرية التكافؽ أك االتساؽ المعرفي

 :3الربط بيف عقائد الفرد ك سمككو مف خالؿ طرح مجمكعة مف االفتراضات

  إف عقائد الفرد تشكؿ نظاما معينا يتككف مف عناصر ككحدات مترابطة معا بطريقة تدرجية مف

 .الميـ إلى األىـ

  كمما كانت عقائد الفرد مترابطة ك منظمة كمما قؿ اىتمامو بأم معمكمات جديدة قد ال تتكافؽ

 .مع ىذه العقائد خصكصا إذا تعمؽ األمر بعقائده المركزية
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  ،إف التغيير الممكف حصكلو في احد عقائد الفرد تؤدم إلي انتشار التغيير في باقي العقائد

 .كىذا نظرا لخاصية الترابط ك الترتيب اليرمي لكحدات النسؽ العقيدم

 كمما زاد انتظاـ ك ترابط النسؽ العقيدم لمفرد كمما زاد تأثير عقائده عمى القرارات التي يتخذىا. 

اعتمادا عمى ىذه االفتراضات تـ اعتبار النسؽ العقيدم لمفرد انو تركيبة مف األفكار ك اآلراء ك 

حكؿ العالـ الخارجي، ك ىي مرتبة بطريقة منظمة، ك - الفرد–التكجيات ك التي تحدد كجية نظره 

تدرجية مف الميـ إلى األىـ إضافة إلى أنيا مصنفة داخؿ ذىنو حسب مضمكف ىذه العقائد، ك 

يقـك الفرد مف خبلؿ العممية العقيدية بتطكير : "يقكؿ الدكتكر محمد السيد سميـ في ىذا اإلطار

تتميز ىذه العقائد بأنيا . مجمكعة مف العقائد عف طبيعة البيئة ك أساليب التعامؿ مع تناقضاتيا

ترتبط يبعضيا بركابط أفقية ك رأسية متعددة ذلؾ أف الفرد ال يطكر لنفسو مجمكعة عشكائية مف 

  ك في ذات السياؽ 1"العقائد ك لكنو ينشئ كبل متكامبل يتسـ بالترابط أم انو يشكؿ نسقا عقيديا

ك بالتالي -  يشير الكسندر جكرج أف العقائد المركزية ىي العقائد األكثر تأثيرا عمى سمكؾ الفرد

 operational codeمف باقي العقائد ك ىي تشكؿ النسؽ اإلجرائي مف النسؽ العقيدم - قراراتو

 . 2ليذا الفرد

ك تتأثر عممية بناء النسؽ العقيدم لمفرد بمختمؼ التطكرات التي شيدىا طيمة حياتو، فاختالؼ نمط 

التنشئة االجتماعية ك السياسية لمفرد ك القائد عمى كجو الخصكص، ك اختالؼ المؤثرات الدينية، 

يؤدم إلى اختالؼ األنساؽ العقيدية  لدل ... الخبرات الشخصية ك مستكل التطكر الثقافي ك التعميمي
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األفراد ك القادة كما تعمؿ ىذه المؤثرات عمى تمكيف القائد السياسي مف تطكير مجمكعة متكاممة مف 

 . 1العقائد السياسية عف البيئة المحيطة بو

ىذا مف ناحية تشكيؿ النسؽ العقيدم، أما مف ناحية كظيفتو فتتحدد أساسا في مساعدة الفرد عمى 

استيعاب المعمكمات الكاردة مف البيئة الخارجية ك ربطيا بعضيا ببعض ك األىـ مف ذلؾ يمعب النسؽ 

العقيدم دكرا محكريا في تحديد المعمكمات الممكف قبكليا ك استيعابيا خصكصا تمؾ التي تتكافؽ ك 

فالعقائد تكجو الفرد نحك قبكؿ معمكمات معينة أك نحك تجاىؿ أك رفض معمكمات "عقائده حكليا 

  فقد أكدت نظرية التكافؽ ك االتساؽ 2"أخرل طبقا لمدل اتساؽ تمؾ المعمكمات مع تمؾ العقائد

المعرفي عمى ىذه الفرضية حيث أف الفرد يميؿ إلى استيعاب المعمكمات الجديدة الكاردة إليو ك التي 

تتكافؽ ك طبيعة عقائده السابقة حكليا كما يشير ىكلستي في ذات السياؽ إلى أف عقائد الفرد قد تككف 

حركية ك قابمة لمتغيير ك التطكر ك ذلؾ بناء عمى كركد معمكمات جديدة تقتضي التغيير، لكف ذلؾ 

 openيعتمد عمى طبيعة النسؽ العقيدم ك خصائصو الشخصية لمفرد سكاءا كاف منغمقا أك منفتحا 

or closed mind.3 

 في سياؽ دراستو لخصائص الشخصية Milton Rokeachك في ىذا اإلطار يصؼ رككيش 

ك التي تعد مف أبرز دراسات النفسية حكؿ العقؿ   closed /open mindالمنفتحة ك المنغمقة

زيادة درجة : المنفتح ك العقؿ المنغمؽ كأحد أبعاد الشخصية ، ك قد حدد مميزات العقؿ المنغمؽ ب

القمؽ النفسي ، االىتماـ بمصدر المعمكمات أكثر مف مضمكنيا ، عدـ استيعاب المعمكمات التي ال 
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ك . 1تتكافؽ مع عقائده ،غير قادر عمى صػياغة سياسػة خارجية رشيدة نظرا إلىمالو العديد مف البدائؿ

في إطار الترابط بيف عقائد الفرد حسبما أكدت عميو نظرية االتساؽ المعرفي فإف أم تغيير في احد 

عقائد الفرد سيؤدم ذلؾ إلى تغيير في باقي العقائد، األمر الذم قد يدفع الفرد إلى تغيير عقائده بناءا 

عمى معمكمات أكيدة تشير إلى ذلؾ ك يستدؿ الدكتكر محمد السيد سميـ في ىذا اإلطار إلى كقائع 

 ك التي أدت إلى تغيير عقائد الرئيس األمريكي السابؽ 1989التدخؿ السكفياتي في أفغانستاف سنة 

 .2جيمي كارتر مما دفعو إلى تغيير سياستو الخارجية ك إقرار زيادة اإلنفاؽ العسكرم

ك بالتالي فما يمكف التأكيد عميو في األخير ك ىك أف النسؽ العقيدم ىك عبارة عف المصفاة التي 

يتمكف مف خالليا الفرد مف انتقاء ك تفسير المعمكمات الكاردة إليو مف العالـ المحيط بو، ك انطالقا مف 

ىذه الفرضية فإف سمككو في النياية ىك محصمة لعممية التفسير ك االنتقاء التي يقـك بيا النسؽ 

 .العقيدم لمفرد

 .لعقٌدي فً إطار عملٌة صنع القراراالنسق : المطلب الثانً

قبؿ التطرؽ إلى مكضكع النسؽ العقيدم ك دكره كأحد أبعاد البيئة النفسية لصانع القرار يجب 

 إحدل اىتمامات عمـ النفس ااإلقرار أكال أف مجمؿ الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع باعتباره

السياسي، ركزت ىذه الدراسات أساسا عمى دكر البيئة النفسية في صنع القرار الخارجي لمدكلة نظرا 

لتعاظـ دكر صانع القرار في ىذا المجاؿ  فيؤكد الكثير مف الباحثيف في مكضكع صنع القرار السياسي 

بالدكلة داخميا ك تحديدا خارجيا عمى أىمية ك الدكر الكبير الذم يمعبو النسؽ العقيدم لصانع القرار في 

التأثير عمى سمككياتو ك خياراتو، حيث يمكف اعتبار النسؽ العقيدم لمفرد المصفاة التي عف طريقيا 
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التي تأتيو مف البيئة المكضكعية، كما  (...معمكمات، مكاقؼ)يتقبؿ أك يمغي صانع القرار المدخالت 

مكضكع القرار، )تساعد األنساؽ العقيدية صانع القرار في استيعاب البيئة القرارية التي تكاجيو

فمف خالليا ينتقي صانع القرار المعمكمات التي تساعده عمى اتخاذ مكقؼ محدد، ك  (...الضغكطات

ك يقكؿ الكسندر جكرج .  بناءا عمييا يفسر ىذه المعمكمات ك كؿ المتغيرات المتعمقة بالمكقؼ القرارم

تكفر العقائد مجمكعة مف القيـ،المقاييس ك اإلرشادات التي تؤثر عمى خيارات :"في ىذا اإلطار

 ك قد تـ تحديد كظيفتيف أساسيتيف لمنسؽ العقيدم لمفرد كالتي تؤثر 1"القائد اإلستراتيجية ك التكتيكية

 : 2عمى سمككو السياسي

  حيث يحدد المعمكمات التي يتقبميا أك ال يتقبميا )يحدد النسؽ العقيدم نمط إدراكات الفرد لممكقؼ

 .كىك ما يسمى بالبعد المعرفي لمنسؽ العقيدم (الفرد

  تحديد أىداؼ كأكلكيات القائد كبالتالي البدائؿ المفضمة في مكقؼ معيف حيث يحدد الفرد مف خاللو

تصكراتو كمف ثـ استراتيجياتو حكؿ باقي األطراؼ مما يساعده عمى اختيار البدائؿ التي تتكافؽ كما 

 .كضعو، كىك ما يسمى بالبعد التفضيمي لمنسؽ العقيدم
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 :ك يكضح ىكلستي ىذيف البعديف مف خالؿ المخطط التالي

 

                                             مباشر

 .اتخاذ القرار في السياسة الخارجية  العالقة بيف النسؽ العقيدم ك:(04)شكؿ رقـ 

 .407: ص. تحمػيؿ السياسة الخارجية.  محمد السيد سميـ:المصدر

في عممية صنع القرار تشكؿ العقائد أدكات :" ك في ذات السياؽ ينكه كؿ مف بكنياـ ك شابيرك إلى انو

 ك للنقؿ المعمكمات لمربط بيف البدائؿ المتاحة ك بيف إدراؾ صانع القرار لنكايا ك سمكؾ األمـ األخر

 :2 ك في حقؿ القرار الخارجي يساعد النسؽ العقيد صانع القرار في1"بيف أىداؼ صانع القرار ذاتو

 بمكرة اإلطار الفكرم الذم مف خاللو يرل العالـ الخارجي  . 

  ،تحديد معالـ تصكراتو حكؿ المستقبؿ، ك بالتالي األىداؼ بعيدة المدل التي يجب تحقيقيا

 ...إضافة لمكسائؿ األزمة لذلؾ بيف الكسائؿ الدبمكماسية أك االقتصادية أك العسكرية

  تساعد العقائد صانع القرار عمى قمة المفاضمة بيف الخيارات المتعددة لمقرار، حيث يميؿ

 .الختيار البدائؿ األقرب لعقائده

 األخالقية التي تمكنو مف تقييـ نفسو ك اآلخريفركما تكفر لو مجمكعة مف المعايي . 
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فتتمثؿ أىمية النسؽ العقيدم بالنسبة لمفرد في حياتو اليكمية ككنو يمكف الفرد مف تبسيط الكاقع المعقد 

في ذىنو ك محاكلة إدراكو اعتمادا عمى خبراتو السابقة، كما يعمد القائد السياسي إلى تبسيط الكاقع 

انطالقا مف خارطتو المعرفية حكؿ العالـ السياسي في ذىنو، ك التي تعني بالتحديد النسؽ اإلجرائي 

 1.لمفاعؿ السياسي

ك اإلقرار بأىمية النسؽ العقيدم ك قدرتو الكبيرة عمى تكجيو سمكؾ صانع القرار ال يمغي مف أىمية 

العكامؿ األخرل المحددة لمبيئة القرارية بالدكلة، إال انو بالمقابؿ ىناؾ مجمكعة مف الظركؼ المتعمقة 

ببيئة صنع القرار خصكصا تمؾ المتعمقة بالمعمكمات المتكافرة، ك التي قد تؤدم في النياية زيادة تأثير 

 :2النسؽ العقيدم عمى تكجيو سمكؾ صانع القرار ك قد حددىا ىكلستي في ثالث مكاقؼ أساسية

  ك التي تتطمب تجديد أسمكب التعامؿ بما يتجكز الطرؽ الركتينية مثؿ مكقؼ المكاقؼ الجديدة 

 .اتخاذ قرار الحرب

  خصكصا إذا ما اقترنت بشح في المعمكمات المتكافرة حكؿ المكاقؼ الغامضة ك الغير أكيدة

 .المكقؼ القرارم

  مكاقؼ القمؽ ك اإلجياد النفسي حيث يككف صانع القرار في كضعية ضغط نفسي ك عاطفي 

تقؿ خاللو قدرتو عمى استيعاب المعمكمات الكاردة حكؿ المكقؼ ك يككف نسقو العقيدم ىنا ىك 

  3.الممجأ الكحيد لصانع القرار مف اجؿ المفاضمة بيف البدائؿ ك الخيارات

                                                           
1
 Alexander George," the operational code: a neglected approach to the study of political leaders and 

decision –making".op.cit, p :200. 
2

   Stephen walker, « the motivational foundations of political belief systems »international studies quarterly, 
vol :27,no :02.juin1983.p :180. 
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ك يحكم النسؽ اإلجرائي مختمؼ آراء ك تكجيات القائد السياسي حكؿ الكاقع السياسي المحيط بو، 

تصكرات - العقائد الفمسفية-حيث تصنؼ ىذه العقائد إلى عقائد فمسفية ك عقائد إجرائية، يقصد باألكلى

القائد حكؿ جكىر الحياة السياسية، طبيعة ك أصؿ الصراع السياسي، دكر الفرد في التطكر التاريخي 

 معتقداتو حكؿ الكسائؿ كاألدكات   فييinstrumental beliefsأما عف العقائد األدائية ...لألحداث

 .   1المستخدمة في تسيير الحياة السياسية

ك تعد كؿ مف دراسات الكسندر جكرج ك ىكلستي مبادرات جد ىامة مف اجؿ تبسيط ك منيجة عممية 

إال أف ىذه الدراسة ال تقتصر فقط عمى . دراسة دكر األنساؽ العقيدية ضمف عممية صناعة القرار ككؿ

تحديد أىـ مالمح النسؽ العقيدم لصانع القرار، ك إنما تكمف النقطة الجكىرية في عممية ربط ك تحميؿ 

 .تأثير ىذه العقائد عمى سمكؾ صانع القرار

فعممية التركيز عمى صانع القرار قد ال تككف كافية عند الحديث عف العالقة التفاعمية بيف عقائد صانع 

القرار ك قراراتو المتخذة في ىذا اإلطار، ك قد حاكؿ الكسندر جكرج تحديد طريقتيف أساسيتيف لمدراسة 

 :2تتمثالف في

ك تسمى بعممية التكافؽ مف خالؿ : اكتشاؼ الركابط بيف العقائد ك مضمكف القرارات المتخذة .1

دراسة التكافؽ بيف عقائد صانع القرار ك أىـ القرارات التي اتخذىا، فييتـ الباحث ىنا أكال بدراسة ك 

تتبع خمفية صانع القرار ك أىـ تكجياتو ،أفكاره ك عقائده السياسية، ثـ ثانيا محاكلة دراسة التكافؽ بيف 

ىذه العقائد ك أىـ القرارات التي اتخذىا كصانع قرار، كما تتطمب ىذه العممية التحميمية دراسة مدل 
                                                           
1
 Alexander George," the operational code: a neglected approach to the study of political leaders and 
decision –making".op.cit.p :199. 
2
 Alexander george « the causal nexus between cognitive beliefs and decision making behavior : the 
operational code ».op .cit.p p :105. 



  

التكافؽ مع القرارات التي لـ يخترىا صانع القرار ك التي مثمت بدائؿ لنفس القرار عمى النحك المبيف في 

 :الشكؿ التالي

 :إلى مكقؼ قرارم معيف  (xxx)حيث يمثؿ الرمز

  متغير مستقؿ                                            متغير تابع

                                                       

                                                     

 

  بدائؿ المكقؼ القرارم:(05)الشكؿ رقـ

 :المصدر

Alexander george « the causal nexus between cognitive beliefs and decision 

making behavior : the operational code ». p 112 

إال أف ىذه الطريقة قد تكاجو صعكبة كبيرة في حالة غمكض ك عدـ تناسؽ عقائد صانع القرار مما قد 

  .يؤدم إلى الخطأ في التفسير عند دراسة التكافؽ

حيث تحدد ىذه الطريقة كيفية فيـ ك تعريؼ صانع القرار لممكقؼ : تتبع عممية تفسير المعمكمات .2

بناءا عمى المعمكمات التي تمقاىا حكؿ مكضكع القرار، فالمعمكمات التي يتمقاىا صانع القرار تحدد 

كيفية إدراكو ليذا الكاقع ك بالتالي تككف ميمة الباحث ىنا ىي في تتبع عممية تفسير ىذه المعمكمات 

ك تتبع العممية إلى لحظة اتخاذ القرار كفؽ مراحؿ صنع القرار التي تحدثنا  في ذىف صانع القرار

تيدؼ طريقة التتبع العممياتي لمتأسيس لسبؿ تأثير :" اإلطار عنيا، فيقكؿ الكسندر جكرج في ىذا

xxx 

(تـ اختياره مف طرؼ صانع القرار) خيار أ  

 (لـ يتـ اختياره مف طرؼ صانع القرار) خيار ب

 
   (لـ يتـ اختياره مف طرؼ صانع القرار) خيار ج

                                              
 



  

عقائد الفاعؿ السياسي عمى عممية تقبمو ك تقييمو لممعمكمات الكاردة إليو حكؿ المكقؼ، تعريفو 

 .1"ليذا المكقؼ، تحديده لمخيارات المتاحة ك تقييميا، ك أخيرا اختياره ألحد بدائؿ الفعؿ

لعؿ عممية تتبع مراحؿ صنع قرارات محددة بالنسبة لمنظاـ السياسي ك محاكلة مقارنتيا بعقائد صانع 

القرار ك تبياف دكره في ىذا اإلطار يتطمب تكافر معمكمات كثيرة ال يستياف بأىميتيا بالنسبة لمباحث 

مف جية ك بالنسبة لمنظاـ السياسي مف جية ثانية، حيث أف بعض المعمكمات حكؿ مكاقؼ قرارية 

معينة قد تصنؼ في خانة الممفات السرية بالنسبة لمنظاـ مما يطرح صعكبات كبيرة عمى الباحث في 

 .ىذا اإلطار

 المنهج اإلجرائً لدراسة األنساق العقٌدٌة: المطلب الثالث

 مف بيف المناىج الحديثة ك التي تـ تأسيسيا ك تطكيرىا خصيصا لدراسة     يعد المنيج اإلجرائي

كتحميؿ األنساؽ العقيدية لمقادة السياسييف، ك تركيزنا عمى ىذا المنيج ال ينفي كجكد مناىج أخرل 

 إال انو ...منيج الذكاء االصطناعي، منيج الخريطة المعرفية، منيج األسمكب السياسي: لمدراسة مثؿ

ك نظرا لالنتقادات التي كجيت ليذه المناىج مف حيث عدـ قدرتيا عمى التكصؿ إلى نتائج دقيقة 

إضافة إلى الغمكض الذم يشكب ىذه المناىج حيث لـ يثبت استخداميا في الحاالت العربية، ىذا مف 

جية ك نظرا لالمتيازات التي يتكافر عمييا المنيج اإلجرائي مف دقة في التحميؿ ك سيكلة االستخداـ 

 .مف جية ثانية فانو سيتـ االعتماد عميو مف اجؿ تحميؿ األنساؽ العقيدية لصناع القرار محؿ الدراسة

                                                           
1
 Ibid.p :113. 


 ك ذلؾ استنادا إلى استخدامو مف طرؼ الدكتكر محمد operational codesاستخدمنا مصطمح المنيج اإلجرائي كترجمة ؿ   

السيد سميـ في دراستو حكؿ النسؽ العقيدم الناصرم كما أف ىذا المصطمح ىك المفيـك األقرب لممعنى الحقيقي لمكممة 
 .االنجميزية ك ما يقابميا بالعربية


، ص دراسة في العقائد ك السياسة الخارجية: التحميؿ السياسي الناصرممحمد السيد سميـ، : لممزيد حكؿ ىذه المناىج انظر  

 .42-37: ص



  

ك قد أجريت العديد مف الدراسات التي حاكلت الربط بيف النسؽ العقيدم لألفراد أك الجماعات ك 

تحت   nathan leitesسمككيـ السياسي، لعؿ أبكرىا الدراسة التي قاـ بيا األمريكي ناثاف ليتس 

 حكؿ األنساؽ العممية كالسياسية كالعسكرية لمدراسات rand corporationإشراؼ مؤسسة راند 

العقيدية لمقيادات في االتحاد السكفيتي سابقا، ك التي أصدرت في مؤلفيف األكؿ حكؿ دراسة األنساؽ 

 1953 ك دراسة أخرل حكؿ البمشفية سنة 1951سنة  (المكتب السياسي)العقيدية لمنخب السياسية 

خالؿ خمسينات القرف الماضي ك التي  (مف خالؿ التركيز عمى شخصيتي كؿ مف ستاليف ك لينيف)

ساىمت في تطكير المنيج السمككي في العمـك السياسية ك العمـك االجتماعية عمى العمـك أيف حاكؿ 

ليتز دراسة ك تحميؿ األنساؽ العقيدية لكؿ مف لينيف ك ستاليف مف خالؿ دراسة الخمفية االجتماعية 

 . التي أثرت عمى تطكير تكجياتيما السياسية

النيج :" ك بعد حكالي خمسكف عاما أعيد طرح ىذا المكضكع مف خالؿ دراسة الكسندر جكرج بعنكاف

 ك قد حاكؿ جكرج مف خالليا التركيز عمى 1"اإلجرائي مقترب لدراسة القادة السياسييف ك صنع القرار

مكضكع النسؽ العقيدم لمقائد السياسي مف خالؿ دراسة مختمؼ أبعاده، تطكير النيج اإلجرائي الذم 

حاكؿ تبسيطيا مف خالؿ كضع مجمكعة - الكسندر جكرج–درس مف خاللو ليتز العقائد البمشفية لكنو 

مف النقاط األساسية ك التي تمكف مف رسـ ك تحديد معالـ النسؽ العقيدم لمفرد ك نظرتو لمعالـ 

الخارجي ك بالتالي سمككو السياسي ك ذلؾ بطرح مف مجمكعة مف األسئمة التي تتعمؽ بمجمؿ جكانب 

 :النسؽ اإلجرائي لمفاعؿ السياسي حيث صنفيا إلى أسئمة تتعمؽ بالعقائد الفمسفية ك العقائد اإلجرائية

 أسئمة العقائد الفمسفية: 

                                                           
1
 Stephen walker, "the evolution of operational codes analysis " op.cit.p :403 



  

 انسجاـ أـ تنازع كما طبيعة األعداء السياسييف؟: ما ىي طبيعة الحياة السياسية  .1

ما ىي احتماالت تحقيؽ الفرد ألىدافو السياسية ك آلمالو؟ ىؿ يمكنو التفاؤؿ حياؿ تحقيقيا أـ  .2

 ال؟

 ىؿ يمكف التنبؤ بالمستقبؿ في الحياة السياسية؟ .3

؟ كما ىك دكر الفرد في تحريؾ التاريخ لالتجاه مإلى أم مدل يمكف التحكـ في التطكر التاريخ .4

 المطمكب؟

 ما ىك دكر الحظ ك المصادفة في الشؤكف اإلنسانية كالتطكر التاريخي؟ .5

 أسئمة العقائد األدائية: 

 ما ىي الطريقة األمثؿ الختيار األىداؼ في العمؿ السياسي؟ .1

 ؟(الطريقة األمثؿ لتحقيؽ األىداؼ)كيؼ يمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ  .2

 كيؼ يمكف حساب المخاطرة السياسية أك ضبطيا كالتحكـ فييا؟ .3

 ما ىك دكر التكقيت األفضؿ لمعمؿ عمى دعـ طمكح الفرد؟ .4

 ما ىك دكر األدكات كالكسائؿ المختمفة في تحقيؽ طمكحات الفرد؟ .5

مف خالؿ ىذه األسئمة يتضح لنا أف النيج اإلجرائي ىك عبارة عف حكصمة ألىـ العقائد السياسية 

لمفرد، ك قد حدد الكسندر جكرج أىمية العقائد التي يركز عمييا المنيج اإلجرائي ككنيا التي تتعمؽ 

بقضايا أساسية في الحياة السياسية  ك تمكف القائد السياسي مف فيـ الكاقع المحيط بو، كما تمثؿ 



  

اإلطار الذم مف خاللو يستطيع فيـ ك تحميؿ المعمكمات الكاردة  بطريقة عقالنية بما يتكافؽ ك قيمو 

 :2كؿ ذلؾ مف خالؿ تكجيو صانع القرار في. 1كأىدافو

 قدراتو التشخيصية diagonistic propensities :مف الحد أك تكسيع حيث يعمؿ عمى 

 .محددةفي اتجاىات ك تكجيييا البحث كالتقييـ ك تشخيصو لمكضع قدراتو عمى نطاؽ 

 قدراتو عمى االختيار choice propensities : مف خالؿ تمكيف صانع القرار مف لتفضيؿ

 . بدائؿ معينة لمقرار عمى أخرل

ك يضيؼ جكرج ىنا أف إدراؾ صانع القرار لمكضكع القرار قد يتأثر كثيرا بتصكراتو حكؿ العدك 

فصكرة الخصـ عمى انو عدائي  قد تجعؿ صانع القرار يفسر أم تفاعالت مع ىذا الخصـ عمى 

كما أف اىتمامو بالمعمكمات حكؿ المكقؼ قد تتناقص كمما اعتقد صانع . أنيا خطر ييدد بالده

 .3في حيف أنيا قد تتضاعؼ إذا ما تعدد األعداء في نظره (فرد أك دكلة)القرار أف عدكه مكحد

ك بطرح ىذه األسئمة كمحاكلة لفيـ عقائد صانع القرار حكؿ العالـ الخارجي، يتمكف الباحث في مجاؿ 

األنساؽ العقيدية مف تحميؿ ك استخراج المالمح األساسية لمنسؽ العقيدم لمختمؼ القادة السياسييف ك 

ذلؾ مف خالؿ تحميؿ خطاباتيـ، لقاءاتيـ الصحفية ك مختمؼ أشكاؿ إنتاجاتيـ الفكرية باالعتماد عمى 

تقنية تحميؿ المضمكف، فمف خالؿ ىذه األسئمة حاكؿ جكرج تكفير منيجية عممية لمباحثيف حكؿ دكر 

 . 4العقائد مقابؿ التحميؿ النفسي الكالسيكي
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 Alexander george « the causal nexus between cognitive beliefs and decision making behavior : the 
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ك اعتمادا عمى مفيـك النيج اإلجرائي ك مف اجؿ التكصؿ إلى تصنيؼ عاـ لمقادة السياسييف صنؼ 

، ك ذلؾ بناءا عمى تصكراتيـ حكؿ A,B,C,D,E,F))أصناؼ (06)ىكلستي صناع القرار إلى ستة 

 : طبيعة العالـ السياسي ك مصادر الصراع فيو عمى النحك المبيف في الشكؿ التالي

 تصنيفات ىكلستي لألنساؽ العقيدية تبعا لطبيعة الحياة السياسية: (01)جدكؿ رقـ

 Stephen walker, « the motivational foundations of political belief :المصدر

systems »p :182  

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىكلستي قد اعتمد في تصنيفو لمعقائد أساسا عمى ما سماه بالعقائد الكبرل 

 اعتمادا عمى السؤاؿ األكؿ مف األسئمة العقيدية التي حددىا الكسندر master beliefsأك المسيطرة 

كما أنو  جكرج حكؿ طبيعة الحياة السياسية، ك التي في رأيو تعد األكثر تأثيرا عمى سمكؾ صانع القرار

حكؿ مستكيات التحميؿ ك   k. Waltzمف جية ثانية قد طكر تصنيفاتو متأثرا بتصنيفات كينيث ككلتز

 .1ك النظاـ الدكلي الفرد، الدكلة: التي قسميا إلى ثالث

                                                           
1
 Stephen walker, « the evolution of operational codes analysis » op.cit.p :181. 

 ما طبيعة العالـ السياسي؟ 

 عالـ منسجـ ما ىي أىـ مصادر الصراع ؟

 (الصراع صفة مؤقتة)

 عالـ صراعي

 (الصراع صفة دائمة)

 A D ةالطبيعة اإلنساني

 B E سمككات الدكؿ

 C F النظاـ الدكلي



  

ك مف خالؿ الجدكؿ يتضح أف ىكلستي قد بنى ىذه التصنيفات عمى فرضية أف عقائد الفرد ىي 

مترابطة ك أف كجكد عقائد معينة سيؤدم بالضركرة إلى كجكد عقائد أخرل ك ىك ما يجعؿ مف نمكذجو 

أداة منيجية تمكف الباحث مف التنبؤ بسمككات القائد محؿ الدراسة، فمثال القائد الذم يؤمف بأف 

الصراع ىك صفة دائمة تميز عالـ السياسة سيككف بالضركرة متشائما حكؿ إمكانية تحقيؽ القيـ 

السياسية، يتصكر المستقبؿ السياسي بأنو أقؿ قابمية لمتنبؤ، ك اقؿ اقتناعا بالقدرة عمى السيطرة عمى 

بالمقابؿ فإف القائد الذم يرل باف . الشؤكف السياسية لمحظ فيأكبر   دكريسندكالتطكر التاريخي 

الصراع ىك مؤقت سيككف أكثر تفاؤال في شاف تحقيؽ األىداؼ ك القيـ السياسية كما انو سيككف أكثر 

ثقة في إمكانية التنبؤ بتطكر األحداث السياسية في المستقبؿ ك يؤمف بإمكانية التحكـ في ىذا التطكر 

 .1ك بالتالي سيككف اقؿ اقتناعا بدكر الحظ في ىذا اإلطار

ك اعتمادا عمى ما تكصؿ إليو الكسندر جكرج ك ىكلستي أجريت العديد مف الدراسات حكؿ األنساؽ 

فعمى المستكل األمريكي . العقيدية لمقادة السياسييف مف اجؿ استخالص رؤيتيـ حكؿ العالـ المحيط بيـ

حاكؿ الكثير مف الباحثيف دراسة األنساؽ العقيدية لمقادة أمثاؿ الرئيس كارتر، جكرج بكش، بيؿ 

ىذا ك تمثؿ دراسة الدكتكر محمد السيد سميـ حكؿ النسؽ العقيدم لمرئيس المصرم جماؿ ....كمنتكف

عبد الناصر دراسة رائدة في مكضكع األنساؽ العقيدية لمقيادات العربية، ك دراسة الدكتكر عالء عبد 

، جكاف 03مجمة رؤل إستراتيجية، عدد )الحفيظ محمد حكؿ النسؽ السياسي لرجب طيب اردكغاف

، إال أف مثؿ ىذه الدراسات في النطاؽ العربي تعد جد قميمة مقابؿ مجاؿ الصالحيات الكاسع (2013

 .الذم تتمتع بو القيادات العربية في مجاؿ صنع القرار السياسي

                                                           
1
 Stephen walker  « operational code analysis as a scientific research program : a cautionary tale ». op.cit, 
p p :253-254. 



  

 تقنٌة تحلٌل المضمون و دراسة األنساق العقٌدٌة: المطلب الرابع

تعد تقنية تحميؿ المضمكف مف بيف أىـ التقنيات العممية المتاحة أماـ الباحثيف لدراسة ك 

استخالص األنساؽ العقيدية لمقادة السياسييف انطالقا مف خطاباتيـ ك مؤلفاتيـ ك تصريحاتيـ، ك 

يختمؼ مفيـك تحميؿ المضمكف عمى اختالؼ المجاالت البحثية خصكصا إذا ما تعمؽ األمر بطبيعة 

المادة الخاضعة لمتحميؿ ك اليدؼ المرجك منو فقد يككف ىدؼ الباحث في عمـك اإلعالـ تحميؿ 

مضمكف المكاد اإلعالمية مف حصص ك مقابالت ك برامج مف اجؿ البحث حكؿ مضمكنيا أك 

في حيف يككف ىدؼ الباحث في عمـك المساف لمخطابات ك مكاد االتصاؿ ىك تحميميا .. اتجاىاتيا

أما الباحث في عمـ السياسية ...تحميال لغكيا بحثا عف المفردات المستخدمة ك األسمكب المغكم المتبع

فيقد يركز تحميمو حكؿ الخطابات السياسية أك الكثائؽ الرسمية مف اجؿ استخالص األفكار ك 

أحد أساليب البحث :" ك عمى العمـك تعرؼ تقنية تحميؿ بككنيا. التكجيات السياسية التي تحكييا

العممي التي تيدؼ إلى الكصؼ المكضكعي ك المنظـ ك الكمي لممضمكف الظاىر لمادة مف مكاد 

-تقنية غير مباشرة تستعمؿ في منتجات مكتكبة أك سمعية أك سميعة:" كما تعرؼ بأنيا" االتصاؿ

ك مف خالؿ التعريفيف   1"بصرية صادرة عف أفراد أك مجمكعة ك التي يظير محتكاىا في شكؿ مرقـ

ككنيا تستيدؼ تحميؿ مكاد اتصالية مختمفة قد تككف : يمكننا حصر أىـ خصائص ىذه التقنية في

مف اجؿ  البحث فيما كراء ىذه الكسائؿ االتصالية مف مفاىيـ ك رسائؿ أك ... مكتكبة أك مسمكعة

 .كما أنيا تستخدـ األرقاـ ك اإلحصاءات مف اجؿ القياـ بعممية التحميؿ... اتجاىات

                                                           
1

: ص .2007الفسيمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع، : ، الجزائرليؿ المحتكل لمباحثيف ك الطمبة الجامعييفحت، يكسؼ تمار  
06. 



  

ك قبؿ الشركع في عممية تحميؿ المضمكف عمى الباحث أف يحدد طبيعة أدكات التحميؿ التي سيستند 

ثـ يقـك بتحديد كحدة التحميؿ ... إلييا سكاءا كانت في شكؿ خطابات مكتكبة، مقابالت صحفية، كتب

: ك تتنكع كحدات التحميؿ بيف كحدات لمتحميؿ حسب الشكؿ مثؿ. التي سيعتمد عمييا أثناء التحميؿ

ك عادة ما يستخدـ ىذا النكع في البحكث اإلعالمية كما تتناسب ك المكاد ... المقطة، الزمف، المساحة

، العبارة، (الكممة)المفردة : ك ثانيا كحدات التحميؿ حسب المضمكف مثؿ. السميعة البصرية

 . ك التي تتناسب ك الكثائؽ المكتكبة1...المكضكع

ك عند الحديث عف تحميؿ الخطابات السياسية  لمقادة السياسييف تطرح إشكالية عامة فيما يخص 

 ghost" تحميؿ المضمكف لمخطابات السياسية كىك ما اصطمح عمى تسميتيا بمشكمة التأليؼ 

writing حسب مرغريت ىيرماف ك المقصكد بيا ىك تفضيؿ نكع الكثائؽ " أك كتابة األشباح

التي تـ تأليفيا مف طرؼ القائد بحد ذاتو مثؿ المقابالت ك  (...خطابات، مؤلفات)المستخدمة 

عكض الخطابات السياسية التي يتـ كتابتيا مف طرؼ أشخاص آخريف بطمب ... التصريحات الصحفية

ك الكاقع أف ىذه اإلشكالية قد تقؿ أىميتيا إذا ما تكممنا عف ميزات ك خصائص الخطابات . 2مف القائد

السياسية الرسمية، فمف جية فككف القائد السياسي ىك المعني في النياية بيذا الخطاب مف حيث ككنو 

سيقرؤه أماـ الجماىير تعبيرا عف الصكرة التي يريد إيصاليا إلى ىذه الجماىير في إطار ما يسمى 

بالصكرة الجماىيرية لمقائد تجعؿ القائد مضطرا لاللتزاـ بما قالو في الخطاب، إضافة إلى انو في بعض 

األحياف قد يشارؾ القائد السياسي في عممية كتابة الخطابات التي يكجييا لمشعب عمى األقؿ مف 
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 .54: نفس المرجع، ص  
2

   Mark schafer, « issues in assessing psychological characteristics at a distance : an introduction to the 
symposium » political psychology. Vol :21,no :3.sep 2000. P :515. 



  

 ىذا إضافة إلى أف القائد السياسي لف ينسب إلى نفسو أفكارا ال تتكافؽ 1خالؿ قراءة الخطاب قبؿ إلقائو

األفراد يتجيكف "مع معتقاتو ك يقـك بقراءتيا، ك في ىذا اإلطار تؤكد نظرية االتساؽ المعرفي أف 

  2 "تمقائيا إلى تحقيؽ نكع مف االتساؽ بيف أقكاليـ المعمنة ك عقائدىـ الفعمية

ك بالعكدة لمكضكع تحميؿ مضمكف العقائد السياسية لمقادة السياسييف محؿ الدراسة فسنحاكؿ بناء 

األنساؽ السياسية العقيدية لكؿ مف الرئيس بكتفميقة ك الممؾ عبد اهلل الثاني اعتمادا عمى الكثائؽ 

ك  (www.el-mouradia.dz)المعمنة ك المتكافرة أساسا مف خالؿ مكاقع رسمية لمرئاسة الجزائرية

ك ىي تتنكع بيف خطابات ك تصريحات . (http://www.kingabdullah.jo)مكقع الممؾ األردني 

رسمية، مقابالت صحفية بالنسبة لمرئيس بكتفميقة ىذا إضافة إلى مقاالت مف تأليؼ الممؾ األردني عبد 

ك قد ركزنا في ىذا اإلطار عمى الكثائؽ التي  تحكم احد األفكار العقيدية المشار إلييا في أسئمة .  اهلل

  .الكسندر جكرج في النيج اإلجرائي، ك قد اعتمدنا في ذلؾ عمى الفقرة ككحدة تحميؿ أساسية

ك قد حاكلنا استخالص العقائد السياسية ك تصنيفيا بناءا عمى احتكائيا عمى احد األجكبة لألسئمة 

 :3العقيدية لممنيج اإلجرائي الفمسفية ك األدائية انطالقا مف المقاييس التالية

 العقائد الفمسفية: 

 ىؿ ىك عالـ صراعي أك تعاكني؟: طبيعة العالـ السياسي .1

 نتيجة لمطبيعة البشرية، أـ انو نتيجة لمخصائص السياسية ك األيديكلكجية ك : مصدر الصراع

 ....االقتصادية لمدكلة، أـ انو نتيجة لمفكضى الدكلية

                                                           
1
 Ibidem. 

2
. 64: ص ، مرجع سابؽ،دراسة في العقائد ك السياسة الخارجية: التحميؿ السياسي الناصرممحمد السيد سميـ،   
3
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 يتحقؽ السالـ عف طريؽ االتصاؿ ك التفاكض بيف الفئات االجتماعية، : شركط السالـ االجتماعي

أك عف طريؽ إزالة مصادر عدـ المساكاة االجتماعية، أك عف طريؽ تحقيؽ تكازف اجتماعي، أك 

 ...بتغيير النظاـ بأسره

 ىؿ ىك عبارة عف مباراة صفرية أـ انو مباراة غير صفرية يكسب فييا أك يخسر : طبيعة الصراع

 .الطرفاف معا

 ىؿ الصراعات السياسية جزء مف صراع رئيسي كاحد أـ أف لكؿ صراع أسبابو : مجاؿ الصراع

 .المستقمة

 ىؿ الصراع ظاىرة ضركرية أـ انو يؤدم كظيفة اجتماعية ايجابية، أـ انو ظاىرة : دكر الصراع

 .سمبية يجب التخمص منيا

ىؿ العدك ذك طبيعة تدميرية تيدؼ إلى إنياء الكجكد القكمي، تكسعي، : طبيعة العدك السياسي .2

 ... عدك عدكاني، ذك طبيعة دفاعية، تكفيقية أك سالمية، أـ انو ميتـ فقط بأىدافو الداخمية؟

 يستمد العدك أىدافو مف أيديكلكجية محددة، تقاليد تاريخية لمعدك، :مصادر أىداؼ العدك

احتياجات اجتماعية، طبيعة القيادات السياسية، أـ أف الضغكط الخارجية عمى العدك ىي التي 

 .تحدد لو أىدافو؟

 العداء ىك دائـ ك شامؿ لكؿ القضايا محؿ الخالؼ، أـ انو مؤقت ك قاصر : طبيعة عداء العدك

 عمى قضايا محددة؟

 ىؿ يرد العدك بالمثؿ، أـ انو يتجاىؿ المبادرة أك : احتماؿ رد فعؿ العدك لممبادرات التكفيقية

 يستغؿ المبادرة لمحصكؿ عمى مزايا لنفسو؟



  

 ىؿ يتراجع العدك أماـ الشدة، أـ انو يرد بالمثؿ، أـ يتجاىؿ : احتماؿ رد فعؿ العدك لسياسة الشدة

 تمؾ السياسة أـ انو يستغميا لمحصكؿ عمى مزايا لنفسو؟

  ىؿ يرل العدك تمؾ الدكلة عمى أنيا ذات طبيعة : (الدكلة محؿ التحميؿ)رؤية العدك ألعدائو

تدميرية، تكسعية، عدكانية، أـ أنيا ذات طبيعة دفاعية، تكفيقية، سالمية، أـ أنيا ميتمة فقط 

 بأىدافيا الداخمية؟ 

 ىؿ يرل أف الصراع حتمي ك ال يمكف تجنبو أـ انو يرل أف الصراع : رؤية العدك لمصراع الدكلي

 كظاىرة غير مرغكبة؟

 ىؿ العدك كحدة كاحدة متجانسة أـ انو مككف مف فئات : طبيعة نظاـ اتخاذ القرار لدل العدك

 سياسية متجانسة؟

 ىؿ العدك قائد استعمارم، قائد معاد لمثكرة في العالـ، عميؿ : الدكر السياسي الدكلي لمعدك

 استعمارم، عميؿ معاد لمثكرة، عميؿ شيكعي، عميؿ صييكني أـ انو مخرب إقميمي؟

 يختار العدك أىدافا قصكل أك أىداؼ محدكدة، ىؿ يختار أىداؼ : كيؼ يختار العدك أىدافو

كاقعية أـ غير كاقعية، ىؿ ىك مرف أـ غير مرف في اختيار أىدافو، ك ىؿ يمكف التنبؤ بطريقة 

 اختيار تمؾ األىداؼ؟

 يحقؽ العدك أىدافو بعد إعداد دقيؽ ك تشاكر مع حمفائو؟ ىؿ : منيج العدك في تحقيؽ أىدافو

 يميؿ العدك إلى التدرج في تحقيؽ اليدؼ أـ إتباع أسمكب الدفعة القكية؟

 ىؿ يتبع العدك إستراتيجية استسالمية، تكفيقية، ردعية، أك عدكانية؟: اإلستراتيجية السياسية لمعدك 

 : خصائص النظاـ الدكلي .3

 تعاكنية أـ صراعية: طبيعة النظاـ الدكلي الراىف. 



  

 أحادم القطبية، ثنائي القطبية، أـ متعدد األقطاب؟: ىيكؿ النظاـ الدكلي 

 النظاـ الدكلي مستقر أـ غير مستقر؟: استقرار النظاـ الدكلي 

 رؤية القائد لدكر دكلتو كقاعدة لمثكرة ك التحرر العالمي، كقائد : دكر الدكلة في النظاـ الدكلي

إقميمي أـ كدكلة مستقمة نشيطة، أك دكلة معادية لالستعمار ك مؤيدة لحركات التحرر، أـ كعدك 

لمشيكعية، كعدك لمصييكنية، كمدافع عف أيديكلكجية معينة، ككسيط دكلي، كقائد تكاممي، كعامؿ 

 ...في تنمية دكؿ أخرل، كحميؼ، صانع سالـ

 : التفاؤؿ السياسي .4

 ىؿ يتكقع القائد أف تتحقؽ أىدافو في المدل المنظكر، أـ ال يتكقع : التفاؤؿ ك التشاـؤ السياسي

 ذلؾ؟

 التفاؤؿ أـ التشاـؤ مرتبطاف : نطاؽ التفاؤؿ السياسي 

 ىؿ التفاؤؿ أـ التشاـؤ السياسي مرتبطاف بشركط محددة أـ أنيما : مشركطية التفاؤؿ السياسي

 مطمقاف؟

 أـ في مصمحة عدكه (القائد )الزمف في مصمحتو: الكقت في مصمحة مف. 

 ىؿ يمكف التنبؤ باالتجاىات العامة لمحياة :إمكانية التنبؤ في الحياة السياسية .5

 .السياسية، أـ أف التنبؤ عممية مستحيمة

 يمكف التنبؤ بشكؿ دقيؽ، أـ بشكؿ احتمالي، أـ انو ال يمكف : درجة التنبؤ في الحياة السياسية

 التنبؤ عمى اإلطالؽ؟

 التطكر التاريخي، أشكاؿ النظاـ الدكلي، العدك السياسي، سياسات : مجاالت التنبؤ السياسي

 محددة، كقائع محددة؟



  

إلى أم حد يستطيع القائد أف يؤثر في العممية : دكر القائد السياسي في الحياة السياسية .6

 السياسية ك ىؿ يستطيع أف يفعؿ ذلؾ كحده أـ بالتعاكف مع قكل سياسية أخرل؟

 العقائد األدائية: 

ىؿ يجب عمى القائد السياسي أف يختار أىدافا سياسية : منيج اختيار األىداؼ السياسية .1

 قصكل أـ أىدافا ممكنة؟

 ىؿ تتكامؿ األىداؼ السياسية أـ انو يجب التضحية ببعض : العالقة بيف األىداؼ السياسية

 األىداؼ في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ محددة؟

 ىؿ يجب عمى القائد أف يتمسؾ بأىدافو السياسية، أـ يمكنو : إمكانية تغيير األىداؼ السياسية

 التنازؿ عمى بعض األىداؼ ك تعديميا؟

ىؿ يجب تحقيؽ األىداؼ السياسية بعد إعداد دقيؽ أـ انو : مناىج تحقيؽ األىداؼ السياسية .2

يمكف إتباع أسمكب المحاكلة ك الخطأ، أك األسمكب التدريجي أـ أسمكب الدفعة القكية أك التعبئة 

 الشاممة لممكارد؟

 .ترمز مثؿ استراتيجي العدك السياسي: اإلستراتيجية السياسية .3

ىؿ يمكف إتباع سياسات تنطكم عمى مخاطرة سياسية، اـ يجب تجنب : المخاطرة السياسية .4

 ىذه السياسات؟

 عف طريؽ التقميؿ مف حجـ المكارد المخصصة : كيفية تفادم اآلثار السمبية لممخاطرة السياسية

 ...لتنفيذ السياسة، أـ عف طريؽ تحديد إمكانيات الدكؿ ك إمكانات األعداء

 ىؿ يختار القائد اليدؼ الذم يعظـ المنافع أـ الذم : المفاضمة بيف سياسات المفاضمة السياسية

 يقمؿ الخسائر في مكقؼ المخاطرة؟



  

ىؿ يعتبر التكقيت السياسي عامال ميما بالنسبة لنجاح السمكؾ السياسي أـ : التكقيت السياسي .5

 .انو ال يؤثر عمى نتيجة السمكؾ؟ كفقا لكجية نظر القائد طبعا

متى يجب عمى القائد أف يتخذ سمككا معينا؟ ك ىؿ يتعيف عميو أف يتصرؼ : التكتيؾ السياسي .6

 بسرعة النتياز فرص النجاح أـ انو يتعيف عميو أف يؤخر السمكؾ حتى يضمف النجاح؟

األداة الكحيدة لمتعامؿ السياسي - كفقا لمقائد-ىؿ تعتبر القكة العسكرية: كظيفة القكة العسكرية .7

في الساحة الدكلية أـ انو يجب تفادم المجكء إلييا، أـ أنيا أداة مفيدة كممجأ أخير إذا ما 

 استنفذت البدائؿ األخرل؟

 أسمكب استعماؿ القكة العسكرية: 

إذا استعممت القكة العسكرية فإنيا تستخدـ عمى نطاؽ كاسع أـ بشكؿ تدرجي؟ ك ىؿ يجب أف  . أ

 تستعمؿ كحدىا أـ بالتنسيؽ مع أدكات أخرل؟

إذا استعممت القكة العسكرية فإنو يجب أف يحتفظ القائد بالمبادأة أـ انو يجب عميو االنتظار  . ب

حتى الضربة األكلى، ك ىؿ يتعيف االحتفاظ دائما بالتفكؽ العسكرم عمى العدك أـ أف ىذا غير 

 ضركرم إذا كاجو القائد مكقفي التراجع أـ الصمكد فماذا يختار؟

 ىؿ يقصد بالقكة القكة العسكرية فقط أـ أف القكة مفيـك متعدد األبعاد؟:مفيـك القكة  

ك اعتمادا عمى ىذه األسئمة كانت ميمة الباحثة ىنا ىك محاكلة استنتاج النسؽ السياسي العقيدم 

لمرؤساء محؿ الدراسة مف خالؿ أجكبتيـ عمييا بطريقة غير مباشرة أم عف طريؽ ما كرد في أىـ 

 . الكثائؽ المنسكبة إلييـ

 



  

 

 :خبلصة

 نستخمص مما سبؽ مف الدراسة أف عممية صنع القرار في الدكلة ىي عممية معقدة ك متشابكة 

مف المراحؿ تنطمؽ مف إدراؾ مشكمة قرارية معينة نحك عممية جمع المعمكمات حكليا ك تحديد 

البدائؿ المتاحة لمتعامؿ معيا، ك تككف ميمة صانع القرار محكرية ككنو مف يقـك باختيار البديؿ 

ك قد أثبتت الدراسات . المناسب ك الذم يضمف مف خاللو تحقيؽ اكبر المكاسب ك اقؿ الخسائر

التي أجريت كما رأينا أف عقائد صانع القرار تمعب دكرا جكىريا ككنو المؤثر المباشر عمى عممية 

اختيار بديؿ مف بدائؿ القرار المتاحة ك ذلؾ كفقا لما يرل ك يعتقده صانع القرار ك بناءا عمى خبراتو 

السابقة، فصانع القرار ك إف تعددت محددات المكقؼ القرارم بالنسبة إليو بيف المحددات الداخمية أك 

الخارجية إضافة إلى ظركؼ المكقؼ القرارم بحد ذاتو فأنو في النياية سيعكد إلى عقائده ك تصكراتو 

 . حكؿ المكقؼ ك التي بدكرىا تحدد كيفية إدراكو لممشكمة القرارية ك بالتالي كيفية مكاجيتو ليا

 

 

 

 



  

:انفصم انثاوي :انفصم انثاوي    

ع انقرارع انقرارــــــــات صهات صهــــحيثيحيثي   

  يف األوظمة انسياسية انؼربية يف األوظمة انسياسية انؼربية
 

 

 

 



  

تختمؼ األنظمة السياسية العربية مف حيث تشكيميا ك المؤسسات الفاعمة إلى جانب طبيعة الحكـ 

فييا بيف النظـ الجميكرية أك الممكية، ك تبعا ليذا االختالؼ تتعدد ك تختمؼ عممية صناعة القرار 

فييا، إال أنيا تشترؾ في خصائص مشتركة بينيا حيث تتميز غالبية األنظمة السياسية العربية 

 ،بغمكض عممية صنع القرار  خصكصا مف حيث عدـ كضكح األطراؼ المسؤكلة عف صنع القرار

دد المؤسسات المشاركة سكاءا رسمية أك غير رسمية ك تتبايف مف نظاـ سياسي آلخر، كما ال فتتع

تتضمف العديد مف األنظمة عمى ىيئات رسمية تستشار في صنع القرار مقارنة باألنظمة السياسية 

ك مف اجؿ تكصيؼ عممية صنع القرار في الدكؿ العربية سنتطرؽ ضمف ىذا الفصؿ إلى . الغربية 

 :النقاط التالية

خصائص األنظمة السياسية العربية : المبحث األكؿ

.  تصنيؼ األنظمة السياسية العربية:المبحث الثاني

 خصائص صنع القرار في األنظمة السياسية العربية: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 



  

: خصائص األنظمة السٌاسٌة العربٌة: المبحث األول

عمى اختالؼ األنظمة السياسية العربية كفقا لمعديد مف المؤشرات الدستكرية ك المؤسساتية، إال 

أنيا تشترؾ في العديد مف الخصائص التاريخية ك االقتصادية ك السياسية ك ىك ما سنتعرؼ عميو 

 :ضمف ىذا المبحث مف خالؿ العناصر التالية

 السٌاق التارٌخً لبناء و تطور النظم السٌاسٌة العربٌة:  المطلب األول

مثمت المنطقة العربية ميدا لمعديد مف الحضارات التي كاف ليا صدل عمى المستكل العالمي 

ففي ببلد الرافديف انشأ البابميكف ك األشكريكف ك "، كالحضارة الفرعكنية ك الحضارة اإلسالمية

كما انشأ الكنعانيكف في فمسطيف حضارة راقية بعد أف استقركا فييا أللؼ ... الكمدانيكف ممالؾ قكية

" 1عاـ، ك كانت لمفينيقييف اتصاالتيـ المستمرة بسكاف سكاحؿ البحر األبيض المتكسط

ك لعؿ أىـ حضارة أنشأت في البالد العربية ك التي كاف ليا األثر البالغ عمى تحديد معالـ الدكلة 

العربية اليـك عمى األقؿ مف الناحية االجتماعية ك الثقافية ىي الحضارة اإلسالمية، ك التي مكنت 

العرب في القديـ مف احتالؿ الصدارة عالميا في العديد مف النكاحي السياسية، االقتصادية، الثقافية ك 

. مف خالؿ تشكيؿ الدكلة العربية اإلسالمية.. الحضارية

ك بعد تفكؾ الدكلة اإلسالمية كانت ىناؾ العديد مف المحاكالت إلعادة إحيائيا مف خالؿ إنشاء دكؿ 

تضـ أجزاء مف العالـ العربي عمى غرار الدكلة الفاطمية مف المكصؿ بالعراؽ إلى المحيط األطمسي، 
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ك انشأ صالح الديف األيكبي بعد تحريره لمقدس دكلة تمتد مف دجمة شرقا إلى بالد المغرب غربا ك 

. 1السكداف جنكبا ، ىذا كقد مثمت المنطقة العربية منطقة ميمة ضمف نفكذ الدكلة العثمانية في السابؽ

لكف مع تفكؾ الدكلة العثمانية أصبحت المنطقة العربية محط تنافس بيف القكل األكربية آنذاؾ 

 اتفقت القكل األكربية عمى تقاسـ ما سايكس بيككخصكصا بيف فرنسا ك بريطانيا، فعمى إثر معاىدة 

بينيا ك عمى إثرىا كقعت البمداف العربية تحت  (الدكؿ العربية )سمي آنذاؾ بتركة الدكلة العثمانية 

ك رغـ ككف . (الكصاية ك االنتداب )ك غير المباشر (االحتالؿ )طائمة االستعمار في شكميو المباشر

قد نالت استقالليا حاليا اثر جيكد حركات التحرر ك نضاؿ  (باستثناء فمسطيف)معظـ الدكؿ العربية 

: شعكبيا، إال أف أثار االستعمار قد ألقت بظالليا عمى تشكيؿ الدكلة العربية الحديثة ك ذلؾ مف خالؿ

  مسألة الحدكد ك التي سببت العديد مف المشاكؿ السياسية مف بينيا نزاعات الحدكد بيف الدكؿ العربية

 .... مثؿ النزاع العراقي الككيتي، الجزائرم المغربي

  ك ضمف نفس السياؽ أثرت عممية تقسيـ الدكؿ العربية بيف المستعمريف ك التي تجمت فيما بعد في

رسـ حدكد جغرافية بيف الدكؿ العربية دكف مراعاة لمظركؼ االجتماعية ك التككينات اإلثنية بالمنطقة 

حيث أدت إلى إثارة الطائفية في العديد مف الدكؿ العربية في مرحمة ما بعد االستقالؿ مثؿ كضعية 

 .2األقمية الكردية التي قسمت بيف تركيا، العراؽ ك سكريا

  كما كاف لالستعمار أثره عمى الخصائص االجتماعية لممجتمعات العربية لفترة ما بعد االستعمار 

خصكصا فيما يتعمؽ بالمغات المتداكلة، فبعدما كانت المغة العربية لغة جميع العرب، خمؼ االستعمار 
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كمغات ثانكية كتمثؿ أثرىا .. كراءه تمايزا لغكيا في الدكؿ العربية بيف الفرنسية ك االنجميزية ك االيطالية

ك . أساسا في خمؽ طبقة مختمفة في المجتمع العربي خصكصا المغاربي متمثال في الطبقة الفرانكفكنية

بعد االستقالؿ حاكلت قكل التحرر في الدكؿ العربية بناء دكلة ما بعد االستقالؿ عمى أنقاض الحدكد 

الجغرافية ك التغيرات االجتماعية ك االقتصادية التي رسميا المستعمر، مما شكؿ تحديا كبيرا في ىذه 

. المرحمة ك ما بعدىا

ك قد انعكست ىذه األطكار التاريخية التي مرت بيا الدكؿ العربية ك أثرت عمى عممية بناء الدكلة ك 

تحديد معالـ النظـ السياسية فييا حيث جعمتيا ذات خمفية متعددة ك متنكعة مف حيث مصادر األفكار 

السياسية ك تعد ىذه الميزة مف الخصائص االيجابية التي تميز النظـ العربية عف غيرىا مف النظـ 

السياسية في العالـ ك التي كاف ليا تأثير عمى شكؿ ىذه النظـ سكاء مف ناحية البنية أك العمميات 

ىذه المصادر التي تتحدد في الفكر السياسي اإلسالمي، الفكر القكمي، الفكر السياسي . السياسية

. المبرالي الغربي، الفكر السياسي االشتراكي

 فقد تشكمت معظـ النظـ السياسية العربية الحالية في فترة ما بعد استقالليا ك التي تزامنت عمى 

المستكل العربي ك ظيكر التيار القكمي الذم رفع شعار تأسيس الدكلة العربية المكحدة مف خالؿ 

الجيكد الكحدكية في كؿ أقطار العالـ العربي، ك عمى المستكل العالمي مع فترة ظيكر األفكار 

السياسية المبرالية الغربية ك التي تتبنى نيج الديمقراطية الغربية باعتباره الشكؿ المثالي ألم نظاـ 

سياسي، ىذا مقابؿ األفكار السياسية االشتراكية ك التي تدعك إلى إقامة نظاـ سياسي عماده العدالة 

كما  ال يمكننا تناسي دكر . االجتماعية، ك قد طرحت في ىذا اإلطار مفيـك الديمقراطية االجتماعية

األفكار السياسية اإلسالمية حكؿ شكؿ ككظيفة النظاـ السياسي في الدكلة اإلسالمية ك التي كانت 

 .سباقة في طرح مكضكع الشكرل ك البيعة كأحد أعمدة بناء النظاـ السياسي



  

فيحدد الفكر السياسي اإلسالمي معالـ السمطة السياسية ك أسس ممارستيا تاركا مكضكع شكؿ النظاـ 

السياسي لممجتمع اإلسالمي، حيث في النياية تتحدد كظيفة الدكلة في حراسة الديف ك سياسة الدنيا، 

كتتمثؿ معالـ النظاـ السياسي اإلسالمي في قياـ أىؿ الحؿ ك العقد بشؤكف الحكـ مف حكماء ك 

حيث يفترض في مف يتكلى الحكـ اإللماـ بالشريعة اإلسالمية فيما تضمنو القراف ك السنة ... عمماء 

ك يختار الحاكـ في الدكلة اإلسالمية عف طريؽ البيعة  أم مبايعتو مف قبؿ أىؿ الحؿ ك . 1الشريفة

العقد ثـ مبايعتو مف عمـك المسمميف في إطار ما يسمى بالبيعة الكبرل، ك مف شركط الحاكـ الذم 

الدراية ك الفيـ العميؽ لكتاب اهلل ك سنة نبيو صمى اهلل عميو ك سمـ، إلى جانب العدالة : يجب اختياره

مف اجؿ تحقيؽ المساكاة بيف الناس، ك أخيرا الكفاية ك سالمة الحكاس لكي يتمكف مف مباشرة 

. 2ميامو

ك قد حاكؿ مؤسسك الدكؿ العربية االستناد إلى الشريعة اإلسالمية ك أحكاميا في كضع معالـ الدكلة، 

ك إلى جانب النص دستكريا عمى أف اإلسالـ ديف الدكلة ك أف الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع 

فييا في جؿ الدساتير العربية، تصنؼ النظـ السياسية العربية تبعا لعامؿ الديف إلى نظـ تتخذ مف 

الديف أساسا لشرعيتيا مثؿ السعكدية ك المغرب ففي السعكدية تعتبر الشريعة اإلسالمية أساسا لمعممية 

شخصية دينية " خادـ الحرميف الشريفيف" السياسية بالدكلة لكي تحمييا مف االنحراؼ، كما يعد الممؾ 

ثانيا ىناؾ نظـ تمجأ ". بأمير المؤمنيف"ك سياسية في نفس الكقت ىذا فيما يسمى الممؾ في المغرب 
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إلى الديف في حاؿ كقكعيا في أزمات يتعرض ليا النظاـ مثمما ىك الحاؿ مع باقي النظـ السياسية 

. 1العربية

ك إلى جانب ما سبؽ تأثرت النظـ السياسية العربية بالتيارات السياسية العالمية في إطار الحرب 

اإليديكلكجية بيف الفكر المبرالي ك االشتراكي، حيث تبنت العديد مف النظـ العربية معالـ الفكر 

االشتراكي ك اعتبرتو النيج األمثؿ ك القادر عمى تحقيؽ تطمعات الدكؿ الحديثة االستقالؿ، في 

، ك ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى مبدأ 2التنمية االقتصادية ك العدالة التكزيعية ك التكامؿ القكمي

األحادية الحزبية ك تفكيؾ األحزاب التي كانت قائمة، كما قامت اقتصاديا بتطكير السياسات الزراعية 

مثمما ىك الحاؿ في مصر ك الجزائر سابقا، إال انو مع تراجع الفكر ... ك تأميـ الشركات األجنبية

االشتراكي بانييار االتحاد السكفياتي مع مطمع التسعينات تسابقت العديد مف النظـ السياسية العربية 

إلى إحداث تغييرات تتكافؽ ك شركط الديمقراطية الغربية مف خالؿ سمسمة التعديالت الدستكرية التي 

عمى غرار النظـ ... نصت عمى التعددية السياسية ك الحزبية ك فتح المجاؿ أماـ الحريات المختمفة

. السياسية المغاربية

الخصائص الجغرافٌة و االقتصادٌة : المطلب الثانً

مف الناحية الجغرافية تتمتع الدكؿ العربية بالعديد مف المميزات الجغرافية ك التي جعمتيا عمى مر الزمف 

محط أنظار القكل االستعمارية ك إف تغيرت أشكاليا حاليا، مما اثر عمى رسـ معالـ تاريخيا ككاقعيا 

كما تأثرت مالمح الشخصية القكمية لمشعكب العربية بالطبيعة الجغرافية لمكطف العربي حيث . الحالي
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جعمت القكمية العربية ظاىرة تاريخية تجمع بيف األصالة ك القدـ مف جية، ك بيف االستمرار ك الحيكية 

 .1مف جية أخرل

ك تحتؿ الدكؿ العربية مكقعا استراتيجيا ميما مف الناحية الجغرافية عمى المستكل العالمي حيث يسيطر 

عمى مداخؿ قارتي آسيا ك إفريقيا كما يتحكـ في بعض المنافذ البحرية مثؿ مضيؽ جبؿ طارؽ ك باب 

، ك تترامى أطراؼ الكطف العربي مف قارة آسيا شرقا لتمتد أراضيو إلى غاية المحيط ...المندب

.  2 كمـ مربع تقع ثالثة أرباعيا في قارة إفريقيا13.6: األطمسي غربا عمى مساحة تقدر ب

كما تتفاكت الدكؿ العربية مف حيث المساحة حيث كانت السكداف قبؿ التقسيـ اكبر دكلة عربية مف 

كصكال إلى البحريف ك التي تعد اصغر دكلة مساحتا، كما ... حيث المساحة تمييا الجزائر ثـ السعكدية

أف مساحة الكطف العربي ككؿ تعد األكبر خصكصا بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي الذم كاف الكحيد الذم 

. 3يفكقو مساحة في السابؽ

ك ضمف الخصائص الجغرافية التي تتمتع بيا الدكؿ العربية تنكع العكامؿ الطبيعية التي تؤثر عمى 

حركة ك نشاط اإلنساف العربي ك تكزيع السكاف في ىذه البمداف مثؿ التضاريس ك المناخ ك نكعية 

حيث مثؿ تنكع األقاليـ بيف السيكؿ ك الكدياف ك الصحارم عكامؿ جذب لمسكاف مف مناطؽ ... التربة

  مف %62ىذا ك تمثؿ الصحراء الجزء األكبر مف الكطف العربي حيث تحتؿ ما يقارب . ألخرل

. 4مساحتو اإلجمالية  حيث تمتد مف الخميج العربي شرقا إلى المحيط األطمسي غربا
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أما مف الناحية االقتصادية فتتميز الدكؿ العربية بانتماء ىذه الدكؿ إلى خانة دكؿ العالـ الثالث،  ك 

التي تتميز بمستكيات متكسطة ك في بعض األحياف منخفضة مف التنمية االقتصادية، ىذا إلى جانب 

صادر عف صندكؽ النقد العربي انتشار الفقر ك البطالة في المجتمعات العربية، فحسب تقرير 

 ك قد أشار التقرير أف معدالت 2015 صادر في أكت " بطالة الشباب في الدكؿ العربية" بعنكاف

٪ رغـ كؿ الجيكد التي تبذليا 28البطالة بيف الشباب تسجؿ نسبا كبيرة عالميا قدرت في المتكسط ب 

ك تتفاكت ىذه النسبة مف دكلة إلى أخرل، ففي قطر مثال لـ تتجاكز . 1الدكؿ العربية في ىذا اإلطار

 باعتبارىا اقؿ نسبة، في حيف سجمت في كؿ مف الككيت ك اإلمارات 2013 سنة %1نسبة البطالة 

لكف ك رغـ ىذا التفاكت . 2 في مكريتانيا%31 ىذا في حيف تجاكزت نسبة %3.8 ك %3.1نسبة بيف 

ك الذم يرجعو كثيركف إلى محدكدية المكارد الطبيعية في بعض الدكؿ ك سكء استخداميا، إال إف 

ك بناءا . القاسـ المشترؾ بيف البمداف العربية ىنا ىك ارتفاع معدالت البطالة بيف فئة الشباب خاصة

 .عميو يمكف اعتبار البطالة في الدكؿ العربية عامؿ أساسي في انعداـ األمف االقتصادم في ىذه الدكؿ

: ك عمى العمـك تكصؼ اقتصاديات الدكؿ العربية بككنيا

 حيث تتميز بعجزىا عف أداء مياميا بسبب معدالت السكاف المرتفعة، قمة :اقتصاديات نامية .1

اإلمكانات خصكصا مف المكارد الطبيعية مف جية ك سكء استخداميا في خاؿ تكافرىا مف ناحية 

ثانية، حيث تعتمد الكثير مف البمداف العربية مثؿ دكؿ الخميج، ليبيا ك الجزائر عمى عائدات النفط 
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الخاـ في مكاردىا المالية ك أدائيا االقتصادم ىذا في حيف تعتمد دكؿ مثؿ األردف ك المغرب عمى 

 . تصدير الفكسفات

حيث ما زالت العديد مف : اقتصاديات تابعة لمدكؿ المتقدمة خصكصا تمؾ التي استعمرتيا سابقا .2

الدكؿ العربية مرتبطة بشكؿ أك بآخر رغـ استقالليا بالدكؿ المستعمرة حيث تشير اإلحصاءات إلى 

 مف التجارة الخارجية لمدكؿ العربية مع الدكؿ الصناعية الكبرل مف دكؿ أكربا %90ككف أكثر مف 

 .الغربية ك الكاليات المتحدة األمريكية ك الدكؿ األسيكية

فبالمقابؿ لممؤشرات السابقة تشيد : كما يكصؼ االقتصاد العربي بالتجزؤ رغـ تكافر إمكانات التكامؿ

العالقات االقتصادية العربية المشتركة تجزءا كبيرا  رغـ تكفر مقكمات التكامؿ االقتصادم حيث 

معظـ محاكالت التكامؿ االقتصادم العربية بالفشؿ حيث يشكؿ بعضيا اتفاقيات لـ تدخؿ حيز تكصؼ 

، أك مشاريع تكاجو العديد مف 1998التنفيذ مثؿ مشركع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل لسنة 

العراقيؿ التي تحد مف تحقيؽ األىداؼ المتكخاة منيا مثؿ اتحاد المغرب العربي، السكؽ العربية 

،ألسباب عدة منيا ما يتعمؽ بالدكؿ العربية، ك ما يتعمؽ بطبيعة األىداؼ المكضكعة، ك ...المشتركة

. ما يتعمؽ باألطراؼ الدكلية

ك مف خالؿ ما سبؽ نجد أف الدكؿ العربية عمى العمـك تتمتع ببعض المزايا ك التي تؤىميا ألداء فعاؿ 

داخميا أك خارجيا، مثؿ مكقعيا االستراتيجي ك تحكميا بالمنافذ البحرية، المكارد الطبيعة الضخمة التي 

جعمتيا محكر اىتماـ الكثير مف الدكؿ، ىذا إلى جانب الطاقات البشرية التي تقطف بيذه البمداف 

إال إف المالحظ لحاؿ الدكؿ . خصكصا مف الشباب، األمر الذم يكحي بتكافر مقكمات الدكلة القكية

العربية اليـك يجدىا تعاني العديد مف المشاكؿ الداخمية ك التي قد تيدد أمنيا ك استقرارىا الداخمي، ىذا 



  

إلى جانب الفرقة ك المشاكؿ التي تميز عالقاتيا مع بعضيا ك التي أفشمت الكثير مف محاكالت 

. التكحيد فيما بينيا

  الخصائص السٌاسٌة لألنظمة السٌاسٌة العربٌة: المطلب الثالث

سنحاكؿ استقراء الخصائص السياسية المتعمقة باألنظمة السياسية العربية مف خالؿ التركيز عمى 

المؤشر الدستكرم، مؤشر كيفية التداكؿ عمى السمطة ك مؤشر المشاركة : ثالث مؤشرات أساسية ك ىي

: السياسية عمى النحك التالي

 حيث يعد الدستكر بالنسبة لمنظاـ السياسي في الدكلة المحدد األساسي لشكؿ   :المؤشر الدستكرم

النظاـ ك بنيتو ك كيفية إدارة العالقات السياسية بيف كحداتو، ىذا إضافة لحقكؽ المكاطنيف 

ك قد يككف الدستكر مكتكبا كما ىك حاؿ مجمؿ الدكؿ في العالـ، ك قد يككف عرفيا ... ككاجباتيـ

غير مكتكب مثمما ىك الحاؿ في بريطانيا، ك لعؿ حالة ليبيا قبؿ سقكط زعيميا القذافي قد شكمت 

مثاال استثنائيا في ىذا اإلطار حيث مثؿ الكتاب األخضر ك الذم حكل أىـ األفكار السياسية لكاتبو 

معمر القذاقي دستكرا عاما لمبالد ك الذم طرح فيو كجية نظره حكؿ الشكؿ األمثؿ لمنظاـ السياسي 

 .ك التي حاكؿ تطبيقيا أثناء حكمو

ك في ىذا اإلطار تصنؼ النظـ السياسية العربية تبعا لتاريخ إصدار دساتيرىا إلى ثالث أصناؼ 

: 1أساسية

مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لكؿ مف مصر ك سكريا، : نظـ عرفت كضع الدستكر قبؿ االستعمار . أ

ففي مصر مثال بدأت محاكالت كضع الدستكر ضمف أكاخر فترة حكـ الخديكم إسماعيؿ ك ذلؾ 
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 في عيد الخديكم تكفيؽ 1882، ثـ الئحة عاـ 1866بإصدار الالئحة التأسيسية لمجمس النكاب عاـ 

  .1923ك ىكذا إلى أف صدر أكؿ دستكر في مرحة ما بعد االستقالؿ سنة 

عمى غرار العراؽ ك لبناف ك األردف، ىذه : نظـ عرفت أكؿ دساتيرىا خبلؿ الحقبة االستعمارية . ب

الدكؿ ك التي حافظت عمى جزء مف سيادتيا في إطار خضكعيا لالنتداب البريطاني كالعراؽ ك 

ففي ىذه الدكؿ تـ تكميؼ جيات محددة مف طرؼ سمطات . األردف، أك االنتداب الفرنسي في لبناف

الدكؿ المنتدبة قصد كضع دساتير ليذه الدكؿ بما يضمف بقاء تبعيتيا لممستعمر،  ففي العراؽ مثال تـ 

 بعد مكافقتو عمى معاىدة عراقية بريطانية تكرس عالقة االحتالؿ ك 1922كضع أكؿ دستكر سنة 

 .تعمقيا

حيث ... مثؿ المغرب، الجزائر، اليمف: نظـ عرفت أكؿ دساتيرىا بعد حصكليا عمى االستقبلؿ . ت

أثرت الحقبة االستعمارية ك طريقة نيؿ االستقالؿ عمى عممية كضع الدستكر في ىذه البمداف، حيث 

تأثر الدستكر المغربي بعد االستقالؿ بالدستكر الفرنسي، في حيف حاكؿ مؤسسك الدكلة الجزائرية 

 1963ككاضعك الدستكر فييا االبتعاد عف كؿ ما يرمز لممستعمر حيث جاء أكؿ دستكر جزائرم لسنة 

 مثمت ليبيا في عيد القذافي سابقا الدكلة العربية الكحيدة التي سارت ، كمامشبعا باألفكار االشتراكية

ك قد عرفت بعض النظـ السياسية العربية ما يسمى بازدكاجية  الدستكر مثؿ لبناف ك . مف دكف دستكر

الجزائر حيث عرفت ىذه النظـ إلى جانب الدستكر كثائؽ قانكنية أخرل كاف ليا القكة القانكنية لمدستكر 

 ك الذم يتضمف كيفية تكزيع مختمؼ 1943مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمميثاؽ الكطني المبناني لسنة  

أما بالنسبة لمجزائر فقد مثمت . المناصب الميمة في الدكلة المبنانية اعتمادا عمى المعيار الطائفي

 .1 كثائؽ قانكنية ليا قكة الدستكر1989المكاثيؽ الكطنية المختمفة قبؿ 
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ك قد تميزت النظـ السياسية العربية في ىذه الفترة بسيطرة أحزاب ك قيادات قكمية تتشاطر أفكار 

التحرير ك الكحدة ك االشتراكية مثؿ جماؿ عبد الناصر في مصر، جبية التحرير الكطني في الجزائر، 

ك قد حاكلت ىذه القيادات الحكـ كفؽ دساتير جمعت بيف ...حزب البعث في سكريا ك العراؽ

األمر الذم انعكس إدارة الدكلة بطريقة ... االشتراكية، المبرالية، الكطنية، الدينية: أيديكلكجيات مختمفة

مشتتة بيف مناىج مختمفة ك الذم أدل بدكره إلى طغياف العامؿ القيادم في الحكـ عمى حساب 

. 1الدساتير التي ظمت معمقة في العديد مف الدكؿ العربية بسبب الحالة االستثنائية ك قكانيف الطكارئ

 فتعد المشاركة السياسية بالنسبة ألم نظاـ سياسي جكىر العممية : مؤشر المشاركة السياسية

الديمقراطية فيو، حيث تعد مؤشرا عمى انخراط المكاطنيف في الحياة السياسية في الدكلة كما قد تككف 

ك تتحدد أىمية المشاركة السياسية بالنسبة لمفرد في قدرتو . مؤشرا عمى اقتناعيـ بأداء النظاـ ك شرعيتو

عمى التأثير عمى عممية صنع القرارات داخؿ الدكلة ك التي تؤثر بدكرىا عمى حياة األفراد،  بالتالي 

تككف المشاركة السياسية ثنائية األبعاد فمف ناحية الفرد تمكنو عممية انخراطو في العممية السياسية ك 

متابعتو لسيركرة الحياة السياسية في الدكلة مف تحقيؽ أىدافو مف خالؿ تأثيره عمى القرارات المتخذة، 

أما بالنسبة لمنظاـ السياسي فاف نسبة المشاركة السياسية ىي الكجو األخر لشرعية ك مشركعية النظاـ 

.  مف حيث قبكؿ ك اقتناع المكاطنيف بأداءه

ك إسقاطا عمى الحالة العربية، فيشير الباحثكف في ىذا المجاؿ أف اىتماـ األفراد في الكطف العربي 

بالحياة السياسية يعد ضعيفا مقارنة بالدكؿ الغربية، حيث تكصؿ استطالعا لمرأم أجراه برنامج األمـ 

 حكؿ اىتمامات الشباب العربي ك درجة اىتمامو بالحياة السياسية في 2002المتحدة اإلنمائي سنة 
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، %13، فالبيئة ب%23 مف اىتماماتيـ ىي حكؿ فرص العمؿ، ثـ التعميـ ب %45ست دكؿ عربية 

. 1%6، ك أخيرا تكزيع الدخؿ ك الثركة ب%8، ليأتي مكضكع المشاركة السياسية بنسبة %11الفقر 

 Lipsetلعؿ ىذه الحقائؽ تتكافؽ ك الطرح الذم يؤكد عميو أصحاب المدخؿ التحديثي مف أمثاؿ ليبست

 حيف يؤكدكف أف المستكل االقتصادم ك مستكل الرفاه الذم يعيش فيو المكاطف يؤثر بشكؿ مباشر  

عمى اىتمامو ك انخراطو في الحياة السياسية في دكلتو، فالشخص الذم يعاني مف تدني المستكل 

المعيشي لو اىتمامات متعددة قد تككف أىـ مف متابعة القضايا السياسية في دكلتو، ك العكس بالنسبة 

... لمفرد الذم تتكافر لو مقكمات الرفاه مما يمكنو مف متابعة األكضاع مف خالؿ االنترنت، الجرائد

ك في نفس السياؽ تكصؼ المشاركة السياسية لمفرد العربي بالشكمية ك المكسمية ك عدـ الفعالية ففي 

كثير مف األحياف تتخذ القرارات الميمة في الدكلة دكف الرجكع إلى الرأم العاـ، ك أكثر مف ذلؾ قد 

تعاد ىذه القرارات لمجماىير مف اجؿ إضفاء الشرعية عمييا مف خالؿ انتخابات صكرية، كما تكصؼ 

المشاركة السياسية لممكاطف العربي بالتقطعية حيث ترتبط بعممية التعبئة االجتماعية أثناء األزمات 

.  2حيث ما يمبث المكاطف إلى أف يعكد إلى مكقفو السمبي

لكف بالمقابؿ لمطرح السابؽ كجدت بعض الدراسات أف المشاركة السياسية لمفرد العربي تتطمب بعض 

الثقافة السياسية العربية تحمؿ تكقعات " الظركؼ المالئمة ك التي تجعؿ منيا فعالة، حيث أف 

بالمشاركة متى تكفر المناخ المبلئـ ك عبدت الطريؽ أماميا ك تراءت ليا فرص اإلصبلح ك 
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مع مطمع سنة ... حيث أثبتت تجارب الدكؿ العربية في تكنس، ليبيا، مصر، البحريف، سكريا" 1التغيير

 في سمسمة االحتجاجات الشعبية ك التي أدت في العديد منيا إلى اإلطاحة بالنظـ السياسية 2011

الحاكمة أثبتت اىتماـ المكاطف العربي باألكضاع السياسية في دكلتو خصكصا عندما تعمؽ األمر 

بتحسيف مستكاه المعيشي ك ذلؾ بالمطالبة باإلصالح في جميع المياديف، ك إقامة نظـ سياسية ىدفيا 

األمر الذم يتطمب إعادة التفكير في . الحقيقي تحقيؽ المصمحة العامة لممكاطنيف ككؿ دكف تمييز

افتراضات المدخؿ التحديثي عمى أساس أف الفقر ك تدىكر األكضاع االقتصادية لمدكلة قد تؤدم أيضا 

إلى انخراط المكاطنيف في الحياة السياسية في الدكلة ك لكف كفؽ أشكاؿ أكثر جدية ك قد تميؿ 

. الستخداـ العنؼ

 يقصد بالتداكؿ عمى السمطة عممية انتقاؿ السمطة بيف مختمؼ أطراؼ  ك :التداكؿ عمى السمطة

العممية السياسية في الدكلة سكاء مف الحزب الحاكـ أك المعارضة، ك مكضكع التداكؿ عمى السمطة 

في النظـ السياسية العربية يكاجو تناقضات كثيرة، فمف ناحية أقرت العديد مف النظـ العربية الحؽ 

في التعددية السياسية بما فييا الحزبية ك دعمتيا بتشريعات قانكنية تضمف حؽ الفرد في تشكيؿ 

األحزاب السياسية ك المشاركة في السمطة مف خالؿ الترشح ك االنتخاب، حيث أجرت إصالحات 

، لكف بالمقابؿ ظمت 1989سياسية ك تعديالت دستكرية مف اجؿ ذلؾ مثمما حدث في الجزائر منذ 

السمطة في العالـ العربي حكرا عمى فئات محددة إف لـ نقؿ أشخاصا، كبعيدا عف النظـ الممكية 

التي تفرض دستكرا ك عرفا بقاء الممؾ في الحكـ إلى غاية كفاتو ك انتقاؿ السمطة عف طريؽ الكراثة 

ضمف عائمتو، بقيت السمطة في الكثير مف النظـ الجميكرية حكرا عمى أشخاص محدديف ك إف 

جاؤكا عف طريؽ انتخابات صكرية مثمما كاف الحاؿ في كؿ مف مصر، ليبيا، تكنس،اليمف، ك حتى 
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ك قد . سكريا حاليا حيث استمر حكـ الرؤساء في بعض ىذه الدكؿ لما يتجاكز الثالثكف عاما

 :1انعكس ىذا النكع مف التيميش أك اإلقصاء إلى التأثير عمى التعددية السياسية مف خالؿ

  تقميص دكر المعارضة في الحياة السياسية مع األخذ بعيف االعتبار أف ىناؾ عكامؿ أخرل

 .تساىـ في تراجع دكرىا

  في العممية السياسية، حيث أف حزب  (المؤسسة التشريعية)استمرار تيميش دكر البرلماف

الرئيس  يييمف في الكثير مف األحياف عمى مقاعد البرلماف مما يجعؿ منو أداة في يد السمطة 

 .التنفيذية

إلى جانب ذلؾ انعكست ىذه األكضاع أساسا عمى أداء ك دكر مختمؼ تشكيالت المجتمع المدني ك 

التي يقتصر دكرىا الفعاؿ في المجاالت االجتماعية ك الثقافية أكثر منو في المجاالت السياسية، 

عمى رغـ زيادة عدد تنظيمات المجتمع المدني في كثير مف الدكؿ العربية ك تمدد الدكر :"ؼ

السياسي لبعض ىذه التنظيمات في بعض ىذه الدكؿ إال انو ال تزاؿ لمسمطات الحاكمة اليد األعمى 

ذلؾ باالعتماد عمى إجراءات ك آليات قانكنية ك ...في تحديد ىامش استقبللية المجتمع المدني

  "2.سياسية ك أمنية ك إدارية ك مالية

 تصنٌف األنظمة السٌاسٌة العربٌة: المبحث الثانً

تتعدد األنظمة السياسية في العالـ انطالقا مف تعدد ك تنكع معايير التصنيؼ تبعا لمنقطة التي 

ينطمؽ منيا الباحث مف اجؿ تحديد ىذه األنكاع، فتصنؼ األنظمة السياسية انطالقا مف معيار شكؿ 

ك إسقاطا عمى الحالة العربية فتكاجو ... رئاسة الدكلة أك معيار الفصؿ بيف السمطات، المعيار الحزبي
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عممية تصنيؼ األنظمة السياسية العربية صعكبة تتعمؽ بتعدد المعايير التي يمكف االعتماد عمييا في 

التصنيؼ إذ ال يمكف الحديث عف  معيار جامع ك شامؿ، ك في ىذا اإلطار سنختار أىـ المعايير 

التي ليا عالقة مباشرة بالدراسة في سياؽ الحديث عف شكؿ رئاسة الدكلة ك الفصؿ بيف السمطات مف 

اجؿ تحديد المالمح العامة لألنظمة السياسية العربية عمى العمـك ك تصنيؼ النظـ السياسية محؿ 

. الدراسة، ثـ التطرؽ لبعض المعايير األخرل ك الميمة في ىذا اإلطار

معٌار شكل رئاسة الدولة : المطلب األول

  يستخدـ معيار شكؿ رئاسة الدكلة أساسا مف اجؿ التمييز بيف النظاميف الممكي كالجميكرم كفقا 

تصنؼ النظـ السياسية كفؽ معيار طريقة اختيار رئيس الدكلة إلى نظـ لطريقة اختيار رئيس الدكلة، ؼ

ممكية ك نظـ جميكرية، حيث تشير النظـ الممكية إلى ذلؾ النكع مف النظـ أيف يتكلى شخص الممؾ 

يتكلى الممؾ السمطة لعيدات .... السمطة عف طريؽ الكراثة ك قد يسمى ممكا، قيصرا، أميرا، سمطانا

غير محدكدة بمدة زمنية، كما أنو ينصب في منصبو عف طريؽ الكراثة حيث قد تككف كراثة مف األب 

ك الممؾ في النظاـ الممكي يككف في . 1البنو أك مف األخ ألخيو ك ىكذا حسبما يحدده دستكر الدكلة

، إال أف ىذه القاعدة في "الممؾ ال يخطئ"العادة غير مسؤكؿ قانكنيا ك جنائيا انطالقا مف فرضية أف

النظـ الديمقراطية تـ تكييفيا ك مبادئ العمؿ الديمقراطي مف خالؿ طرح بديؿ الممكية الدستكرية 

رمزا "أيف يصبح منصب الممؾ منصبا شرفيا أكثر منو سياسيا ك ىك اقرب لككنو  (الممكية المقيدة)

حيث يمجأ إليو في حاالت محددة ترتبط كثيرا بحالة األزمات ك عدـ " لمدكلة ك عنصر استقرار ك تحكيـ

. 2التكافؽ بيف الحككمة ك البرلماف
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بالمقابؿ يشير مفيـك النظـ الجميكرية إلى تمؾ الحككمات التي يتكلى فييا رئيس الدكلة منصبو عف 

ك ذلؾ لمدة زمنية محددة تحدد شركط تكليو لمحكـ ك  (الجميكر)طريؽ االنتخاب مف طرؼ الشعب

طريقة انتخابو ك كذا طريقة ك مدة انتياء عيدتو ضمف دستكر الدكلة ك القكانيف المتعمقة باالنتخاب، ك 

لرئيس الجميكرية في ىذا نكع مف النظـ مسؤكلية كاممة عف قراراتو السياسية ك أفعالو الجنائية أماـ 

.  1الدستكر ك القانكف

يقـك النظاـ الممكي عمى أساس تكارث السمطة داخؿ األسرة الحاكمة ك مف ناحية كيفية انتقاؿ السمطة 

ك يشير الباحثكف في ىذا اإلطار إلى أف  ىذا النمط مف الحكـ يكفر بعض المزايا مثؿ الحد مف 

إال انو بالمقابؿ يتنافى ك مبادئ . الصراع عمى السمطة ككضع قكاعد مستقرة لعممية الخالفة السياسية

الحرية ك العدالة ك المساكاة خصكصا عند الحديث عف النمط الممكي في النظـ العربية التي تجمع بيف 

أما النظاـ الجميكرم يعتمد عمى االنتخاب كمعيار لتكلي السمطة . المناصب الشرفية ك تكلي الحكـ

ك األساس في ىذا اإلطار ىك تكافر شركط معينة  .2مما يعني التنكع ك االختالؼ بيف مف يتكلى الحكـ

قد تككف مدنية أك سياسية في الفرد المترشح ك أف يتـ اختياره لممنصب عف طريؽ االنتخاب مباشرة 

. في البرلماف- الشعب–مف طرؼ الشعب أك عف طريؽ نكابو 

ك عند إسقاط ىذا المعيار عمى األنظمة السياسية العربية نجد أف ىناؾ ثماني دكؿ تتكافؽ نظميا ك 

المممكة العربية السعكدية، المممكة األردنية الياشمية، المممكة : خصائص النظاـ الممكي ك ىي

. المغربية، إمارة الككيت، إمارة قطر، مممكة البحريف، سمطنة عماف، اإلمارات العربية المتحدة

كالمالحظ ىنا ىك االختالؼ مف حيث التسميات ك حتى نمط النظاـ الممكي المأخكذ بو بيف المممكة، 
                                                           

1
 .147:عصاـ الدبس، مرجع سابؽ، ص  
2

 .125: ص.  مرجع سابؽنيفيف مسعد، عمي الديف ىالؿ، 



  

ىذا مف جية ك مف جية أخرل يالحظ  العدد الكبير ليذا النكع مف النظـ ك . ك اإلمارة، ك السمطنة

 1950الذم انحسر ك تقمص في الكثير مف دكؿ العالـ الغربية ك العربية حيث شيدت الفترة بيف عاـ 

 ك يشير ، سقكط خمسة نظـ ممكية في كؿ مف مصر ك تكنس ك العراؽ ك اليمف ك ليبيا1970ك عاـ 

المحممكف في ىذا اإلطار إلى أف ىذه النظـ الممكية استفادت مف مميزات الدكؿ العربية الثرية بالثركات 

الطاقكية ك الطبيعية خصكصا إذا ما تكممنا عمى دكؿ الخميج العربي التي تعتمد في اقتصادىا عمى 

. 1الريع النفطي ك ما يكفره مف عكائد مالية تؤمف بيا تأييد مكاطنييا

ك قد تـ النص عمى األخذ بالنظاـ الممكي ك التأكيد عميو دستكريا مف خالؿ الدساتير الممكية في ىذه 

الدكؿ، ك إذا ما أردنا التطرؽ إلى بعض األمثمة عمى سبيؿ التدليؿ ال الحصر، فتعد السعكدية في ىذا 

 "اإلطار المممكة الكحيدة التي ال يكجد ليا دستكر مكتكب عمى أساس أف القرآف ىك دستكر الدكلة 

المممكة العربية السعكدية، دكلة إسبلمية، ذات سيادة تامة، دينيا اإلسبلـ، كدستكرىا كتاب اهلل 

 2"كلغتيا ىي المغة العربية، كعاصمتيا مدينة الرياض. تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ

حسبما تنص عميو المادة األكلى مف النظاـ األساسي لمحكـ ك الذم يعد بحكـ الدستكر الكضعي، ك قد 

يككف الحكـ في أبناء " جاء النص فيو عمى أف نظاـ الحكـ بالنسبة لمسعكدية ىك النظاـ الممكي حيث 

الممؾ المؤسس عبد العزيز بف عبد الرحمف الفيصؿ آؿ سعكد كأبناء األبناء، كييبايع األصمح منيـ 

. (05المادة ) 3"لمحكـ عمى كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 .127: ، صنفس المرجع  1

2
: متاح عمى الرابط التالي. 01المادة . 90/ الرقـ أ،" ق1412 لمحكـ األساسيالنظاـ " المممكة العربية السعكدية، 

http://faculty.ksu.edu.sa/30520/ar/Documents/Rsa/1.pdf 
 05 المادة .نفس المرجع  3



  

المممكة األردنية الياشمية دكلة عربية  "ىذا ك ينص الدستكر األردني  في المادة األكلى منو عمى أف

مستقمة ذات سيادة ممكيا ال يتجزأ كال ينزؿ عف شيء منو، كالشعب األردني جزء مف األمة العربية 

حيث تنحسر الكراثة في أسرة الممؾ عبد اهلل بف الحسيف،  1."كنظاـ الحكـ فييا نيابي ممكي كراثي

 مف الدستكر ىذا ك تنظـ 28ك ذلؾ حسب المادة " في الذككر مف أكالد الظيكر "كتككف كراثة العرش

. نفس المادة كيفية تكلي العرش بيف األب البنو أك في حاالت أخرل مف األخ ألخيو

 كيختمؼ في ىذا اإلطار خط الكراثة مف نظاـ إلى آخر فنجد في السعكدية مف األخ إلى األخ، كفي  

األردف تجمع بيف كراثة االبف ألبيو ك األخ ألخيو إال أنيا في العمـك تعكد إلى خط الكراثة مف األب ك 

ك أف نمط االنتخاب الكحيد السائر ىنا . ليس األـ كما أنيا مقتصرة عمى الذككر منيـ ك ليس اإلناث 

. ىك مبايعة األسرة الحاكمة لمممؾ المختار لتكلي الحكـ

نظاـ الحكـ بالمغرب نظاـ "ك ينص الدستكر المغربي في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ منو عمى أف 

 مف الباب الثالث مف 41ك قد حدد الفصؿ   2"ممكية دستكرية، ديمقراطية برلمانية كاجتماعية

الممؾ، أمير المؤمنيف كحامي حمى الممة كالديف، كالضامف لحرية  : "الدستكر مياـ الممؾ في ككف

  :" مف نفس الباب عمى43أما عف كيفية تكليو الحكـ فقد نص الفصؿ   3."ممارسة الشؤكف الدينية

إف عرش المغرب كحقكقو الدستكرية تنتقؿ بالكراثة إلى الكلد الذكر األكبر سنا مف ذرية جبللة 

الممؾ محمد السادس، ثـ إلى ابنو األكبر سنا كىكذا ما تعاقبكا، ما عدا إذا عيف الممؾ قيد حياتو 
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خمفا لو كلدا آخر مف أبنائو غير الكلد األكبر سنا، فإف لـ يكف كلد ذكر مف ذرية الممؾ، فالميمؾ 

أما عف  1"ينتقؿ إلى أقرب أقربائو مف جية الذككر، ثـ إلى ابنو طبؽ الترتيب كالشركط السابقة الذكر

الككيت إمارة كراثية في ذرية "دكلة الككيت فقد نص الدستكر الككيتي في المادة الرابعة منو عمى أف 

  2"المغفكر لو مبارؾ الصباح

 أف الممؾ  أكالىما:ك تبعا لما سبؽ يمكف تحديد أىـ مالمح األنظمة العربية الممكية في نقطتيف اثنتيف

يجمع بيف قداسة المنصب ك - رغـ ما ىك منصكص عميو دستكرا– في النظـ السياسية العربية 

سمطاتو حيث أف الممؾ في الدكؿ العربية عمى خالؼ باقي الممكيات في العالـ ىك ممؾ يممؾ ك يحكـ 

 ك ىك ارتباط ثانييماك . في نفس الكقت، ىذا أف لـ نقؿ انو يمتمؾ سمطات كاسعة في ىذا اإلطار

الَممؾ ك الُممؾ في النظـ العربية بالديف حيث يشار في العديد مف الدساتير اآلنفة الذكر إلى ككف 

الممؾ شخصية سياسية ك دينية في نفس الكقت ك ذلؾ مف خالؿ العديد مف التسميات مثؿ أمير 

... المؤمنيف، حامي حمى الديف

أما عف النظـ الجميكرية فيي تشمؿ الغالبية ك ىي التي تتعمؽ باألنظمة التي ال تعتمد عمى الكراثة 

كأساس لتكلي الحكـ، لكنيا في الدكؿ العربية تختمؼ ىي األخرل مف حيث نمط انتقاؿ السمطة 

كتداكليا، فمنيا ما تـ عف طريؽ االنقالبات العسكرية خاصة في فترة ما بعد االستقالؿ  كاالنقالبات 

ىذا في حيف . ، ك االنقالبات العسكرية في مكريطانيا1969 كليبيا عاـ 1970التي حدثت في سكريا 

شيدت الدكؿ األخرل تنكعا في أنماط تداكؿ السمطة بيف التدخؿ العسكرم الذم أطاح بالنظاـ الممكي 
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كما نالحظ  . 1كاالستفتاء الذم تكلى مف خاللو كؿ مف أنكر السادات ك حسني مبارؾ لمحكـ في مصر

مؤخرا سيادة نمط آخر حديث العيد بالنسبة ألنماط انتقاؿ السمطة في الدكؿ العربية ك ىك نمط الثكرات 

الشعبية عمى األنظمة الحاكمة ك التي أدت باإلطاحة بالنظـ السياسية التي طاؿ حكميا في كؿ مف 

لتختار ك تؤكد الشعكب ك النخب العربية عمى ضركرة تبني االنتخابات ... مصر ك تكنس، اليمف،

.  ككسيمة لتكلي السمطة في إطار التأكيد عمى الخيار الديمقراطي

ك الحديث عف مكضكع االنتخابات ككسيمة أساسية لمكصكؿ لمسمطة تربط إلى حد كبير بقاعدة التداكؿ 

عمى السمطة حيث أف السمطة في النظـ الجميكرية ليست حكرا عمى فرد معيف أك عائمة، ك إنما ترتبط 

بفكرة تداكؿ السمطة بيف فئات مختمفة في العممية السياسية، ك المالحظ عمى مكضكع التداكؿ عمى 

:  السمطة في النظـ الجميكرية العربية أنيا تتميز بخاصيتيف اثنتيف

  بالنص عمى مبدأ التداكؿ عمى السمطة في الدستكر ك التشريعات القانكنية الخاصية األكلى تتعمؽ 

في عيد حسني مبارؾ مثال دكف تجسيدىا ك االلتزاـ بيا في الكاقع، حيث نص الدستكر المصرم 

عمى تحديد مدة تكلي الرئاسة في فترة ست سنكات مع جكاز إعادة انتخابو لمدد أخرل غير محددة 

خالؿ ) منو 39، كما نص الدستكر التكنسي في المادة (1971 مف دستكر 77حسب نص المادة )

عمى أف رئيس الجميكرية ينتخب لمدة خمس سنكات انتخابا عاما حرا ك  (عيد زيف العابديف بف عمي

مباشرا  مع جكاز إعادة ترشحو لمرتيف متتاليتيف إال انو بالنسبة لمحاالت المذككرة فإف رؤساء 

قد الزمكا السمطة منذ  (...حسني مبارؾ، زيف العابديف بف عمي، معمر القذافي في ليبيا )الجميكرية 

 ك التي أنيت حكما 2011تكلييـ لمحكـ ك لـ يفارقكىا إال بعد قياـ االحتجاجات الشعبية مطمع عاـ 
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ك في ىذا السياؽ يقكؿ الدكتكر . طاؿ أكثر مف ثالثيف سنة رغما عما جاءت بو الدساتير المذككرة

يبدك أف الفارؽ الكحيد بيف الممكيات ك الجميكريات في األقطار العربية ىك أف :" يحيى الجمؿ 

احتماالت كراثة المنصب في الممكيات مكجكدة ذلؾ عمى حيف أف ىذا االحتماؿ غير بالنسبة 

لمجميكريات  ك ما عدا ذلؾ فاف رئاسة الدكلة في األغمب األعـ تككف مدل الحياة ك ال يغيرىا إال 

 1."المكت آك االنقبلب

 فتتعمؽ باحتكار األحزاب الحاكمة لمسمطة في إطار النص عمى التعددية الخاصية الثانية أما 

، حيث تشيد الحياة السياسية العربية سيطرة حزب كاحد عمى الحكـ في ىذه الدكؿ،  فمف الحزبية

بحجة )معظـ النظـ العربية اتخذت في فترة ما بعد االستعمار نظاـ الحزب الكاحد المتعارؼ عميو أف 

عمى أساس اتخاذىا لمنيج االشتراكي في تسيير الحياة  (أف ىذا النظاـ سيضمف كحدة األمة

االقتصادية ك السياسية إال أنيا ك في معظميا قد تراجعت عف ىذا الخيار مع تراجع الفكر الشيكعي 

ك بقرارىا بالدخكؿ في مرحمة التعددية السياسية ك الحزبية في معظـ . بانييار االتحاد السكفيتي 
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 :   نظـ أساسيةثالث في ذات السياؽ تصنؼ األنظمة السياسية العربية بناء عمى النظاـ الحزبي إلى 
الّرافضة لفكرة العمؿ الحزبي، مف منطمؽ أف األحزاب ميّددة لكحدة األمة كحّجتيا في ذلؾ بعض األّدلة الدينية ك : النػػظـ البلحػػزبيػة- أ

الدساتير في حيث أف  (، عمافاإلماراتالسعكدية، الككيت، البحريف،قطر، مثؿ ) السكابؽ التاريخية، كتمثؿ دكؿ الخميج نمكذجا ليذه النظـ
كما أف النظاـ الميبي السابؽ في عيد القذافي قد حـر تأسيس األحزاب السياسية ك اعتبرىا خيانة  األحزاب السياسيةإقامة دكؿ الخميج تمنع 
. "مف تحزب خاف" لمدكلة كفؽ مقكلة 

كمكريتانيا   كالسكداف كاليمف كتكنس كالمغرب كالجزائراألردف تسمح بالعمؿ الحزبي كىي  التي دكؿك ىي اؿ :نظػـ تعػدديػة مقػيدة-  ب
ك لكنيا تمنح األفضمية لمحزب الحاكـ مثؿ حزب البعث في سكريا ك العراؽ سابقا ك .كجبيكتي كجزر  القمر كالصكماؿ كفمسطيف كمصر

 .األمر الذم يشير فعميا إلى تبني نظاـ الحزب الكاحد في قناع تعددم
رادة األمة: نظػـ األحػادية الحػزبيػة- ج  ك قد أخذت معظـ النظـ ال تعترؼ بشرعية العمؿ السياسي إال لحزب كاحد باعتبار مجسدا لكحدة كا 

 لممزيد حكؿ .العربية في فترة ما بعد االستعمار بيذا النظاـ إال أنيا ك في معظميا قد تراجعت عف ىذا الخيار مع انييار االتحاد السكفياتي
-149: ، مرجع سابؽ، ص صقضايا االستمرار ك التغيير: النظـ السياسية العربيةنيفيف مسعد عمي الديف ىالؿ، : ىذا المكضكع انظر
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الدكؿ العربية ك التي سمحت بقياـ أحزاب سياسية متعددة تنافس األحزاب الحاكمة فرضت العديد مف 

في العادة - النظـ العربية قيكدا عمى عمؿ ىذه األحزاب في إطار ما يسمى بالتعددية المقيدة حيث 

تخضع ممارسات األحزاب السياسية لمكثير مف القيكد القانكنية كاإلجرائية بالمقابؿ مف الناحية – 

 تمنح األكلكية لدكر الحزب الحاكـ مثؿ حزب البعث في سكريا ك العراؽ سابقا حزب جبية  الفعمية

كىك األمر الذم يشير فعميا إلى تبني نظاـ الحزب الكاحد في قناع ... التحرير الكطني في الجزائر

. 1تعددم

معٌار الفصل بٌن السلطات  : المطلب الثانً

إف األساس الذم يجمع بيف مختمؼ األنظمة السياسية كفؽ معيار الفصؿ بيف السمطات ىك 

كيفية تكزيع السمطات ك الصالحيات بيف المؤسسات السياسية لمنظاـ السياسي ك العالقة التي تربطيا 

ببعض، ك قبؿ التطرؽ إلى تطبيقات ىذا المبدأ عمى النظـ السياسية العربية البد أكال أف نتطرؽ بإيجاز 

فقد كاف مكنيتسكيك مف أكائؿ إلى طبيعة ىذا التصنيؼ ك خصائص كؿ نكع مف األنظمة السياسية،  

: مف أسس لنظاـ الفصؿ بيف السمطات، حيث رأل أف مياـ النظاـ السياسي يمكف تقسيميا لثالث

، سمطة تنفيذ األمكر (السمطة التنفيذية)سمطة تشريعية ك كظيفتيا سف القكانيف، سمطة تنفيذ األمكر

حككمات :  ك بناءا عميو صنؼ مكنتيسكيك الحككمات إلى2(القضائية)الخاضعة لمحقكؽ المدنية 

حيث تككف السيادة لمشعب ك  (ك تصنؼ بدكرىا إلى حككمات ديمقراطية ك ارستقراطية )جميكرية
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أيف يككف حككمات استبدادية  كالسيادة تككف لمفرد الذم يحكـ كفؽ القانكف ك أخيرا حككمات ممكية

. 1الحكـ لفرد كاحد يمارس السمطة كيفما يشاء

ك بالنسبة لمفيـك الفصؿ بيف السمطات ىناؾ تبايف كاضح بيف فقياء القانكف الدستكرم حكؿ تصنيفات 

األنظمة السياسية كفؽ ىذا المعيار، حيث انو إذا ما اتخذنا المفيـك الضيؽ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات 

تتعمؽ األكلى بضركرة تحقيؽ االستقالؿ في الكظائؼ : ك الذم يقتضي التأكيد عمى مسألتيف أساسيتيف

ك الصالحيات بيف السمطات الثالث المسيرة لمنظاـ السياسي، ك الثانية تتعمؽ بحجـ التداخؿ ك الرقابة 

المفركضة بينيا ك التي تتحدد أساسا في العالقة بيف الييئة التشريعية ك التنفيذية عمى أساس االتفاؽ 

 "ك عميو يرل مكريس ديفيرجيو في مؤلفو . عمى استقاللية السمطة القضائية في كؿ األحكاؿ

أف األنظمة السياسية في ىذا " األنظمة السياسية الكبرل: المؤسسات السياسية ك القانكف الدستكرم

. 2اإلطار تنقسـ إلى نظـ برلمانية ك أخرل رئاسية ك التي تأخذ بالفصؿ المرف أك الجامد بيف السمطات

أما إذا ما أخذنا بالمعنى العاـ لفصؿ السمطات عمى أساس تقسيـ السمطات السياسية إلى ثالث بغض 

 :أشكاؿ لمنظـ السياسية النظر عف العالقة بينيا فيمكف التمييز بيف ثالث 

 بخاصيتيف أساسيتيف تتعمؽ  تتميز العالقة بيف السمطات في ىذا النكع مف النظـ: النظاـ البرلماني

 (ممكا أك رئيسا لمجميكرية) بثنائية السمطة التنفيذية حيث يتقاسـ السمطة كؿ مف رئيس الدكلة األكلى

ما عدا المسؤكلية الجنائية في بعض )الذم يكاد يككف منصبو شرفيا ك ليس لو سمطات فعمية 
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عمى حد تعبير مكريس ديفيرجيو حيث يكقع عمى " آلة لمتكقيع"  ك الذم يعتبر مجرد 1 (النظـ

ك  ، إضافة إلى رئيس الكزراء عمى رأس الكزارة التي  تباشر سمطاتيا فعميا2...المراسيـ ك المعاىدات

 تصبح الكزارة في ىذا اإلطار مسؤكلة مسؤكلية كاممة أماـ البرلماف ك يتطمب بقاؤىا حيازة بالمقابؿ

فتتعمؽ بالعالقة التي تربط السمطتيف التشريعية ك الثانية أما الخاصية . 3ثقة أغمبية األعضاء فيو

التنفيذية ك التي تتراكح بيف عالقات التعاكف ك الرقابة متبادلة  ك القائمة عمى أساس الفصؿ 

المتكازف في الصالحيات بينيما، فيتاح لمسمطة التشريعية في ىذا النظاـ الحؽ في االقتراع بعدـ 

 مف الكسائؿ مما يخكليا بمراقبة أعماؿ الكزارة كالسؤاؿ، االثقة بالكزارة مما يؤدم لحميا كما أف لو

، ك بالمقابؿ يككف لمكزارة الحؽ في حؿ البرلماف ك طمب إجراء انتخابات ...االستجكاب ك التحقيؽ

جديدة، كما يتاح لمكزارة ىنا الحؽ في اقتراح مشاريع القكانيف ك تقديميا لمبرلماف مف اجؿ المصادقة 

  .4عمييا ىذا إضافة إلى حؽ بعض األعضاء في الكزارة في عضكية البرلماف

 يتميز النظاـ الرئاسي بالدكر الكبير الذم تحكزه الييئة التنفيذية كأعمى سمطة في  :النظاـ الرئاسي

الذم يجمع بيف منصب  النظاـ األمر الذم يقابمو مقدار الصالحيات الكاسعة المتاحة لرئيس الدكلة

 حيث يككف رئيس الدكلة في 5(أك ما يسمى بفردية السمطة التنفيذية)رئاسة الدكلة ك رئاسة الحككمة

كما يتميز . 6"ألف االثنيف ينبثقاف مف السيادة الشعبية"ىذا اإلطار عمى قدـ المساكاة مع البرلماف 

ىذا النكع مف النظـ باعتماده عمى ما يسمى بالفصؿ التاـ بيف السمطات حيث ال تتاح ألم سمطة 
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صالحيات رقابية عمى السمطات األخرل في إطار استقاللية السمطات العامة مثؿ سحب الثقة أك 

ىذا ك تستقؿ السمطة التشريعية في أداء . 1حؿ البرلماف مثمما ىك حاصؿ في النظاـ البرلماني

كظائفيا حيث ال يجكز لرئيس الدكلة دعكة البرلماف لالنعقاد أك تأجيؿ ذلؾ كما ال يحؽ لكزراء 

الييئة التنفيذية حضكر جمسات البرلماف بصفتييـ كزراء أك الجمع في العضكية بيف الكزارة ك 

 2البرلماف

 يقـك نظاـ حككمة الجمعية عمى رفض فكرة الفصؿ بيف السمطات كذلؾ : النظاـ المجمسي

السيادة في يد ىيئة كاحدة منتخبة مف الشعب تتكلى المياـ التشريعية  بتركيز السمطة كمظاىر

التنفيذية لمسمطة التشريعية فإنيا ال تممؾ نحكىا أية  نظرا لتبعية الييئةك ك بالتالي .  كالتنفيذية

 .لالنعقاد أك تأجيؿ اجتماعاتو حقكؽ كحؽ حؿ البرلماف أك دعكتو

كتطبيقا عمى النظـ العربية نجد نظـ الحكـ فييا تمزج بيف النمط الرئاسي ك النمط البرلماني، حيث ك 

عمى النحك -مف خالؿ دراستنا لبعض الدساتير العربية عمى اختالفيا بيف النظـ الممكية أك الجميكرية 

: تكصمنا إلى مجمكعة مف االستنتاجات ك ىي- المبيف الحقا

 تؤكد جؿ الدكؿ العربية مف خالؿ دساتيرىا عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، سكاء ضمنيا مف خالؿ  .1

 فينص النظاـ األساسي لمحكـ في السعكدية مثال في تنظيـ تكزيع الصالحيات بيف السمطات الثالث

السمطة القضائية،السمطة " منو عمى أف السمطات السياسية في الدكلة تتككف مف 44المادة 

كتتعاكف ىذه السمطات في أداء كظائفيا، كفقان ليذا النظاـ كغيره مف  التنفيذية،السمطة التنظيمية
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، أك النص صراحة أف أنظمتيا السياسية قائمة عمى  1".األنظمة، كالممؾ ىك مرجع ىذه السمطات

 منو ينص عمى أف 50الدستكر الككيتي في المادة : أساس الفصؿ بيف السمطات حيث مف أمثمتيا

يقـك نظاـ الحكـ عمى أساس فصؿ السمطات مع تعاكنيا كفقان ألحكاـ الدستكر، كال يجكز ألية "

ىذا ك ينص  2"سمطة منيا النزكؿ عف كؿ أك بعض اختصاصيا المنصكص عميو في ىذا الدستكر

يقـك نظاـ :"  الفقرة األكلى منو عمى ما نصو32الدستكر البحريني في ذات السياؽ مف خالؿ المادة 

الحكـ عمى أساس فصؿ السمطػات التشريعيػة كالتنفيذية كالقضائيػة مع تعاكنػيا كفقػا ألحكاـ ىذا 

الدستكر، كال يجػكز ألم مف السمطات الثبلث التنازؿ لغيرىا عف كؿ أك بعض اختصاصاتػيا 

نما يجكز التفكيض التشريعي المحدد بفترة معينة كبمكضكع  المنصكص عمييا في ىذا الدستكر، كا 

ىذا ك تؤكد إلى جانب ذلؾ عمى 3."أك مكضكعات بالػػذات، كيمارس كفقا لقانكف التفكيض كشركطو

مف خالؿ األمثمة  المذككرة األمر الذم يكحي مبدئيا عمى إتباع  ضركرة تعاكف السمطات فيما بينيا

 .خصائص النظاـ البرلماني القائـ عمى أساس الفصؿ المرف بيف السمطات ك التعاكف بينيا

ك في ذات السياؽ تتبع بعض الدكؿ العربية مف خالؿ دساتيرىا خصائص النظاـ البرلماني مف  .2

خالؿ تكريس العالقات التعاكنية بيف البرلماف ك الحككمة مف حيث العضكية  مثمما تنص عميو المادة 

يجكز الجمع بيف الكزارة ك عضكية :"  ك التي تنص عمى أنو1973 مف الدستكر السكرم لسنة 125

 مف الدستكر األردني في إطار الحديث عف شركط عضكية 64، كما تنص المادة 4"مجمس الشعب
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رؤساء الكزراء كالكزراء الحاليكف : " مجمس األعياف أف يككف العضك مف الفئات التالية

 أك مف حيث منح البرلماف صالحيات رقابية عمى أعماؿ الكزارة مف خالؿ كسائؿ 1"...كالسابقكف

 51متعددة مثؿ سحب الثقة ك السؤاؿ ك االستجكاب ك التحقيؽ، ك مف أمثمتيا ما تنص عميو المادة 

رئيس الكزراء كالكزراء مسؤكلكف أماـ مجمس النكاب مسؤكلية مشتركة عف :" مف الدستكر األردني

ك تنص  2."السياسة العامة لمدكلة كما أف كؿ كزير مسؤكؿ أماـ مجمس النكاب عف أعماؿ كزارتو

لكؿ عضك مف أعضاء مجمس الشكرل أك مجمس النكاب  :" مف الدستكر البحريني عمى أنو91المادة 

 3..."أف يكجو إلى الكزراء أسئمة مكتكبة الستيضاح األمكر الداخمة في اختصاصيـ

إال أنيا مف ناحية ثانية تقر بالدكر الكبير لرئيس الدكلة بما يكازم أك يتعدل صالحيات البرلماف   .3

حيث تكلي كؿ الدساتير العربية صالحيات كبيرة  األمر الذم يتماشى ك خصائص النظاـ الرئاسي

لرئيس الدكلة ممكا أك رئيسا لمجميكرية  ك لك عمى حساب البرلماف ك ىك األمر الذم يتنافى ك 

خصائص  النظاـ البرلماني الذم يجعؿ منصب الرئيس شرفيا أكثر منو سياسيا ك مف األمثمة عمى 

سمسمة الصالحيات الكبيرة المناطة برئيس الدكلة في كؿ مف المغرب، البحريف، السعكدية ك  ذلؾ 

األردف حيث خصصت مكاد متعددة لصالحيات الممؾ ك التي تتنكع بيف صالحيات تشريعية، 

    مف 80 -51صالحيات تعيينية، ك صالحيات رقابية ك سنكتفي ىنا بذكر ما جاء في المكاد 

السمطة التشريعية يتكالىا األمير كمجمس األمة :" الدستكر الككيتي  ك التي تحدد صالحيات األمير في

، السمطة التنفيذية يتكالىا األمير كمجمس الكزراء كالكزراء عمى النحك المبيف (51ـ )كفقا لمدستكر

، يعيف األمير (53ـ)، السمطة القضائية تتكالىا المحاكـ باسـ األمير في حدكد الدستكر(52ـ )بالدستكر
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كما يعيف الكزراء كيعفييـ مف . رئيس مجمس الكزراء بعد المشاكرات التقميدية كيعفيو مف منصبو

رئيس مجمس الكزراء كالكزراء مسؤكلكف ... (55ـ). مناصبيـ بناء عمى ترشيح رئيس مجمس الكزراء

. بالتضامف أماـ األمير عف السياسة العامة لمدكلة، كما يسأؿ كؿ كزير أمامو عف أعماؿ كزارتو 

صدارىا... ،(58ـ) األمير ىك القائد ... ،(65ـ)لألمير حؽ اقتراح القكانيف كحؽ التصديؽ عمييا كا 

يعمف األمير الحرب ... ،(67ـ)األعمى لمقكات المسمحة، كىك الذم يكلي الضباط كيعزليـ كفقا لمقانكف

، أما الحرب اليجكمية فمحرمة يعمف األمير الحكـ العرفي في أحكاؿ ... ،(68ـ)الدفاعية بمرسـك

يبـر األمير المعاىدات بمرسـك كيبمغيا مجمس األمة ... ،(69ـ)الضركرة التي يحددىا القانكف

يضع األمير، بمراسيـ، المكائح الالزمة لتنفيذ القكانيف بما ال يتضمف تعديال فييا أك تعطيال ...،(70ـ)

يضع األمير، بمراسيـ، لكائح الضبط كالمكائح الالزمة لترتيب ... ،(72ـ)ليا أك إعفاء مف تنفيذىا

يعيف األمير المكظفيف المدنييف ... ،(73ـ)المصالح كاإلدارات العامة بما ال يتعارض مع القكانيف

كالعسكرييف كالممثميف السياسييف لدل الدكؿ األجنبية، كيعزليـ كفقا لمقانكف، كيقبؿ ممثمي الدكؿ 

لألمير أف يعفك بمرسـك عف العقكبة أك أف يخفضيا، أما العفك الشامؿ فال ... ،(74ـ)األجنبية لديو

يمنح األمير أكسمة الشرؼ كفقا ... ،(75ـ)يككف إال بقانكف كذلؾ عف الجرائـ المقترفة قبؿ اقتراح العفك

 1"(77ـ)تسؾ العممة باسـ األمير كفقا لمقانكف... ،(76ـ)لمقانكف

تتبع كؿ النظـ السياسية العربية خصائص النظاـ الرئاسي في مكضكع عدـ تكريس رقابة السمطة  .4

التشريعية عمى السمطة التنفيذية ك تحديدا انعداـ مسؤكلية  رئيس الدكلة أماـ البرلماف في حيف يتمتع 

بصالحيات كاسعة في ىذا المجاؿ خصكصا فيما يتعمؽ  بحقو في حؿ البرلماف ك نستشيد في ىذا 

لمممؾ حؽ حؿ :"اإلطار بالفصؿ السابع ك العشركف مف الدستكر المغربي ك الذم ينص عمى انو
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 كما أف 1"73  ك71مجمسي البرلماف  أك احدىما بظيير شريؼ طبؽ الشركط المبينة في الفصميف 

مسؤكلية الكزراء ك رئيس الكزراء في الغالب األعـ تككف تجاه رئيس الدكلة ك ليس البرلماف مثمما ىك 

الحاؿ في النظـ البرلمانية، ك إضافة إلى ذلؾ  في بعض األحياف  تشير بعض الدساتير إلى أف تككف 

األمير :" مف الدستكر الككيتي بما نصو54ذات الممؾ تككف مقدسة ك مصكنة مثمما تنص عميو المادة 

الممؾ :"  مف الدستكر األردني التي تنص عمى أف33 ك المادة 2"رئيس الدكلة ك ذاتو مصكنة ال تمس

 مف الدستكر البحريني التي 33 ك المادة 3"ىك رأس الدكلة ك ىك مصكف مف كؿ تبعة ك مسؤكلية

الممؾ رأس الدكلة ك الممثؿ األسمى ليا ذاتو مصكنة ال تمس ك ىك الحامي األميف :"تنص عمى أف 

  4..."لمديف ك الكطف

خر تتبع بعض األنظمة السياسية العربية نظاـ ثنائية المجالس في السمطة التشريعية آك في سياؽ  .5

ك ىي األغمبية منيا، في حيف تمتـز البعض منيا بأحادية السمطة التنفيذية عمى غرار النظاـ 

التكنسي في عيد زيف العابديف بف عمى مف خالؿ مجمس النكاب،  ك سكريا في فترة حكـ بشار 

 .األسد مف خالؿ مجمس الشعب

كعميو يمكف القكؿ في األخير أف التمييز بيف نظـ رئاسية كأخرل برلمانية ال يصمح لتصنيؼ النظـ 

كعمى ىذا األساس ال يمكف كصؼ أم نظاـ عربي أنو نظاـ برلماني، فبغض النظر  السياسية العربية،

عف شكؿ رئاسة الدكلة عّما ىك مكتكب في الدستكر، تعد أنظمة النظـ العربية  نظما مختمطة يغمب 

. الطابع الرئاسي مف خالؿ تركز جّؿ الصالحيات في يد رئيس الدكلةعمييا 
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معٌار مصـدر الشـرعٌة  : المطلب الثالث

قبكؿ األغمبية العظمى مف المحككميف بحؽ الحاكـ في أف يحكـ،  "يشير مفيـك الشرعية إلى

حيث يرتبط بمدل قناعة المكاطنيف في الدكلة " 1كأف يمارس السمطة، بما في ذلؾ استخداـ القكة

بالنظاـ السياسي الحاكـ مف حيث تركيبتو ك حتى أدائو، ك انطالقا مف ىذه القناعة تتحدد أىمية 

الشرعية بالنسبة ألم نظاـ سياسي سكاء كاف محددا في فرد أك جماعة، ك يرل ماكس فيبر في ىذا 

اإلطار أف شرعية النظاـ الحاكـ ترتبط بشعكر المكاطنيف بصالح النظاـ ك استحقاقو لمتأييد ك 

التقاليد، : ، حيث يحدد في نفس السياؽ ثالث مصادر أساسية لمشرعية بالنسبة ألم نظاـ2الطاعة

 .، ك العقالنية القانكنية(الكاريزما)الزعامة المميمة 

سقاط عمى النظـ السياسية العربية، يمكف التمييز بيف ثالث مصادر لشرعية تمؾ النظـ      :كا 

القائـ عمى احتراـ النظاـ السياسي الحاكـ لما تعكد عميو المجتمع مف أعراؼ : المصػدر التقػميدم* 

كتقاليد، مف اجؿ تحقيؽ رضا المحككميف خصكصا في ظؿ المجتمع العربي الذم تتجذر فيو قضية 

ك ىناؾ مف يكسع في مفيـك العادات ك التقاليد إلى دكر الديف ك  .احتراـ األعراؼ ك التقاليد

االيدكلكجيا ، ففي الكطف العربي تعد األنظمة الممكية أكثر األنظمة السياسية اعتمادا عمى البعد الديني 

ك يميز الدكتكر سعد الديف إبراىيـ في ىذا "  أنظمة اكتكقراطية"أك قبمي في تبرير شرعيتيا حيث تعد 
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   ،حيث يشير المصدر األكؿ إلى مجمكعة األعراؼ ك المعتقدات ك األعراؼ المتكارثة التي تحدد مف يتكلى السمطة كما تتضمف المعتقدات الدينية
ك الذم يرتبط بشخصية القائد السياسي التي تفرض سيطرتيا عمى المحككميف  انطبلقا مف إعجابيـ بصفات القائد ك  (االكاريـز)أما المصدر الثاني 

. أعمالو، ك يشير المصدر الثالث إلى الطابع القانكني لمسمطة ك التنظيـ القانكني لتكزيع الحقكؽ ك الصبلحيات استنادا لمدستكر ك القكانيف المختمفة
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اإلطار بيف األنظمة التي تستمد شرعيتيا مف صفة نسبيا إلى أىؿ بيت الرسكؿ عميو الصالة ك السالـ 

ك ىما النظاماف األردني ك المغربي، ك بيف األنظمة التي تستمد الشرعية مف المذىب الديني السائد ك 

يذكر ىنا كؿ مف السعكدية في المذىب الحنبمي ك سمطنة عماف في المذىب الكىابي، ىذا في حيف 

تستند النظـ الممكية المتبقية عمى الخمفية القبمية انطالقا مف انتمائيا لمقبيمة السائدة مقارنة بالقبائؿ 

 1.األخرل أك عشيرة داخؿ ىذه القبيمة أك عمى تحالؼ فبمي بيف عدد منيا

تعد الزعامة ىي المصدر األساسي لشرعية النظاـ السياسي في ىذا النكع أيف : المصػدر الكػاريزمي* 

مصر ك اليكارم  يصبح الحاكـ ىك مصدر الشرعية في حد ذاتو عمى غرار جماؿ عيد الناصر في

. 2بكمديف في الجزائر، إال أف ىذا المصدر مؤقت ينتيي تأثيره بكفاة الزعيـ أك الشخصية الكاريزمية

ك التي تستمد شرعيتيا مف  الدستكر ك القكانيف الكضعية ك ذلؾ في : المصػدر العقػبلني القػانكني* 

ك في ىذا اإلطار لجأت العديد مف األنظمة  ك السياسية إطار تطكر الدكلة ك عقمنة الحياة االجتماعية

السياسية العربية إلى محاكلة الدمج بيف المصادر التقميدم ك المصادر القانكنية مف خالؿ تقنيف 

الممكية ك طرح الممكية الدستكرية مثؿ األردف ك المغرب، في حيف لجأت النظـ الجميكرية مف خالؿ 

سمسمة التعديالت الدستكرية إلى محاكلة كسب تأييد شعكبيا انطالقا مف كضعيا ك احتراميا لمدستكر ك 

إال أف الشرعية الدستكرية ال تعني فقط مسالة كضع الدستكر ك القكانيف ك إنما تعني مدل  .القكانيف

التزاـ الحاكـ كالدكلة كاألفراد كالشعب عامة بعدـ مخالفة القكانيف أيا كاف مصدرىا سكاء كانت قكانيف 

، إال انو المالحظ في الدكؿ (مبدأ سيادة القانكف)فقيية إسالمية أك قكانيف صادرة مف السمطة التشريعية 

العربية أف أىـ ميدد لدكر الدساتير العربية ىك حاالت الطكارئ التي ال تمبث أف ترفعيا األنظمة 
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السياسية حيث عمقت العديد مف النظـ العربية كالككيت كالبحريف كاألردف كمصر كالجزائر كالمغرب 

. العمؿ بالدستكر لفترات زمنية طكيمة بحجة رفع حاالت الطكارئ

إال أف ىذه المصادر المتنكعة لمشرعية لـ تتمكف مف حماية النظـ السياسية العربية حيث يرل السيد 

كالذم ىك حصيمة فشميا الذريع في : "ياسيف أنيا تكاجو منذ الثمانينات مشكمة تآكؿ شرعيتيا السياسية

الحفاظ عمى االستقبلؿ الكطني، كمكاجية تيديدات األمف مف قبؿ إسرائيؿ كالكاليات المتحدة 

، ك 1" األميركية، كفشميا في التنمية، كعجزىا عف تحقيؽ قيـ الديمقراطية كالمشاركة السياسية

كمحاكلة منيا إلصالح األكضاع ك إعادة إحياء شرعيتيا كفؽ مصادر جديدة حاكلت الكثير مف النظـ 

: 2العربية تطبيؽ إستراتيجيتيف

فتح المجاؿ أماـ التعددية السياسية ك لك كانت مقيدة لتخفيؼ الضغط عف النظاـ السياسي،  . أ

تاحة الفرصة لألصكات المعارضة أف تعبر عف نفسيا، كذلؾ في حدكد الدائرة الضيقة التي رسمتيا  كا 

 . لممشاركة، كالتي ال تتضمف إمكانية تداكؿ السمطة

ممارسة القمع المباشر ضد الجماعات السياسية التي لـ يتـ االعتراؼ بحقيا في المشاركة  . ب

السياسية، أك التي لـ تقبؿ فكرة التعددية السياسية المقيدة، كتيدؼ إلى الكصكؿ إلى السمطة، كأىـ 

في تكنس، « النيضة»في مصر، كحركة « الجياد»أمثمتيا الجماعات اإلسالمية، التي أبرزىا جماعات 

 .في الجزائر« اإلنقاذ»كجبية 

ك يشير الكثير مف المحمميف أف االحتجاجات الشعبية في العديد مف الدكؿ العربية داللة عمى تراجع 

في ضكء ما حدث مف ثكرات :"شرعية النظـ السياسية العربية الحالية، حيث يقكؿ السيد في ىذا اإلطار
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في تكنس كمصر، كانتفاضات ثكرية كبرل في اليمف كليبيا كسكرية، كقبؿ ذلؾ في البحريف، يمكف 

القكؿ بكؿ يقيف إف الشرعية السياسية لمدكؿ العربية المعاصرة بكؿ أنماطيا قد سقطت نيائيان، كحمت 

محميا اإلرادة الشعبية التي أصبحت تعبر عف نفسيا في التظاىرات المميكنية الحاشدة في المياديف 

 .1"الثكرية لمعالـ العربي

ك مف اجؿ محاكلة ضبط مكضكع الشرعية بالنسبة لألنظمة السياسية العربية ىناؾ ثالث قضايا 

: 2جكىرية عمى النظـ السياسية العربية إعادة النظر فييا ك ىي

 ىي قضية اليكية حيث رغـ اإلجماع بيف كؿ الشعكب العربية عمى انتمائيا لمعالـ :القضية األكلى 

العربي ك بالتالي اليكية العربية، إال انو مازاؿ ىناؾ اختالؼ حكؿ اليكية القطرية لمدكؿ العربية ك 

التي تشيد تنافسا ك تصارعا في تحديد معالميا بيف اليكية القكمية، اليكية اإلسالمية ك اليكيات 

 ك منذ االستقبلؿ  فإف مسالة اليكية ما تزاؿ بغير حسـ :"اإلثنية ك العصبيات المحمية حيث انو 

 ".سياسي بالنسبة لؤلغمبية ك لؤلقميات اإلثنية عمى السكاء

 ك التي تتمثؿ في طبيعة العالقة بيف الحاكـ ك المحككميف مف حيث  قضية السمطة: القضية الثانية

الشكؿ ك الحدكد ك القنكات، حيث انو ك بعد انييار المصدر التقميدم لمشرعية في الدكلة اإلسالمية 

أصبحت ىذه العالقة غير مقننة ك مضبكطة ك معرضة لالختراؽ مف كؿ األطراؼ حكاـ أك 

محككميف خصكصا في ظؿ ضعؼ ك تآكؿ قنكات االتصاؿ بيف الطرفيف فيما يسمى بالقنكات 

مف جية ك عدـ قدرة األكعية الحديثة عمى القياـ ...التقميدية مثؿ المجالس القبمية ك العشائرية

حيث أف ...بكظائفيا االجتماعية ك السياسية مف أحزاب سياسية ك نقابات ك مجالس محمية منتخبة
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مثؿ ىذه األكعية ك القنكات الكسيطة الحديثة غير مكجكدة في عدد مف األقطار العربية ك ما "

ك مف ىنا فاتجاه المكاطف نحك السمطة في ...يكجد منيا فقد عطؿ الحاكـ فعاليتو إلى حد كبير

 ."معظـ األقطار العربية ىك مكقؼ الخكؼ أك اإلذعاف أك السخط المكتـك

 قضية المساكاة حيث انو رغـ االعتراؼ بضركرة تحقيؽ المساكاة كحؽ ك مبدأ في :القضية الثالثة 

الدساتير ك القكانيف المختمفة في الدكؿ العربية إال أف عدـ حسميا ك تطبيقيا  عمى ارض الكاقع 

الجماعات :"يمثؿ اكبر عقبة أماـ إرساء الشرعية، فمفيـك المساكاة قد شيد تطكرا خصكصا لدل 

العربية المسيسة مف مجرد المساكاة القانكنية ك السياسية إلى المساكاة االجتماعية ك ما ينطكم 

عميو ذلؾ مف سياسات تكزيعية إلقرار العدالة االجتماعية كشرط سابؽ ك مبلـز لممساكاة 

"  القانكنية ك السياسية

ىذه القضايا تمثؿ في كميا قضايا جكىرية لطالما شكمت أزمات عدة تعرضت ليا األنظمة السياسية 

العربية ك كضعت شرعيتيا ك استقرارىا في كضعية الخطر ك إف تفاكتت حدتيا ك درجة تأثيرىا مف 

. دكلة عربية إلى أخرل

 

 

 

 

 



  

خصائص صنع القرار فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة : المبحث الثالث

سنتطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى محاكلة استخالص أىـ مميزات عممية صنع القرار في الدكؿ 

العربية ك ذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف المتغيرات المقارنة حددناىا أساسا في أطراؼ صنع القرار قصد 

التركيز عمى أىـ مؤسسات صنع القرار الرسمية منيا ك غير الرسمية، ثـ إلى محاكلة تكصيؼ 

 .المحددات البيئية المتعمقة بالبيئتيف الدكلية ك اإلقميمية ك المؤثرة عمى العممية القرارية في الدكؿ العربية

أطراف صنع القرار فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة : المطلب األول

تتعدد ك تتنكع المؤسسات المخكلة بعممية صنع القرار في الدكلة عمكما بيف مؤسسات رسمية 

منصكص عمى صالحياتيا القرارية دستكرا ك قانكنا، ك مؤسسات غير رسمية تشارؾ بطريقة غير 

كما طبيعة ىذه األطراؼ ك المؤسسات ك حدة انخراطيا في . مباشرة في مجمؿ مراحؿ صنع القرار

ك  (...سياسي، اقتصادم، داخمي أك خارجي)العممية القرارية تختمؼ بناءا عمى نكعية القرار المتخذ

ك انطالقا مف ىذه الحيثيات سنحاكؿ تحميؿ . عمى مدل حساسية القرار ك الفئات التي يشمميا

خصائص عممية صنع القرار في األنظمة السياسية العربية مف منظكر األطراؼ المشاركة في صنعو 

 :انطالقا مف التطرؽ لمعناصر التالية

ك سنحاكؿ ىنا استقراء : محكرية دكر رئيس الدكلة ك المؤسسة التنفيذية في عممية صنع القرار: أكال

صالحيات المؤسسة التنفيذية ك عمى رأسيا رئيس الدكلة في الدكؿ العربية مف خالؿ الصالحيات 

المنصكص عمييا في الدساتير العربية، حيث تشير العديد مف الدراسات في ىذا اإلطار إلى الدكر 

 ك ذلؾ مف خالؿ المقارنة  المحكرم لرئيس الدكلة مقارنة بباقي أطراؼ صنع القرار في األنظمة العربية

بيف المكاد الدستكرية الكاردة في ىذا الشأف مع بعض االختالفات طبعا ك التي تعكد الختالؼ األنظمة 



  

ك قبؿ التفصيؿ في أىـ صالحيات رئيس الدكلة في الدكؿ العربية تجدر . السياسية القائمة في كؿ دكلة

اإلشارة إلى أف الدساتير التي تـ االعتماد عمييا لممقارنة ىي دساتير الدكؿ العربية باستثناء الدكؿ التي 

 .. تشيد خالؿ فترة إعداد الدراسة فترات إعادة لصياغة دستكرىا مثؿ مصر، تكنس، ليبيا، اليمف

ك تتعدد صالحيات رئيس الدكلة ك المؤسسة التنفيذية عمكما بيف صالحيات تعيينية، تنفيذية، ك 

: تشريعية

ك تتمثؿ في تعييف أىـ مف يتكلى المناصب السياسية مثؿ رئيس مجمس الكزراء : صبلحيات تعيينية . أ

، (95المادة )، سكريا(29المادة )،قطر( مف الدستكر33في المادة)ك الكزراء ك مف أمثمتيا البحريف

ىذا إضافة إلى تعييف بعض أعضاء البرلماف مثمما ىك الحاؿ بالنسبة ... (24الفصؿ )المغرب 

. (33كفقا لممادة )ألعضاء مجمس الشكرل في البحريف

كما انو يختص بتعييف السفراء ك المكظفيف المدنييف ك العسكرييف الممثميف لمدكؿ األخرل مثمما ىك 

 مف 102، سكريا المادة23، قطر المادة 40البحريف المادة)الحاؿ في معظـ الدساتير العربية 

. (الدستكر

كما يعتبر رئيس الدكلة في العديد مف األنظمة العربية رئيسا لممجمس األعمى لمقضاء ك ييتـ بتعييف 

ك يعد في أخرل . 52، السعكدية المادة 33، المغرب الفصؿ 33القضاة ك مثاليا البحريف كفقا لممادة

ك يختص في ىذا  (60،السعكدية 103، سكريا 23، قطر 33البحريف ـ)القائد األعمى لقكات الدفاع 

. (33البحريف المادة )اإلطار بمنح األكسمة الشرفية منح الرتب ك المدنية ك العسكرية ك ألقاب الشرؼ 



  

ك تتحدد أساسا مف خالؿ اختصاص المؤسسة التنفيذية في تنفيذ السياسة :  صبلحيات تنفيذية . ب

ك إلى . مف الدستكر السكرم94 مف الدستكر البحريني، المادة 48العامة لمدكلة ك مف أمثمتيا المادة

: جانب ذلؾ يختص رئيس الدكلة في ىذا اإلطار ب

  (مف دستكر سكريا104مف دستكر قطر ،ك المادة 24مثؿ المادة )إبراـ المعاىدات .

 إصدار المراسيـ ك المكائح  .

  (34قطر ـ)تنفيذ القكانيف ك المكائح. 

  مف الدستكر100إعالف الحرب ك التعبئة العامة بعد مكافقة البرلماف مثاؿ سكريا كفقا لممادة   .

  (23قطر المادة)تمثيؿ الدكلة في الداخؿ ك الخارج 

 :ك ىي األكثر أىمية بالنسبة لمكضكع صنع القرار ك تتمثؿ في : اختصاصات تشريعية . ت

 ( 110، سكريا المادة35البحريف المادة )اقتراح مشاريع القكانيف ك تعديؿ الدستكر 

  تشريع القكانيف خارج انعقاد دكرات البرلماف عمى أف تعرض عمى البرلماف بع انعقاده ك مف

كما تمنح سمطة التشريع حتى في ظؿ انعقاد المجمس . مف دستكر سكريا 111أشير أمثمتيا المادة 

 مف 2حسب الفقرة  (المتعمقة بالمصمحة ك األمف القكمييف)مع ربطيا بحاالت الضركرة القصكل 

ك تشير الفقرة الثالثة مف نفس المادة أحقية رئيس الدكلة في التشريع في المدة الفاصمة . نفس المادة

األمر الذم يدؿ عمى مجاؿ الصالحيات . بيف كاليتي مجمسيف دكف عرضيا عمى مجمس الشعب

 .الكاسعة الممنكحة لرئيس الدكلة في سكريا في المجاؿ التشريعي

  مف دستكر 98 مف دستكر قطر، ك المادة 23مثؿ المادة )التصديؽ عمى القكانيف ك إصدارىا 

 .(الككيت79سكريا ،ك المادة 



  

  ىذا ك تمنح بعض الدساتير العربية لرئيس الدكلة الحؽ في إعادة النظر في مشاريع القكانيف 

المقترحة مف البرلماف ك االعتراض عمييا ك إعادتيا لمبرلماف مف اجؿ التعديؿ في آجاؿ محددة 

 . مف دستكر سكريا98 مف دستكر البحريف ك المادة 35مثمما تنص عميو المادة 

 ك ىذا ... كضع السياسة العامة لمدكلة في مختمؼ المجاالت االقتصادية ك السياسية ك اإلدارية

 مف دستكر قطر، ك 34بالتنسيؽ مع مجمس الكزراء ك ىذا كفؽ ما ىك منصكص عميو في المادة 

.   مف دستكر سكريا94المادة 

  (112، سكريا 43البحريف ـ)الحؽ في استفتاء الشعب في القكانيف ك القضايا اليامة .

  مف الدستكر99الحؽ في إصدار المراسيـ ك المكائح مثمما ىك سار في سكريا بناء عمى المادة . 

  كما تمنح معظـ الدساتير العربية الحؽ لرئيس الدكلة إلعالف حاالت الطكارئ ك إلغائيا مثمما ىك

، ك السعكدية 35 مف الدستكر، المغرب في الفصؿ113 ك 101سار في سكريا بمكجب المادتيف 

.  مف النظاـ األساسي لمحكـ61في المادة

ىذا ك قد تمنح بعض الدساتير العربية اختصاصات تجمع بيف التشريع ك التنفيذ ك القضاء مف خالؿ 

، ك السعكدية أيف يككف 51،52،53اإلشراؼ عمى عمؿ السمطات الثالث ك مثاليا الككيت المكاد 

.  مف النظاـ األساسي لمحكـ44الممؾ ىك مرجع كؿ السمطات كفقا لممادة 

ك ما يمكف قكلو في األخير أف ىذا المجاؿ الكاسع مف الصالحيات المنصكص عمييا دستكرا ك 

انعكاساتيا في التطبيؽ عمميا تكحي بدكر محكرم لرئيس الدكلة ممكا أك رئيسا لمجميكرية، رغـ أف 

ك تشير الدكتكرة . العديد مف األنظمة العربية تكحي بتطبيؽ النظاـ البرلماني كما سبؽ اإلشارة إليو

:" نيفيف مسعد في ىذا اإلطار إلى أف أرجحية دكر الرئيس تبرز أساسا في النظـ الممكية مف خالؿ



  

المماىاة بيف شخص رئيس الدكلة ك كياف الدكلة نفسيا، كما في اعتبار الممؾ ىك ضامف دكاـ 

" 1...الدكلة ك استمرارىا

كما تتميز عممية صنع القرار في الدكؿ العربية : تراجع ك محدكدية دكر المؤسسة التشريعية: ثانيا

ك قد أجمعت . مف منظكر دكر المؤسسات الرسمية محدكدية دكر المؤسستيف التشريعية ك القضائية

العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع دكر البرلمانات العربية في صنع القرار العربي مثؿ دراسات 

 مف خالؿ دراسة 2010سنة " كيؼ يصنع القرار في الكطف العربي"الحالة التي أعدت في مؤلؼ 

صنع القرار في العديد مف النماذج العربية عمى غرار األردف، الجزائر، السعكدية، السكداف، سكريا، 

ك قد تكصؿ الباحثكف ليذه النماذج إلى أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي أدت إلى تراجع ... العراؽ

ىيمنة رئيس الدكلة عمى العممية السياسية  مما يحد مف دكر : 2دكر البرلمانات العربية لعؿ أىميا

المؤسسة التشريعية في التشريع ك الرقابة مثؿ الحالة اليمنية أيف عجز مجمس النكاب عف تشريع بعض 

ك . القكانيف كقكانيف التسمح ك الذمة المالية، ك عجزه عف متابعة تنفيذ التكصيات الصادرة عف لجانو

مف جية ثانية فإف ظاىرة غمبة الحزب الحاكـ عمى مقاعد البرلمانات في الدكؿ العربية ك نضيؼ ىنا 

تبعية األعضاء المعينيف في الغرفة الثانية في البرلماف بالنسبة لمدكؿ التي تأخذ بنظاـ ثنائية المجالس، 

كؿ ىذه ... إضافة إلى ظاىرة التحالفات الحزبية ك التحالفات الرئاسية مثمما ىك حاصؿ الجزائر

العكامؿ أدت إلى إنقاص الكزف النسبي لمبرلماف ك دكره في صنع القرار السياسي في األنظمة السياسية  

 . العربية ك جعميا مؤسسة تابعة لممؤسسة التنفيذية في أدائيا
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كما انو في بعض الحاالت مثؿ حؽ رئيس الدكلة في حؿ البرلماف أداة تعسفية في يده لمتأثير عمى 

أداء البرلماف ك لعؿ الحالة الككيتية مف ابرز األمثمة في ىذا اإلطار فقد لجأ األمير الككيتي لمكاجية 

تعذر التعاكف بيف السمطتيف التنفيذية ك التشريعية إلى حؿ مجمس األمة ست مرات خالؿ السنكات 

لكف القكؿ ىنا بمحدكدية دكر البرلماف ال . 20091، ك 2008، 2006، 1999، 1986، 1976

يمغي مف أىميتو ك دكره في صنع القرار ك إنما ىي محاكلة لتكصيؼ دكره في ىذا اإلطار ك المعكقات 

. التي تحكؿ دكف ذلؾ

حيث أف الجيش لـ يعد الطرؼ الكحيد المؤثر عمى عممية صنع :  تراجع الدكر السياسي لمجيش:ثالثا

، أيف ساد اتجاه في السابؽ يؤيد كضع العديد مف الجيكش العربية ضمف 2القرار مقارنة بالفترات السابقة

الدكر الميـ : في العممية السياسية، ك ذلؾ استنادا ألسباب عديدة مف أبرزىا" المتدخمة"قائمة الجيكش 

الذم اضطمعت بو تمؾ الجيكش في استقالؿ بمدانيا عف االستعمار، إضافة إلى ىشاشة الكسائط 

إال انو في كقتنا الحالي خصكصا ... السياسية العربية المدنية، كاألحزاب كمنظمات المجتمع المدني

في ظؿ التأكيد عمى الخيار الديمقراطي بما يعنيو مف إضفاء الطابع المدني عمى الحكـ أصبحت 

المؤسسة العسكرية تتخذ صفة المؤسسة الحارسة لمنظاـ ك الدكلة أكثر منيا مؤسسة سياسية ىذا عمى 

تراكح دكر الجيكش العربية كحتى خالؿ مرحمة ما سمي بالثكرات العربية . األقؿ مف الناحية الظاىرية

بيف الحياد االيجابي مثؿ حالتي تكنس ك مصر، ك بيف الجيش المؤيد لمنظاـ مثؿ ليبيا، اليمف ك 

 .سكريا
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في ظؿ الدكر الكبير الذم يمعبو رئيس الدكلة في   : محدكدية دكر المؤسسات الغير رسمية:رابعا

صنع القرار مقابؿ محدكدية دكر المؤسسة التشريعية، تمعب المؤسسات غير الرسمية أدكارا جد 

ك قد . محتشمة في ىذا اإلطار ك ذلؾ اعتمادا عمى مدل مجاؿ الحريات المتاح ليا مف اجؿ العمؿ

إلى أف المسألة في ىذا " كيؼ يصنع القرار في الكطف العربي" بينت الدراسة التي اشرنا إلييا حكؿ 

اإلطار ىي مسالة تغير خارطة النخب السياسية الفاعمة، حيث أف البيئة القرارية لألنظمة السياسية 

العربية في كقتنا الحالي تشيد مجمكعة مف التغيرات التي أدت تراجع ادكار أطراؼ معينة ك تزايد ادكار 

 :أطراؼ أخرل عمى النحك التالي

 حيث ساىمت مجمكعة مف العكامؿ في تراجع دكر األحزاب : تراجع دكر األحزاب السياسية

طغياف االنتماءات األكلية عمى "السياسية في الكطف العربي في عممية صنع القرار لعؿ أىميا 

أك تضاؼ  (لبناف)االنتماءات الحزبية، عمما باف تمؾ االنتماءات قد تككف مذىبية طائفية 

ك عدـ  (اليمف، السكداف، األردف)كما قد تككف عشائرية  (العراؽ)إلييا االنتماءات المغكية

ديمقراطية األحزاب في الداخؿ ك تصارع أجنحتيا ك تياراتيا بما ينجـ عف ذلؾ مف استقطاب ك 

  1"انشقاؽ

  ك بالمقابؿ ليذه التراجعات سجمت أطراؼ أخرل في الدكؿ العربية دكرا بارزا لعؿ أىميا كسائؿ

اإلعالـ ك االتصاؿ التي أصبحت تمعب دكرا محكريا في ربط المكاطف العربي بالسمطة السياسية 

النظاـ السياسي أماـ الداخؿ ك حتى الخارج ك لعؿ ابرز " الصندكؽ األسكد"ك تكريس إنكشافية 

مثاؿ في ىذا السياؽ الدكر الذم لعبتو القنكات الفضائية مثؿ الجزيرة ك شبكات التكاصؿ 
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االجتماعي في التأثير عمى التكجيات الشعبية ضمف سمسمة االحتجاجات الشعبية في العديد مف 

 ...مصر، تكنس، اليمف، سكريا: الدكؿ العربية مثؿ

  ىذا ك قد مثمت المرأة ك عالـ السياسة أىـ الممفات السياسية التي طرحت في الساحة العربية منذ

انفتاحيا ك اعترافيا بالحريات السياسية ك المدنية، ك أصبح الحديث عف تمكيف المرأة ك تكسيع 

فرصيا في الحياة السياسية مف أىـ كظائؼ النظاـ السياسي العربي، خصكصا بعد إصدار 

 الذم أشار أف األنظمة العربية تعاني مف نقائص 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 

عدة أىميا عدـ التمكيف السياسي لممرأة، ك لعؿ أىـ مثاؿ يمكف أف يضرب ىنا ىك الدكر 

ليمى )، تكنس(سكزاف زكجة مبارؾ)السياسي الذم لعبتو زكجات الرؤساء في كؿ مف مصر 

، ك األردف ك غيرىا حيث لعبت سكزاف مبارؾ مثال دكرا ميما في اتخاذ بعض (زكجة بف عمي

في مجمس الشعب، ك السماح  ( مقعد66)القرارات في مصر مثؿ قرار تخصيص مقاعد لممرأة 

. 1لممرأة بدخكؿ القضاء إلى جانب تأسيسيا لممجمس القكمي لممرأة ك الذم أشرفت عمى إدارتو

إلى جانب ذلؾ أصبحت المرأة مف أكلى اىتمامات صناع القرار في الدكؿ العربية خصكصا بعد 

 .تكلييا العديد مف المناصب السياسية الميمة ك حيازتيا عمى مقاعد خاصة في البرلماف

ك ما يمكف التأكيد عميو في األخير ىك أف مكضكع األطراؼ الفاعمة في صنع القرار في األنظمة 

السياسية العربية ال ينفي أك يمغي دكر أم طرؼ مف األطراؼ سكاءا مف المؤسسات الرسمية أك غير 

الرسمية ك إنما ىك محاكلة الستخالص الكزف النسبي لكؿ مؤسسة مف المؤسسات في عممية صنع 

. القرار ك ذلؾ بناءا عمى ما تؤشر عميو البيئة الداخمية لألنظمة السياسية العربية
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البٌئة الدولٌة لصنع القرار فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة : المطلب الثانً

إف مكضكع تأثير البيئة الدكلية عمى عممية صنع القرار في العالـ العربي يدعكنا لمناقشة تأثير 

التحكالت التي شيدىا النظاـ الدكلي ك التي دلت عمى نياية الكثير مف الحقائؽ التي ال طالما ميزت 

: 1تكجيات الفكر السياسي كاالقتصادم ك التي اتفؽ المحممكف عمى أنيا شممت ثالث تحكالت أساسية

 أدت نياية الحرب الباردة إلى ظيكر عالـ بدكف معالـ ثابتة حيث تـ طرح الناحية اإلستراتيجيةمف - 

 .مسألة الحدكد التي ىي في غالبيا نتاج ترتيبات ما بيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية

 فقد أدت العكلمة إلى ظيكر عالـ بدكف حدكد حيث ظير اتجاه قكم المستكل االقتصادمعمى أما - 

 .في العالقات الدكلية يتجاكز الدكلة كيعيد طرح مفيـك الدكلة األمة لمنقاش

 زكاؿ العدك القديـ ك أدت إلى ظيكر عالـ المستكل األيديكلكجينياية الشيكعية عمى كما مثمت - 

بدكف عدك كاضح ك أصبح العمؿ جار لخمؽ عدك جديد يمعب نفس الدكر الذم لعبو في السابؽ 

 .غرب/التناقض شرؽ

 مجمكعة مف التحكالت مف الناحية الييكمية ك القيمية لمنظاـ الدكلي مف ك عمكما يمكننا الحديث عف

:  اجؿ تكصيؼ أىـ متغيرات النظاـ الدكلي الجديد

 شكؿ انييار االتحاد السكفيتي ك بقاء الكاليات المتحدة األمريكية عمى فمف الناحية الييكمية  

أ التي .ـ.رأسو أىـ تحكؿ في ىذا اإلطار ك الذم شممت تداعياتو كؿ دكؿ العالـ بما فييا ك

ك إلى جانب الكاليات المتحدة كأىـ قكة . العنصر المحرؾ لكؿ التفاعالت الدكلية فيوأصبحت 
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سياسية ك عسكرية، برزت في ىذه الفترة كؿ مف الصيف كقكة اقتصادية ك تجارية عالمية، ك ظيكر 

كقكة اقتصادية تكاممية ك ذلؾ عمى اثر تطكر مفيـك القكة ليشمؿ مفيـك القكة  (االتحاد األكربي)أكربا

 .االقتصادية

 فقد برزت في الساحة الدكلية العديد مف القضايا العالمية كالتي تيـ : أما مف الناحية القيمية

جميع الدكؿ، كمف أبرزىا قضايا حماية حقكؽ اإلنساف، الديمقراطية ك تحقيؽ الحكـ الراشد، إلى 

جانب قضايا المحافظة عمى البيئة كؿ ىذه القضايا أصبحت أىـ محاكر أجندات المقاءات الدكلية 

فقضايا حقكؽ اإلنساف مثال ك التي . عمى مستكل المنظمات الدكلية كاألمـ المتحدة ك حمؼ الناتك

تيدؼ لحماية الحريات المدنية كالسياسية، كالحؽ في التمثيؿ كالتعبير عف اآلراء كاألفكار 

كالمعتقدات، كاالنتخابات، كالتصكيت أصبحت مف أىـ معايير تصنيؼ الدكؿ عمى المستكل 

كما أف مثؿ ىذه القضايا أدت إلى بركز مفاىيـ جديدة كمفيـك التدخؿ اإلنساني أك التدخؿ . العالمي

لدكاع إنسانية ك الذم يعني كؿ عمؿ إكراىي تقـك بو دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ عمى أراضي دكلة 

 )أخرل حتى بدكف مكافقتيا ك ذلؾ بيدؼ إرساء حكـ مؤسسي يضمف الحفاظ عمى األسس اإلنسانية

 األمر الذم مثؿ كرقة ضغط ضد األنظمة السياسية العربية مف اجؿ تكييؼ 1(حقكؽ اإلنساف

 . سياساتيا الداخمية ك الخارجية بما يتناسب ك اتفاقيات حقكؽ اإلنساف العالمية

ك قد حاكؿ الدارسكف لمعالقات الدكلية تكصيؼ المرحمة الحالية لمنظاـ الدكلي مف خالؿ طرح مجمكعة 

كلعؿ  .مف التصكرات النظرية عمى غرار نظرية صداـ الحضارات لينتغتكف، ك نياية التاريخ لفكككياما

 اإلسالـ كعدك بديؿ لمغرب بعد زكاؿ أك اعتبار ك فكككياما ىكجتكف ف ىنتأىـ ما جاء بو كؿ مف
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، خاصة عندما يرتبط ذلؾ بالعنؼ كاإلرىاب الدكليربطو السكفيتي، ك ذلؾ عف طريؽ اختفاء الخطر 

  .العربي كانكا مف المسمميف مف المنتميف لمعالـ 2001 أحداث سبتمبر منفذمباإلدعاء أف 

 حدثا دكليا ذك أبعاد إقميمية عمى المستكل العربي، حيث 2001 سبتمبر 11أحداث ىذا ك قد مثمت 

كفؽ منطؽ الحرب الكقائية ك التي تيدؼ "  اإلرىاب"تـ بناء تحالؼ دكلي لمحاربة ما يسمى بظاىرة 

القضاء تماما عمى أية نية أك محاكلة إلقامة تنظيمات مسمحة في أم بقعة مف العالـ ضد " إلى 

، كالتي ُترجمت فيما بعد في مجمكعة مف التدخالت العسكرية 1"الكجكد العسكرم األمريكي المباشر

بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية ضد الدكؿ التي تمثؿ تيديدا كاضحا لمغرب مف خالؿ سعييا المتالؾ 

أسمحة الدمار الشامؿ كككنيا تمثؿ احد أىـ مصادر اإلرىاب ك ذلؾ مف خالؿ اإلطاحة بنظاـ طالباف 

، كتصنيفيا لبعض الدكؿ 2003، ككذا اإلطاحة بنظاـ صداـ حسيف في أفريؿ 2001في أكتكبر 

كىي إيراف، ككريا الشمالية، كسكريا،  (محكر الشر)العربية ك اإلسالمية ضمف خانة الدكؿ المارقة

التي أجبرت عمى التسميـ الطكعي ك التخمي عف برنامجيا النككم، كقبكليا  السكداف، إضافة لميبيا

  .لمخضكع إلجراءات التفتيش الدكلي

سبتمبر يتحدد في مكقؼ المتيـ ك المستيدؼ 11ك بالتالي فإف مكقؼ الدكؿ العربية بعد أحداث 

باعتبارىا الدكؿ التي ترعى الجماعات اإلرىابية حيث يرل جكرج قـر كزير المالية المبناني األسبؽ أف 

أماـ مفترؽ خطير أال ك ىك الخيار بيف الكجكد الفعاؿ " سبتمبر أصبحت11الدكؿ العربية بعد أحداث 
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ك بيف البقاء مشتتيف مشرذميف يسعى كؿ قطر ... في النظاـ الدكلي ك اإلقميمي بتماسؾ ك تعاضد

 1".إلى إنقاذ نفسو بعيدا عف األقطار األخرل

 ك ذلؾ 2001ك قد مثمت منطقة الشرؽ األكسط أىـ منطقة تأثير ك تأثر بالنسبة ألحداث سبتمبر 

 15)أكليا أف األشخاص المدانيف في األحداث معظميـ مف ىذه المنطقة : نظرا لمجمكعة مف األسباب

، ك ثانييا أف لمكاليات المتحدة األمريكية كجكدا عسكريا مكثفا بالمنطقة، ك آخرىا أف المنطقة (سعكديا

. 2تمثؿ مصدرا رئيسيا لمنفط بالنسبة الكاليات المتحدة األمريكية ك الغرب عمكما

ك انطالقا مف ىذه الحيثيات اختمفت تكجيات السياسة الخارجية األمريكية في تعامميا مع الدكؿ 

مع أك )العربية، ك ذلؾ كفقا لمكقفيا مف األحداث عمكما ك اإلرىاب عمى كجو التحديد كفؽ معادلة 

اإلرىاب، ىذا إضافة إلى طبيعة العالقة التي تربطيا بالكاليات المتحدة ك المصالح المشتركة  (ضد

ك انطالقا مف ذلؾ اتخذت الكاليات المتحدة مع بعض الدكؿ العربية خيار الحؿ العسكرم . بينيا

لمقاكمة اإلرىاب مثمما حدث مع العراؽ، ك التيديد باستخدامو مع كؿ مف سكريا، لبناف ك الصكماؿ، 

، ك ذلؾ كفقا 3أك خيار اإلصالح السياسي ك التعميمي ك المالي مع كؿ مف مصر ك دكؿ الخميج

. لفرضية ترابط إحالؿ الديمقراطية ك ثقافة السالـ ك األمف العالمي

كانطالقا مف ىذا المنظكر بادرت الكاليات المتحدة األمريكية تحت غطاء شرعية األمـ المتحدة إلى 

اتخاذ مجمكع مف المبادرات ك االستراتيجيات مف اجؿ  نشر السالـ كتخفيض التكترات بيف الشعكب 
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مف خالؿ نشر مبادئ السيادة الشعبية، حؽ الشعكب في اختيار نظميا السياسية كاالجتماعية، تطكير 

كتفعيؿ دكر المجتمع المدني  مع ارتباط ذلؾ بالدعكات لمحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف، كاحتراـ حقكؽ 

 الشرؽ مع األمريكية الشراكة كؿ ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى بعض المشاريع مثؿ مبادرة. األقميات

تشجيع  : مشركع الشرؽ األكسط الكبير القائـ عمى ثالث ركائز ىي ، 2002ديسمبر األكسط في

ك انطالقا مف ىذه . الديمقراطية كالحكـ الراشد، بناء مجتمع المعرفة ك تكسيع الفرص االقتصادية

المبادرات ك المشاريع بادرت القيادات العربية إلى إقرار الدخكؿ في مرحمة التحكؿ نحك الديمقراطية عف 

طريؽ حزمة مف اإلصالحات السياسية ك القانكنية ك حتى التعميمية حيث شيدت المنطقة العربية عدة 

 .1مراجعات لمناىجيا التعميمية مف اجؿ تعزيز ثقافة حقكؽ اإلنساف ك قيـ االنفتاح عمى األخر

ك إلى جانب الدكر األمريكي في العالـ العربي، برز في ىذه الفترة الدكر الكبير الذم يمعبو االتحاد 

األكربي كأحد أىـ أطراؼ المعادلة الدكلية األمر الذم دفع بالبعض بمحاكلة تكصيفو بالتنافس أك 

ك قد بادر االتحاد األكربي بدكره . الصراع بيف الطرفيف األمريكي ك األكربي عمى المنطقة العربية

بطرح مجمكعة مف المبادرات مف اجؿ تعزيز عالقاتو بالدكؿ العربية التجارية منيا ك االقتصادية ك 

ك قد مثمت الشراكة األكركمتكسطية أىـ مبادرة في ىذا اإلطار حيث . حتى السياسية ك االجتماعية

، ك رغـ قدـ ممؼ 2جاءت كبديؿ لمرؤية الشرؽ أكسطية التي طرحتيا الكاليات المتحدة األمريكية

الشراكة مع الدكؿ األكربية في السياسات الخارجية لمدكؿ العربية حيث يعكد إلى ستينات ك سبعينات 

القرف الماضي، حيث تندرج ضمف سمسمة السياسة المتكسطية األكربية ك التي اعتمدت عمى البعد 

التجارم في عالقاتيا بالمتكسط حيث طرحت في ىذا اإلطار مجمكعة مف المبادرات أىميا السياسة 
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ندكة األمف ك التعاكف في  )المتكسطية لممجمكعة االقتصادية األكربية، المبادرات خارج المجمكعة 

إال أنو ك في فترة ما بعد الحرب . 1ك مبادرة الحكار األكربي العربي (...المتكسط، ك في غرب المتكسط

الباردة أصبح مكضكع تطكير ك تكسيع أفؽ الشراكة لما يتجاكز العالقات التجارية جكىر اىتماـ الدكؿ 

. العربية ك األكربية

 مف خالؿ 1995ك قد طرح مشركع الشراكة األكركمتكسطية فعميا خالؿ ندكة برشمكنة في  نكفمبر 

 دكلة مف ضمنيا الدكؿ العربية إضافة إلسرائيؿ، ك 27إنشاء شراكة بيف مجمكعة اقتصادية تضـ 

مف خالؿ التعاكف )البعد السياسي ك األمني: تيدؼ إلى إقامة فضاء مشترؾ متعدد األبعاد حيث يشمؿ

بيدؼ )، البعد االقتصادم(...لمكافحة اإلرىاب، تشجيع التعددية السياسية ك احتراـ حقكؽ اإلنساف

. 2(إنشاء منطقة أكركمتكسطسة لمتبادؿ الحر

ك في سياؽ تطكير آفاؽ الشراكة األكركمتكسطية تـ طرح مبادرات متممة مثؿ مبادرة سياسة الجكار 

 سياسة 2003ك التي تعتبر تطكير التفاقية برشمكنة حيث اقترح االتحاد األكركبي في مارس األكربي

 لتحؿ محؿ الشراكة االكركمتكسطية اعتبارا مف عاـ 2004 كالتي تـ اعتمادىا سنة (ENPI)الجكار 

 حيث اعتبرت البديؿ األفضؿ في تمؾ الفترة، حيث أف اإلستراتيجية القديمة قد كاجيت تحديات 2007

كذلؾ .3عديدة أىميا عدـ تجانس األطراؼ المشاركة مف حيث المميزات ك التطمعات ك االستعدادات

ميمتيا تقاسـ األعباء األمنية " حمقة مف األصدقاء"بيدؼ تفعيؿ عالقاتو مع جيرانو مف خالؿ تشكيؿ 

مع الدكؿ األكربية مف احؿ مكاجية مختمؼ المخاطر مف إرىاب، ىجرة غير شرعية، جريمة 
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، حيث تنطكم ىذه االتفاقية عمى تفعيؿ الجانب السػياسي لعالقات أكربا بجيرانيا، مع 1...منظمة

التركيز عمى ضركرة تبني الدكؿ المنضكية تحت الشراكة لقيـ الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف العالمية 

باقتراح مف الرئيس ) االتحاد مف اجؿ المتكسطك مبادرة. (2بيدؼ تشكيؿ البيئة المحيطة المناسبة

الفرنسي السابؽ نيككال سارككزم ضمف القضايا التي أثارىا في حممتو االنتخابية قبؿ تكليو الرئاسة 

، ك تيدؼ إلى التأسيس لشراكة متعددة األطراؼ مف اجؿ زيادة إمكانية 2007الفرنسية في عاـ 

االندماج كالتقارب اإلقميمي بيف دكؿ االتحاد األكركبي المطمة عمى البحر المتكسط كدكؿ جنكب كشرؽ 

– الجزائر – تكنس – ليبيا – مصر – إسرائيؿ – لبناف – سكريا – تركيا : البحر المتكسط كىى

مف خالؿ التركيز عمى قضايا ىامة كقضايا نزع أسمحة الدمار الشامؿ،  تعزيز الديمكقراطية . المغرب

نشاء : كالتعددية السياسية، ك كذا التأسيس لستة مشاريع إقميمية عممية مكافحة التمكث فى المتكسط كا 

طرؽ بحرية كبرية، كتعزيز الدفاع المدني لمكاجية الككارث كاالحتباس الحرارم، ككضع خطة لمطاقة 

كتككيف مبادرة لممساعدة . (سمكفينيا)الشمسية في المتكسط كتطكير جامعة متكسطية فى بكرتكركز 

  (3.عمى تطكير الشركات الصغيرة كالمتكسطة

ك في ظؿ ىذه الظركؼ الدكلية المتعمقة ببنية ك ىيكؿ النظاـ الدكلي، إضافة ألىـ المستجدات في ىذه 

 سبتمبر عمى العالـ عمكما 11الفترة مف بركز قضايا جديدة عمى الساحة الدكلية، ك تداعيات أحداث 

ك الدكؿ العربية خصكصا ك انعكاس ذلؾ عمى االستراتيجيات األمريكية ك المحددة لطبيعة التفاعالت 

العربية ىذا مف جية، إضافة لتنكع ك تعدد المبادرات األكربية مف اجؿ تطكير آفاؽ التعاكف - األمريكية
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كؿ ىذه الظركؼ حددت أىـ معالـ البيئة الدكلية التي . ك الشراكة بيف ضفتي المتكسط مف جية ثانية

 .تؤثر في صياغة السياسات العربية الداخمية ك الخارجية منيا

البٌئة  اإلقلٌمٌة لصنع القرار فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة : المطلب الثالث

نقصد بالبيئة اإلقميمية لصنع القرار في الدكؿ العربية تمؾ الحيثيات المتعمقة بطبيعة ك 

خصائص النظاـ اإلقميمي العربي بما يحكيو ىذا المفيـك مف أكضاع البيئة اإلقميمية ك ما يدخؿ في 

عربية في إطار ثنائي أك متعدد األطراؼ في إطار التكتالت اإلقميمية في -إطارىا مف تفاعالت عربية

ك سنحاكؿ التفصيؿ في أىـ متغيرات البيئة اإلقميمية العربية ك التي ليا تأثير عمى صناعة . المنطقة

مف خالؿ تسميط الضكء عمى - كما أنيا في نفس الكقت تتأثر بيا- القرار في األنظمة العربية

: المتغيرات التالية

 دكر جامعة الدكؿ العربية ك التكتبلت اإلقميمية: 

عمى غرار باقي دكؿ العالـ لجأت الدكؿ العربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى بناء 

لمحاكلة العربية لالستفادة مف مزايا التجانس ك تعد جامعة الدكؿ العربية ا تكتالت إقميمية فيما بينيا،

مف اجؿ بناء تكتؿ عربي يعمؿ عمى تعظيـ المكاسب ... بيف الدكؿ العربية اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا

  22داخميا ك خارجيا، ك ىي عبارة عف تنظيـ إقميمي يجمع بيف 

، ك عمى خالؼ باقي التكتالت اإلقميمية التي نشأت بيف دكؿ تربطيا كحدة الرقعة دكلة عربية

 بيف الدكؿ العربية عمى 1945الجغرافية عمى غرار االتحاد األكربي، تـ تأسيس الجامعة العربية سنة 

                                                           

 
   مصر كالعراؽ كلبناف كالسعكدية كسكريا كاألردف كاليمف  ككقعت ميثاؽ التأسيس سبع دكؿ عربية ىي1945تأسست جامعة الدكؿ العربية في عاـ 

، 1962 عاـ لجزائركا 1961 في عاـ الككيت ك1958 في عاـ كتكنس كالمغرب 1956 في عاـ السكداف  ك1953  في عاـليبياكانضمت فيما بعد 
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  . دكلة22 بذلؾ اكتممت ليككف عدد أعضائيا 1993 عاـ جميكرية القمر المتحدة ك أخيرا 1977 عاـ جيبكتي ك1976 الفمسطينية



  

عمى األقؿ مف الناحية - ىذه األسس التي تمثؿ. أساس كحدة  المغة ك الديف ك التاريخ المشترؾ

ك حسب ميثاؽ الجامعة كطبقان . المبنة األساسية لنجاح أم تكامؿ عمى المستكل اإلقميمي- النظرية

الغرض مف الجامعة ىك تكثيؽ الصبلت بيف الدكؿ المشتركة فييا "لنص المادة الثانية منو فإف 

كتنسيؽ خططيا السياسية تحقيقا لمتعاكف بينيا، كصيانة الستقبلليا كسيادتيا، كالنظر بصفة عامة 

 .1"في شؤكف الببلد العربية كمصالحيا

لكف القكؿ بالتكامؿ اإلقميمي بيف الدكؿ العربية في إطار جامعة الدكؿ العربية ال يعني أف لمجامعة 

سمطات قد تتجاكز الدكلة الكطنية العربية ك إنما إطار العمؿ العربي المشترؾ ىك محدكد بمجمكعة مف 

المبادئ التي نص عمييا ميثاؽ الجامعة ك التي تحد مف دكرىا، األمر الذم أكحى بككف الجامعة مجرد 

إطار لمتنسيؽ ك التشاكر بيف الدكؿ العربية في مختمؼ الشؤكف خصكصا في ظؿ غياب مبدأ اإللزامية 

 :2ما يمي- المستقاة مف الميثاؽ-في تطبيؽ القرارات، ك مف بيف أىـ المبادئ

 مف 02ضمنيا المادة).مبدأ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ األعضاء كاحتراـ استقالؿ كؿ منيا 

 (خالؿ التساكم في األصكات

 (06المادة ).مبدأ منع استخداـ القكة بيف الدكؿ األعضاء 

 كؿ دكلة عضك باحتراـ أنظمة  ك أف تمتـز . عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األعضاء

 ).يرمي إلى تغيير تمؾ األنظمة الحكـ القائمة في الدكؿ األخرل كالتعيد بعدـ القياـ بأم عمؿ

  ( 08المادة 
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 كذلؾ حفاظا عمى الركابط العربية المشتركة ( 05المادة  ).تسكية المنازعات بالطرؽ السممية  ،

 .كتدعيما لمعمؿ العربي المشترؾ

ك أىـ مالحظة يمكف أف تدرج ىنا ىك تأكيد الدكؿ العربية مف خالؿ الميثاؽ عمى التمسؾ بالسيادة 

:  المطمقة ك التي يمكف أف تممس عمى أكثر مف صعيد

 التأكيد عمى عدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية .

 عدـ إلزامية المجكء لمجامعة في فض المنازعات بيف الدكؿ األعضاء .

  عدـ إلزامية القرارات الصادرة باألغمبية، حيث تمـز الدكؿ المكافقة عمييا فقط، ك ال يككف عمى

. الدكؿ التي ال تريد تطبيقيا إال المبادرة بالرفض

فرغـ  جامعة الدكؿ العربية في حؿ القضايا المناطة بيا أداءعمى  (المبادئ)ك قد انعكست ىذه الشركط

شبكة المنظمات ك االتحادات العربية التي تـ إنشاؤىا في إطار الجامعة ك التي تكاد العدد الكبير ؿ

، المنظمة العربية لمدفاع 1953المجمس االقتصادم ك االجتماعي : تشمؿ معظـ المجاالت مثاؿ

، المنظمة العربية 1968، منظمة األقطار العربية المصدرة لمبتركؿ1965االجتماعي ضد الجريمة

لكف بالمقابؿ فإف الكثير مف ىذه . 1977، صندكؽ النقد العربي 1970لمتربية ك الثقافة ك العمـك

المنظمات بقيت حبر عمى كرؽ، ك التي تـ تدشينيا تكاجو العديد مف الصعكبات لعؿ أىميا مشكؿ 

ىذا ك يرل الكثير مف المحمميف أف مختمؼ التجارب التكامؿ اإلقميمية عمى . الميزانية ك التمكيؿ المالي

المستكل العربي عمى غرار تجربة المجمس التعاكف الخميجي قد تمثؿ تحديا لمعمؿ العربي المشترؾ إذ 

مف شانيا أف تفكؾ االتجاه الكحدكم العربي كما تمثؿ تحديا ميما ك قد يككف معرقال ألداء الجيكد 

. العربية في إطار الجامعة خصكصا في ظؿ غياب التنسيؽ بينيا ك بيف الجامعة



  

ك في المجاؿ االقتصادم ك في إطار الجامعة العربية تـ عقد مجمكعة مف االتفاقيات بيف الدكؿ 

 اتفاقية الدفاع المشترؾ كالتعاكف :العربية ك كضع مجمكعة مف المشاريع االقتصادية لمتكحيد مف بينيا

 ) حيث تـ عمى أثرىا تأسيس المجمس االقتصادم 1950االقتصادم بيف الدكؿ العربية في عاـ 

اتفاقية تسييؿ التبادؿ التجارم كتنظيـ ، (سمي فيما بعد فيما بعد بالمجمس االقتصادم كاالجتماعي

 (تقضي بمنح تفضيالت جمركية لمسمع العربية الكطنية )تجارة الترانزيت بيف دكؿ الجامعة العربية

. اتفاقية تسديد مدفكعات المعامبلت الجارية كانتقاؿ رؤكس األمكاؿ في العاـ ذاتو.1953سنة  

 ...1981اتفاقية تيسير ك تنمية التبادؿ التجارم بيف الدكؿ العربية لسنة 

مشركع السكؽ العربية :  كما تـ في فترات الحقة طرح العديد مف المشاريع الميمة لمتكحيد االقتصادم

 حيث قرر مجمس الكحدة االقتصادية العربية إنشاء السكؽ 1964 ك الذم تـ طرحو سنة المشتركة

:  1العربية المشتركة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األسس التالية

 حرية انتقاؿ األشخاص كرؤكس األمكاؿ  .

 حرية تبادؿ البضائع كالمنتجات الكطنية كاألجنبية  .

 حرية اإلقامة كالعمؿ كاالستخداـ كممارسة النشاط االقتصادم  .

  حرية النقؿ كالترانزيت كاستعماؿ كسائؿ النقؿ كالمكانئ كالمطارات المدنية
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 ك التي تخص إعفاء السمع العربية مف 1998مشركع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل سنة 

 : 1الرسـك الجمركية ك غير الجمركية ك الضرائب ك السمع المعنية ىنا ىي

 السمع الزراعية ك الحيكانية كمكاد أكلية ك سمع مصنعة. 

 المكاد الخاـ المعدنية ك غير المعدنية كمكاد أكلية أك مصنعة. 

  السمع نصؼ المصنعة ك الكاردة في القكائـ التي يعتمدىا المجمس إلى إذا كانت تدخؿ في

 .إنتاج سمع صناعية

 السمع التي تنتجيا المشركعات العربية ك المنشاة في إطار الجامعة. 

 السمع المصنعة التي يتفؽ عمييا كفقا لمقكائـ المعتمدة في المجمس. 

معظـ تجارب التكامؿ االقتصادم العربية في - ىذا إف لـ نقؿ فشؿ-إال أف المالحظ عمى العمـك تعثر

شكؿ اتفاقيات لـ تدخؿ حيز التنفيذ، أك مشاريع تكاجو العديد مف العراقيؿ التي تحد مف تحقيؽ 

األىداؼ المتكخاة منيا،ألسباب عدة منيا ما يتعمؽ بالدكؿ العربية، ك ما يتعمؽ بطبيعة األىداؼ 

: المكضكعة ك ما يتعمؽ باألطراؼ الدكلية عمى النحك التالي

 افتقار الدكؿ العربية لمقكاعد اإلنتاجية ك البنية االقتصادية الالزمة لمتكامؿ االقتصادم. 

  كضع أىداؼ طمكحة دكف النظر لإلمكانيات ك الظركؼ المطمكبة ك اإلجراءات الالزمة

 .لمتحقيؽ

  اىتماـ الكثير مف الدكؿ العربية بالتعاكف عمى مستكل التكتالت اإلقميمية المنخرطة فييا مثؿ

دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، الشراكة األكركمتكسطية، ك العالقات االقتصادية مع أكربا 
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،الكاليات المتحدة األمريكية، الصيف ك الياباف أكثر مف اىتماميا بالتعاكف في إطار الجامعة 

 .العربية

العربية إلى تراجع أداء الجامعة العربية في الكثير مف مياميا، خصكصا -ىذا ك أدت النزاعات العربية

التي تتعمؽ في معظميا بقضايا حدكدية عمى غرار النزاع  )في ظؿ تعقيد النزاعات العربية مف جية

ك تأكيد الجامعة العربية عمى حرمة سيادة الدكؿ  (...العراقي الككيتي ك النزاع الجزائرم المغربي

األعضاء ك مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية مف جية ثانية، فاف حؿ ىذه النزاعات يعد ابعد مف 

ك إذا ما أردنا تقييـ دكر الجامعة في ىذا اإلطار بالنظر إلى أىـ االنجازات . مناؿ جيكد الجامعة

 1981 ك 1945المحققة فمف خالؿ الدراسات المنجزة في ىذا اإلطار اتضح أنو خالؿ الفترة ما بيف 

، ك  % 84.32بمغت نسبة حؿ المنازعات العربية عف طريؽ االتفاؽ الثنائي بيف األطراؼ نسبة 

 8.95، في حيف اقتصر دكر الجامعة العربية عمى نسبة قدرىا  % 10.44كساطة بمد عربي نسبة 

فيذه النسبة األخيرة تبيف لنا مدل محدكدية الدكر الذم قامت بو الجامعة في مجاؿ تسكية  %

ك لعؿ مف األمثمة الحديثة ك التي تؤكد تراجع دكر الجامعة في حؿ النزاعات ك ، 1. المنازعات

 ك المكقؼ السمبي لمدكؿ العربية في إطار 2003األزمات العربية العدكاف األمريكي عمى العراؽ 

الجامعة فبعيدا عف التنديد ك االستنكار لمعدكاف فتحت العديد مف الدكؿ العربية أراضييا إلقامة قكاعد 

 . عسكرية لضرب العراؽ

 حيث ظؿ 2006ك نفس الظركؼ قد حكمت المكقؼ العربي مف العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف سنة 

التنديد دكف أم تدخؿ يذكر سيد المكقؼ العربي الرسمي في إطار الجامعة، ك تكاد نفس الظركؼ 
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تحكـ المكقؼ العربي الرسمي مف تدخؿ الناتك في ليبيا فرغـ معارضة بغض الدكؿ العربية العمؿ 

العسكرم لمناتك مثؿ المكقؼ الجزائرم إال أف الدكؿ العربية لـ تتخذ أم قرار يذكر لمتعامؿ مع الكضع 

. اإلنساني في ليبيا ك ردع النظاـ الميبي لتفتح المجاؿ بذلؾ لمتدخؿ األجنبي

ك في مكضكع التعامؿ العربي مع ممؼ سكريا ك االنتياكات التي يقـك بيا النظاـ السكرم في حؽ 

شعبو، فيشير الكثير مف المحمميف إلى أف الجامعة العربية قد حاكلت حفظ ماء الكجو ك عكدة تفعيؿ 

العمؿ العربي المشترؾ لمقادة العرب ك الشعكب العربية مف خالؿ قرار إرساؿ بعثة المراقبيف إلى سكريا 

المراقبة ك الرصد :"  مراقب بيدؼ50 إلى 30  المككنة مف 2011في قرارىا الصادر في نكفمبر 

ذ  ػػػدل التنفيػػػػلـ

 ك قرارىا برفع ممؼ سكريا إلى مجمس األمف 1"الكامؿ لكقؼ جميع أعماؿ العنؼ مف أم مصدر كاف

 12الدكلي، كعمى اثر معارضة كؿ مف ركسيا ك الصيف لمقرار األممي ضد سكريا، قررت الجامعة في 

: 2 مجمكعة مف اإلجراءات الجادة ك نكردىا أىميا في اآلتي2012فيفرم 

 إنياء مياـ بعثة المراقبيف. 

 عمى إجراءات المقاطعة االقتصادية لسكريا التأكيد. 

 كقؼ جميع أشكاؿ التعامؿ الدبمكماسي مع ممثمي سكريا. 
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  دعكة مجمس اآلمف لتشكيؿ قكات حفظ سالـ عربية أممية مشتركة لإلشراؼ عمى عممية كقؼ

 .إطالؽ النار

ك الكاضح مف خالؿ القرار المذككر أف القادة العرب في إطار الجامعة قد أيقنكا حدكد قدرات الجامعة 

العربية في التعامؿ مع القضايا التي تطرحيا البيئة العربية فاتحيف المجاؿ لمتدخؿ الدكلي لمعالجة 

. األمر، ك ىك ما يعد تراجعا حادا لمعمؿ العربي المشترؾ خصكصا في ظؿ المعكقات المتعددة

ىذا ك تشمؿ المنطقة العربية عمى بعض التكتالت اإلقميمية في إطار اإلقميـ العربي مثؿ تكتؿ 

مجمس التعاكف الخميجي ك ىك عبارة عف تكتؿ سياسي اقتصادم إقميمي، يضـ في عضكيتو ست دكؿ 

تـ . اإلمارات العربية المتحدة، البحريف، المممكة العربية السعكدية، سمطنة ُعماف، قطر، ك الككيت: ىي

ك يمثؿ المجمس صيغة .  في مدينة أبك ظبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة1981إنشاؤه في مام 

تعاكف تنسيقية تضـ الدكؿ الست التي تطؿ عمى الخميج العربي،  بيدؼ إلى تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ 

كالترابط بيف دكليـ في جميع المياديف كصكالن إلى تحقيؽ الكحدة بينيا كفؽ ما نصت عميو المادة 

ك تعد ىذه التجربة التكاممية مف بيف التجارب الناجحة عمى . الرابعة مف النظاـ األساسي لممجمس

. المستكل العربي خصكصا بالمقارنة مع باقي التجارب العربية

ك قد لعب مجمس التعاكف أدكارا ميمة في اإلقميـ العربي إلى الحد الذم دفع لمبعض لمقكؿ أف دكره 

فقد تزايد دكر المجمس خصكصا في فترة ما . أصبح ينافس دكر الجامعة العربية في المنطقة العربية

صعكد مجمس " بعد الثكرات التي شيدىا العالـ العربي ك يرل معتز سالمة في ىذا اإلطار أف 

فبينما كاف المجمس ناشطا في . التعاكف الخميجي أبرز مستجد إقميمي كشفت عنو الثكرات العربية

كبينما ظؿ معنيا باألساس بتطكرات عبلقاتو البينية ... ركف مف النظاـ العربي في منطقة الخميج، 



  

يراف، أصبح مع الثكرات في قمب المشيد العربي،  كبمستجدات عبلقات دكلو مع كؿ مف العراؽ كا 

بأكبر قدر مف - عمي مستكم القمة أك عمي المستكم الكزارم-كتحظي مكاقفو كبيانات اجتماعاتو 

االىتماـ كالمتابعة، كيكاد يرسخ القناعة بأنو يرث النظاـ العربي الذم تمركز حكؿ جامعة الدكؿ 

ك تختمؼ أىداؼ ىذا الدكر ك دكافعو بيف تراجع الدكر اإلقميمي لمصر بسبب " 1العربية لعقكد

ىذا إضافة إلى محاكلة لمتحرؾ الدفاعي كاألمني بيدؼ حماية دكؿ المجمس عبر  أكضاعيا الداخمية،

بناء سكر كاؽ يحكؿ دكف سقكط أم مف أنظمتو السياسية  مف خالؿ طرح مجمكعة مف المبادرات مثؿ 

دارتيا لعممية االنتقاؿ السياسي في اليمف مف  قرار دكؿ المجمس الدعكة إلي تدخؿ دكلي في ليبيا، كا 

خالؿ طرح مبادرة خاصة ، كقرار المجمس تدخؿ قكات درع الجزيرة في البحريف، كأخيرا قرار تكسيع 

عضكية مجمس التعاكف لتشمؿ كال مف األردف كالمغرب، ك أخيرا تحكيؿ األنظار نحك سياسياتيا 

 .2الخارجية ك ذلؾ تخكفا مف انتقاؿ االضطراب إلى مجتمعاتيا الداخمية

إلى جانب التكتميف السابقيف شيدت الساحة العربية إنشاء تكتؿ إقميمي يضـ دكؿ مف المغرب العربي 

، مف بيف أىـ تجارب التكامؿ العربية ليبيا، تكنس، الجزائر، المغرب ك مكريتانياكالتي تشتمؿ كؿ مف 

التي تتمتع بمزايا التجانس عمى جميع األصعدة بيف الدكؿ المتكاممة األمر الذم لـ يتكافر لمعديد مف 

التجارب األخرل، لكنيا بالمقابؿ شيدت تعثرات كبيرة في مسار التكحيد بيف الدكؿ األعضاء، حيث 

، تسببت الحساسيات السياسية ك غياب اإلرادة 1989بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي في فيفرم 

، حيث لـ يكف ليذه التجربة األداء الكبير ما عدا بعض 1994السياسية في تجميد االتحاد سنة 

. األنشطة الثقافية
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 رغـ ككف االحتجاجات الشعبية التي شيدتيا المجتمعات العربية مطمع سنة  :ثكرات الربيع العربي

 حدثا داخميا يتعمؽ بالسيادة الداخمية لمدكلة إال أف آثاره كانت ذات أبعاد تجاكزت الدكلة 2011

الكطنية إلى إطارىا اإلقميمي ك حتى الدكلي، فاالحتجاجات التي شيدتيا ليبيا مثال ك التي أدت بعد 

صداـ مسمح بيف قكات القذافي ك قكات المعارضة أدت قبؿ حسميا إلى تدخؿ أطراؼ دكلية 

لمكساطة ثـ التدخؿ عسكريا عف طريؽ حمؼ الناتك، األمر الذم أدل في النياية إلى إسقاط نظاـ 

تكنس، مصر، : ك قد شممت ىذه االحتجاجات العديد مف البمداف العربية عمى غرار. القذافي

ك قد أدت في العديد منيا إلى إسقاط النظـ السياسية التي كانت ... الجزائر، اليمف ،سكريا، البحريف

كما مثمت ىذه التطكرات بالنسبة إلى . تحكميا منذ سنيف عديدة ك إحالؿ حككمات انتقالية محميا

بعض األنظمة السياسية التي لـ يطاليا التغيير ك خكفا مف انتشار االحتجاجات لمجتمعاتيا مثمما 

حدث في بادئ األمر بالنسبة لتسمسؿ األحداث في كؿ مف تكنس، الجزائر، ليبيا ك مصر خصكصا 

في ظؿ االنكشافية التي أحدثتيا كسائؿ اإلعالـ ك االتصاؿ لمنظـ السياسية ك أدائيا أدت إلى إقرار 

نظميا بضركرة فؾ الخناؽ عمى الحريات السياسية ك المدنية مف خالؿ إقرار اإلصالحات السياسية 

ك الدستكرية عمى غرار الجزائر ك المغرب أك إلى تحريـ ك تجريـ االحتجاجات ك الخركج عف 

. الحاكـ ك اعتباره خركجا عف اهلل مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ الخميجية

 كما مثؿ الصراع العربي اإلسرائيمي سابقا ك  :الصراع العربي اإلسرائيمي ك مسارات السبلـ

الفمسطيني اإلسرائيمي حاليا أحد مميزات البيئة اإلقميمية في المنطقة العربية، حيث يعد مف أقدـ 

النزاعات ك أكثرىا تأثيرا عمى المستكل اإلقميمي العربي ك حتى الدكلي مف خالؿ تدخؿ أطراؼ متعددة 

ك يتفاكت درجة انخراط الدكؿ العربية في . مثؿ بريطانيا، الكاليات المتحدة األمريكية ك االتحاد األكربي

القضية الفمسطينية خارج إطار الجامعة العربية، حيث تشيد دكرا ميما بالنسبة لكؿ مف مصر، األردف، 



  

لبناف،ك سكريا ك ذلؾ لمعديد مف االعتبارات لعؿ أىميا التجاكر الجغرافي ك ما يطرحو مف تحديات 

بالنسبة ليذه الدكؿ، في حيف يقتصر دكر أخرل عمى الدعـ المادم ك المعنكم خاصة مف خالؿ 

 . الجامعة العربية

 تمعب طبيعة التفاعالت العربية أدكارا ميمة في تحديد : العربية-طبيعة العبلقات العربية

تكجيات السياسات الخارجية لألنظمة العربية، فرغـ ككف الدكؿ العربية دكال متشابية مف حيث 

الخصائص االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية إضافة لمتاريخ ك الديف المشترؾ إال أنيا تختمؼ مف 

فقد كانت ك الزالت النزاعات . حيث طبيعة تكجياتيا ك تفاعالتيا فيما بينيا أك مع أطراؼ خارجية

العربية عامال حاسما في تراجع العمؿ العربي المشترؾ ىذا مقابؿ التكجو نحك تفعيؿ العالقات -العربية

ك تتنكع النزاعات بيف الدكؿ العربية تبعا . الخارجية مع األطراؼ الغير عربية في إطار انفرادم

 ك ىي متعددة مثؿ النزاع بيف السعكدية، عماف ك أبك ظبي، بيف نزاعات حدكدية: 1لمكضكعيا بيف

 مثؿ ك ثانيا نزاعات أيديكلكجية ك سياسية... الككيت ك العراؽ، مصر ك السكداف، الجزائر ك المغرب

ك أخيرا نزاعات داخمية ذات ، ...االختالؼ حكؿ تكجيات السياسة الخارجية، حكؿ المكقؼ مف إسرائيؿ

ك ىي الخالفات الداخمية التي ارتقت لمستكل الحرب األىمية ك أدت إلى تدخؿ أبعاد إقميمية ك دكلية 

أطراؼ خارجية ك تعد األنظمة العربية التي تشيد اختالفا طائفيا في مجتمعاتيا ابرز مثاؿ عمى ذلؾ 

تعاكنية فالصفة الغالبة قمة التفاعالت اؿ  العالقاتأما مف ناحية، ...مثؿ لبناف، العراؽ، اليمف، السكداف

البينية العربية خارج إطار الجامعة، ك عمى المستكل االقتصادم الذم يعد مف أنعش المجاالت 

التعاكف االقتصادم الضعيؼ بيف الدكؿ اإلحصاءات المتاحة مستكل  التعاكنية بيف الدكؿ، تعكس
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عمى حساب االىتماـ بالتعاكف مع األطراؼ الدكلية  مف إجمالي التجارة الخارجية %9بمتكسط العربية 

: األخرل

 2010 2009 2008 2007 2006اتجاه التجارة  

 8.6 10.6 8.9 8.9 8.5الدكؿ العربية 

 15.3 15.8 17.2 18.1 19.4االتحاد األكربي 

 7.7 8.7 10.5 10.5 9.3الكاليات المتحدة األمريكية 

: آسيا
الياباف -
الصيف -
 باقي دكؿ آسيا-

31.5 
11.4 
4.0 
16 

35.5 
11.8 
5.5 
17.8 
 

37 
12.6 
6.7 
17.7 

 

40.3 
12 
6.7 
20.8 

42.4 
10.7 
8.1 
23.6 

 26 24.5 26.5 27.4 31.3 باقي دكؿ العالـ

 (%) 2010-2006اتجاه التجارة الخارجية لمدكؿ العربية مف : 2جدكؿ رقـ 
 .370:، ص"الممحؽ اإلحصائي: 2011التقرير االقتصادم العربي المكحد" ،صندكؽ النقد العربي: المصدر

أما مف الناحية السياسية فقد لعبت النزاعات العربية ك الحساسيات بينيا، األزمات الداخمية 

أك بسبب التركيز عمى اإلطار  (لبناف، اليمف)أك الحركب األىمية  (الجزائر)بسبب األكضاع األمنية 

أدت ىذه العكامؿ إلى تكريس التباعد بيف ... ك كذا دكر األطراؼ الخارجية (دكؿ الخميج)اإلقميمي 

 .الدكؿ العربية ك تبايف مكاقفيا تجاه القضايا العربية المشتركة

 

 



  

 :خبلصة

 نستنتج مما سبؽ أف عممية صنع القرار في األنظمة السياسية العربية تختمؼ مف دكلة 

ألخرل تبعا لطبيعة النظاـ السياسي ك المؤسسات السياسية الفاعمة فيو، ك قد كاف لحيثيات بناء الدكلة 

في العالـ العربي ك المرتبطة إلى حد كبير بالسياؽ التاريخي ك الخمفية االستعمارية لمدكؿ العربية إلى 

جانب الطبيعة االجتماعية ك الدينية لممجتمع العربي تأثير مباشر عمى سيركرة الحياة السياسية فييا 

ك قد كجدنا أنو رغـ ىذا االختالؼ مف دكلة عربية إلى أخرل . بما تتضمنو مف عمميات لصنع القرار

إال انو يمكف تحديد معالـ مشتركة تميز عممية صنع القرار فييا منيا عمى سبيؿ المثاؿ غمكض عممية 

صنع القرار مف حيث مراحميا ك المؤسسات الفاعمة فييا، ىيمنة المؤسسة التنفيذية عمى الحياة 

 .السياسية عمكما مقابؿ تراجع دكر المؤسسات األخرل كالبرلماف

ك قد تعرضت األنظمة العربية في الفترة األخيرة لظركؼ داخمية ك دكلية أدت في العديد منيا 

إلى تغيير الخارطة السياسية فييا ك بنية صنع القرار عف طريؽ إسقاط بعض األنظمة ك مباشرة 

أنظمة أخرل إلصالحات سياسية تعد بتفعيؿ المشاركة الشعبية في عمميات صنع القرار في الدكلة 

 .عمى األقؿ قانكنا

 

 

 

 



  

:: انفصم انثانثانفصم انثانث   

واػة انقرار يف واػة انقرار يف ــــــــصص

ظــــــــــاو انسياسي ظــــــــــاو انسياسي ننالال

  اجلزائري و األردوي اجلزائري و األردوي 



  

  

 

يختمؼ النظاماف السياسياف في كؿ مف الجزائر ك األردف مف حيث نمط الحكـ المتبع، حيث 

تنتيج الجزائر منذ استقالليا ك بناء الدكلة فييا النيج الجميكرم في حيف بنيت األردف كفؽ مقكمات 

الدكلة الممكية، ك سيبدك لمكىمة األكلى أنيما سيختمفاف مف حيث عممية صنع القرار فييما خصكصا 

ك قصد التعمؽ في مكضكع صنع . فيما يتعمؽ بأطراؼ صنع القرار ك كيفية إدارة العممية السياسية

القرار في النمكذجيف الجزائرم ك األردني البد مف فيـ خمفيات بناء الدكلة فييما تاريخيا ك سياسيا، كما 

قد يقتضي األمر تحميؿ الخارطة السياسية لكؿ مف النظاميف مف حيث أىـ المؤسسات السياسية 

ك بالتركيز عمى صانع القرار ككحدة تحميؿ فالبد مف تحديد . الفاعمة ك صالحياتيا في ىذا اإلطار

مجاؿ الصالحيات الممنكحة لصانع القرار رئيسا أك ممكا في كال النمكذجيف مف اجؿ استقراء مكقعو 

ضمف الخارطة القرارية لنتكصؿ في األخير لمحاكلة إثبات أك نفي الفرضية المتعمقة باالختالؼ ك 

ك ىك ما سنحاكؿ اإلجابة عنو . التشابو بيف النظاميف خصكصا مف حيث دكر صانع القرار فييما

. ضمف حدكد ىذا الفصؿ

 

  

 

 



  

 

 المالمح العامة للنظام السٌاسً فً الجزائر و األردن: المبحث األول

قصد فيـ ك تحميؿ شامؿ لمكضكع صنع القرار في الدكؿ العربية مف خالؿ النمكذجيف محؿ 

الدراسة في كؿ مف الجزائر ك األردف نتطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى الحيثيات التاريخية ك االقتصادية 

. ك االجتماعية لعممية صنع القرار في النظاميف

 بناء و تطور مؤسسات الدولة: المطلب األول

تعرضت كؿ مف الجزائر ك األردف إلى االستعمار األكربي ك إف اختمفت أشكالو، إال أف آثاره قد 

شممت جميع جكانب الحياة السياسية ك االجتماعية ك االقتصادية لكال الدكلتيف في فترة ما بعد 

. االستقالؿ خصكصا في عممية بناء الدكلة ك ىياكميا

فقد شيدت الجزائر عمى غرار العديد مف الدكؿ العربية االستعمار الفرنسي المباشر عمى أراضييا 

، لتبدأ 1962 جكيمية 5 ك بعد صراع طكيؿ مع المستعمر نالت استقالليا رسميا في 1830منذ سنة 

مرحمة بناء الدكلة متأثرة في ذلؾ بمرحمة الحركة الكطنية ك ثكرة التحرير التي حددت معالميا ك مكازيف 

القكل السياسية بيف أطرافيا الفاعمة، حيث ميز الطابع الثكرم ك ىيمنة العسكرم عمى المدني ك 

ك قد شيدت الجزائر منذ االستقالؿ إلى . 1تفضيؿ العمؿ السرم النظاـ السياسي الجزائرم في ىذه الفترة

دستكر :  إضافة لمجمكعة مف التعديالت1963يكمنا ىذا كضع أربع دساتير أساسية ىي دستكر 

، التعديؿ الدستكرم لسنة 1996، دستكر 1989دستكر    ،1988التعديؿ الدستكرم لسنة  ،1976
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 . العربيةاألنظمةكيؼ يصنع القرار في ، آخركفاحمد يكسؼ احمد ك  :، مف مؤلؼ"الحالة الجزائرية"عبد الناصر جابي،  
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، تطكرت مف 2016، ك التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 2008، التعديؿ الدستكرم لسنة  2002

  :خالليا المؤسسات السياسية في الدكلة عمى النحك التالي

يتميز النظاـ السياسي كفقا ليذا الدستكر مف : 1963النظاـ السياسي الجزائرم في ظؿ دستكر  . أ

جية بتبني النظاـ الجميكرم في ظؿ الديمقراطية الشعبية، ك اعتماد االشتراكية كنيج سياسي ك 

ك انطالقا مف ىنا تـ اختيار نظاـ الحزب الكاحد المتمثؿ في . اقتصادم لتسيير البالد مف جية ثانية

 :1(حسب مقدمة الدستكر)حزب جبية التحرير الكطني حيث حددت ميامو في ىذه الفترة ب

 تعبئة ك تنظيـ الجماىير الشعبية، ك تيذيبيا لتحقيؽ االشتراكية . 

 إدراؾ ك تشخيص مطامح الجماىير الشعبية باالتصاؿ الدائـ بيا  .

 إعداد ك تحديد سياسة األمة ك مراقبة تنفيذىا  .

  ك يتـ إعداد ىذه السياسة ك تنشيطيا ك تكجيييا مف طرؼ أشد العناصر الثكرية كعيا

.  كنشاطا

 تقيـ جبية التحرير الكطني تنظيميا ك قكاعدىا عمى مبدأ المركزية الديمقراطية .

ك في سياؽ تكلي حزب جبية التحرير الكطني لمسمطة في جزائر ما بعد االستقالؿ نص الدستكر ك 

: 2السياسية في الدكلة إلى الييئات اآلتية تحت عنكاف ممارسة السيادة عمى تقسيـ السمطة
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 ك يتككف مف ممثميف عف الشعب ترشحيـ جبية : السمطة التشريعية ممثمة في المجمس الكطني

التصكيت عمى   سنكات، كظيفتو5التحرير الكطني، ك ينتخبكف باقتراع عاـ مػباشر ك سرل لمدة 

. 28 ك 27القكانيف، ك يراقب النشاط الحككمي ك ذلؾ بمكجب المادتيف 

 التي عمى رأسيا رئيس الدكلة الذم يحمؿ لقب رئيس الجميكرية ك ىك ينتخب  :السمطة التنفيذية

المادة )لمدة خمس سنكات عف طريؽ االقتراع الػػعػػاـ المباشػػػر ك السرم بعد تعيينو مف طرؼ الحزب

  .(47المادة )ك ىك مسؤكؿ أماـ المجمس الكطني . (39

 ك التي تمارسيا العديد مف الييئات التي نص عمييا الدستكر ضمف مسمى :السمطة القضائية 

 .مف خالؿ المحاكـ المختمفة، ك المجمس األعمى لمقضاء: العدالة

  (68المادة) ك الذم يستشار في جميع المسائؿ العسكرية المجمس األعمى لمدفاع. 

 الذم يستشار في جميع مشركعات ك مقترحات ك المجمس األعمى االقتصادم ك االجتماعي 

المادة )القانكف ذات الطابػػع االقتصادم ك االجتماعي، ك يمكنو االستماع إلى أعضاء الحككمة

70). 

 يفصؿ في دستكرية القكانيف ك األكامر التشريعية بطمب مف رئيس الجميكرية : المجمس الدستكرم

 .(64المادة )أك رئيس المجمس الكطني

 حيث 1965الى 1962الدكلة الجزائرية في ىذه الفترة مف  ك قد تكلى الرئيس احمد بف بمة رئاسة

حاكؿ خالليا تقكية دكر حزب جبية التحرير في كجو المؤسسة العسكرية ك ىك ما تـ النص عميو في 

الذم ينشئ الدكلة ك يشرؼ عمييا ك :" كؿ مف الدستكر ك الميثاؽ مف حيث ككف الحزب ىك



  

، إلى أف أطيح بو عف طريؽ انقالب عسكرم سمي بالتصحيح الثكرم بقيادة اليكارم بكمديف، 1"يراقبيا

 ك ميثاؽ الجزائر 1962ك بناء عميو قاـ بتجميد العمؿ بالدستكر السابؽ إضافة لميثاؽ طرابمس 

ك قد حاكؿ بكمديف الذم . 19762 ك طرح في ىذا السياؽ دستكرا جديدا لمبالد عرؼ بدستكر 1964

، 3أصبح رئيس مجمس الثكرة العسكرم فيما بعد تعزيز سمطة الجيش ك تيميش دكر القادة السياسييف

كما فرض سيطرة النظاـ السياسي عمى الحزب ك قمص أدكاره في المجاؿ التعبكم السياسي ك 

 .4االجتماعي مف اجؿ تكفير الدعـ لمنظاـ

احتفظ ىذا الدستكر بمبدأ الحزب الكاحد كأساس :  1976النظاـ السياسي الجزائرم في دستكر  . ب

 :قسـ كظائؼ الدكلة إلى ثالث لمنظاـ السياسي، ك

 التي 98ك يمارسيا حزب جبية التحرير الكطني ك ذلؾ بمكجب المادة : الكظيفة السياسية 

في إطار ىذه  ك تتجسد قيادة الببلد في كحدة القيادة السياسية لمحزب ك الدكلة:"تنص عمى

   .5" الكحدة، فإف قيادة الحزب ىي التي تكجو السياسة العامة لمببلد

 ينتخب عف طريػػؽ االقتراع الػػػعاـ : ك يتكالىا رئيس الجميكرية الذم : الكظيفة التنفيذية

 .6(105المادة )المباشر ك السرم
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 ،التحكؿ الديمقراطي في دكؿ المغرب العربي، احمد منيسي: ، مف مؤلؼ"أزمة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر "ىناء عبيد،  
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 يمارس الكظيفة التشريعية المجمس الشعبي الكطني ك ذلؾ بمكجب المادة : الكظيفة التشريعية

 .التي أعطت لو سمطة التشريع بكامؿ السيادة مف حيث إعداد القكانيف ك التصكيت عمييا 126

ك قد عرفت الجزائر خالؿ فترة حكـ اليكارم بكمديف نكعا مف االستقرار السياسي ك االجتماعي ك 

التي زادت مف أىمية الدكلة ك ىيمنتيا عمى القطاعات االقتصادية مف خالؿ تحكميا في القطاع 

العاـ ك مراقبتيا لمتجارة الخارجية ك سيطرتيا عمى قطاع النفط مف خالؿ قرار تأميـ المحركقات 

الذم مثؿ أىـ القرارات اإلستراتيجية التي دعمت مكقع ك مركز الرئيس اليكارم بكمديف سياسيا ك 

 .1اجتماعيا

 أكؿ دستكر تعددم جزائرم 1989مثؿ دستكر : 1989النظاـ السياسي الجزائرم في ظؿ دستكر   . ت

ك  2."حؽ إنشاء الػجمعيات ذات الطابع السياسي معترؼ بو" منو عمى أف40حيث نصت الػمادة 

ك قد شيدت الجزائر قبؿ . بذلؾ فتحت المجاؿ أماـ التعددية الحزبية ك مزيد مف الحريات السياسية

 ك التي مثمت انتفاضة قطاعات عديدة مف المجتمع 1988ىذه الفترة ما يسمى بأحداث أكتكبر 

ك قد أدت ىذه األحداث إلى إقرار . الجزائرم المطالب بالحرية ك الرفاىية االجتماعية ك االقتصادية

النخب السياسية الحاكمة بضركرة اإلصالح ك التغيير ك التي باشرتيا مف خالؿ االستفتاء عمى 

، ىذا إضافة إلى التراجع عف النيج االشتراكي كفتح المجاؿ 1989تعديؿ الدستكر ك طرح دستكر 

 ك يقسـ الدستكر الجديد السمطة السياسية إلى .أماـ الحرية االقتصادية في إطار النظاـ الرأسمالي

 :3ثالث
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 .85عبد الناصر جابي، مرجع سابؽ،   
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 سنكات، إضافة إلى رئيس 5يتكالىا رئيس الجميكرية المنتخب لمدة : السمطة التنفيذية 

 .(1988الذم استحدث منصبو بمكجب التعديؿ الدستكرم لسنة )الحككمة

 ك يتكالىا مجمس كاحد يسمى الػمجمس الشعبي الكطني ك ذلؾ بمكجب :السمطة التشريعية 

  .92الػمادة 

 ضماف الػحريات  ك خكليا ميمة حماية  التي اقر الدستكر استقالليا ك:السمطة القضائية

  .130الػمادة  ك ذلؾ بمكجب حقكؽ األساسية لمػجميع كلكؿ كاحد،اؿالػمحافظة عمى 

ك رغـ كؿ ىذه الطمكحات ك الكعكد إال أف الجزائر ما لبثت أف تعرضت ألزمة أخرل كادت أف تيدد 

، ك تقديـ رئيس 1992كياف الدكلة داخميا ك خارجيا، ترتبت عف تكقيؼ المسار االنتخابي سنة 

الجميكرية الشاذلي بف جديد استقالتو ك اتخاذ القرار بحؿ المجمس الشعبي الكطني، مما خمؽ فراغا 

دستكريا بشغكر منصب رئيس الجميكرية عكلج بإنشاء المجمس األعمى لمدكلة مف اجؿ تكلي سمطات 

منصب رئيس الجميكرية حيث اختير كؿ مف محمد بكضياؼ ثـ عمي كافي ثـ اليميف زركاؿ لرئاستو 

. 1عمى التكالي

: 1996النظاـ السياسي الجزائرم في ظؿ دستكر  . ث

 شكمت لجنة تقنية إلدخاؿ 1995بعد تكلي الرئيس السابؽ اليميف زركاؿ الرئاسة بعد انتخابات سنة 

  تـ1996 ليتـ طرح دستكر جديد ىك دستكر 1989تعديالت عمى دستكر 

 :" التي تنص عمى 112مجمس األمة بمكجب المادة  عمى إثره استحداث الغرفة الثانية في البرلماف 

 .كىما المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة يمارس الٌسمطة التشريعية برلماف يتٌككف مف غرفتيف،
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 ك منح رئيس الجميكرية حؽ تعييف ثمث أعضائو ."1كلو السٌيادة في إعداد القانكف كالتصكيت عميو

كالمينية كاالقتصادية  في المجاالت العممية كالثقافية مف بيف الشخصيات كالكفاءات الكطنية"

 ك التي إثرىا تـ االعتراؼ 2002 ىذا ك قد تـ إجراء تعديؿ عمى ىذا الدستكر سنة ،"2كاالجتماعية

 تمازيغت :"التي تنص عمى أف :مكرر 3 رسميا بالمغة االمازيغية كمغة كطنية مف خالؿ إدراج المادة

 .3"الكطني بكؿ تنكعاتيا المسانية عبر التراب تطكيرىا تعمؿ الدكلة لترقيتيا ك .كطنية ىي كذلؾ لغة

إدراج مبدأ قابمية تجديد االنتخاب   تعديؿ الدستكر لممرة الثانية أىـ ما جاء فيو ىك 2008كما تـ سنة 

" ، إضافة إلى استبداؿ كظيفة ( كفقا لمتعديؿ المذككر74المادة )الرئاسية دكف تحديد عدد العيدات

 ". مخطط عمؿ الكزير األكؿ"بػ  الحككمة برنامج"ك  " الكزير األكؿ" بكظيفة  " رئيس الحككمة

كما شيدت الجزائر مجمكعة مف االحتجاجات الشعبية  دفعت بالمؤسسة الرئاسية ممثمة أساسا في 

 مست 2011افريؿ 15الرئيس عبد العزيز بكتفميقة بالمبادرة باقتراح إصالحات سياسية في خطابو في 

األحزاب السياسية، االنتخابات، التمكيف السياسي لممرأة، قانكف :أساسية  (قكانيف)خمس مجاالت 

 ك قد سبؽ اإلعالف عف اإلصالحات  اإلقرار بضركرة إلغاء قانكف .اإلعالـ، ك الجمعيات السياسية

الطكارئ ك تعكيضو بقانكف لمكافحة اإلرىاب ك  ذلؾ مف اجؿ  فتح المجاؿ لمجزائرييف بالتظاىر ك 

ك لعؿ أىـ ما ميز ىذه اإلصالحات إشراؾ . 4اتخاذ كؿ كسائؿ المشاركة ك التعبير السممي عف الرأم

                                                           
1
:  متاح عمى الرابط التالي".1996دستكر سنة " ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm 

2
 .101نفس المرجع ـ   
3

ريؿ سنة ؼ أ10المكافؽ   1423 محـر عاـ 27في  مؤرخ  03-02 قانكف رقـ الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 .03المادة . ، يتضمف تعديؿ الدستكر2002

4
" مبادرة تاريخية لمتغيير أـ استمرار احتكار السمطة لمصكاب: مشركع اإلصبلح السياسي في الجزائر" عصاـ بف الشيخ  
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مؤسسات المجتمع المدني في عممية اإلصالح مف خالؿ تشكيؿ لجنة المشاكرات السياسية  التي 

ميمتيا إجراء حكارات مع القكل  (رئيس مجمس األمة)أسندت رئاستيا إلى عبد القادر بف صالح 

السياسية الفاعمة حكؿ اقتراحاتيا في اإلصالح، ك قد أجرت المجنة سمسمة مف المقاءات مع أىـ 

األحزاب السياسية ك مختمؼ أطراؼ المجتمع المدني إضافة إلى أىـ الشخصيات السياسية في مدة 

 ك جرل خالليا مراجعة الدستكر إضافة إلعادة 2011 جكاف 21 مام إلى 21محددة في شير بيف 

قانكف األحزاب ك الجمعيات، قانكف االنتخابات، مشاركة المرأة في : النظر في بعض القكانيف منيا

، حاالت التنافي مع العيدة (أك ما اصطمح عمى تسميتو بالككتا النسائية)الحياة السياسية 

، صالحيات المؤسسات الدستكرية، قانكف (األسباب التي تمنع الترشح لالنتخابات البرلمانية)االنتخابية

كما دارت نقاشات حكؿ نكع النظاـ السياسي األنسب البرلماني أك . اإلعالـ ك اإلشيار ك سبر اآلراء

 ك قد تـ المصادقة عمى ىذه القكانيف مف 1...الرئاسي، عدد العيدات ك مدتيا، تفعيؿ دكر البرلماف

إلى جانب ذلؾ اقترحت . 2012قبؿ غرفتي البرلماف ك تـ إصدارىا في الجريدة الرسمية في جانفي 

 مكاد 4 مادة مكرر كما استحدث 23 مادة كأضاؼ 67الرئاسة الجزائرية مشركعا لتعديؿ الدستكر مس 

جديدة ك بعد طرحو لممناقشة ك المصادقة أماـ البرلماف صادؽ البرلماف الجزائرم بمجمسيو يـك األحد 

لصالح التعديؿ بينما رفض اثناف  499  عمى مشركع التعديؿ باألغمبية حيث صكت 2016 فيفرم 7

ك مف أىـ التعديالت التي اقرىا التعديؿ إمكانية إعادة انتخاب .  آخركف عف التصكيت16كامتنع 
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رئيس الجميكرية مرة كاحدة فقط الرئاسية بعد أف كانت مفتكحة في التعديؿ السابؽ إلى جانب اعتبار 

. 1المغة االمازيغية لغة رسمية ثانية في البالد بمكجب المادة الرابعة مف التعديؿ

ىذا عف الحالة الجزائرية، أما عف دكلة األردف أك المممكة األردنية الياشمية فقد تعرضت لالستعمار 

البريطاني ك إف كاف في شكمو الغير مباشر في إطار االنتداب، ك ذلؾ عمى اثر معاىدة سايكس بيكك 

 برئاسة عبد اهلل بف الحسيف في إطار 1921ك قد تـ تأسيس إمارة شرؽ األردف في أفريؿ . 1916

 تحت تسمية المممكة 1946الحكـ الذاتي تحت االنتداب البريطاني إلى تـ استقالليا فعميا في مام 

.  19472 في فيفرم األردنية الياشمية ك تـ صياغة أكؿ دستكر أردني لفترة ما بعد االستقالؿ

ك قبؿ تحديد المعالـ األساسية لمدكلة األردنية في شكؿ دستكر مكتكب، تـ عمى مستكل المجمس 

التشريعي األردني الذم تأسس إباف االنتداب البريطاني مف خالؿ المصادقة عمى إعالف االستقالؿ 

: 3 التي مف أىـ بنكدىا1946 مام 25إلمارة شرقي األردف في 

 إعالف األردف حككمة مستقمة استقالال تاما كفقا لمحكـ الممكي النيابي .

 مبايعة الممؾ عبد اهلل ليككف ممكا دستكريا يمقب بممؾ المممكة األردنية الياشمية .
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  كفؽ مقتضيات المرحمة الحالية ك بمكجب القراريف 1928تعديؿ القانكف األساسي لسنة 

 .السابقيف

 ك تـ 1946ك عمى ىذا األساس تـ طرح دستكر جديد يتناسب ك الكضع الجديد لممممكة في نكفمبر 

ك يقسـ ىذا .  ليصبح سارم المفعكؿ منذ حينو1947إصداره رسميا في الجريدة الرسمية في فيفرم 

السمطة التنفيذية عمى رأسيا الممؾ حسبما كرد في الفصؿ الثاني مف : الدستكر السمطة السياسية بيف

تناط السمطة التنفيذية بالممؾ عبد اهلل بف الحسيف كبكرثتو الذككر :"الدستكر الذم ينص عمى أنو 

تناط السمطة :"  ك السمطة التشريعية التي حددىا الفصؿ الثالث في1"مف بعده مف أكالد الظيكر

كالنكاب كيتألؼ مجمس  كيتألؼ مجمس األمة مف مجمسي األعياف. التشريعية بمجمس األمة كالممؾ 

أف يراعي فيو التمثيؿ العادؿ  النكاب مف ممثميف منتخبيف طبقا لقانكف االنتخابات الذم ينبغي

 "2لؤلقميات

 1947ك بناءا عمى ما نص عميو الدستكر تـ كضع قانكف منظـ النتخابات مجمس األمة في أفريؿ  

فيما أجريت االنتخابات في نكفمبر مف نفس السنة ك استمر في عمؿ المجمس المنتخب حتى سنة 

، ك ذلؾ عمى اثر اإلعالف عف تكحيد ضفتي نير األردف الشرقية ك الغربية الذم استدعى 1950

، ك ذلؾ عمى أساس المساكاة في العضكية في كؿ مف 3إعادة االنتخابات البرلمانية في تمؾ الفترة
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مجمس األمة ك الكزراء باعتبار أف الفمسطينييف الالجئيف في الضفة الشرقية آنذاؾ يمثمكف حكالي 

251 مف السكاف. 

 ك ىك 1952ك عمى اثر ىذه التطكرات تـ في األردف إعادة صياغة دستكر جديد ىك دستكر سنة 

الدكلة ك :  مادة تعددت محاكره بيف131المعمكؿ بو إلى يكمنا ىذا، بحيث يحكم عمى تسع فصكؿ ك 

ك قد اختص الفصؿ الثالث بتبياف طبيعة المؤسسات ... نظاـ الحكـ فييا، حقكؽ األردنييف، السمطات

: 2السياسية المسيرة لمدكلة ك قسميا إلى ثالث

 ك  (يتألؼ مف مجمسي األعياف ك النكاب) التي تناط بمجمس األمة :السمطة التشريعية

. (25المادة )الممؾ

 (26المادة )يتكالىا الممؾ عف طريؽ كزرائو : السمطة التنفيذية .

 (27المادة )تتكالىا المحاكـ بمختمؼ أنكاعيا ك درجاتيا بطرقة مستقمة : السمطة القضائية. 

 1954 العديد مف التعديالت الدستكرية ، أبرزىا تمؾ التي حدثت في سنة 1952ك قد شيد  دستكر 

ك التي منحت مجمس النكاب صالحيات رقابية عمى الكزراء مف خالؿ منحو حؽ سحب الثقة 

 ك التي خصت تككيؿ الممؾ بصالحيات إعالف الحرب ك عقد 1958، ك سنة 54بمكجب المادة 

 ك التي تعقمت بمكضكع تكريث الحكـ داخؿ األسرة 1965، ك سنة (33المادة )المعاىدات 
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 الذم منح الممؾ حؽ حؿ مجمس األعياف أك إعفاء 1974، ك تعديؿ سنة ( فقرة أ28المادة )المالكة

  1...(34المادة )بعض أعضائو 

ك قد مثمت نياية الثمانينات بالنسبة لمنظاـ السياسي األردني نقطة تحكؿ جديدة باشر عمى إثرىا النظاـ 

في إحداث إصالحات قانكنية جديدة نظرا لظركؼ متعددة شيدتيا ىذه الفترة يأتي في مقدمتيا القرار 

 بإنياء ارتباط الضفة الغربية إداريان كقانكنيان مع المممكة األردنية 1988الذم اتخذه الممؾ األردني سنة 

ك ذلؾ عمى اثر إعالف قياـ دكلة فمسطيف في نفس السنة ك مطالبة ياسر عرفات بإعادة  ضـ الضفة 

 بإلغاء مقاعد الضفة 1986ك عمى اثر ىذا القرار تـ تعديؿ قانكف االنتخاب لسنة . الغربية لفمسطيف

 .2 مقعدا71الغربية البالغ عددىا 

ىذا ك قد شيد األردف خالؿ نفس الفترة إضافة لمتحكالت الدكلية التي تبعت انييار االتحاد 

السكفيتي ك انتياء الحرب الباردة، شيد داخميا رككدا اقتصاديا متأثرا بانخفاض أسعار النفط ك عكدة 

العامميف األردنييف مف دكؿ الخميج، إضافة لالرتفاع المديكنية ك انخفاض سعر صرؼ الدينار 

  3.دفعت الحككمة األردنية إلقرار ضركرة اإلصالح الشامؿ... األردني
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 ،1992إلغاء األحكاـ العرفية في مارس : ك تمثمت أىـ اإلصالحات المقترحة في تمؾ الفترة

، 1993، إصدار قانكف المطبكعات ك النشر لسنة 1992إصدار قانكف األحزاب السياسية سنة 

  1...،1991إصدار الميثاؽ الكطني األردني 

  مكجة مف االحتجاجات كاالعتصامات 2011ك كغيره مف الدكؿ العربية شيد األردف مطمع سنة 

الشعبية المطالبة باإلصالح  الشامؿ في مختمؼ المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، اتخذت 

السمطات األردنية عمى إثرىا القرار بتعديؿ الدستكر كىي أكؿ تعديالت تجرم عمى الدستكر في عيد 

 شممت أكسع عممية تعديؿ دستكرم في األردف ، حيث طالت .الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف

منيا ما يتعمؽ بفتح  :2 مادة، قد شممت محاكر سياسية متعددة131 مادة مف أصؿ 38التعديالت 

المجاؿ أماـ مزيد مف الحقكؽ ك الحريات كحرية الصحافة ك النشر ك البحث العممي ك مجانية التعميـ 

، إلى جانب ضماف الحريات الشخصية مف االعتداء مثؿ ..األساسي عكض اقتصارىا عمى االبتدائي

التكقيؼ دكف محاكمة أك االعتقاؿ دكف تكجيو تيمة، أك الحصكؿ عمى اعترافات تحت كطأة اإلكراه 

  .كالتعذيب

 المعدلة بجكاز مقاضاة الكزراء فيما ينسب إلييـ مف تيـ تتعمؽ بتأدية 55ىذا ك أقرت المادة 

 الحؽ لمجمس النكاب إحالة الكزراء 56كظائفيـ إلى المحاكـ النظامية المختصة ك منحت المادة 

 المعدلة تقرير 58كما تـ بمكجب المادة . لممحاكمة عمى مستكل النيابة العامة بقرار بأغمبية األعضاء

..  إنشاء المحكمة الدستكرية كييئة قضائية مستقمة ميمتيا مراقبة مدل دستكرية القكانيف
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ك مف خالؿ تتبع مسيرة بناء الدكلة في كال النمكذجيف يمكف القكؿ أنيا قد تأثرت كثيرا بمرحمة 

االستعمار األكربي ك عممية نيؿ االستقالؿ حيث سمحت ألطراؼ معينة باحتكار السمطة في كال 

، كما (المؤسسة العسكرية ك القيادات الثكرية بالنسبة لمجزائر، ك العائمة الياشمية في األردف)الدكلتيف 

شيدت الدساتير في كال النمكذجيف تعديالت عدة ك إف اختمقت حدتيا ك المجاالت التي مستيا، إال أف 

كال الدكلتيف قد تأثرتا بالتحكالت الدكلية بعد نياية الحرب الباردة ك التي دفعت بالقيادات السياسية إلى 

إقرار مجمكعة مف اإلصالحات السياسية نحك مزيد مف االنفتاح ك تفعيؿ دكر البرلمانات مف خالؿ 

ىذا إضافة إلى تأثر كال النظاميف باألحداث التي شيدتيا المنطقة العربية مطمع . قكانيف االنتخاب

 ك أدت إلى اإلقرار بضركرة اإلصالح الشامؿ ك تعديؿ الدساتير بما يتكافؽ ك اإلصالحات 2011

. المقررة

  الخلفٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة: المطلب الثانً

مف الناحية الجغرافية تحتؿ كؿ مف الجزائر ك األردف عمى غرار باقي الدكؿ العربية بمكاقع 

جغرافية إستراتيجية عمى المستكل العالمي، حيث تقع الجزائر في شماؿ القارة اإلفريقية ك قمب المغرب 

العربي تطؿ شماال عمى البحر األبيض المتكسط كيحدىا مف الّشرؽ تكنس كليبيا كمف الجنكب مالي 

الصحراء الغربية كمكريتانيا، كما تعد حمقة كصؿ بيف  كالنيجر كمف الغرب كؿ مف المغرب األقصى ك

.  بيف أكربا ك إفريقيا المغرب ك المشرؽ العربي كما تعد محكر التقاء

عمى النظاـ السياسي  ك قد فرض المكقع االستراتيجي لمجزائر مجمكعة مف المزايا ك السمبيات

الجزائرم، حيث مف ناحية ايجابية منح لمجزائر مكانة إستراتيجية كدكلة إقميمية عمى المستكل العربي ك 

اإلفريقي خاصة مف خالؿ الجامعة العربية ك االتحاد األفريقي، لكنو بالمقابؿ طرح عمييا مجمكعة مف 

تعيش  في ساحؿ مف األزمات الممتدة  التحديات حيث يشير المحممكف في ىذا اإلطار إلى أف الجزائر



  

 معضالت كبرل 5 كمـ، ك ىك مرتبط بعدد مف المعضالت األمنية أىميا 6343عمى حدكد تتجاكز 

 :1في التي تتمثؿ

 صعكبة بناء الدكلة في ىذه المنطقة.  

 ضعؼ في اليكية كتنامي الصراعات اإلثنية. 

 ىشاشة البنى االقتصادية. 

 ضعؼ األداء السياسي، إذ سجمت لحد اآلف ست انقالبات في كؿ مف مكريتانيا، كمالي 

  .كالنيجر

 انتشار لجميع أشكاؿ الجريمة كأنكاع األشكاؿ الجديدة لمعنؼ البنيكم.  

ك في ىذا اإلطار تؤكد تقارير األمـ المتحدة أف نسبة المخدرات التي تمر عبر ىذه المنطقة تتراكح بيف 

 80، إضافة إلى أف ىذه المنطقة تشكؿ ثاني أكبر أسكاؽ األسمحة الخفيفة، ك أف % 40إلى  % 30

مصدرىا بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية كالتي  تنتقؿ إلى  مف األسمحة المكجكدة%  

  .2كالنيجر الجزائر عبر مالي

القكمي   ك في نفس السياؽ تعتبر أزمة الطكارؽ مف أقدـ كأعقد التحديات التي تكاجو األمف

، حيث تعد  مكرثا  الجزائرم ك التي يطرحيا البعد الجيكسياسي لمجزائر ك المنطقة عمى العمـك

، 1960، كمالي1960، كالنيجر  1951استعماريا يرجع تاريخو إلى استقالؿ كؿ مف ليبيا 
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الصحراء الكبرل  ، عندما كجدت قبائؿ  الطكارؽ المتمركزة في1962 كالجزائر1960كبكركينافاسك

عدـ المساس بالحدكد "مبدأ  نفسيا مشتتة بيف ىذه الدكؿ ذات  السيادة، كالتي اتفقت عمى احتراـ

. 19631الكحدة اإلفريقية سنة  المنصكص عميو في ميثاؽ منظمة" المكركثة عف  االستعمار

آسيا كما  تقع ضمف منطقة الشرؽ األكسط حيث تحدىا كؿ  في جنكب غرب ك بالنسبة لألردف، فيقع 

العربية  المممكة الشرؽ، كتحدىا شرقان كجنكبان  مف العراؽ الغرب، مف مف الشماؿ ك فمسطيف سكريا مف

ك يعد األردف مف حيث المساحة األصغر مقارنة بالدكؿ المحيطة بو حيث تقدر مساحتو ب . السعكدية

 كمـ مربع كما أف مكقعو قد جعؿ منو دكلة قارية غير مطمة عمى المياه الدكلية باستثناء منفذ 89.213

، ك تعد القضية الفمسطينية أىـ تحد طرحو المكقع الجغرافي لألردف في المنطقة مف 2خميج العقبة

خالؿ قرارات ضـ أك فؾ االرتباط مع الضفة الغربية ك التي جعمت مف األردف طرفا فاعال في الصراع 

العربي اإلسرائيمي سابقا، كما تمثؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف أىـ تأثيرات الصراع مع إسرائيؿ، حيث 

 ك ضـ الضفة الغربية لألردف ك ىك ما طرح تحديات ىامة بالنسبة 1948تزايد عدد الالجئيف منذ سنة 

. لمنظاـ السياسي في األردف

أما مف الناحية االقتصادية ك االجتماعية بالنسبة لمدكلتيف، فكفقا آلخر تقرير لبرنامج األمـ المتحدة 

المضي في : 2014تقرير التنمية البشرية :"اإلنمائي حكؿ مستكيات التنمية البشرية في العالـ بعنكاف

تـ تصنيؼ كؿ مف الجزائر ك األردف ضمف خانة الدكؿ التي " بناء المنعة لدرء المخاطر: التقدـ

حسب دليؿ ) عالميا 93 حيث احتمت الجزائر المرتبة سجمت مستكيات مرتفعة مف التنمية البشرية
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 عالميا بقيمة 77، ك صنفت األردف بدرجة اسبؽ حيث احتمت المرتبة 0.717بقيمة  (التنمية البشرية

كما مثؿ نصيب الفرد مف الناتج القكمي اإلجمالي أىـ مؤشرات القياس حيث حددت قيمتو . 0.7451

 التي 2011 دكالر لميـك ك قد سجمت بذلؾ انخفاضا مقارنة بسنة 12.55 ب 2013في الجزائر سنة 

 11.33 ب 2013 دكالر، كما حدد نصيب الفرد مف الناتج القكمي في األردف سنة 13.6سجمت 

ك يمكف تفسير ىذا التراجع في مستكل دخؿ الفرد إلى تراجع . 20112 دكالر سنة 12.7دكالر ك 

” أكبؾ“كشؼ  تقرير صادر عف منظمة الدكؿ المصدرة لمنفط عائدات النفط بالنسبة لمجزائر حيث 

، ىذا مع تراجع 2012 دكالرا في البرميؿ منذ بداية سنة 12تراجع متكسط سعر النفط في الجزائر إلى 

ىذا إضافة إلى مكجة . 3 مميكف برميؿ يكميا1.2إنتاج البتركؿ الجزائرم الذم ال يتجاكز مستكل 

االحتجاجات الشعبية التي عرفتيا كؿ مف الجزائر ك األردف في تمؾ الفترة ك انعكاساتيا عمى االقتصاد 

. في البمديف

عمى غرار العديد مف -ك يتميز اقتصاد الدكلتيف بخصائص مختمفة، حيث يعد االقتصاد الجزائرم

في  (المصادر الييدرككربكنية )اقتصادا ريعيا يعتمد أساسا عمى عائدات النفط الخاـ - الدكؿ العربية

كحكالي ثمثي اإليرادات العامة في % 98تمكيؿ إنفاقو العاـ، حيث تمثؿ اإليرادات النفطية حكالي 

مف إجمالي صادرات الجزائر ك ذلؾ حسب تقرير صادر عف صندكؽ النقد الميزانية الجزائرية، 
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ك بالمقابؿ يتميز االقتصاد األردني باعتبار أف األردف دكلة غير بتركلية حيث تتميز بشح . 1الدكلي

المكارد الطبيعية ك انعداـ التنكع في الخصائص الجغرافية، ىذا إضافة لمحدكدية قدرات القطاع 

 مف مساحتو 6.2الزراعي باعتبار أف مساحة األراضي الصالحة لالستثمار الزراعي ال تتجاكز 

، كما يتميز االقتصاد األردني بصغر الحجـ ك 2 مف باقي األراضي80الكمية ك تغطي الصحراء 

كما . ذلؾ مف حيث اإلمكانات الجغرافية ك الديمكغرافية، إضافة إلى قمة المعامالت التجارية الدكلية

يتميز بككنو سكقا ضيقا محميا مف حيث قمة الطمب ك التبعية في استيراد المكاد األكلية ك انعكاس ذلؾ 

ك قد انعكست ىذه المعطيات عمى تحديد القطاعات التي تعتمد عمييا الدكلة . 3عمى اإلنتاج المحمي

عمى حكالي   (الخدمات ك التجارة المحمية)في ناتجيا المحمي حيث يسيطر قطاع السمع المحمية 

70حقؽ االقتصاد 2012ك خالؿ عاـ . ، إضافة إلى قطاع السياحة4 مف الناتج المحمي اإلجمالي 

األردني استقرارا نسبيا مقارنة بالسنكات التي سبقتو ك ذلؾ عمى اثر تأثره باألكضاع اإلقميمية ك الدكلية 

، حيث تأثر عمى غرار باقي الدكؿ العربية باألزمة المالية العالمية، ك أزمة الديكف السيادية 2008منذ 

في االتحاد األكربي، الثكرات العربية ك ما أحدثتو مف ال استقرار في المنطقة مف قطع إمدادات الغاز 

. 5المصرم نحك األردف ك تدفؽ الالجئيف السكرييف إلى األردف في ىذه الفترة
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ك مف اجؿ فيـ أدؽ لألكضاع االقتصادية ك االجتماعية لكال البمديف ك التي تعد احد معالـ البيئة 

القرارية لصانع القرار داخميا مف خالؿ ىذيف البعديف سنحاكؿ تكصيؼ ك استقراء الكضع االقتصادم 

ك االجتماعي لكؿ مف الجزائر ك األردف مف خالؿ التركيز عمى مجمكعة مف المؤشرات االقتصادية ك 

: االجتماعية التي سنحاكؿ استقاءىا مف مختمؼ التقارير الرسمية المقدمة 

 مميكف نسمة في حيف كصؿ 35,9 حكالي 2010بمغ تعداد سكاف الجزائر سنة : النمك الديمغرافي 

.  مميكف نسمة ك ذلؾ حسب الديكاف الكطني لإلحصاءات39.5 حكالي 2016التعداد مطمع سنة 

كما شيد عدد السكاف في المممكة األردنية ارتفاعا في نسبو فبينما سجؿ التعداد العاـ لمسكاف سنة 

 . 1 مميكف نسمة6388 مقدار 2012 مميكف نسمة، سجؿ سنة 5850 مقدار 2008

 13762 حكالي 2011بمغ الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر سنة   :الناتج المحمي اإلجمالي 

 مميار دينار 8681مميار دينارا جزائريا، كما بمغ الناتج اإلجمالي خارج قطاع المحركقات حكالي 

األمر الذم يدؿ عمى  المساىمة الكبيرة  لمصادرات مف المنتجات الييدرككربكنية . في نفس السنة

عمى نسبة كبيرة مف الناتج المحمي اإلجمالي، باعتبار أف االقتصاد الجزائرم اقتصاد نفطي ك قد 

 مميار 7869 مميار دينار ك 12049 أيف سجؿ مقدار 2010شيد ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة 

أما عف المممكة األردنية فحسب تقرير البنؾ المركزم المشار إليو فقد بمغ الناتج . خارج المحركقات

 2,7 مميكف دينار أردني بمعدؿ نمك يقدر ب21,965.5 حكالي 2012المحمي اإلجمالي سنة 

 .2,6 مميكف ك بمعدؿ نمك قدر ب 20,349.0 مقدار 2011في حيف سجؿ سنة 

 استمرت معدالت البطالة في الجزائر في االنخفاض بشكؿ كبير في العقد الماضي، :نسبة البطالة 

، 2009في % 10.2 إلى 2008في سنة % 11.3حيث أف معدؿ البطالة قد انخفض مف حكالي 
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كىك انخفاض جكىرم، كلكنو ما زاؿ . 20111 ك2010 خالؿ 10ك إلى استقرت في نسبة 

 سنة 12.9 ك نسبة 12.7 حكالي 2008أما في األردف فقد بمغت نسبة البطالة سنة . مرتفعا

 لتعكد إلى 12.5 إلى نسبة 2010 لتسجؿ بذلؾ ارتفاعا ممحكظا، ثـ انخفضت سنة 2009

ك رغـ . 12.22 إلى نسبة 2012 ك تنخفض سنة 12.9 إلى االرتفاع لنسبة 2011االرتفاع سنة 

ىذا التذبذب في ارتفاع ك انخفاض معدالت البطالة إال أنيا عمكما تسجؿ ارتفاعا خصكصا مع 

 .نسبة السكاف المسجمة بالمممكة

 تعد المديكنية الخارجية أىـ مالمح االقتصاد العربي ك التي ال طالما جعمتو : المديكنية الخارجية

ك قد انخفض حجـ الديف الخارجي لمجزائر . في تبعية اقتصادية ك حتى سياسية لألطراؼ المقرضة

 مف الناتج اإلجمالي ك أكد تقرير 2.6 حيث بمغ نسبة 2011 مميارات دكالر سنة 4إلى أقؿ مف 

صندكؽ النقد الدكلي المذككر أف الجزائر تعد مف البمداف األقؿ مديكنية في منطقة الشرؽ األكسط 

، إال أنيا في اآلكنة األخيرة كبعد تراجع أسعار النفط يرجح المحممكف أف الجزائر 3كشماؿ إفريقيا

كما قد لجأت الحككمة .  بعد العجز الذم سجمتو ميزانيتيا2017ستمجأ لمديف الخارجي ابتداء مف 

األردنية منذ بداية الثمانينات إلى االقتراض الداخمي ك الخارجي مف اجؿ احتكاء العجز المالي 

 مميكف دينار 49324 حكالي 2012المسجؿ ك قد بمغت قيمة الديكف العامة الخارجية  لألردف عاـ 

 مف إجمالي الناتج المحمي حيث أنيا سجمت ارتفاعا مقارنة بالسنكات 22.5أردني ك ذلؾ بنسبة 
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 مف الناتج 21.9 مميكف دينار ك بنسبة 44868السابقة حيث بمغت المديكنية الخارجية 

.  1اإلجمالي

 توجهات السٌاسة الخارجٌة: المطلب الثالث

بشكؿ عاـ تسعى الدكؿ عبر سياساتيا الخارجية إلى حماية مصالحيا الكطنية كأمنيا الداخمي 

كأىدافيا الفكرية ك األيديكلكجية، كقد تحقؽ الدكلة ىذا اليدؼ عبر التعاكف السممي مع الدكؿ األخرل 

في إطار ما يسمى بالقكة الناعمة أك عف طريؽ المجكء لمحرب كالعدكاف باستخداـ القكة العسكرية ضد 

مجمكعة مف المبادئ التي تثبت لمدكؿ ال طالما ميزت السياسات الخارجية ك . الدكؿ األخرل

االستمرارية في تكجياتيا الخارجية، بحيث ال تتأثر بتغير الرؤساء أك القيادات ك مختمؼ أطراؼ صنع 

. القرار ك ىي مرتبطة إلى حد بعيد بالتاريخ السياسي لمدكلة ك أبعاده اإلقميمية ك الدكلية

 ابتداءا مف بياف 1954 فبالنسبة لمجزائر فيي تستمد مبادئيا لمسياسة الخارجية مف ثكرة نكفمبر 

ك قد مثؿ انخراط الجزائر ضمف . أكؿ نكفمبر إلى مختمؼ المكاثيؽ الكطنية كصكال إلى دساتير الدكلة

الجامعة العربية باكتساب العضكية في أكؿ خطكة جزائرية إلى تكريس السيادة الخارجية لمدكلة إقميميا 

 أكلى 1963ك عربيا، كما مثؿ النزاع الحدكدم مع المغرب عمى منطقة تندكؼ في نكفمبر ك أكتكبر 

ك قد شيدت السياسة الخارجية الجزائرية .2النزاعات التي خاضتيا الجزائر المستقمة في تمؾ الفترة

عمكما مرحمتي انتعاش األكلى سنكات السبعينيات، كالثانية بعد خركج الجزائر مف عزلتيا الدكلية، بعد 

ك قد تحددت المحاكر الرئيسية لسياسة .  ما اصطمح عمى تسميتو بالعشرية السكداء أك فترة األزمة

الجزائر الخارجية في فترة نياية الستينات ك فترة السبعينات مف خالؿ الفترة البكمدينية، مف حيث تكطيد 
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كما .  ضد إسرائيؿ1973، ثـ خالؿ حرب أكتكبر 1967الصفكؼ العربية خالؿ قمة الخرطـك سنة 

يعد الدعـ الجزائرم لقضية الصحراء الغربية أىـ مميزات السياسة الخارجية الجزائرية ك ذلؾ مف خالؿ 

 mecque "بمكة الثكار"جيكدىا في الدفاع عف حركات التحرر في العالـ مما دفع بالبعض بتسميتيا 

des révolutionnaire1 . كما اشتيرت الدبمكماسية الجزائرية في تمؾ الفترة كأحد ركاد حركة عدـ

تتعمؽ األكلى باإلعالف عمى تأميـ قطاع المحركقات في : 2االنحياز مف خالؿ ثالث انجازات أساسية

أما الثاني فيتعمؽ بالحضكر الجزائرم القكم .  ك حشد التأييد العربي ك الدكلي لمقرار1971 فيفرم 24

 ك الذم دعا مف خاللو إلقامة 1974في األمـ المتحدة مف خالؿ الخطاب الشيير لبكمديف في افريؿ 

يراف في . نظاـ اقتصادم دكلي جديد  6ك يتمثؿ األخير في اتفاقية الجزائر التي كقعت بيف العراؽ كا 

 بإشراؼ ىكارم بكمديف مف اجؿ ضبط الحدكد بيف البمديف، ك التي أعطت لمجزائر دكرا 1975مارس 

. ىاما عربيا ك إسالميا في المنطقة

ىذا ك تميزت الجزائر في فترات الحقة باحتضانيا المجمس الكطني الفمسطيني كالذم تمخض عنو 

 التي تـ فييا 1989، كاحتضانيا لقمة زرالدة المغاربية في 1988نكفمبر  إعالف الدكلة الفمسطينية في

مبادئ السياسة الخارجية  1976ك قد حدد الفصؿ السابع مف دستكر  .المغرب العربي تأسيس اتحاد

:   3 منو حيث نصت عمى93 حتى 86لمجزائر في المكاد 

  تبني المبادئ ك األىداؼ التي تتضمنيا مكاثيؽ األمـ المتحدة ك منظمة الكحدة اإلفريقية ك الجامعة

.  العربية
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  االلتزاـ بتحقيؽ الكحدة ك االندماج بيف الشعكب العربية انطالقا مف كحدة مصير ىذه الشعكب ك

ذلؾ مف خالؿ اعتماد صيغ لمكحدة أك لإلتحاد أك لالندماج، كفيمة بالتمبية الكاممة لممطامح 

.  المشركعة ك العميقة لمشعكب العربية

 تشجيع كحدة الشعكب المغربية ، حيث تتجسد كاختيار أساسي لمثكرة الجزائرية  .

 تحقيؽ أىداؼ منظمة الكحدة اإلفريقية ك تشجيع الكحدة بيف شعكب القارة .

  تمتنع الجميكرية الجزائرية، طبقا لمكاثيؽ األمـ المتحدة ك منظمة الكحدة اإلفريقية ك الجامعة

ك . العربية، عف المجكء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشركعة لمشعكب األخرل ك حريتيا

.  تبذؿ جيدىا لحؿ النزاعات الدكلية بالطرؽ السممية

  كفاء لمبادئ عدـ االنحياز ك أىدافو، تناضؿ الجزائر مف أجؿ السمـ، ك التعايش السممي، ك عدـ

.  التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ

  يشكػػؿ الكفػػاح ضػػد االستعمار، ك االستعمار الجديد، ك اإلمبريالية، ك التمييز العنصرم، محكرا

.  أساسيا لمثكرة

  يشكؿ تضامف الجزائر مع كؿ الشعكب في إفريقيا ك آسيا ك أمريكا الالتينية، في كفاحيا مف أجؿ

تحررىا السياسي ك االقتصادم، مف أجؿ حقيا في تقرير المصير ك االستقالؿ، بعدا أساسيا 

.  لمسياسة الكطنية

  يشكؿ دعـ التعاكف الدكلي ك  تنمية العالقات الكدية بيف الدكؿ، عمى أساس المساكاة، ك المصمحة

.  المتبادلة، ك عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية، مبدأيف أساسييف لمسياسة الكطنية



  

ك تعد ىذه المبادئ التي تـ رسميا خالؿ السبعينات أحد أىـ معالـ السياسة الخارجية الجزائرية إلى 

.  يكمنا ىذا

ك بالنسبة لمسياسة الخارجية األردنية فقد تأثرت إلى حد كبير بالتاريخ السياسي لمدكلة ك كذا بمكقعيا 

الجغرافي، حيث أف البعد التاريخي القكمي ك الديني لألردف إضافة إلى خصكصية عالقتو بالقضية 

. 1الفمسطينية كاف ليما تأثير مباشر عمى تحديد تكجيات السياسة الخارجية لألردف

ك يتمثؿ تأثير البعد التاريخي لألردف عمى سياستو الخارجية مف خالؿ ارتباط األردف ك مكقعو بقمب 

العالـ العربي ك المشرؽ العربي بالتحديد حيث كاف مف الدكؿ األكائؿ التي نالت استقالليا بعد إنياء 

االنتداب، كما أىميا ذلؾ لتككف مف بيف الدكؿ السبع التي شاركت عممية تأسيس الجامعة العربية عاـ 

مصر كالعراؽ كلبناف كالسعكدية   ككقعت ميثاؽ التأسيس إضافة إلى ست دكؿ عربية ىي1945

. كسكريا كاليمف

ك إلى جانب ذلؾ أثر ككف األردف دكلة ممكية تحكميا األسرة الياشمية ذات األصكؿ العربية 

اإلسالمية، حيث تعد األسرة الياشمية مف جية امتدادا لألسرة الياشمية التي كاف ليا ادكار ىامة خالؿ 

الثكرات العربية ك محاكالت تحقيؽ الكحدة العربية، كما يشار إلى جذكر ىذه األسرة التي تعكد إلى 

كؿ . مما جعميا تحظى بمكانة خاصة عند العرب ك المسمميف (صمى اهلل عميو ك سمـ)ساللة النبي 

ىذه االعتبارات جعمت مف اإلسالـ ك العمؿ العربي المشترؾ إضافة لمقضية الفمسطينية محاكر أساسية 

.   2بالنسبة لمسياسة الخارجية األردنية
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ك قد حدد الميثاؽ الكطني األردني الذم أقر في مؤتمر كطني عاـ عقد برئاسة الممؾ حسيف سنة 

الذم حدد فيو أىـ المرتكزات كالمبادئ التي تقـك عمييا الدكلة األردنية، مثؿ ترسيخ دعائـ  ،1991

إضافة إلى العالقات ... دكلو القانكف كسيادتو، كالتأكيد عمى التعددية السياسية كالحزبية كالفكرية،

العربية كاإلسالمية ك حتى الدكلية، ك قد اختص الفصؿ – األردنية الفمسطينية، كالعالقات األردنية 

عبلقة خاصة ك "السابع مف الميثاؽ إلى تحديد مالمح  العالقة األردنية الفمسطينية مف خالؿ ككنيا 

 ، كما اقر الميثاؽ 1"متميزة ، تعززىا طبيعة الركابط كقكة الكشائج كعمؽ المصالح المشتركة بينيما

حالة عربية كاحدة، بنضاليما المشترؾ في "بكحدة الطمكحات بيف األردف كفمسطيف مف خالؿ ككنيما 

، كما أكدكا مف خالؿ 2"التصدم لممخطط الصييكني التكسعي كرفضيما الحاـز لمؤامرة الكطف البديؿ

الميثاؽ عمى أف االلتزاـ بأمف األردف الكطني كالقكمي مسؤكلية تقع عمى عاتؽ جميع المكاطنيف، ك 

التأكيد عمى ضركرة نضاليـ ك تضحياتيـ المكصكلة في سبيؿ تحرير فمسطيف كالحفاظ عمى األردف 

كما لـ ينفي الميثاؽ طمكح األردف في إعادة تكحيد الدكلتيف مف خالؿ التأكيد عمى حتمية  .كعركبتو 

دامتيا تقتضي "العالقة الكحدكية المستقبمية بيف دكلتي األردف كفمسطيف  ك أف إقامة تمؾ العبلقة كا 

احتراـ خيارات األردنييف كالفمسطينييف في تحقيؽ أفضؿ صيغ الكحدة بينيما بما يجعميا نمكذجا 

 .3"لمكحدة العربية الشاممة

ك الكاضح مف خالؿ الميثاؽ ىك محكرية القضية الفمسطينية بالنسبة لمسياسة الخارجية لألردف ك 

ك ك الثاني . يتعمؽ األكؿ باالنتماء المكحد لكال الدكلتيف كدكؿ عربية إسالمية: ذلؾ لسببيف أساسييف
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يتعمؽ بخصكصية العالقات األردنية الفمسطينية التي يحددىا القرب الجغرافي بيف الدكلتيف ىك األىـ ؼ

، كما انو استقبؿ 1حيث يكاجو األردف المنطقة المحتمة في جميع قطاعاتيا عمى مسافة حدكدية طكيمة

العديد مف الالجئيف الفمسطينييف الذم اندمجكا في المجتمع األردني ك شكمكا عبئا إضافيا عمى النظاـ 

لعؿ ىذه األسباب التي كانت كراء لجكء . السياسي خصكصا في ظؿ شح المكارد كما سبؽ ك ذكرنا

 التي أكدت عمى أف أىـ ىدؼ 1994عاـ  (كادم عربو)األردف إلى تكقيع معاىده السالـ مع إسرائيؿ 

بالنسبة لمسياسة األردنية ىك بقاء األردف آمنان خارج النزاعات اإلقميمية، ك منع إسرائيؿ مف احتالؿ 

. 1967األراضي األردنية بعد عدكاف 

ك بالنسبة لمعالقات األردنية العربية، فتتسـ العالقات بالتراكح بيف عالقات التعاكف ك الكدية ك 

العالقات الصراعية حيث ترتبط إلى حد كبير بالقضية الفمسطينية ك المكاقؼ العربية منيا خصكصا ما 

فقد شيدت العالقات األردنية المصرية تكترات متعددة . تعمؽ بطمكحات األردف في ضـ الضفة الغربية

عمى بسبب المكقؼ المصرم مف منظمة التحرير الفمسطينية حالؿ فترة حكـ أنكر السادات مثؿ مكقفو 

مف مشركع المممكة العربية المتحدة الذم تقدـ بو األردف كصيغة لمستقبؿ العالقة األردنية الفمسطينية 

، ك رفضو لحؽ األردف في تمثيؿ فمسطينيي الضفة الغربية خالؿ القمة العربية في الرباط 1972سنة 

إال أف العالقات بيف البمديف شيدت تحسنا بعد تكلي حسني مبارؾ لمحكـ، ك تكليو دكر ...19742سنة 

ك في نفس المسار تراكحت العالقات األردنية . الكسيط بيف األردف ك منظمة التحرير الفمسطينية

السكرية بيف التعاكف ك الصراع، عمى إثر مكقؼ سكريا مف القضية الفمسطينية التي كصمت إلى حد 

استخداـ السالح ضد األردف مف خالؿ دخكؿ الدبابات السكرية الحدكد  األردنية السكرية في سبتمبر 
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 مف اجؿ مساندة المقاتميف الفمسطينييف ضد النظاـ األردني في إطار ما سمي بأيمكؿ األسكد 1970

 مع إسرائيؿ 1973إال أف ىذا العداء قد زاؿ بعد حرب . التي أدت إلى قطع العالقات بيف الدكلتيف

لتعكد العالقات بيف الطرفيف لالنتعاش ك كصمت لحد طرح إقامة اتحاد فدرالي بيف الدكلتيف ك فمسطيف 

ك تعد العالقات األردنية العراقية مف بيف أىـ العالقات التي تربط األردف بطرؼ عربي . 19751سنة 

ك ذلؾ نظرا لممصالح المشتركة التي تربط الدكلتيف مف مساعدات اقتصادية ك قركض عراقية، تبادالت 

كما . 2تجارية خصكصا خالؿ الحرب العراقية اإليرانية التي أدت إلى اعتماد العراؽ عمى ميناء العقبة

 مف خالؿ تأييده لحؿ ككساطة 1990كقؼ األردف إلى جانب العراؽ في حربو ضد الككيت سنة 

عربية دكف تدخؿ دكلي األمر الذم تسبب في أزمة سياسية في عالقات األردف ك الدكؿ العربية 

الرافضة لمعدكاف ك كذا الدكؿ الغربية مما أدل إلى فرض مجمكعة مف العقكبات عميو مف إلغاء 

، ك فرض الحصار عمى ميناء العقبة مما 1991المساعدات المالية األمريكية المقررة لمسنة المالية 

.  3الحؽ خسائر كبيرة باالقتصاد األردني

ىذا ك يرتبط األردف مع الدكؿ الخميجية بعالقات تحكميا مصالح مشتركة منيا السياسية المتعمقة 

بتشابو األنظمة السياسية الممكية، ك مصالح اقتصادية ك تجارية مف خالؿ المساعدات المالية ك 

 ك ىك األمر الذم دعا باألردف لتقديـ طمب العضكية في 4 ...تحكيالت األردنييف العامميف بدكؿ الخميج

. 2011مجمس التعاكف الخميجي ك الذم تـ المكافقة عميو في مام 

                                                           
1
 .229:ص نفس المرجع،  

2
 .233:ص نفس المرجع،  

3
 .265-264:ص ص نفس المرجع،  

4
 .268:ص نفس المرجع،  



  

أما عف عالقات األردف ك الدكؿ الغربية حيث ُتعتبر األردف أقرب لمغرب منيا لمدكؿ العربية حيث 

ك قد تضررت ىذه العالقات . أرتبط تاريخيا بعالقات كثيقة مع الكاليات المتحدة كبريطانيا بعد االنتداب

بداية تسعينات عمى اثر المكقؼ األردني مف في حرب الخميج، لكف مع نياية الحرب بدأت العالقات 

تعكد بيف األردف كالدكؿ الغربية مف خالؿ مشاركة األردف في عممية السالـ في الشرؽ األكسط التي 

تمعب دكرا محكريا في تحديد طبيعة العالقة بيف األردف ك الكاليات المتحدة، كالمساعدة في تنفيذ 

ك قد كصفت الخارجية األردنية العالقات بيف األردف ك . العقكبات الدكلية المفركضة عمى العراؽ

ك التي تتمحكر أساسا حكؿ حجـ "  المتميزة ك البناءة"الكاليات المتحدة األمريكية بالعالقات 

المساعدات األمريكية المقدمة لألردف ك الجدكؿ التالي يكضح حجـ ىذه المساعدات خالؿ الفترة ما 

:  2010-2005بيف 

 

 

مميكف ) 2010-2005حجـ ىذه المساعدات األمريكية لؤلردف خبلؿ الفترة ما بيف يكضح : (03)لجدكؿ رقـ ا

 (دكالر

 مكقع كزارة الخارجية األردنية :المصدر 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنكات

  668.300  885.441  737.792  537.863  510.911  655.352  مجمكع المساعدات االمريكية



  

كما ارتبط األردف بسياسة الشراكة االكركمتكسطية خالؿ التسعينات  حيث استفاد مف خالليا 

إلى جانب التبادالت .. مف مجمكعة مف المساعدات ك القركض المالية مف فرنسا ك ألمانيا ك ايطاليا

التجارية
1

 .

األكركبية األبعاد االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية - اتفاقية الشراكة األردنية    ك قد حددت

 12لمتعاكف الثنائي بيف األردف كاالتحاد األكركبي بيدؼ إقامة منطقة تجارة حرة بيف الجانبيف بعد 

، لتحؿ 1/5/2002 كدخمت حيز التنفيذ بتاريخ 24/11/1997عامان، كقد تـ التكقيع عمييا بتاريخ 

كما انضـ األردف لسياسة الجكار األكركبية ، حيث ك قد عمؿ . 1977بذلؾ محؿ اتفاقية التعاكف لعاـ 

 عمى تطكير خطة عمؿ مشتركة الستخداميا في دعـ 2004كالمفكضية األكركبية خالؿ العاـ 

2005اإلصالح كالتحديث الكطني، كصدرت خطة العمؿ النيائية سنة 
2

  .
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حٌثٌات صناعة القرار فً النظامٌن الجزائري و األردنً : المبحث الثانً

سنحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث تكصيؼ عممية صنع القرار في النظاميف الجزائرم ك األردني 

ىيكمية النظاـ السياسي في : مف اتخاذ مجمكعة مف المتغيرات لممقارنة في ىذا اإلطار بالتركيز عمى 

الدكلتيف ك تأثيره عمى عممية صف القرار، أىـ أطراؼ صنع القرار في النمكذجيف، ك أخيرا مف حيث 

. كيفية صنع القرار
 هٌكلة النظام السٌاسً فً الجزائر واألردن: المطلب األول

تتأثر عممية صنع القرار بالدكلة مباشرة بطبيعة ك ىيكمة النظاـ السياسي فييا، مف حيث طبيعة 

المؤسسات السياسية الحاكمة ك كيفية تكزيع الصالحيات بينيا مف حيث الحقكؽ ك الكاجبات، ك 

ك مف اجؿ فيـ أكسع لعممية . الكظائؼ التي تؤدييا في عممية صنع القرارات الداخمية ك الخارجية

صنع القرار في كؿ مف الجزائر ك األردف ال بد مف تكصيؼ طبيعة األنظمة الحاكمة في كال الدكلتيف، 

اعتمادا أساسا عمى ما تتضمنو الدساتير سارية  المفعكؿ مع آخر تعديالتيا حكؿ المؤسسات الحاكمة 

: سنحاكؿ المقارنة بيف النظاميف مف خالؿ التطرؽ لممؤشريف التالييف. ك كظائفيا

كفقا لما ينص عميو الدستكر الجزائرم  :الخصائص العامة لمنظاـ السياسي الجزائرم ك األردني .1

جميكرٌم ديمقراطٌيا " يعتبر النظاـ السياسي في الجزائر نظاما 2016 ك المعدؿ سنة 1996لسنة 

كما تعتبر المادة السابعة منو أف الّشعب ىك مصدر كّؿ . بمكجب المادة األكلى مف الدستكر" شعبٌيا

السمطات ك تعتبر أف السّيادة الكطنّية ممؾ لمّشعب كحده يمارسيا بكاسطة المؤّسسات الّدستكرّية التي 

. 1 (12مادة )" بالشعب ك لمشعب"ك شعارىا في ذلؾ  (8مادة )يختارىا

ك لعؿ أىـ ميزة لمنظـ الجميكرية ك التي تميزىا عف النظـ الغير جميكرية أك الممكية كىك اختيار رئيس 

الدكلة عف طريؽ معادلة الترشح ك االنتخاب المباشر أك غير المباشر مف قبؿ الشعب مصدر 

 منو  عمى أف رئيس 85السمطات، ك في ىذا اإلطار ينص الدستكر الجزائرم المذككر كفقا لممادة 
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حيث يتـ الفكز في االنتخابات عف طريؽ . الجميكرية ُينتَخب عف طريؽ االقتراع العاـ المباشر كالسّرم

 رئيس 84ك قد منحت المادة . الحصكؿ عمى األغمبية المطمقة مف أصكات الناخبيف المعّبر عنيا

الجميكرية مكانة مرمكقة أماـ باقي المؤسسات مف حيث ككنو يجّسد كحدة األمة، كىك حامي الّدستكر 

.  1كما يجّسد الّدكلة داخؿ البالد كخارجيا

أما عف الطابع الديمقراطي فرغـ تسمية الجزائر منذ االستقالؿ بالجميكرية الجزائرية الديمقراطية 

 النظاـ السياسي الجزائرم ىذه 1976 ك دستكر 1963الشعبية حيث أعطت المادة األكلى مف دستكر 

 ك ذلؾ كفقا لمتعاريؼ 1989الصفة إال أنيا لـ تمتـز بيا فعميا إال بعد إقرار التعددية الحزبية سنة 

فقد التزمت الجزائر بمبدأ . المقدمة لمديمقراطية ك التي تربطيا أساسا بالحرية السياسية ك التعددية

كما التزمت . الحزب الكاحد منذ االستقالؿ ك لـ تتراجع عنو إال نياية الثمانينات كما سبؽ ك ذكرنا

تنفيذية، : الدساتير الجزائرية بمبدأ الفصؿ بيف السمطات مف حيث التفريؽ رسميا بيف السمطات الثالث

.  قضائية تشريعية، ك

 مع آخر تعديالتو المعمكؿ بيا حاليا السمطات السياسية في الدكلة 1996ك عمى العمـك قسـ دستكر 

:  الجزائرية بيف

 ك عمى رأسيا رئيس الجميكرية باعتباره أعمى سمطة في الدكلة، حيث يتكلى :2السمطة التنفيذية

رغـ  ) مف الدستكر 88سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ك ذلؾ بمكجب المادة  (5)الرئاسة لمدة خمس 

 . (2008أنيا كانت قابمة لمتجديد دكف تحديد بمكجب التعديؿ الدستكرم 

الكزير )ك يتكلى رئيس الجميكرية بمكجب تكليو رئاسة السمطة التنفيذية سمطة تعييف رئيس الكزراء

 93، كما تمنحو المادة (91المادة )بعد استشارة األغمبية البرلمانية أك إنياء ميامو عمى السكاء  (األكؿ
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تابعا  (الكزير األكؿ)الحؽ في تعييف أعضاء الحككمة بعد استشارة الكزير األكؿ األمر الذم يجعمو 

لرئيس الجميكرية في أداء ميامو، حيث يضع الكزير األكؿ مخطط عمؿ الحككمة بالتشاكر مع رئيس 

، كما  يضبط الكزير األّكؿ مخطط عممو لتنفيذه، ك يعرضو في مجمس (94المادة )الجميكرية 

 رئيس الجميكرية حؽ ترأس اجتماعات مجمس 91كما منحت المادة   .(93بمكجب المادة )الكزراء

 .الكزراء

 المادةالمجمس الشعبي الكطني يتـ انتخابيـ بمكجب : التي تتشكؿ مف غرفتيف :السمطة التشريعية

ك قد حددت المكاد  . (الغرفة الثانية)مجمس األمة  ك كالسّرم، المباشر العاـ االقتراع طريؽ عف 112

مدة ك كيفية اقتراع أعضاء الغرفتيف، حيث حددت مدة انتخاب أعضاء المجمس  119 ك 118

 مجمس أعضاء (2/3) ثمثا ينتخب، في حيف يتـ (119المادة )الشعبي الكطني بمدة خمس سنكات 

 أعضاء طرؼ كمف بيف مف كالية كؿ عف بمقعديف كالسّرم المباشر غير االقتراع طريؽ عف األمة

 مف اآلخر الثمث بتعييف الجميكرية رئيس كيختص الكالئي، الشعبي كالمجمس البمدية الشعبية المجالس

 األمة مجمس ميمة كما حددت المادة المكالية مدة .(118 المادة ) " الكطنية كالكفاءات الشخصيات"بيف

  .1"سنكات (03) ثبلث كؿ بالنصؼ األمة مجمس تشكيمة تجٌدد"  أف عمى ك سنكات (06) ست بمّدة

حماية  ميمتيا ك ، (156المادة )المؤسسات باقي عف باستقالليتيا الدستكر كيقر :القضائية السمطة

. (157المادة )المجتمع كالحّريات، كضماف  الحقكؽ األساسية لممكاطنيف

 ك ىك مؤسسة دستكرية ميمتيا رقابية مجمس الدستكرماؿكما يشتمؿ النظاـ السياسي الجزائرم عمى 

في الّسير عمى احتراـ الّدستكر، مف خالؿ النظر في دستكرية القكانيف ك  محددة 182المادة بمكجب 

كما يسير المجمس الّدستكرم عمى صحة عمميات االستفتاء، كانتخاب ... المعاىدات ك االتفاقيات
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 كيعمف نتائج ىذه كما ينظر المتعمقة بيا في الطعكفرئيس الجميكرية، كاالنتخابات التشريعية، 

 .1العمميات

 مع 1952ىذا ك يتشكؿ النظاـ السياسي األردني بمكجب الدستكر المعمكؿ بو حاليا ك ىك دستكر 

: 2آخر تعديالتو عمى المؤسسات التالية

المادة  يتكالىا الممؾ الذم يحكز عمى مكاف خاصة في النظاـ ككؿ حيث تجعمو :السمطة التنفيذية

إضافة إلى كزرائو مف رئيس الكزراء الذم يعينو الممؾ ك باقي .  مصكنا مف كؿ تبعة ك مسؤكلية30

كما تمنح المادة لمممؾ حؽ إقالتيـ ك قبكؿ . الكزراء يعينيـ الممؾ بناء عمى اقتراحات رئيس الكزراء

ك يتكلى ىذا المجمس الكزارم تحت رعاية الممؾ إدارة شؤكف . 35المادة استقالتيـ لمممؾ بمكجب 

. (2،ؼ45المادة )الدكلة الداخمية ك الخارجية

:  ك تناط صالحياتيا  لمممؾ ك مجمس األمة، الذم بدكره يتشكؿ مف مجمسيف:السمطة التشريعية

فبالنسبة لمجمس األعياف فيك يتألؼ بما فيو الرئيس مف .(25المادة )مجمس األعياف ك مجمس النكاب 

يخكؿ الدستكر الممؾ بتعييف أعضاء مجمس . (63المادة )عدد ال يتجاكز نصؼ عدد مجمس النكاب

يختار الممؾ ك  ،36بمكجب المادة .األعياف كما يعيف مف بينيـ رئيس مجمس األعياف كيقبؿ استقالتيـ

رؤساء الكزراء كالكزراء الحاليكف كالسابقكف كمف أشغؿ :"أعضاء المجمس مف بيف الطبقات التالية 

سابقان مناصب السفراء كالكزراء المفكضيف كرؤساء مجمس النكاب كرؤساء كقضاة محكمة التمييز 

كمحاكـ االستئناؼ النظامية كالشرعية كالضباط المتقاعدكف مف رتبة أمير لكاء فصاعدان كالنكاب 

السابقكف الذيف انتخبكا لمنيابة ال اقؿ مف مرتيف كمف ماثؿ ىؤالء مف الشخصيات الحائزيف عمى ثقة 
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يتـ تعييف أعضاء المجمس لمدة . (64لمادة ا)"الشعب كاعتماده بأعماليـ كخدماتيـ لؤلمة كالكطف

المادة )أربع سنكات كيتجدد تعييف األعضاء كؿ أربع سنكات كيجكز إعادة تعييف مف انتيت مدتو منيـ

. كما حددت نفس المادة مدة تعييف رئيس مجمس األعياف في سنتاف مع جكاز إعادة تعيينو.(65

ك ذلؾ  (67المادة )أما عف مجمس النكاب فيتألؼ مف أعضاء منتخبيف انتخابان عامان سريان كمباشران 

لمدة أربع سنكات شمسية تبدأ مف تاريخ إعالف نتائج االنتخاب العاـ في الجريدة الرسمية ك يحؽ لمممؾ 

 .(68المادة )ىنا أف يمدد مدة المجمس بإرادة ممكية إلى مدة ال تقؿ عف سنة كاحدة كال تزيد عمى سنتيف

 تتكالىا المحاكـ المختمفة ك تتميز بحقيا في االستقاللية المكفكؿ دستكريا بمكجب :السمطة القضائية

 المحكمة الدستكرية إنشاء 2011كما تـ بمكجب التعديؿ الدستكرم لسنة . مف الدستكر27المادة 

 . كييئة قضائية مستقمة ميمتيا النظر في دستكرية القكانيف

تشكؿ العالقة بيف السمطات الثالث في النظاـ السياسي ك  :الفصؿ بيف السمطات في النظاميف .2

التي تعكس كيفية تكزيع الصالحيات بينيا أحد النقاط الجكىرية لمتمييز بيف النظـ البرلمانية ك 

ك مف اجؿ محاكلة تكصيؼ ك تصنيؼ النظاميف الجزائرم ك األردني البد مف تحديد . الرئاسية

معالمو انطالقا مف عالقات التأثير ك التأثر التي تمارسيا السمطات السياسية ك التي يخكليا ليا 

 .الدستكر

في الجزائر فقد ركز الدستكر الجزائرم منذ االستقالؿ عمى التأسيس لمعالقة بيف السمطتيف التشريعية ك 

، ك لقد تطكرت العالقة بيف السمطتيف 1التنفيذية رغـ التكجو الظاىر إلعطاء األكلكية لمسمطة التنفيذية
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 أىـ دستكر كرس التحكؿ نحك التعددية ك 1989مف خالؿ مختمؼ دساتير الجزائر، ك قد مثؿ دستكر 

: التراجع عف مجمكعة المبادئ التي لطالما حكمت النظاـ الجزائرم في الدساتير السابقة ك ىي

 ك المعدؿ سنة 1996ك في ظؿ دستكر . 1األحادية الحزبية ك التسيير االشتراكي لمدكلة ك االقتصاد

 المعمكؿ بو حاليا ك في إطار أسس مبدأ الفصؿ بيف السمطات يمكف تحديد الخصائص التالية 2016

: لمعالقة بيف السمطتيف التشريعية ك التنفيذية في النظاـ الجزائرم عمى النحك التالي

 ك تبرز أساسا مف خالؿ تعاكف السمطتيف في :عبلقات التعاكف بيف السمطتيف 

المادة  عممية التشريع، حيث يتيح الدستكر لممؤسسة التنفيذية الحؽ في اقتراح القكانيف في

 التي تعطي الحؽ لكّؿ مف الكزير األّكؿ  ك النكاب ك أعضاء مجمس األمة بحؽ 136

نائبا  (20)المبادرة بالقكانيف حيث تككف اقتراحات القكانيف قابمة لممناقشة، إذا قّدميا عشركف 

ك تعرض مشاريع القكانيف عمى مجمس الكزراء، بعد .  أك عشركف عضكا في مجمس األمة

األخذ  برأم  مجمس الّدكلة، ثـ يكدعيا الكزير األّكؿ بمكتب المجمس الشعبي الكطني أك 

  طريؽ عف التشريع في الحؽ الجميكرية لرئيس  142كما تتيح المادة . مكتب مجمس األمة

 مجمس رأم بعد البرلمانية العطؿ خالؿ أك الكطني الشعبي المجمس شغكر حالة في  األكامر

  .عمييا لتكافؽ لو دكرة أكؿ في البرلماف مف غرفة كؿ عمى يعرضيا أف عمى .الدكلة

 الكطني الشعبي المجمس إلى عممو مخطط بتقديـ األّكؿ الكزير مف الدستكر 94ك بالمقابؿ تمـز المادة 

 المادة نفس تمزمو كما عامة، مناقشة الغرض ليذا الكطني الشعبي المجمس يجرم حيث عميو، لممكافقة
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 تككف ك  .المكضكع في الئحة بتقديـ بدكره يقـك الذم األمة لمجمس العمؿ مخطط حكؿ عرض بتقديـ

 .1(97 المادة)عميو المصادقة بعد العمؿ مخطط كتنسيؽ تنفيذ النياية في األكؿ الكزير ميمة

 صبلحيات رقابة السمطة التشريعية عمى ك نميز ىنا بيف : 2عبلقات الرقابة بيف السمطتيف

 : التي تبرز مف خالؿالتنفيذية

 .(98 المادة) الكطني الشعبي المجمس إلى العامة السياسة عف بيانا سنكيا الحككمة تقديـ -

 أف يمكنيـ كما .151 المادة الساعة قضايا إحدل في الحككمة استجكاب  البرلماف أعضاء حؽ مف -

 الكتابي السؤاؿ عف الجكاب يككف حيث .الحككمة في عضك أمّ  إلى كتابي أك شفكم سؤاؿ أمّ  يكّجيكا

 جمسات في الشفكية األسئمة عف اإلجابة تتـ أف عمى يكما (30) ثالثكف أقصاه أجؿ خالؿ كتابيا،

 التحقيؽ لجاف تشكيؿ في البرلماف مف غرفة كؿّ  إلى إضافةىذا  .152 المادة بمكجب ذلؾ ك المجمس

 .اختصاصاتيا إطار في عامة مصمحة ذات قضايا في

 عميو نصت ما خالؿ مف أساسا تبرز التي ك :3التشريعية عمى التنفيذية السمطة رقابة صبلحيات ك

 انتخابات إجراء أك الكطني، الشعبي المجمس حؿ  تقرير مف الجميكرية رئيس تمكف   التي 147 المادة

 الكزير ك األمة، مجمس كرئيس الكطني، الشعبي المجمس رئيس استشارة بعد ذلؾ ك أكانيا قبؿ  تشريعية

  .أشير (03) ثالثة أقصاه أجؿ في الحالتيف كمتا في االنتخابات ىذه تجرم أف عمى األّكؿ
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 أخرل مياـ أداء ك الغرفتيف مف أم في البرلماف عضكية بيف الجمع إمكانية الجزائرم الدستكر يمنع ك ىذا

. 122 المادة بمكجب ذلؾ ك الكزارات فييا بما

 عمى فسنعتمد األردني النظاـ في السمطات بيف الفصؿ نظاـ عف أما .الجزائرم السياسي النظاـ عف ىذا

: المؤشرات نفس

 ك تبرز أساسا مف خالؿ صالحيات التشريع المتاحة لمسمطة : عبلقات التعاكف بيف السمطتيف

التنفيذية ك ذلؾ بأف يعرض رئيس الكزراء مشركع كؿ قانكف عمى مجمس النكاب الذم لو حؽ قبكؿ 

المشركع أك تعديمو أك رفضو كفي ىذا السياؽ كال يصدر أم قانكف إال إذا أقره المجمساف كصدؽ عميو 

 لمكزير إمكانية جمع العضكية بيف الكزارة ك 52كما تتيح المادة  .( مف الدستكر91المادة )الممؾ

. عضكية أحد مجمسي األعياف كالنكاب مع إمكانية تصكيت العضك في مجمسو

 حيث نميز بيف: عبلقات الرقابة بيف السمطتيف:  

ك تظير مف خالؿ صالحيات الممؾ في ىذا اإلطار ك قد : 1رقابة السمطة التنفيذية عمى التشريعية

: في 34المادة حددتيا 

.  حؽ الممؾ في  إصدار األكامر بإجراء االنتخابات لمجمس النكاب -

. حؽ الممؾ في دعكة مجمس األمة إلى االجتماع كافتتاحو كتأجيمو كفضو كفؽ أحكاـ الدستكر -

. حؽ الممؾ في حؿ مجمس النكاب -

. حؽ الممؾ في حؿ مجمس األعياف أك إعفاء أحد أعضائو مف العضكية -
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ك نجدىا كاضحة في مسؤكلية رئيس الكزراء كالكزراء أماـ : 1رقابة السمطة التشريعية عمى التنفيذية

مجمس النكاب مسؤكلية مشتركة عف السياسة العامة لمدكلة كما أف كؿ كزير مسؤكؿ أماـ مجمس النكاب 

 مف الدستكر، ىذا إضافة إلى حؽ مجمس النكاب في منح الثقة 51عف أعماؿ كزارتو في إطار المادة 

قة ػػػػػػػػػػلس عدـ الثػػػػػػػػػػأك سحبيا بالكزارة أك بأحد الكزراء، حيث يجب عمى الكزارة أف تستقيؿ إذا قرر المج

ىا  ػػػػػػػػػػػب

كما قد يختص قرار عدـ الثقة ن بأحد الكزراء ك يكجبو . باألكثرية المطمقة مف مجمكع عدد أعضائو

ك األىـ مف ىذا كمو يتيح الدستكر األردني  لمجمس النكاب حؽ اتياـ . ( 54المادة ) اعتزاؿ منصبو

، ك يحاكـ (56المادة )الكزراء عمى أف ال يصدر قرار االتياـ إال بأكثرية ثمثي أصكات األعضاء فيو

 .(55المادة )الكزير المتيـ أماـ مجمس عاؿ عمى ما ينسب إلييـ مف جرائـ ناتجة عف تأدية كظائفيـ 

: ك مف خالؿ تطبيقات مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاميف الجزائرم ك األردني نستخمص ما يمي

 .في كال النظاميف تحتؿ المؤسسة التنفيذية كزنا سياسيا ثقيال عمى حساب التشريعية -

حؽ مجمس النكاب يتميز النظاـ السياسي األردني ببعض خصائص النظاـ البرلماني مف خالؿ  -

في االقتراع بعدـ الثقة بالكزارة، ك حؽ الكزارة في اقتراح مشاريع القكانيف ىذا إضافة إلى حؽ بعض 

إال أنو بالمقابؿ يختمؼ عف اإلطار العاـ . األعضاء في الكزارة في عضكية احد مجمسي البرلماف

 .لمنظاـ البرلماني مف خالؿ صالحيات الممؾ الكاسعة مف حيث ككنو يممؾ ك يحكـ في نفس الكقت

مف خالؿ  )كما يتميز النظاـ السياسي الجزائرم بككنو خميطا مف خصائص النظاـ الرئاسي  -

الدكر الكبير الذم تحكزه الييئة التنفيذية كأعمى سمطة في النظاـ، إلغاء منصب رئيس الحككمة ك 
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مف )ك النظاـ البرلماني  (االكتفاء بمنصب الكزير األكؿ األمر الذم يكرس فردية السمطة التنفيذية 

خالؿ حؽ البرلماف في مراقبة أعماؿ الكزارة عف طريؽ السؤاؿ، االستجكاب ك التحقيؽ، ك حؽ 

 .      (رئيس الجميكرية في حؿ البرلماف

 أطراف صنع القرار فً الجزائر واألردن: المطلب الثانً 

مف اجؿ فيـ أدؽ ك أكضح لعممية صنع القرار في النظاميف البد مف تحديد أىـ األطراؼ 

المخكلة ك الفاعمة في عممية صنع القرار في الدكلتيف، ك يجب اإلقرار منذ البداية أف طبيعة 

المؤسسات المشاركة في صنع قرار معيف ك حّدة ك درجة ىذه المشاركة تختمؼ حسب طبيعة القرار 

ك كذا حسب طبيعة مجاؿ الحرية المتاح ... سكاء كاف داخميا أك خارجيا، ك مجالو سياسيا أك اقتصاديا

لذلؾ سنركز . ليذه المؤسسات خاصة الغير رسمية منيا ك التي ترتبط بمدل انفتاح النظاـ السياسي

ضمف ىذا المطمب عمى أىـ المؤسسات السياسية الرسمية ك غير الرسمية الفاعمة في النظاميف 

:  الجزائرم ك األردني مع تبياف أىـ الصالحيات المتاحة ليا في ىذا اإلطار

فبالنسبة لمنظاـ السياسي الجزائرم، تتعدد المؤسسات السياسية المخكلة بصنع القرار في الدكلة 

: ك تختمؼ بيف مؤسسات رسمية ك أخرل غير رسمية عمى النحك التالي

 ك ىي المؤسسات التي اقر الدستكر ك مختمؼ التشريعات المنظمة : المؤسسات الرسمية

 :لمحياة السياسية في الدكلة بدكرىا الفعاؿ في صنع القرار ك ىي

ك عمى رأسيا رئيس الجميكرية الذم خكلو الدستكر بمجمكعة مف الصالحيات : السمطة التنفيذية

ك يعد مجاؿ السياسة الخارجية مف أىـ المجاالت ك أكثرىا ارتباطا بدكر . التنفيذية ك حتى التشريعية

 كما يتبعيا مف أجيزة فرعية مثؿ الكزارات كالمؤسسات المؤسسة التنفيذية



  

 مف الدستكر رئيس 91المادة  حيث أعطت... العامة ككزارة الخارجية ك كزارة الدفاع الكطني

الجميكرية صالحية تقرير السياسة الخارجية لألمة كتكجيييا، كما منحتو حؽ إبراـ المعاىدات الّدكلية 

 كالمصادقة عمييا، كما أف لو صالحيات تعييف  سفراء الجميكرية كالمبعكثيف فكؽ العادة إلى الخارج،

نياء مياميـ، كيتسّمـ أكراؽ اعتماد الممثميف الدبمكماسييف األجانب كأكراؽ إنياء مياميـ   كا 

ك باعتباره القائد األعمى لمقّكات المسّمحة لمجميكرية، ك مف يتكّلى مسؤكلية الّدفاع . 92المادة بمكجب 

مف الدستكر رئيس الجميكرية إعالف الحرب ك ذلؾ بعد اجتماع مجمس  109الكطني تخكؿ المادة 

الكزراء كاالستماع إلى المجمس األعمى لألمف كاستشارة رئيس المجمس الشعبي الكطني كرئيس مجمس 

األمة، لكف ىذا اإلعالف ال يككف في الحركب اليجكمية ك إنما في الحركب الدفاعية حيث تشير نفس 

المادة إلى أف إعالف الحرب يككف في حاؿ كقكع عدكاف فعمي عمى البالد أك يكشؾ أف يقع حسبما 

 .1نصت عميو الترتيبات المالئمة لميثاؽ األمـ المتحدة

 االقتصادية ك السياسية الحياة ك ىي السمطة المخكلة بالتشريع في مختمؼ مناحي: السمطة التشريعية

 مكضكع قانكف اقتراح أك مشركع كؿ يككف أف الدستكر مف 138 المادة تشترط حيث لمدكلة، االجتماعية ك

 كما .عميو المصادقة تتـ حتى التكالي عمى األمة كمجمس الكطني الشعبي المجمس طرؼ مف مناقشة

 السياسة قرارات في المشاركة اجؿ مف االختصاصات ببعض التشريعية السمطة الجزائرم الدستكر خكؿ

 األساسي التشريع :بينيا مف التي ك البرلماف فييا يشّرع التي المياديف 140 المادة فتحدد الخارجية،

 كما يمكف الدستكر ...الجمركي النظاـ  األجانب، بكضعية المتعمقة العامة القكاعد بالجنسية، المتعمؽ

 إحدل رئيس أك الجميكرية رئيس مف طمب عمى بناء الخارجية السياسة حكؿ مناقشة فتحالبرلماف مف 
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 المجتمعتيف بغرفتيو المنعقد البرلماف بإصدار االقتضاء، عند المناقشة، ىذه تتكج أف يمكف ك الغرفتيف،

 .1 (148 المادة)الجميكرية رئيس إلى يبّمغيا الئحة معا،

 مؤسسات ك السياسية األحزاب مف كؿ لدكر ىنا سنتطرؽ ك :رسمية الغير المؤسسات 

 :منيا نذكر ك الجزائرم المجتمع في الفاعمة المدني المجتمع

حيث أف حؽ إنشاء األحزاب السياسية مكفكؿ في الجزائر منذ إقرار التعددية في : األحزاب السياسية

حؽ إنشاء األحزاب " عمى أف 1996دستكر سنة   مف52نياية الثمانينات، حيث تنص المادة 

لينص الدستكر صراحة عمى ىذا الحؽ مف خالؿ اعتماد مصطمح " 2.السياسية معترؼ بو ك مضمكف

 1989سنة  بدؿ مصطمح الجمعيات ذات الطابع السياسي المستعمؿ في دستكر” األحزاب السياسية“

جبية التحرير : ك مف بيف أىـ األحزاب السياسية الفاعمة في الساحة السياسية. الذم تميز بالغمكض

ك ... الكطني، حركة مجتمع السمـ، جبية العدالة ك التنمية، حزب العماؿ، التجمع الكطني الديمقراطي

لكف األىـ ىنا في مكضكع صنع القرار ىك مدل فعالية ىذه األحزاب ك دكرىا في عممية صنع القرار، 

 28 حضكر حكالي 2017-2012فقد سجؿ المجمس الشعبي الكطني في الفترة التشريعية السابعة 

، ك عمى العمـك تؤدم األحزاب السياسية مجمكعة مف الكظائؼ حزب سياسي ضمف مقاعد البرلماف
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مف خالؿ إعداد القيادات المؤىمة لتكلي مناصب )التجنيد السياسي: المشتركة ك يتمثؿ أىميا في

مف خالؿ نشر قيـ سياسية محددة في )التنشئة السياسية، (...سياسية كنكاب في البرلماف أك كزراء

مف خالؿ تكريس الرقابة عمى عمؿ النظاـ السياسي مثؿ المساءلة التشريعية  )المساءلة، ك (المجتمع

داخؿ البرلماف، ك المساءلة التنفيذية داخؿ المؤسسة التنفيذية، أك عف طريؽ استخداـ مختمؼ كسائؿ 

مف خالؿ المساعدة عمى تكفير المعمكمات الالزمة مف اجؿ اتخاذ القرارات ) الشفافيةك  (...اإلعالـ

ك قد ساىمت األحزاب السياسية في الجزائر في عممية صنع . 1(الرشيدة في مجاؿ السياسة العامة

القرار في الدكلة خاصة في القرارات المتعمقة بالبيئة الداخمية مف خالؿ تكريس دكرىا داخؿ البرلماف 

الجزائرم بغرفتيو عف طريؽ المشاركة السياسية أثناء االنتخابات، ك المشاركة في صنع السياسة العامة 

مف خالؿ المساىمة في العمؿ التشريعي كما تكرس رقابتيا مف خالؿ تكجيو األسئمة ك االستجكابات ك 

   .2تشكيؿ لجاف التحقيؽ داخؿ البرلماف

ك ىي األكثر عددا مقارنة باألحزاب ك ينحصر نشاطيا في القضايا االجتماعية : الجمعيات ك النقابات

منتشرة جغرافيا في كامؿ التراب ك االقتصادية حيث ال تيدؼ لمكصؿ لمسمطة، كما تتميز بككنيا 

الكطني، ك تيتـ ىذه الجمعيات بمكاضيع مختمفة مف أىميا ما يسمى بالقضايا المينية في إطار 

ىذا إضافة إلى ... جمعيات األحياء ك االىتمامات الدينية كالرياضة كالمسائؿ الثقافية كقضايا الصحة

النقابات المينية ك مف أىميا االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، ك التي تصاعد دكرىا مؤخرا مف خالؿ 

الحركات االحتجاجية التي ميزت الساحة االجتماعية الكطنية في السنكات األخيرة كجندت فئات 
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غياب  أما عف عالقاتيا بالسمطات الرسمية ك في ظؿ 1 ...اجتماعية كاسعة في فئة األطباء ك األساتذة

 الجمعيات التي مف بينياالنص القانكني الذم يمنح إمكانية لمؤسسات المجتمع المدني المختمفة

حيث ال يضـ  المشاركة مع المؤسسات البرلمانية في عمميا التشريعي،   مف،كالنقابات كالرابطات

المجمس الكطني الشعبي ضمف لجانو إال لجنة كاحدة تيتـ بالعمؿ الجمعكم كىي لجنة الشباب 

 . 2كالرياضة كالنشاط الجمعكم

إال أف ىذا ال يمنع بعض لجاف المجمس مف دعكة بعض  الجمعيات  الكبيرة ك نقابة االتحاد العاـ  

لمعماؿ الجزائرييف ك االتحاد العاـ لمفالحيف الجزائرييف إضافة إلى بعض نقابات الميف 

الحرة،كالمحاميف كالصيادلة كالميندسيف المعمارييف، لالستماع ليـ عند مناقشة بعض النصكص 

القانكنية ذات العالقة بتمثيميـ االجتماعي كحتى عند مناقشة قانكف الميزانية العامة سنكيا كما ىك 

الحاؿ بالنسبة  لالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ،الذم الزاؿ يحتكر كؿ التمثيؿ العمالي عمى حساب 

.  3النقابات األخرل

: كأما عف المعنييف بصناعة القرار في النظاـ السياسي األردني فيناؾ

 ك تتمثؿ في : المؤسسات الرسمية: 

ك يمعب دكرا محكريا في عممية صنع القرار في األردف ك ذلؾ بناءا عمى حجـ الصالحيات : الممؾ

 مف 33الكاسع الذم يمنحو لو الدستكر، خصكصا في مجاؿ السياسة الخارجية ك قد حددتيا المادة 
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ىذا إضافة إلى . 1الدستكر في إعالف الحرب ك عقد الصمح ك إبراـ المعاىدات ك االتفاقيات

 .الصالحيات التشريعية ك التعيينية ك التي تمكنو مف السيطرة عمى أداء العديد مف المؤسسات

يشير بعض المحمميف إلى دكر مستشارم الممؾ باعتبارىـ مف األشخاص المقربيف : مستشارك الممؾ

يشكمكف حمقة كصؿ بيف الذيف لمممؾ كيتككف ىؤالء مف رئيس الديكاف الممكي، كعدد مف المستشاريف 

فالديكاف الممكي مثال يمعب دكرا ميما في تنظيـ المقاءات ك االتصاالت بيف . الممؾ كرئيس الكزراء

الممؾ ك أطراؼ أخرل مثؿ مجمس الكزراء، كما ييتـ بتقديـ االستشارات لمممؾ في العديد مف المجاالت 

. 2ك مف بينيا السياسة الخارجية

  

ك يعد دكره تابعا لقرارات الممؾ حيث تنحصر ميمتو في التنفيذ، لكف يذىب البعض : رئيس الكزراء

.  3إلى تصنيفو كثاني طرؼ فاعؿ في عممية صنع القرار في النظاـ األردني

كيعتبر دكر كزير الخارجية دكران تنفيذيان لما يخكلو لو الممؾ مف صالحيات، كما ييتـ : كزارة الخارجية

.  بعممية جمع المعمكمات ك تحميميا ك رفعيا لمممؾ أك رئيس الكزراء

ك قد حدد الدستكر دكرىا في حؽ اقتراح القكانيف المختمفة، ك كذا المكافقة عمى : السمطة التشريعية

القكانيف ك المعاىدات التي تقدميا السمطة التنفيذية، ك بالتالي تمعب دكرا رقابية ك استشاريا في نفس 
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 مف الدستكر مكافقة مجمس األمة عمى المعاىدات ك 33ىذا ك تشترط الفقرة الثانية مف المادة. 1الكقت

 .2االتفاقات التي يترتب عمييا تحميؿ خزانة الدكلة نفقات أك مساسا بحقكؽ األردنييف

 ك نذكر منيا:المؤسسات الغير رسمية : 

ك قد عرفت الدكلة األردنية منذ تأسيسيا إنشاء : األحزاب السياسية ك مؤسسات المجتمع المدني

األحزاب السياسية إضافة إلى االتحادات ك النقابات التي تـ تأسيسيا منذ الخمسينات ك مف بيف 

حزب ، جماعة الشباب األحرار األردنييف ، جماعة األخكاف المسمميف: األحزاب السياسية القائمة

حزب الشعب األردني، حزب الجبية الكطنية، الحزب الشيكعي األردني، حزب البعث ، النيضة العربية

ىذا إضافة إلى تعدد مجاالت ك عدد ... العربي، حزب االتحاد الكطني  ، الحزب العربي الدستكرم 

لكف رغـ ... باقي المؤسسات مف نقابات مينية، منظمات اجتماعية خيرية، منظمات حقكؽ اإلنساف

ىذا التعدد ك التنكع في مؤسسات المجتمع المدني إال أف المحمميف يشيركف إلى محدكدية فعالية دكرىا 

تراجع عدد المنتميف إلى : في صنع القرار في األردف ك ذلؾ راجع لمجمكعة مف األسباب مف بينيا

األحزاب السياسية في مجمس النكاب، تكتر العالقة بيف األحزاب السياسية ك السمطة، ىذا إضافة إلى 

تمتع الحككمة بسمطة عمى النقابات ك منظمات المجتمع المدني مف حيث الرئاسة ك منح رخص 

.  3التأسيس ك حؽ الحؿ لدكاعي األمف ك السالمة العامة األمر الذم يحد مف دكرىا عمى العمـك
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ك مف خالؿ عممية تكصيؼ أىـ األطراؼ الفاعمة في عممية صنع القرار في الدكلتيف نستخمص 

: الخصائص التالية

  الدكر الكبير الذم يمعبو رئيس الدكلة في عممية صنع القرار ك الذم يدعمو حجـ الصالحيات

. الكاسعة المتاحة لو في ىذا اإلطار ك خصكصا في مجاؿ السياسة الخارجية

  بالمقابؿ كجدنا تراجع دكر باقي األطراؼ سكاء كانت رسمية أك غير رسمية لمعديد مف

حجـ الصالحيات الضيؽ المتاح دستكريا، التبعية مف حيث الصالحيات ك اكتساب : األسباب منيا

   ...العضكية لصالح المؤسسة التنفيذية

عملٌة صنع القرار فً الجزائر واألردن : المطلب الثالث

تعرؼ عممية صنع القرار بأنيا مختمؼ المراحؿ ك الخطكات التي مف خالليا يتـ اتخاذ القرارات 

ك تعتمد ىذه المراحؿ إلى حد بعيد عمى . السياسية اليامة في الدكلة خاصة القرارات الخارجية منيا

كيفية تنظيـ اإلطار المؤسساتي ك القانكني ك الذم يحدد صالحيات كؿ طرؼ مف أطراؼ صنع 

. القرار

فبالنسبة لمكضكع صنع القرار عمى العمـك تحدد دساتير الدكلتيف الكيفيات التي عف طريقيا يتـ 

 مف الدستكر الجزائرم لكّؿ 136المادة إصدار القرارات ك القكانيف المختمفة داخؿ الدكلة، حيث منحت 

مف الكزير األّكؿ  كالنكاب حؽ اقتراح القكانيف، عمى أف تككف اقتراحات القكانيف قابمة لممناقشة إذا 

تعرض مشاريع القكانيف عمى مجمس الكزراء، بعد األخذ  برأم  مجمس كما . نائبا (20)قّدميا عشركف 

 . الّدكلة، ثـ يكدعيا الكزير األّكؿ مكتب المجمس الشعبي الكطني



  

بعد ذلؾ يتـ عرض كؿ مشركع أك اقتراح قانكف لممناقشة بيف نكاب كؿ مف المجمس الشعبي 

ك تشترط نفس المادة .(138المادة )الكطني كمجمس األمة عمى التكالي قبؿ أف تتـ المصادقة عميو

تنصّب المناقشة مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني عمى النص المعركض عميو ك يناقش  عمى أف

مجمس األمة النص الذم صّكت عميو المجمس الشعبي الكطني كيصادؽ عميو بأغمبية أعضائو في 

ك قد يحدث خالؼ بيف تصكيت المجمسيف، .  القكانيف العادية ك األغمبية المطمقة في القكانيف العضكية

لجنة متساكية األعضاء تتككف مف أعضاء كمتا - بطمب مف الكزير األّكؿ-في ىذه الحالة تجتمع

ثـ تقـك .  يكما15الغرفتيف مف أجؿ اقتراح نص يتعمؽ باألحكاـ محّؿ الخالؼ في اجؿ أقصاه 

الحككمة بعرض النص المعدؿ عمى الغرفتيف لممصادقة عميو، عمى أف ال يتـ إدخاؿ أم تعديؿ عميو 

. كفي حالة استمرار الخالؼ يسحب النص. إاّل بمكافقة الحككمة

يكما، ابتداء  (30)ك في النياية يصدر رئيس الجميكرية القانكف بعد التصديؽ عميو في أجؿ ثالثيف 

لكف قبؿ إصدار القانكف أتاح المشرع الجزائرم بمكجب . 144مف تاريخ تسّممو إياه بمكجب المادة 

 (رئيس المجمس الشعبي الكطني ، رئيس مجمس األمة رئيس الجميكرية ،)نفس المادة لبعض األطراؼ 

صالحية إخطار المجمس الّدستكرم بضركرة كقؼ إصدار القانكف في ىذا األجؿ حتى يفصؿ في ذلؾ 

لرئيس الجميكرية أف يطمب إجراء مداكلة ثانية في قانكف تـ  145كما أتاحت المادة . المجمس

ك ال يتـ كفي ىذه الحالة إقرار القانكف . يكما المكالية لتاريخ إقراره (30)التصكيت عميو خالؿ الثالثيف 

.  1أعضاء المجمس الشعبي الكطني أك أعضاء مجمس األمة (3/2)إاّل بأغمبية ثمثي 
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 أما بالنسبة لصنع القرار الخارجي، سبؽ ك أف أشرنا إلى أف ىذا المجاؿ يشيد ىيمنة طرؼ أساسي 

، حيث "المجاؿ المحجكز"في تكجييو ك ىك رئيس الدكلة ك المؤسسة التنفيذية عمى العمـك كفؽ مفيـك 

يرتبط بالدكر الفاعؿ لرئيس الجميكرية في الجزائر ك الممؾ في النظاـ السياسي األردني مف حيث ككنو 

المخكؿ قانكنا ك دستكرا بتكجيو ك اتخاذ قرارات السياسية الخارجية في البمديف ك تككف ميمة كزراء 

الخارجية ك األجيزة التابعة في إطار كزارة الخارجية ىك تنفيذ القرارات المتخذة أك التصرؼ عمكما 

.  بناءا عمى تكجييات رئيس الدكلة

 صالحيات كزارة 2002 نكفمبر 26 المؤرخ في 403-02ففي الجزائر يحدد المرسـك الرئاسي رقـ 

تكمؼ كزارة الشؤكف الخارجية تحت السمطة العميا لرئيس :" الخارجية في المادة األكلى منو في

بتنفيذ السياسة الخارجية لؤلمة ك كذا بإدارة العمؿ الدبمكماسي ك العبلقات الدكلية ...الجميكرية

لتككف ميمة الكزارة عمكما تنفيذ قرارات السياسة " 1.ك يساىـ عمميا في انجاز برنامج الحككمة.لمدكلة

الخارجية المتخذة مف طرؼ الرئيس ك تككف ميمة كزير الخارجية كفقا لممادة الثالثة مف نفس المرسـك 

كما يسمح المرسـك لرئيس " عف مكاقؼ الجزائر ك يتخذ االلتزامات الدكلية باسـ الدكلة...:"ىي التعبير

الجميكرية مف تفكيض أشخاص آخريف لمتعبير عف مكاقؼ الدكلة ك إبراـ االتفاقات الدكلية باسمو ك 

ك ىذا ال يعني أف ميمة كزارة الخارجية محدد في . 2ذلؾ في قضايا معينة إذا ما اقتضت الضركرة

: 3تنفيذ القرارات ك إنما منحيا المرسـك ميمات أخرل منيا

 (04المادة )تحميؿ األكضاع الدكلية خصكصا المرتبطة بمصالح الدكلة الخارجية -
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. (07المادة )تمقي المراسالت الرسمية لمبعثات الدبمكماسية المعتمدة -

. (11المادة )قيادة المفاكضات الدكلية الثنائية ك المتعددة األطراؼ -

. (14المادة )تكلي مجاؿ التعاكف الثنائي لمدكلة في مختمؼ المجاالت -

تكلي العالقات المتعددة األطراؼ ك تنشيط مشاركة الدكلة في الندكات ك المفاكضات في  -

. (15المادة )...مختمؼ المجاالت السياسية ك االقتصادية ك األمنية

المصادقة عمى االتفاقات ك االتفاقيات ك البركتكككالت ك المعاىدات الدكلية مع االىتماـ  -

المادة )ىذا إضافة إلى تفسيرىا. (16المادة )بنشرىا مع التحفظات ك التصريحات المرفقة ليا

17) .

. (19المادة )السير عمى تسيير شؤكف الرعايا الجزائرييف في الخارج ك حمايتيـ -

أما عف األردف، فقد منح الدستكر األردني . ىذا عف إجراءات إصدار القرارات في النظاـ الجزائرم

 عمى حؽ رئيس الكزراء في عرض مشركع 91صالحيات اقتراح القكانيف لمحككمة حيث نصت المادة 

كؿ قانكف عمى مجمس النكاب الذم لو حؽ قبكؿ المشركع أك تعديمو أك رفضو، ىذا إضافة إلى إمكانية 

اقتراح القكانيف مف طرؼ عشرة أك أكثر مف أعضاء أم مف مجمسي األعياف كالنكاب بمكجب المادة 

، لكف بشرط أف يحاؿ كؿ اقتراح عمى المجنة المختصة في المجمس إلبداء الرأم فإذا رأل المجمس 95

قبكؿ االقتراح أحالو عمى الحككمة لكضعو في صيغة مشركع قانكف كتقديمو لممجمس في الدكرة نفسيا 

 .أك في الدكرة التي تمييا

أما في حاؿ . (91المادة )أما عف إصدار القانكف فال يتـ إال إذا أقره المجمساف كصدؽ عميو الممؾ

رفض أحد المجمسيف لمشركع القانكف مرتيف كقبمو المجمس اآلخر معدالن أك غير معدؿ يجتمع 



  

المجمساف في جمسة مشتركة برئاسة رئيس مجمس األعياف لبحث المكاد المختمؼ فييا، كيشترط لقبكؿ 

المشركع أف يصدر قرار المجمس المشترؾ بأكثرية ثمثي األعضاء الحاضريف كعندما يرفض المشركع 

. 92بالصكرة المبينة سابقان ال يقدـ مرة ثانية إلى المجمس في الدكرة نفسيا ك ذلؾ كفؽ نص المادة 

ك في األخير يتـ إصدار القانكف بعد إقراره مف مجمسي األعياف كالنكاب بعد أف يصدؽ عميو الممؾ 

، ك يسرم مفعكؿ القانكف بإصداره مف جانب الممؾ بعد ثالثيف يكمان عمى نشره في 93تبعا لممادة 

أما إذا لـ . الجريدة الرسمية إال إذا كرد نص خاص في القانكف عمى أف يسرم مفعكلو مف تاريخ آخر

يكافؽ الممؾ عمى التصديؽ عمى القانكف فيمكنو خالؿ فترة ستة أشير مف تاريخ رفعو إليو أف يرده إلى 

المجمس متبكعان ببياف أسباب عدـ التصديؽ، ك في ىذه الحالة يمنح لمجمسي األعياف كالنكاب حؽ 

 . 1إقراره لممرة الثانية بعد بمكافقة ثمثي األعضاء ك يكجب عندئذ إصداره

أما عف إدارة السياسة الخارجية، فقد خكؿ الدستكر األردني . ىذا فيما يتعمؽ بإصدار القكانيف عمكما

 الممؾ بإدارة السياسة الخارجية لدكلتو مف خالؿ حقو في إعالف الحرب ك عقد الصمح ك 33في مادتو 

 منو الحؽ لمجمس الكزراء بإدارة شؤكف الدكلة 45إبراـ المعاىدات ك االتفاقات، كما منحت المادة 

ك تختص .2الداخمية ك الدكلية ك ذلؾ تجسيدا لمبادئ النظاـ البرلماني عمى األقؿ مف الناحية القانكنية

ك كزارة الخارجية ك شؤكف المغتربيف األردنية بتكلي الشؤكف الخارجية لمدكلة بناءا عمى تكجييات الممؾ 
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تعمؿ  التي األىداؼ 62/1999رقـ نظاـ التنظيـ اإلدارم لكزارة الخارجية  مف 03قد حددت المادة 

 :1الكزارة عمى تحقيقيا في

. رسـ السياسة الخارجية كمتابعة تنفيذىا طبقا لمتكجيات المقررة بشأنيا- أ

. تمثيؿ المممكة لدل الدكؿ األخرل كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية- ب

تنظيـ ارتباط المممكة مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كرعاية العالقات السياسية - ج

. كاالقتصادية كالثقافية كغيرىا  معيا كمتابعة تنفيذىا

. حماية الحقكؽ كالمصالح المادية كاألدبية لمممكة كلرعاياىا في الخارج- د

. تنظيـ عالقات البعثات األجنبية المعتمدة لدل المممكة مع الجيات الرسمية كاألىمية األردنية- ىػ

عداد المعاىدات كاالتفاقيات مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كاتخاذ إجراءات - ك دراسة كا 

. إبراميا كحفظيا كمتابعة تطبيقيا بالتعاكف كالتنسيؽ مع األطراؼ ذات العالقة

إدارة المفاكضات مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية بالتعاكف كالتنسيؽ مع األطراؼ ذات - ز

. العالقة بما يتفؽ مع سياسة المممكة كمصالحيا

. المشاركة في تمثيؿ المممكة في المؤتمرات الدكلية- ح

 مف النظاـ 5ك إضافة إلى دكر كزير الخارجية في تسيير شؤكف الكزارة، يعيف الكزير بمكجب المادة 

األميف العاـ لمكزارة مف بيف السفراء يككف مرتبطا بو في أداء ميامو، كيككف مسؤكال أمامو عف تنفيذ 

: 2المياـ المكككلة إليو ك التي تحددىا المادة المذككرة في
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متابعة عمؿ البعثات األردنية في الخارج كالعمؿ عمى تسييؿ أدائيا لمياميا مف خالؿ تزكيدىا بما - 1

. يمزميا مف متطمبات

اإلشراؼ المباشر عمى اإلدارات كالمكاتب كالكحدات المرتبطة بو كالتأكد مف ضماف قياميا بالمياـ - 2

. المكككلة إلييا كتنسيؽ العمؿ بينيا

. تقديـ االقتراحات كالتكصيات المتعمقة بتطكير العمؿ كتحسيف األداء في الكزارة- 3

. القياـ بأم مياـ أخرل يكمفو الكزير بيا- 4

يعيف المفتش العاـ مف بيف السفراء بقرار مف الكزير كيرتبط بو كيككف مسؤكال أمامو عف تنفيذ - ب

. المياـ المكككلة إليو

. يرتبط رئيس البعثة بالكزير كيككف مسؤكال أمامو عف تنفيذ المياـ المكككلة إليو- ج

لمكزير تسمية مساعد أك أكثر لالميف العاـ كتحديد مياـ كصالحيات أم منيـ بمقتضى تعميمات - د

. يصدرىا الكزير ليذه الغاية

ك يتضح مف خالؿ تبياف أىـ معالـ عممية صنع القرار في الدكلتيف، أف عممية صنع القرار في 

الدكلتيف تشيد تداخؿ بيف صالحيات كؿ مف السمطة التنفيذية ك التشريعية ك إف اختمفت حيثياتيا، إال 

ك نفس القاعدة تنطبؽ عمى إدارة . أنيا عمكما تتميز بييمنة لمسمطة التنفيذية ك تبعية لمسمطة التشريعية

السياسة الخارجية التي تشيد سيطرة كاسعة لرئيس الدكلة رئيسا لمجميكرية أك ممكا في تحديد معالميا ك 

ىك تنفيذ ىذه - ك إف اختمفت تسمياتيا بيف الدكلتيف-تكجياتيا ك تككف ميمة كزارة الخارجية 

. التعميمات

 

 



  

 

  أدوار صانع القرار فً النظام الجزائري و األردنً: المبحث الثالث

يحدد الدستكر معالـ ك كيفية تسيير الحياة السياسية في الدكلة خصكصا فيما يتعمؽ بمسألة 

تقسيـ الصالحيات بيف المؤسسات السياسية الفاعمة، ك عميو سنتطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى محاكلة 

 .تبياف مكقع صانع القرار ضمف الخارطة القرارية في الدكلة في كؿ مف الجزائر ك األردف

 موقع رئٌس الدولة من الخارطة القرارٌة فً النظامٌن:المطلب األول

يحتؿ رئيس الدكلة في كؿ مف النظاميف الجزائرم ك األردني مكانة ىامة عمى رأس اليـر 

ك مرد ىذه السمطات ىك حجـ الصالحيات التي يتيحيا لو الدستكر ك القكانيف السمطكم في الدكلتيف، 

المنظمة لمعممية السياسية، حيث اكتسب رئيس الدكلة ىذه الصالحيات بصفة تدرجية منذ استقالؿ 

الٌسمطة الٌسامية "ففي الجزائر يمثؿ رئيس الجميكرية . الدكليتيف ك عمى اختالؼ الدساتير التي شيدتيا

 األمة كحدة الّدكلة، رئيس  الجميكرية رئيس يمثؿ كما 86كفقا لممادة " في الحدكد المثبتة في الٌدستكر

 السمطة ىذه ،841 المادة حسب خارجيا ك البالد داخؿ الّدكلة يجّسد ك كما الّدستكر حامي كاعتباره

 رئيس بيد اليامة الصالحيات ك السمطة بتركيز يتصؼ الجزائرم السياسي النظاـ جعمت السامية

 ك التشريعية السمطة مف كؿ بمصير يتحكـ حيث االستثنائية، أك العادية الحاالت في ذلؾ ك الجميكرية

 ىذه يجعؿ الذم األمر ىك ك الكطني الشعبي المجمس حؿ ك الحككمة إقالة صالحيات خالؿ مف التنفيذية

 .الرئيس لصالحيات خضكع ك تبعية حاؿ في المؤسسات
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 لتاريخو نظرا الدكلة رمكز مف رمزا ككنو إلى الجميكرية لرئيس المرمكقة المكانة ىذه تعكد كما

 المرشح لرئاسة الجميكرية في تتكفر أف يجب التي الشركط بيف مف حيث التحرير ثكرة في السياسي

 لـ يتجنس بجنسية أجنبية مسبقا  أفأكال: مف الدستكر مجمكعة مف الشركط مف بينيا87حسب المادة 

 أف يديف باإلسالـ،  ثانياتمتع فقط بالجنسية الجزائرية األصمية إضافة بالجنسية األصمية لألبكيف،ك م

أف يتمتع بكامؿ حقكقو المدنية  رابعا سنة كاممة يـك االنتخاب، (40)ثالثا أف يككف عمره أربعيف 

 أف يثبت مشاركتو في ثكرة أكؿ نكفمبر سادسا.  أف يثبت الجنسية الجزائرية لزكجوخامساكالسياسية،

 أف يثبت عدـ تكّرط أبكيو في أعماؿ ضّد ثكرة أكؿ سابعا، 1942 إذا كاف مكلكدا قبؿ جكيمية 1954

يقّدـ التصريح العمني بممتمكاتو العقارية  أف ثامنا .1942 إذا كاف مكلكدا بعد جكيمية 1954نكفمبر 

 . كالمنقكلة داخؿ الكطف كخارجو

ك يتجمى مف خالؿ الشرطيف السادس ك السابع أىمية التاريخ السياسي لمرشح الرئاسة التي 

حيث لـ تكف مف بيف  (الشرعية الثكرية)تعد حسب كثيريف محاكلة الكتساب مصدر جديد لمشرعية 

الشركط ضمف الدساتير السابقة، ىذا إضافة إلى ككف رئيس الجميكرية  منتخبا مباشرة مف طرؼ 

يينتخىب رئيس الجميكرية عف طريؽ االقتراع العاـ " مف الدستكر أف85المادة الشعب حيث تشترط 

.   األمر الذم يجعمو بالمكازاة مع البرلماف مف حيث تمثيؿ اإلرادة الشعبية1"المباشر كالسٌرم

انعداـ مسؤكليتو ك مقابؿ ىذه المكانة ك السمطات الكاسعة لمرئيس التي ترتبط بيا، نجد بالمقابؿ 

 إلى مسؤكلية رئيس الجميكرية 1996حيث لـ يشر دستكر  السياسية أماـ أم مؤسسة مف المؤسسات

أماـ أم طرؼ أك إمكانية عزلو مف منصبو قبؿ انتياء مدة رئاستو ألم سبب مف األسباب ما عدا في 

 أيف يمـز الرئيس باالستقالة، ىذا إلى جانب المسؤكلية 102حالة المرض الخطير ك المزمف كفقا لممادة 
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كاحدة كىي حالة الخيانة العظمى ك ذلؾ أماـ المحكمة العميا لمدكلة ك فؽ  الجنائية لمرئيس في حالة

تؤٌسس محكمة عميا لمٌدكلة، تختص بمحاكمة رئيس الجميكرية عف :"  التي تقكؿ177نص المادة 

األفعاؿ التي يمكف كصفيا بالخيانة العظمى، كالكزير األٌكؿ عف الجنايات كالجنح، التي يرتكبانيا 

إال أف المحمميف في ىذا اإلطار يقممكف مف شأف ىذا اإلجراء ك ذلؾ   "1بمناسبة تأديتيما مياميما

نظرا لغمكض مدلكؿ مصطمح الخيانة العظمى الذم يحكم العديد مف التفسيرات مف جية، إلى جانب 

صالحيات رئيس الجميكرية التعيينية في الييئة القضائية كالقضاة إضافة إلى ترؤسو لممجمس األعمى 

. لمقضاء

ك تجدر اإلشارة في األخير إلى أف صالحيات رئيس  الجميكرية ك مكقعو في النظاـ الجزائرم 

 ك الذم تـ بمكجبو تقزيـ دكر 2008قد زادت ك تكسعت خصكصا بعد التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 

الطرؼ الثاني في السمطة التنفيذية مف منصب رئيس الحككمة إلى الكزير األكؿ مع تقميص صالحياتو 

. في ىذا اإلطار لصالح رئيس الدكلة لتكرس بذلؾ أحادية السمطة التنفيذية كأحد معالـ النظاـ الرئاسي

األردف، فعمى خالؼ النظـ البرلمانية األخرل فإف الممؾ في النظاـ السياسي في أما عف 

األردف يممؾ ك يحكـ في نفس الكقت، ك يعتبر محكر النظاـ السياسي مف حيث تكزيع الصالحيات 

فيك رئيس السمطة التنفيذية حيث يصادؽ عمى القكانيف ك يصدرىا ك يأمر بتنفيذىا كما انو قائد القكات 

األمر الذم يجعؿ منو أعمى سمطة . 2ك العديد مف الصالحيات األخرل...البحرية ك الجكية ك البرية

في النظاـ ك مكانتيا ال يبمغيا احد ك لعؿ ابرز مثاؿ عمى ذلؾ ىك اإلشارة إلى دكر ك سمطة الممؾ 
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مف خالؿ إشرافو عمى تسيير السمطات الثالث في النظاـ السياسي األردني ك التي كردت صراحة في 

 :1 مف الدستكر األردني عمى النحك التالي27-26-25المكاد 

تناط السمطة التشريعية بمجمس األمة كالممؾ كيتألؼ مجمس األمة مف مجمسي األعياف :25المادة 

 . كالنكاب

 .  تناط السمطة التنفيذية بالممؾ كيتكالىا بكاسطة كزرائو كفؽ أحكاـ ىذا الدستكر :26المادة 

السمطة القضائية مستقمة تتكالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا كتصدر جميع :27المادة 

 .األحكاـ كفؽ القانكف باسـ الممؾ

ك يقابؿ ىذا الدكر المركزم لمممؾ في النظاـ تعد ذات الممؾ مصكنة مف كؿ مسؤكلية كفقا 

الممؾ ىك رأس الدكلة كىك مصكف مف كؿ تبعة :" مف الدستكر التي تقر بأف30لنص المادة 

ك لعؿ مف بيف عكامؿ تزايد دكر ك مركزية الممؾ في األردف تعكد لطبيعة التاريخ ".  2كمسؤكلية

السياسي لمدكلة ك دكر العائمة الياشمية في تأسيس ك بناء األردف منذ ما قبؿ عيد اإلمارة، ك ىك 

األمر الذم أدل إلى النص عمى بقاء عرش األردف بيف أفراد العائمة الياشمية حيث يشترط فيمف يتكلى 

عرش المممكة :" منو التي تنص عمى أف28عرش مممكة األردف كفقا لمدستكر األردني في المادة 

األردنيػة الياشمية كراثي في أسرة الممؾ عبد اهلل بف الحسيف ، كتككف كراثة العرش في الذككر مف 

 ك كفقا لنفس المادة تـ التفصيؿ في كيفية انتقاؿ العرش مف فرد آلخر ضمف العائمة ..."أكالد الظيكر

حيث تنتقؿ كالية الممؾ مف صاحب العرش إلى اكبر أبنائو سنان ثـ إلى أكبر أبناء ذلؾ االبف األكبر، 

ذا تكفي أكبر األبناء قبؿ أف ينتقؿ إليو الممؾ كانت الكالية إلى أكبر أبنائو كلك كاف لممتكفى إخكة،  كا 
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عمى أنو يجكز لمممؾ أف يختار أحد إخكتو الذككر كليان لمعيد كفي ىذه الحالة تنتقؿ كالية الممؾ مف 

يشترط فيمف يتكلى الممؾ أف يككف مسممان عاقالن مكلكدان مف زكجة شرعية  كما ...صاحب العرش إليو

كمف أبكيف مسمميف، ك ال يعتمي العرش أحد ممف استثنكا بإرادة ممكية مف الكراثة بسبب عدـ لياقتيـ، 

ىذا ك يشترط في ىذه اإلرادة أف تككف مكقعان عمييا مف  .كال يشمؿ ىذا االستثناء أعقاب ذلؾ الشخص

 .رئيس الكزراء كأربعة كزراء عمى األقؿ بينيـ كزيرا الداخمية كالعدلية

ك يتكلى الممؾ العرش بعد بمكغو سف الرشد متى أتـ ثماني عشرة سنة مف عمره، فإذا انتقؿ العرش إلى 

مف ىك دكف ىذه السف يمارس صالحيات الممؾ الكصي أك مجمس الكصاية الذم يككف قد عيف بإرادة 

ذا تكفي دكف أف يكصي يقـك مجمس الكزراء بتعييف  ممكية سامية صادرة مف الجالس عمى العرش، كا 

 .الكصي أك مجمس الكصاية 

ك في حاؿ تعذر تكلي الممؾ لسمطاتو بسبب المرض فيمارس صالحياتو نائب أك ىيئة نيابة كيعيف 

النائب أك ىيئة النيابة بإرادة ممكية كعندما يككف الممؾ غير قادر عمى إجراء ىذا التعييف يقـك بو 

ك في حاؿ تعذر الحكـ عمى مف لو كالية الممؾ بسبب مرض عقمي فعمى مجمس . مجمس الكزراء

الكزراء بعد التثبت مف ذلؾ أف يدعك مجمس األمة في الحاؿ إلى االجتماع، فإذا ثبت قياـ ذلؾ المرض 

بصكرة قاطعة قرر مجمس األمة انتياء كالية ممكو فتنتقؿ إلى صاحب الحؽ فييا مف بعده كفؽ أحكاـ 

ذا كاف عندئذ مجمس النكاب منحالن أك انتيت مدتو كلـ يتـ انتخاب المجمس الجديد فيدعى  الدستكر، كا 

 .1إلى االجتماع ليذا الغرض مجمس النكاب السابؽ

ك المالحظ مف خالؿ التطرؽ إلى مكقع رئيس الدكلة في النظاميف أف دكره يعتبر محكريا مقارنة بادكار 

باقي المؤسسات ك التي تبرز أساسا مف خالؿ حجـ الصالحيات المتاحة لمرئيس ك التي قد تتجاكز 
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ادكار األطراؼ األخرل، فرغـ اختالؼ طبيعة نظاـ الحكـ بيف الدكلتيف مف حيث النظاـ الجميكرم في 

الجزائر ك الممكي في األردف ك كذا االختالؼ مف حيث طبيعة النظاـ السياسي ك تطبيقات الفصؿ بيف 

السمطات ك التي جعمت مف النظاـ السياسي في الجزائر أمَيؿ إلى النظاـ الرئاسي ك النظاـ في األردف 

نحك النظاـ البرلماني إال أف رئيس الدكؿ في كال النظاميف لو مف الصالحيات ما يجعمو محكر النظاـ 

السياسي مف خالؿ صالحيات تعييف أعضاء الحككمة ك إقالتيـ، إضافة إلى تعييف أىـ القيادات في 

النظاـ ك حؽ حؿ البرلماف ك الذم ال يقابمو حؽ البرلماف في عزؿ أك عمى األقؿ محاسبة الرئيس حيث 

 .تعد الكزارة ك رئيس الكزراء كحدىـ المسؤكليف أماـ البرلماف في كال الدكلتيف

االختصاصات التنفٌذٌة لرئٌس الدولة فً العملٌة القرارٌة فً النظامٌن : المطلب الثانً

 مف حيث ككنو رئيس السمطة التنفيذية في كؿ مف النظاـ السياسي في الجزائر ك األردف، يتمتع رئيس 

فكفقا . الدكلة بمجمكعة مف الصالحيات التنفيذية التي تتعمؽ بتنفيذ ك متابعة تنفيذ القكانيف في الدكلة

لمدستكر الجزائرم يتمتع رئيس الجميكرية بمجمكعة مف الصالحيات التنفيذية التي سنحاكؿ تصنيفيا 

: 1إلى

 حيث يختص رئيس الجميكرية بتعييف مف يتكلى العديد مف المناصب اليامة :صبلحيات تعيينية

 :في الدكلة ك قد حددىا الدستكر في

  في عمييا المنصكص كالمياـ الكظائؼ  : لرئيس الجميكرية حؽ التعييف92المادة حسب 

 الكزراء، مجمس في تتـ التي التعيينات الّدكلة، في كالعسكرية المدنية الكظائؼ الّدستكر،
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 أجيزة مسؤكلي ك القضاة، الجزائر، بنؾ محافظ لمحككمة، العاـ األميف الّدكلة، مجمس رئيس

 .الكالة ك األمف

  فكؽ كالمبعكثيف الجميكرية سفراء بتعييف المادة نفس حسب الجميكرية رئيس يختص كما 

 األجانب الدبمكماسييف الممثميف اعتماد أكراؽ كيتسّمـ مياميـ، كينيي الخارج، إلى العادة

  .مياميـ إنياء كأكراؽ

 أعضاء ثمث تعييف صالحية الجميكرية لرئيس أيضا الدستكر مف 118 المادة حسب ك 

 .الكطنية كالكفاءات الشخصيات بيف مف ذلؾ ك األمة مجمس

  183 المادة حسب نائبو ك الدستكرم المجمس رئيس تعييف. 

 الكطنية الكفاءات بيف مف (15) أعضائو جميع ك األعمى اإلسالمي المجمس رئيس تعييف 

 .196 المادة عميو نصت حسبما العمـك مختمؼ في العميا

 في اليامة الييئات مف لمعديد ترؤسو بصالحية لمدستكر ككفقا اإلطار ىذا في الجميكرية رئيس يتمتع كما

 بمكجب الكطني، الّدفاع مسؤكلية يتكّلى ك لمجميكرية، المسّمحة لمقّكات األعمى القائد ككنو :مثؿ البالد

 المجمس الجميكرية، رئيس يرأس لذلؾ إضافة .الكزراء مجمس لرئاسة تؤىمو كما ، الدستكر مف 91 المادة

 .197 المادة بمكجب لألمف األعمى المجمس ك ،173لممادة كفقا لمقضاء األعمى

 سف قكاعد  بتنظيـ العديد مف القطاعات اليامة عف طريؽ ك التي تتعمؽ: صبلحيات تنظيمية

 عمى 143قانكنية عامة ك لكنيا ال تندرج ضمف المجاالت التشريعية لمبرلماف، حيث تنص المادة 

ك يتـ ". يمارس رئيس الجميكرية الٌسمطة الٌتنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانكف" أف



  

. ذلؾ عف طريؽ التكقيع عمى المراسيـ الرئاسية مثؿ المراسيـ الرئاسية المنظمة لمشؤكف الخارجية

 .135لممادة  كفقا كما أف لو صالحيات تتعمؽ بدعكة البرلماف لالجتماع في دكرة غير عادية

 حيث يتاح لرئيس الدكلة في الجزائر تكلي شؤكف الدكلة : صبلحيات الحفاظ عمى أمف الدكلة

تماع ػػػلمّدة معّينة بعد اجالحية إعالف حالة الطكارئ ػػػػػػػػػػفي الحاالت االستثنائية حيث أف لو ص

جمس األعمى لألمف، كاستشارة رئيس المجمس الشعبي الكطني، كرئيس مجمس األمة، كالكزير ػػػػػػػػػػالـ

، عمى أاّل يتـ تمديد حالة الطكارئ أك الحصار، إاّل (105المادة ) األّكؿ ، كرئيس المجمس الّدستكرم

 .بعد مكافقة البرلماف، المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا

، 91كما يختص رئيس الجميكرية كما سبؽ ك اشرنا بقيادة ك تكجيو السياسية الخارجية بمكجب المادة 

كما يختص بالتكقيع عمى المعاىدات ك . كما أف لو حؽ إعالف الحرب أك التكقيع عمى اتفاقيات الصمح

كما يمنحو الدستكر بعض الصالحيات الشرفية مثؿ أف يصدر العفك ك تخفيض . االتفاقيات الدكلية

  .  العقكبات أك استبداليا، إضافة إلى  تسميـ أكسمة الّدكلة كنياشينيا كشياداتيا التّػشريفية

صالحياتو ليست بكثيرة أما عف الممؾ في النظاـ األردني . ىذا عف رئيس الجميكرية في الجزائر

. (32المادة )فالممؾ ىك القائد األعمى لمقكات البرية كالبحرية كالجكيةاالختالؼ عف النظاـ الجزائرم، 

ك إضافة لذلؾ . 1(33المادة )كما انو ىك الذم يعمف الحرب كيعقد الصمح كيبـر المعاىدات كاالتفاقات

: يتمتع بمجمكعة مف الصالحيات التي نصنفيا كذلؾ إلى 

 2 لمعديد مف القيادات البارزة في النظاـ مثؿ:صبلحيات تعيينية :

 يعيف رئيس الكزراء كيقيمو كيقبؿ استقالتو. 
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  (35المادة ) كيعيف الكزراء كيقيميـ كيقبؿ استقالتيـ بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء  . 

  حؽ تعييف أعضاء مجمس األعياف كيعيف مف بينيـ رئيس مجمس 36كما تمنحو المادة 

 .  األعياف كيقبؿ استقالتيـ

  ك يعيف الممؾ قضاة المحاكـ النظامية كالشرعية كيعزلكف بإرادة ممكية كفؽ أحكاـ القكانيف 

 .  (98المادة )

  كما انو مف حقكؽ الممؾ الشخصية ك الغير مذككرة في الدستكر، حؽ تعييف رجاؿ الحاشية ك

 1.القصر ك مختمؼ المكظفيف اإلدارييف

 حيث يتمتع الممؾ ببعض الصالحيات التنظيمية التي يتعمؽ البعض منيا : صبلحيات تنظيمية

بإصدار األنظمة ك المكائح مف اجؿ تسييؿ عممية تنفيذ القكانيف التي تصدرىا السمطة التشريعية ك 

 :2تنقسـ إلى

ك تصدر مف اجؿ تنفيذ القكانيف الصادرة مف السمطة التشريعية ك يجب أف تتكافؽ : أنظمة تنفيذية 

 مف 31ىذه األنظمة ك مضمكف القكانيف الصادرة عف البرلماف ك ذلؾ حسبما تنص عميو المادة 

الدستكر ك التي أعطت الحؽ لمممؾ بالتصديؽ عمى القكانيف ك إصدارىا ك أف يأمر بكضع األنظمة 

.   الالزمة لتنفيذىا بشرط أف ال تتضمف ما يخالؼ أحكاميا

ك ىي األنظمة الغير مرتبطة بقكانيف محددة لكنيا تتعمؽ بمجاالت محددة دكف أف : أنظمة مستقمة

أنظمة المصالح العامة ك تختص بتنظيـ المرافؽ : تككف مركزة عمى قانكف سابؽ ك تنقسـ إلى نكعيف
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ك أنظمة الضبط التي تتعمؽ بالحفاظ عمى النظاـ العاـ في . العامة مف حيث طريقة إنشائيا ك تنظيميا

.  المجتمع

إلى جانب ما سبؽ يختص الممؾ ببعض الصالحيات التي تتعمؽ بتنظيـ انتخابات ك دكرات البرلماف 

: 1بغرفتيو

  كأف يصدر األكامر بإجراء االنتخابات لمجمس النكاب كفؽ أحكاـ القانكف ، دعكة مجمس األمة إلى

االجتماع كيفتتحو كيؤجمو كيفضو كفؽ أحكاـ الدستكر، لمممؾ أف يحؿ مجمس النكاب ، ك لمممؾ أف 

 .34يحؿ مجمس األعياف أك يعفي أحد أعضائو مف العضكية كؿ ذلؾ بمكجب المادة 

 عمى أنو يجكز لمممؾ أف يؤجؿ بإرادة . يدعك الممؾ مجمس األمة إلى االجتماع في دكرتو العادية

ممكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجمس األمة لتاريخ يعيف في اإلرادة الممكية، عمى أف ال 

 .78تتجاكز مدة اإلرجاء شيريف المادة 

  يفتتح الممؾ الدكرة العادية لمجمس األمة بإلقاء خطبة العرش في المجمسيف 79كفقا لممادة 

لقاء خطبة  مجتمعيف، كما يمكنو أف يكمؼ رئيس الكزراء أك أحد الكزراء ليقـك بمراسـ االفتتاح كا 

 .العرش نيابة عنو

  أف يدعك عند الضركرة مجمس األمة إلى االجتماع في دكرات 82ىذا ك يحؽ لمممؾ بمكجب المادة 

استثنائية كلمدة غير محددة لكؿ دكرة مف أجؿ إقرار أمكر معينة تبيف في اإلرادة الممكية عند 

 .صدكر الدعكة، كتفض الدكرة االستثنائية بإرادة
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  كما يحؽ لو بمكجب نفس المادة في الفقرة الثانية أف يدعك مجمس األمة لالجتماع في دكرة استثنائية

أيضان متى طمبت ذلؾ األغمبية المطمقة لمجمس النكاب بعريضة مكقعة منيا تبيف فييا األمكر التي 

عمى أاّل يجكز لمجمس األمة أف يبحث في أية دكرة استثنائية إال في األمكر . يراد البحث فييا

.   المعينة في اإلرادة الممكية التي انعقدت تمؾ الدكرة بمقتضاىا

ك إضافة لما سبؽ يتمتع الممؾ في النظاـ األردني ببعض الصالحيات الشرفية مثؿ حؽ إنشاء ك منح 

كاسترداد الرتب المدنية كالعسكرية كاألكسمة كألقاب الشرؼ األخرل كما أف لو أف يفكض ىذه السمطة 

أما مف الناحية . 37ك تضرب العممة بإسـ الممؾ تنفيذان لمقانكف كفقا لممادة . إلى غيره بقانكف خاص

، كما ال ينفذ حكـ اإلعداـ إال بعد 38المادة  بمكجب العفك الخاص كتخفيض العقكبةالقضائية فمو حؽ 

المادة )تصديؽ الممؾ ككؿ حكـ مف ىذا القبيؿ يعرضو عميو مجمس الكزراء مشفكعان ببياف رأيو فيو

39)1. 

 ك تتجمى مف خالؿ منح الممؾ حؽ إعالف األحكاـ العرفية في : صبلحيات الحفاظ عمى أمف الدكلة

إذا حدث ما "  انو124إطار الصالحيات االستثنائية مف اجؿ مكاجية األزمات، فقد نصت المادة 

يستدعي الدفاع عف الكطف في حالة كقكع طكارئ فيصدر قانكف باسـ قانكف الدفاع تعطى 

بمكجبو الصبلحية إلى الشخص الذم يعينو القانكف التخاذ التدابير كاإلجراءات الضركرية بما في 

ذلؾ صبلحية كقؼ قكانيف الدكلة العادية لتأميف الدفاع عف الكطف، كيككف قانكف الدفاع نافذ 

كما منحت ". المفعكؿ عندما يعمف عف ذلؾ بإرادة ممكية تصدر بناء عمى قرار مف مجمس الكزراء

فممممؾ بناء عمى قرار مجمس الكزراء أف يعمف بإرادة ممكية األحكاـ العرفية في  " 125المادة 
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 ك الكاضح مف خالؿ المادتيف أف إعالف حالة الطكارئ 1"جميع أنحاء المممكة أك في أم جزء منيا

ال يتطمب قرارا أك مكافقة مف السمطة التشريعية في حيف أف كؿ مف قانكف الدفاع ك الحكاـ العرفية 

تمنح السمطة التنفيذية ك بالتالي الممؾ صالحيات غير محدكدة لمحفاظ عمى األمف ك االستقرار في 

 . 2المممكة

ك ما يستخمص مف خالؿ المقارنة ىنا أف الصالحيات التنفيذية لرئيس الدكلة في كمتا الدكلتيف 

تتراكح بيف صالحيات تعييف أىـ المناصب السياسية ك حتى اإلدارية في الدكلة ك إف اختمفت بيف 

النمكذجيف، كما تشتركاف في المكقع المتميز لرئيس الدكلة في رئاسة أىـ المؤسسات السياسية ك 

األمنية في الدكلة إضافة إلى صالحيات قيادة السياسة الخارجية، ىذا إضافة إلى صالحيات 

ك األىـ مف ذلؾ . تنظيمية مف خالؿ المراسيـ الرئاسية في الجزائر أك المكائح في النظاـ األردني

كمو أف رئيس الدكلة في كال النمكذجيف يتمتع بصالحيات غير محدكدة بإعالف حاالت الطكارئ أك 

. األحكاـ العرفية في الدكلتيف

 االختصاصات التشرٌعٌة لرئٌس الدولة فً العملٌة القرارٌة فً النظامٌن: المطلب الثالث
األصؿ في أم نظاـ سياسي أف صالحية كضع القكانيف المنظمة لمحياة العامة في الدكلة مف 

اختصاص السمطة التشريعية، إال انو قد يمنح في بعض األحياف الحؽ لمسمطة التنفيذية إلصدار 

. التشريعات الالزمة لتسيير الدكلة في حاؿ تعذر إصدارىا مف السمطة المخكلة بيا دستكرا

ففي الجزائر . ك تختمؼ صالحيات رئيس الدكلة التشريعية بيف الحاالت العادية ك الحاالت االستثنائية

يمنح الدستكر الجزائرم الحؽ لمسمطة التنفيذية التي يترأسيا رئيس الجميكرية إلى جانب البرلماف الحؽ 

 التي تمنح كّؿ مف الكزير األّكؿ  كالنكاب حؽ المبادرة 136في اقتراح القكانيف ك ذلؾ بمكجب المادة 
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بالقكانيف، عمى أف تعرض مشاريع القكانيف عمى مجمس الكزراء، بعد األخذ  برأم  مجمس الّدكلة، ثـ 

ك يتضح مف المادة المذككرة الدكر الجكىرم . يكدعيا الكزير األّكؿ مكتب المجمس الشعبي الكطني

إضافة لذلؾ . لرئيس الجميكرية باعتباره رئيس مجمس الكزراء في المكافقة عمى القكانيف المقترحة

يستمر دكره ىنا مف خالؿ إصدار القانكف في النياية بعد عرضو عمى المناقشة ك التصكيت بيف 

كما يمكف لرئيس . يكما، ابتداء مف تاريخ تسّممو إياه (30)أجؿ ثالثيف مجمسي البرلماف ك ذلؾ في 

الجميكرية في ىذا اإلطار أف يعترض عمى نص القانكف ك ذلؾ بأف يطمب إجراء مداكلة ثانية في 

 عمى 145يكما المكالية لتاريخ إقراره كفقا لممادة  (30)قانكف تـ التصكيت عميو في غضكف الثالثيف 

. 1أعضاء المجمس الشعبي الكطني (3/2)أاّل يتـ إقرار القانكف إاّل بأغمبية ثمثي 

إضافة لما سبؽ يمنح الدستكر الجزائرم  لرئيس الجميكرية الحؽ في اقتراح تعديؿ عمى الدستكر مف 

لرئيس الجميكرية حؽ المبادرة بالتعديؿ الٌدستكرم، كبعد أف يصٌكت عميو "  208خالؿ نص المادة 

المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة بنفس الصيغة حسب الٌشركط نفسيا التي تطٌبؽ عمى نٌص 

يصدر . يكما المكالية إلقراره (50)تشريعي، يعرض التعديؿ عمى استفتاء الٌشعب خبلؿ الخمسيف 

ليككف حؽ تعديؿ الدستكر حقا أصيال " رئيس الجميكرية الٌتعديؿ الٌدستكرم الذم صادؽ عميو الشعب

لرئيس الجميكرية في الجزائر دكف مشاركة السمطة التشريعية إال عند المصادقة كما يشير نص المادة، 

 2016 ك 2008ىذا ك شيدت الساحة السياسية الجزائرية تعديميف دستكرييف كما سبؽ ك اشرنا سنة 

 ك 210دكف الرجكع لالستفتاء الشعبي حيث تـ االكتفاء بمصادقة البرلماف ك ذلؾ استنادا لنص المادة 

                                                           
1
 ا  1437  عاـ  األكلى  جمادل  26  في  مؤرخ  16 - 01  رقـ  قانكف" الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  
 . مرجع سابؽ. 145-136: المكاد، "الدستكرم  التعديؿ  يتضمف  2016 سنة  مارس  6   كافؽ/



  

التي منحت رئيس الجميكرية الحؽ في إصدار قانكف التعديؿ بعد المصادقة عميو متى أحرز ثالثة 

. 1أصكات أعضاء غرفتي البرلماف ك بعد مكافقة المجمس الدستكرم عمى دستكريتو (3/4)أرباع 

يجب اإلشارة ىنا إلى أنو لرئيس أما في الحاالت الغير العادية ؼ. ىذا عف الحاالت العادية

الجميكرية الحؽ في التشريع بأكامر التي تعادؿ القانكف في ىذه الحالة، ك تتميز الصالحيات التشريعية 

لمرئيس في الحالة الغير العادية بأنيا مؤقتة ذلؾ أنيا مرتبطة بطبيعة ىذه الحالة إضافة إلى أنيا 

كعمى العمـك مف حؽ . تشترط مكافقة بعدية لمبرلماف مف اجؿ استمرار التطبيؽ  مف طرؼ المجمسيف

 يشٌرع أف الجميكرٌية لرئيس"   منو التي تنص142 رئيس الجميكرية بمكجب الدستكر في المادة

 ،انيةلـالبر  العطؿ  خبلؿ  أك الكطنيٌ  الشعبي لسلمجا شغكر حالة في  عاجمة  مسائؿ  في بأكامر

حالة الشغكر مثؿ حالة حؿ ك تحدد ىذه المادة الحالة الغير العادية في . 2"الدكلة  مجمس  رأم  بعد

البرلماف الذم ىك قرار رئاسي أك بيف دكرتي البرلماف عمى أف تعرض األكامر لممكافقة أك الرفض في 

إضافة لذلؾ يحؽ لرئيس الجميكرية بمكجب نفس المادة أف يشرع بأكامر في إطار . البرلماف الحقا

الحالة االستثنائية التي تعد إطالقا لمصالحيات التشريعية لمرئيس في ىذه الحالة ك التي تجعمو المخكؿ 

ك في .الكحيد باتخاذ القرار ك إصدار القكانيف في شكؿ أكامر في إطار مجمس الكزراء الذم يرأسو

كيفيات إصدار القانكف ك مختمؼ  مف الدستكر األردني 91النظاـ السياسي األردني تختصر المادة 

يعرض رئيس الكزراء مشركع كؿ قانكف عمى مجمس النكاب  "التشريعات في الدكلة بنصيا عمى أف

الذم لو حؽ قبكؿ المشركع أك تعديمو أك رفضو، كفي جميع الحاالت يرفع المشركع إلى مجمس 

الممؾ " أف 31المادة ك تضيؼ " األعياف، كال يصدر قانكف إال إذا أقره المجمساف كصدؽ عميو الممؾ
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يصدؽ عمى القكانيف كيصدرىا كيأمر بكضع األنظمة البلزمة لتنفيذىا بشرط أف ال تتضمف ما يخالؼ 

حؽ -الذم يعيف ك يقاؿ بقرار ممكي-ك المستخمص مف نص المادتيف انو لرئيس الكزراء" أحكاميا

اقتراح القكانيف ك يككف دكر الممؾ صراحة في األخير بالتصديؽ عمييا بعد مكافقة البرلماف بغرفتيو ك 

إصدار ىذه القكانيف إضافة إلى مختمؼ التنظيمات التي تمكف مف تنفيذ القانكف عمى النحك الذم سبؽ 

كما يمكف الدستكر الممؾ مف حؽ معارضة القكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية مف خالؿ . شرحو

 في غضكف ستة أشير مف تاريخ رفعو إليو إلى المجمس مشفكعان 3 الفقرة 93إمكانية ردىا كفقا لممادة 

 .1ببياف أسباب عدـ التصديؽ

ك بالنسبة لتعديؿ الدستكر في األردف تتخذ نفس الخطكات ك اإلجراءات الكاردة مف اجؿ إصدار 

 مف الدستكر عمى أف  تطبؽ األصكؿ 126القكانيف عمى مسألة تعديؿ الدستكر، حيث تنص المادة 

المبينة بشأف مشاريع القكانيف عمى أم مشركع لتعديؿ ىذا الدستكر، ك يشترط مف اجؿ إقراره أف تجيزه 

أكثرية الثمثيف مف أعضاء كؿ مف مجمسي األعياف كالنكاب، ك ال يعتبر نافذ المفعكؿ إال إذا صادؽ 

 .2عميو الممؾ

ىذا عف االختصاصات التشريعية لمممؾ في الحاالت العادية، أما عف الحاالت الغير العادية فقد 

ك ذلؾ في حالة ما يككف منحت السمطة التنفيذية عمى العمـك صالحيات إصدار القكانيف المؤقتة 

  :(94كفقا لممادة )مجمس النكاب منحال، ك تختص القكانيف المؤقتة المجاالت التالية

 الككارث العامة. 

 حالة الحرب كالطكارئ. 
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 الحاجة إلى نفقات ضركرية كمستعجمة ال تحتمؿ التأجيؿ. 

ك يشترط في القكانيف المؤقتة أال تخالؼ أحكاـ الدستكر ك تككف ليا قكة القانكف ك لكف بصفة مؤقتة 

حيث يشترط استمرار تطبيقيا أف تعرض عمى مجمس األمة في أكؿ اجتماع يعقده، كعمى المجمس في 

ىذه الحالة البت فييا خالؿ دكرتيف عاديتيف متتاليتيف مف تاريخ إحالتيا، كلو أف يقر ىذه القكانيف أك 

يعدليا أك يرفضيا، فإذا رفضيا أك انقضت المدة المنصكص عمييا في ىذه الفقرة كلـ يبت بيا كجب 

عمى مجمس الكزراء بمكافقة الممؾ أف يعمف بطالف نفاذىا فكران، كمف تاريخ ذلؾ اإلعالف يزكؿ ما كاف 

 ك الكاضح مف خالؿ المادة 1.ليا مف قكة القانكف عمى أف ال يؤثر ذلؾ في العقكد كالحقكؽ المكتسبة

المذككرة انو لمسمطة التنفيذية ك مف ثـ لمممؾ حؽ إصدار قكانيف مؤقتة في فترة غياب البرلماف ليا قكة 

ك غـ . القانكف ك تتميز بطابعيا المؤقت ذلؾ أنيا تتطمب مكافقة بعدية لمبرلماف بعد إعادة انتخابو

تحديد الدستكر لحاالت إصدار السمطة التنفيذية لمقكانيف المؤقتة في الحاالت الثالث المذككرة إال انو لـ 

يفصؿ في ظركفيا لتبقى لمسمطة التنفيذية صالحيات تقدير المكقؼ الذم يستدعي إصدارىا ليذه 

القكانيف، خصكصا خالؿ ما سمي بحالة الطكارئ التي حاكؿ كاضعك الدستكر األردني تحديدىا في 

ك قد منح الممؾ بمكجب نفس .  دكف تحديد لحيثياتو124خطر يستدعي الدفاع عف الكطف في المادة 

 أنو في حالة 125ك أردفت المادة  المادة حؽ تعطيؿ العمؿ بالقكانيف العادية ك العمؿ بقانكف الدفاع 

الطكارئ الخطيرة يحؽ لمممؾ إعالف األحكاـ العرفية  ك خالليا يمكف لمممؾ أف يصدر بمقتضى إرادة 

ممكية أية تعميمات قد تقضي الضركرة بيا ألغراض الدفاع عف المممكة بغض النظر عف أحكاـ أم 

قانكف معمكؿ بو، كيظؿ جميع األشخاص القائميف بتنفيذ تمؾ التعميمات عرضة لممسؤكلية القانكنية 
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التي تترتب عمى أعماليـ إزاء أحكاـ القكانيف إلى أف يعفكا مف تمؾ المسؤكلية بقانكف خاص يكضع 

    .1ليذه الغاية

ك ما يمكف أف نستنتجو مف خالؿ التطرؽ لصالحيات رئيس الجميكرية في النظاـ السياسي 

الجزائرم التشريعية ك صالحيات الممؾ األردني في ذات المجاؿ، أف ليما صالحيات ىامة في مجاؿ 

التشريع في الظركؼ العادية مف خالؿ حؽ الكزير األكؿ في الجزائر ك رئيس مجمس الكزراء في 

األردف في اقتراح مشاريع القكانيف، ك كذا حؽ رئيس الدكلة في كال الدكلتيف في التصديؽ ك إصدار 

ك األىـ مف ذلؾ حؽ رئيس . القكانيف ك حتى االعتراض عمييا ك إرجاعيا لمبرلماف مف أجؿ تعديميا

الدكلة في كال النمكذجيف في إصدار قكانيف في شكؿ أكامر أك قكانيف مؤقتة خالؿ فترة غياب البرلماف 

بسبب الحؿ أك بيف دكرتي البرلماف ك نشير ىنا إلى أف الدستكر األردني قد نص في السابؽ عمى ىذا 

ىذا إضافة إلى . 2011 إال انو تـ التراجع عنو خالؿ التعديؿ الدستكرم لسنة 94الحؽ في المادة 

حالة الطكارئ أك األحكاـ العرفية التي ال تزاؿ مبيمة التفسير ك بالمقابؿ تمنح صالحيات كاسعة 

. لمرئيس في ىذا اإلطار
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: خبلصة

ما يستنتج في األخير مف خالؿ ىذا الجزء مف الدراسة أف عممية صنع القرار في النظاميف 

الجزائرم ك األردني مف حيث حيثياتيا العممياتية أك مف حيث األطراؼ المشاركة فييا قد تأثرت إلى 

حد كبير بالخمفية التاريخية ك السياسية لمدكلة، كما أثبتت المقارنة بيف النظاميف في حيثيات العممية 

السياسية مف حيث تطبيقات فصؿ السمطات ك أىـ المؤسسات السياسية الفاعمة سكاء الرسمية أك غير 

الرسمية قد أثبتت انو لصانع القرار في كال النمكذجيف ك نقصد ىنا رئيس الجميكرية في الجزائر ك 

الممؾ في األردف ليما دكر كبير ك محكرم في تكجيو العممية القرارية خصكصا في السياسة الخارجية 

كما سبؽ ك اشرنا، ك مرد ذلؾ أساسا لحجـ الصالحيات الكاسعة الممنكح لصانع القرار دستكريا ك 

قانكنيا ك نحف ىنا نؤكد انو ليست ىناؾ فركؽ كبيرة في ىذا اإلطار بيف النظـ الجميكرية أك الممكية ك 

. تطبيقاتيا في الدكؿ العربية خاصة إذا ما تعمؽ األمر بتكجيو السياسة الخارجية
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إف تحميؿ األنساؽ العقيدية لمقادة السياسييف يتطمب البحث أكال حكؿ الخمفيات االجتماعية ك 

السياسية التي أثرت عمى تشكيؿ تكجياتيـ السياسية، ك رغـ أىمية ىذه المعطيات كخطكة أكلى نحك 

فيـ تصكراتيـ ك مدركاتيـ ك مف ثـ عقائدىـ حكؿ العالـ السياسي، إال أف ىذا المجاؿ يعد مف 

في العالـ العربي حيث أف ىذا النكع مف المعمكمات يشكبو الغمكض ك بالتالي صعكبة " المحظكرات"

لكف ىذه التحديات ال تنفي أىمية البحث حكؿ القيادات . الحصكؿ عمى المعمكمة في ىذا المجاؿ

السياسية في الدكؿ العربية ك تأثيرىا الكبير عمى عممية صنع القرار خصكصا في ظؿ االلتزاـ بالحياد 

ك المكضكعية في الطرح، ك بناءا عميو سنحاكؿ ضمف ىذا الفصؿ التركيز عمى صناع القرار محؿ 

الدراسة في فترة إعدادىا ك نقصد ىنا كؿ مف الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة ك الممؾ األردني 

عبد اهلل بف الحسيف ك ذلؾ عف طريؽ البحث حكؿ أنساقيما العقيدية ك محاكلة استقراء تأثيرىا عمى 

. عممية صنع القرار في الدكلتيف

 

 

 

 

 

 

 



  

النسق العقٌدي للرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة : المبحث األول

قبؿ محاكلة استخالص عقائد الرئيس الجزائرم بكتفميقة انطالقا مف أىـ خطبو السياسية ك 

تصريحاتو الصحفية، سنتطرؽ ضمف ىذا المبحث إلى خمفية تككيف الفكر السياسي لمرئيس حكؿ عالـ 

السياسة عمى العمـك ك ذلؾ بالتطرؽ أكال إلى السيرة الذاتية لمرئيس بكتفميقة، ثـ إلى أىـ عقائده في ىذا 

اإلطار ك التي قسمناىا إلى عقائد أدائية ك عقائد فمسفية كما قسميا الكسندر جكرج في مقاربتو 

 .المذككرة سابقا

مصادر بناء النسق العقٌدي  للرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة  : المطلب األول

إف بناء النسؽ العقيدم ألم فرد مرتبط إلى حد كبير بما عايشو مف أحداث منذ طفكلتو المبكرة 

ك بالنسبة . إلى مراحؿ متقدمة مف عمره ك ذلؾ بتتبع أىـ الخبرات االجتماعية ك السياسية التي عايشيا

لمرئيس فحسبما ىك متاح مف مراجع قميمة حكؿ السيرة الذاتية لمرئيس عبد العزيز بكتفميقة ك ىي الصفة 

الغالبة عمى القيادييف العرب، حيث تعد المكاقع الرسمية أىـ مرجع في ىذا اإلطار في ظؿ غياب ثقافة 

ك عمى العمـك سنحاكؿ تمخيص أىـ المحطات في حياة الرئيس بكتفميقة مف  المذكرات الشخصية،

. خالؿ التطرؽ إلى الخمفية االجتماعية ثـ السياسية لبكتفميقة

 بمدينة كجدة بالمغرب، ابف 1937 مارس 2كلد عبد العزيز بكتفميقة بتاريخ : الخمفية االجتماعية . أ

في كنؼ عائمة جزائرية بسيطة، ك لو إخكة  تربى ،ىك ابف الزكجة الثانية أحمد ك غزالكم منصكرية ك

أما غير األشقاء فيـ فاطمة، يمينة، . أشقاء ىـ عبد الغني، مصطفي، سعيد، عبد الرحيـ ك لطيفة

. 1عائشة، ك ىف بنات الزكجة األكلى بمقايد راضية
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كبعدىا  زاكؿ دراستو االبتدائية ك حتى الثانكية في المغرب حيث درس بمدرسة سيدم زياف،

إلى جانب ذلؾ ُيذكر أنو حفظ القرآف عمى يدم ، بمدرسة الحسينية التي أسسيا الممؾ الحسف الثاني

أما دراستو الثانكية فتابعيا بثانكية عبد . كالده بكتاتيب كجدة، كما درس في الزاكية القادرية ىناؾ

.  1المكمف بكجدة دائما

ك خالؿ الدراسة الثانكية التحؽ في نيايتيا بصفكؼ جيش التحرير الكطني حيث كاف في التاسعة 

، أم بعد مضي سنتيف عف انطالؽ ثكرة التحرير بالجزائر لتبدأ 19562عشرة مف عمره ك ذلؾ سنة 

.  بذلؾ مسيرتو الكفاحية بااللتحاؽ بالعمؿ المسمح في دكلتو األـ الجزائر

كانت مشاركة عبد العزيز بكتفميقة في الثكرة التحريرية االنطالقة نحك تشكيؿ : الخمفية السياسية . ب

مراقب عاـ لمكالية منيا تعيينو ؾقد تكلى بكتفميقة خالؿ الثكرة العديد مف المناصب مساره السياسي ؼ

، ثـ تمت ترقيتو لرتبة ضابط في المنطقتيف الرابعة ك السابعة بالكالية 1958 ك 1957الخامسة سنة 

ك التحؽ بعد ذلؾ بييئة قيادة العمميات العسكرية بالغرب، ك مف ثـ إلى ىيئة قيادة األركاف  الخامسة،

في " جبية المالي"  تـ تكميفو بقيادة 1960بالغرب ثـ لدل ىيئة قيادة األركاف العامة، ك في سنة 

 تـ تكميفو بميمة سرية 1961ك في سنة ". عبد القادر المالي"الحدكد الجنكبية أيف أصبح يعرؼ باسـ 

انتقؿ بسببيا سريا إلى فرنسا، ك ذلؾ مف اجؿ االتصاؿ بزعماء الثكرة التاريخييف المعتقميف بمدينة 

 .3أكلنكا
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ك خالؿ تكليو منصب مراقب عاـ بالكالية الخامسة تعرؼ بكتفميقة عمى الرئيس الراحؿ ىكارم 

بكمديف، كأعجب كؿ منيما باآلخر، فتككنت بينيما صداقة دامت إلى غاية استقالؿ الجزائر، ثـ بعدىا 

، ك ىك األمر الذم ساعد في فترة ما بعد االستقالؿ عمى تقمده 1.إلى غاية كفاة الرئيس ىكارم بكمديف

العديد مف المناصب السياسية الفاعمة ك اليامة في نظاـ الدكلة المستقمة، حيث تقمد منصب نائب في 

أكؿ مجمس تأسيسي كطني، ثـ تكلى حقائب كزارية في منصب كزير لمشباب كالرياضة كالسياحة ضمف 

 العضكية في المجمس التشريعي، ىذا ك عيف في 1963أكؿ حككمة لمجزائر المستقمة، كما ناؿ سنة 

السنة نفسيا كزيرا لمشؤكف الخارجية في فترة حكـ اليكارم بكمديف بعد تكليو السمطة ك بقي في ىذا 

.  2 بعد كفاة بكمديف1979المنصب ك تميز فيو إلى غاية سنة 

ك قد مثؿ تكلي بكتفميقة لمنصب كزير الخارجية إضافة إلى تقربو مف الراحؿ اليكارم بكمديف محددات 

ىامة في تكجيو خبرتو ك تكجياتو السياسية، حيث يشيد الكثير أف تكجيات بكتفميقة في السياسة 

الخارجية تتكافؽ إلى حد بعيد ك تكجيات اليكارم بكمديف، ك ىك األمر الذم تجمى مف خالؿ كيفية 

تسييره لمسياسة الخارجية الجزائرية في تمؾ الفترة  حيث تكلى إدارة  نشاط دبمكماسي جعؿ مف الجزائر 

دكلة رائدة في العالـ الثالث مف خالؿ التأكيد عمى احتراـ القانكف الدكلي ك مناصرة القضايا العادلة في 

عبد العزيز بكتفميقة في ىذه الفترة  بالدبمكماسي المحنؾ ك المعترؼ باقتداره ك   ك قد عرؼ.العالـ

تضمعو في قضايا السياسة الخارجية خالؿ أزيد مف عقد مف الزمف أدل إلى نجاحات عظيمة بما في 

 ضد 1973 ، ثـ إباف حرب أكتكبر  1967ذلؾ تكطيد الصفكؼ العربية خالؿ قمة الخرطـك  سنة 
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إسرائيؿ، ك االعتراؼ  الدكلي  لمحدكد  الجزائرية  ك  إقامة  عالقات  حسف  الجكار ك األخكة  مع 

   .1البمداف  المجاكرة ك كذلؾ إفشاؿ  الحصار الذم فرض عمى  الجزائر  بعد تأميـ المحركقات

حيث رحؿ بكتفميقة ك قد كاف لكفاة الرئيس السابؽ اليكارم بكمديف مكقعا خاصة في حياة الرئيس 

بعد أحداث " 18كثيقة أؿ" أيف  كاف  مف مكقعي 1987ليعكد في جانفي سنة  بعدىا مف الجزائر

 حيث انتخب  عضكا 1989، كما  شارؾ  في  مؤتمر حزب جبية التحرير الكطني في 1988أكتكبر 

منصب كزير مستشار - حسب المصادر الرسمية– ك قد اقترح عميو في ىذه الفترة . لمجنة المركزية

لدل المجمس األعمى لمدكلة ثـ منصب ممثؿ  دائـ لمجزائر باألمـ المتحدة لكنو  قابؿ  االقتراحيف  

 . 2 منصب رئيس الدكلة في إطار آليات المرحمة االنتقالية1994بالرفض،  كما رفض سنة 

 حيث قرر الترشح رسميا 1998إال أف بكتفميقة قد قرر الرجكع إلى العمؿ السياسي في ديسمبر 

مكعد إجراء  إلى جانب ستة مرشحيف انسحبكا قبؿ يـك مف ك ذلؾ لمرئاسيات بصفتو مرشحا حرا

ك مازاؿ يزاكؿ  رئيسا لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1999 أفريؿ 15ك انتخب في . االقتراع

 بنسب 2009 ك 2004تـ إعادة انتخابو خالؿ رئاسيات سنة مينتو إلى تاريخ إعداد الدراسة، حيث 

 رغـ كؿ ما أثير مف تشكيؾ ك 2014كما ترشح في االنتخابات الرئاسية لسنة . 80تجاكزت 

تجاذبات حكؿ حالتو الصحية ك قد أفضت نتائج االنتخابات حسب المصادر الرسمية إلى حصكلو 

.  مف األصكات88عمى  
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ك يشير المحممكف في ىذا اإلطار إلى أف أىـ األسباب التي ساعدت الرئيس بكتفميقة عمى تكلي مثؿ 

  :1ىذا المنصب الياـ ك بقائو فيو ىك تميزه بالخصاؿ التالية

 امتالكو لمشرعية التاريخية ك ذلؾ عمى اثر مشاركتو في الثكرة منذ بدايتيا، ىذا إضافة إلى تمتعو :أكال

  .بكاريزما خاصة اكتسبيا مف خالؿ تجربتو كرفيؽ لمرئيس الراحؿ ىكارم بكمديف

.  ارتباط اسمو بالعصر الذىبي الذم عاشتو الجزائر أثناء فترة حكـ بكمديف:ثانيا

كىك ما سيعطي لمنظاـ الجزائرم نكعا جديدا مف الصدقية التي .  يتميز بككنو مف الغرب الجزائرم:ثالثا

  .ستخمصو مف تيمة اإلقصاء الدائـ ليذه الجية مف رئاسة الحكـ منذ عزؿ احمد بف بال

 يعد سياسيا محنكا، يمكنو أف يعيد لمجزائر مكانتيا الدبمكماسية الدكلية، كىك يرتبط بعالقة صداقة :رابعا

  .قكية مع دكؿ الخميج العربي كلو تكجيات عربية صريحة

 العقائد الفلسفٌة للرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة: المطلب الثانً

ترتبط العقائد الفمسفية كما سبؽ ك اشرنا لنظرة القائد عمكما لمحياة السياسية، ك بالنسبة لمرئيس عبد 

العزيز بكتفميقة حاكلنا استخالص العقائد الفمسفية بناءا عمى احتكائيا عمى أحد األجكبة لألسئمة 

: العقيدية لممنيج اإلجرائي الفمسفية انطالقا مف المقاييس التالية

 : طبيعة العالـ السياسي .7

لـ يذكر عبد العزيز بكتفميقة صراحة في خطبو ك تصريحاتو الصحفية كجية نظره حكؿ السمة 
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األساسية لمعالـ السياسي بيف الصراع ك التعاكف، لكنو دائما ما أكد عمى أف أىـ خاصية تميز النظاـ 

الدكلي اليـك ك بالتالي العالـ السياسي عمكما ىي العكلمة حيث تحدد طبيعة التفاعالت فيو ك ترسـ 

إف الحياة "حيث ذكر في خطابو   حيثياتو، ىذه العكلمة حسبو التي بنيت كفقا لمقاييس العالـ الغربي

الدكلية تطبعيا في كقتنا ىذا، كفي السنكات القميمة المقبمة، عكلمة تفرض نفسيا تدريجيا عمى 

ك بالتالي فإف ىذا النظاـ الدكلي القائـ " 1البمداف كافة، دكف أف تترتب عنيا عمى الجميع نفس اآلثار

الفقراء فالنظاـ   عمى العكلمة ك تقميص سيادة الدكؿ حسب بكتفميقة يخدـ مصالح األقكياء في حيف ينبذ

اإلفريقية بكجو خاص مف التشاكر الدكلي، كآليات القرار،  يقصي البمداف"االقتصادم العالمي الحالي 

اإلضرار  البٌلميساكاة، كيقؼ في كجو إمكانات تطكر القارة اإلفريقية، كذلؾ مف خبلؿ نظاـ عىٌمؽ ىكة

ثقاؿ المتجددة إلى ما ال نياية   المديكنية بالفكائد المستخمصة مف المبادالت، عمى حساب القارة، كا 

 مف االستثمارات %1تتمقى إفريقيا بسببو إال نسبة  الذم ال باإلضافة إلى التيميش المتزايد.لو

  ".2المباشرة في العالـ الخارجية

 )في ىذه المنطقة مف العالـىذا بالنسبة إلفريقيا ك العالـ، ك فيما يتعمؽ بالعالـ العربي فإف األكضاع 

مسرحا لكضع دائـ التكتر ك العنؼ  عمى مدل عشريات كاممة"حسب بكتفميقة ظمت  (الشرؽ األكسط 

العربي يمثؿ أىـ -  ، ك يمثؿ النزاع اإلسرائيمي3"الػمختمؼ األشكاؿ تتخممو فترات مف الػحركب الػمعمنة
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مظاىر التكتر نظرا لممشاعر القكية التي أثارىا ك الرىانات الػخػارجية التي مثميا ك انعكاساتو عمى 

 . المنطقة ك العالـ ككؿ

ك في ذات سياؽ تحديده لطبيعة العالـ السياسي الحالي، حاكؿ بكتفميقة تكصيؼ ك  : مصدر الصراع

تحديد أىـ مصادر الصراع أك عمى األقؿ مراكز التكتر فيو مف خالؿ حديثو عف العكلمة التي في رأيو 

حركة ال  "تخدـ مصالح الدكؿ المتقدمة رغـ شعارات المساكاة المرفكعة، ك في ظؿ ككف العكلمة حسبو 

فإف ليا تأثيرات غير مرغكبة عمى الدكؿ النامية " رجعة فييا بالنظر إلى التطكر التقني الحاصؿ

قد تؤدل إلى تفاقـ تيميش اشد االقتصاديات ىشاشة، كالى التيكيف المتسارع مف قيمة العمؿ "حيث

بالقياس إلى رأس الماؿ، في حيف أف البعد الذم تتخذه المضاربة المالية يحمؿ في طياتو أدىى 

كما ، 1"المخاطر كأشدىا كقعا عمى االستقرار  االقتصادم  ك  االجتماعي لمعديد مف البمداف الصاعدة

آثار اجتماعية سمبية في دكؿ الجنكب ك ذلؾ مف خالؿ  أف لالقتصاد العالمي في عصر العكلمة

لممجتمع بيف أقمية متصمة باالقتصاد العالمي مف جية تستفيد مف مزاياه، كأغمبية " خطير"استقطاب 

في . مف جية أخرل" فريسة لئلمبلؽ كاليكاف كالتعاسة االجتماعية"تترؾ غير مستفيدة يعتبرىا بكتفميقة 

ظؿ تراجع دكر المؤسسات المالية الدكلية، ك تضاؤؿ المساعدة العمكمية التي تمنحيا البمداف الغنية 

 .لمتنمية

ك مف خالؿ ىذه الظركؼ التي تحدد حسب عبد العزيز بكتفميقة مصادر ك أسباب التكتر ك تحديدا 

كضعية دكؿ الجنكب ك زيادة الفكارؽ بينيا ك بيف الدكؿ المتقدمة، ىذه األسباب التي تعكد أساسا إلى 

يؤكد في ذات المقاـ  (بكتفميقة)طبيعة النظاـ الدكلي ك حيثيات الحياة االقتصادية الدكلية فيو، إال انو 
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المتسبب فيما آلت إليو األكضاع في البمداف النامية، كاف تغييره كفيؿ  "أف النظاـ الدكلي ليس كحده

، إال أف بمداف الجنكب تتحمؿ مسؤكلية جكىرية في 1"بكضع حد لكؿ ما تعانيو ىذه البمداف مف أدكاء

 .ىذا اإلطار

بعد تحديد مصدر الصراع بالنسبة لمقائد السياسي يطرح تساؤؿ جكىرم :  شركط السبلـ االجتماعي

حكؿ الشركط األساسية الكاجب تكافرىا مف اجؿ تحقيؽ السالـ، ك في ىذا اإلطار يرل عبد العزيز 

يػمػكف تحقيؽ األمف لكؿ كاحد ك السبلـ  "ك ليس بالكقاية مف انعكاساتيابكتفميقة أنو بمعالجة األسباب 

، ك في سياؽ حديثو عف اإلرىاب ك كيفية معالجتو مف أسبابو يقترح بكتفميقة 2"لمجميع بشكؿ دائـ

ضركرة االعتراؼ الفعمي بػحقكؽ الغير ك تكريس كرامتو مف اجؿ التمكف مف السيطرة عمى نزعات 

ك في ىذا اإلطار يذكر بكتفميقة إف سياسة الكئاـ المدني التي . 3األصكلية ك العنؼ ك القضاء عمييا

التأليؼ بيف "طرحيا لالستفتاء ك حازت عمى قبكؿ الشعب الجزائرم ك مف ثـ تـ تطبيقيا تيدؼ إلى 

لى تكفير أسباب الطمأنينة االجتماعية لكؿ الجزائرييف كتتجسد ىذه السياسة في . القمكب كالعقكؿ، كا 

تنفيذ برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادم، مف خبلؿ سياسة اجتماعية تتكخى مف باب األكلكية التربية 

. كالتككيف، كالحماية الصحية، عف طريؽ تكفير السكف كمنح الدعـ لمفئات االجتماعية األكثر حرمانا

كترمى مختمؼ الكرشات التي فتحناىا قصد إصبلح المنظكمة التربكية، كالعدالة، كىياكؿ الدكلة 
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كمياميا، إلى بمكغ غاية كاحدة، أال كىى تكفير الشركط البلزمة لمعكدة إلى رحاب السمـ، كاألمف، 

 ".1كالتماسؾ االجتماعي، عمى أساس قيـ التضامف كالتكافؿ

 ذلؾ الكاحدة الدكلة حدكد ضمف األفراد بيف التفاىـ ك ضمف نفس الغاية يرل بكتفميقة بضركرة تشجيع

 ك قد يككف في يكمنا ىذا لمسمػـ يعد أىـ ميدد الكاحدة الدكلة داخؿ كالدينية العرقية النعرات انبعاث أف

 التنػمية ك  ك في ىذا اإلطار يرل بكتفميقة أف ثالثية السمػـ.الػحدكد كراء مػما اآلتي الػخطر مف أكثر

 .2ىي عكامؿ مساعدة عمى تحقيؽ السمـ الداخمي ك حتى الدكلي اإلنساف كحقكؽ

كفقا لبكتفميقة فإف مجاالت الصراع الميدد لألمف الدكلي متعددة، ذلؾ نظرا لتعدد  :مجاؿ الصراع

مصادرىا حيث أف مصادر التيديدات لـ تعد مقتصرة عمى المجاليف العسكرم ك االستراتيجي مثمما 

صارت أكثر فأكثر تيديدات سياسية، ك اقتصادية، ك "كاف الحاؿ خالؿ الحرب الباردة، ك إنما 

ك يعكد ذلؾ حسب بكتفميقة إلى العكلمة ك ما أحدثتو مف تغيرات عمى الساحة الدكلية  ،3"اجتماعية

ظيكر فكاعؿ دكلية جديدة عمى : التي أدت إلى تعميـ قكانيف السكؽ بصكرة قسرية، كما أدت إلى

 عاجزة عف القضاء الساحة الدكلية، الزيادة  مف حدة الجنكح إلى اليجرة، ىذا في حيف في حيف تبقى

ك اعتمادا عمى ذلؾ فإف بكتفميقة يرل أف مصادر الصراعات ... عمى شبكات الجريمة المنظمة

السياسية في العالـ متعددة بيف المصادر السياسية، العسكرية، االجتماعية ك االقتصادية خصكصا في 

قارة إفريقيا التي تعاني مشاكؿ متعددة المصادر مف تدىكر مستديـ  لبنػكد الػمبادالت، ديكف مرىقة ، 

كفي إفريقيا نفسيا ىناؾ ثمثاف مف ... حركب بيف األشقاء ك تدىكر لمبيئة ، كتضاعؼ لػنسب البطالة 
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 في الػمائة مف 50البمداف األقؿ تقدما كثالثة أرباع مف البمداف ذكات الدخؿ الضعيؼ فضال عف أف 

ك يؤكد بكتفميقة في ىذا اإلطار إلى أف أىـ مصادر ... سكاف ىذه القارة يعيشكف في فػػػػػقر مدقػػػػػع

العنؼ في عالـ اليـك ك خصكصا في إفريقيا ىك الفقر ك البؤس التي تعيش فيو الشعكب اإلفريقية ك 

 إلى 2003الدكؿ النامية ك في ىذا اإلطار نكه بكتفميقة خالؿ خطابو أماـ البرلماف األكربي في جكيمية 

ذا لـ تعمنكا الحرب عمى الفقر فإنو سيعمنيا عميكـ، كعندىا لف:" أف نتذكؽ  البؤس يكلد العنؼ، كا 

 .1"أبدا طعـ السعادة في عالـ يسكده األمف كالسبلـ

 : طبيعة العدك السياسي .8

 العدك السياسي بالنسبة لبكتفميقة ذك طبيعة متعددة بتعدد األخطار ك التيديدات التي تيدد الدكؿ في 

،  القانكنية، غير الػمتاجرات تنامي السياسية، أك العرقية االنقسامات الفقر، أخطار بيف عالـ اليـك

 .2ليا كازع ك ال جنسية ال فاعمة أطراؼ قبؿ مف االقتصاديات عمى الييػمنة

ك يعد اإلرىاب الدكلي حسب بكتفميقة أىـ ك أخطر ىذه التيديدات باعتبارىا تمثؿ تكسعا لرقعة العنؼ 

في العالـ، ىذا العنؼ الذم يمكف أف يككف مف فعؿ أشخاص معزكليف أك بعض مجمكعات، ك حتى 

فإذا كاف مف الكاجب إدانة " بسبب سمكؾ بعض الدكؿ التي تعمؿ عمى خرؽ قكاعد القانكف الدكلي، 

اإلرىاب بكؿ أشكالو كأصنافو، كفي كؿ الظركؼ، فإف اإلرىاب الصادر عف الدكلة ال يمكف أف يقـك 

ك لطالما عانت الجزائر مف . 3"عمى أم تبرير مقبكؿ، بؿ يجب أف يمقى االستنكار الجماعي الصريح

 سبتمبر، 11انتظار كقكع اعتداءات "ىذه اآلفة ك حاكلت محاربتيا لكحدىا ك قد تطمب األمر حسبو 
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التي ضربت أعظـ قكة في العالـ بنيكيكرؾ ككاشنطف، يتجمى لمعالـ ما آلفة اإلرىاب مف بعد دكلي، 

 .1"كضركرة مكاجيتو ضمف جبية عالمية جامعة مكحدة

لكف األمر األخطر في ىذا السياؽ حسب بكتفميقة ىك في ربط ىذا اإلرىاب بالديف، ك تحديدا الديف 

صبغة نبيمة عمى اإلرىاب، لكنو بالمقابؿ يحط مف شأف الديف ك  اإلسالمي الذم يعد محاكلة إلعطاء

 .يشينو خاصة بالنسبة لديف مثؿ اإلسالـ

تتمثؿ مصادر أىداؼ العدك حسب بكتفميقة ك نقصد ىنا اإلرىاب باعتباره أىـ : مصادر أىداؼ العدك

عدك ييدد أمف العالـ بأسره حسبو، حيث أف سمكؾ المجكء إلى العنؼ لدل الجماعات اإلرىابية مصدره 

في الغالب  اليأس ك الشعكر باإلحباط أماـ كضع ال مخرج منو، كضع تتفاقـ فيو الفكارؽ االجتماعية 

الجكع، كاإلقصاء االجتماعي، كتدىكر البيئة، "ك يضيؼ في مكقع آخر أف . كالتمييز كالظمـ

كالنزاعات، كتنامي اإلجراـ، كميا عناصر يتغذل منيا اإلرىاب، كتسيـ في تقكية عكده كتكسع رقعتو 

إقناع ...أحيانا "ك حسب بكتفميقة سيككف مف الصعب في ىذه الحالة . 2"عبر سائر أصقاع العالـ

ضحايا جكر النظاـ االجتماعي بأف العنؼ ال يحؿ أية مشكمة، كأف األسمـ ىك أف نطالب بالحقكؽ 

 .3"بالطرؽ السممية كالحكار

 : خصائص النظاـ الدكلي .9

 يرل بكتفميقة أف النظاـ العالػمي الجديد لفترة ما بعد الحرب الباردة : طبيعة النظاـ الدكلي الراىف

يختمؼ حقيقة عف ذاؾ الذم ناضمت مف أجمو الػجزائر ك دكؿ العالػـ الثالث خالؿ فترة السبعينيات 
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خصكصا عمى مستكل ىيئة األمـ المتحدة ك مجمس األمف بالتحديد ك الذم يعتمد حسبو عمى أحادية 

القطب حيث أف التعددية الػمتبعة عمى الصعيد الداخمي ال تػجد مع األسؼ امتدادا لػيا عمى مستكل 

المجمس، ك في ىذا اإلطار يرل بكتفميقة بضركرة ِإشراؾ الدكؿ األقؿ تقدما في تسيير شؤكف الػمعمكرة 

. 1، بػحيث ال تبقى مصالػح الدكؿ الػمتقدمة متكاصمة عمى حساب مصالػح كسمـ ك أمف الدكؿ األخرل

حيث في المجاؿ السياسي في كثير مف األحياف ما تصرؼ مجمس األمف بطرؽ غير متكازنة ك غير 

في ككسكفك كال يقـك بفعؿ شيء تػجاه ركاندا، كفقا لػما تػمميو  يتحرؾ "قانكنية في أحياف أخرل أيف 

 . 2"الفيتك- ل الػمتمتعة بػحؽ النقض مصالػح القك

» في إطار مفيـك حؽ التدخؿ الذم يعد مف بيف أىـ إفرازات النظاـ الدكلي الجديد، بيف اعتباره حقا 

ك ىك في الحقيقة حسب رأم بكتفميقة نفس الػمفيـك الذم  « كاجب التدخؿ»أك كاجبا  « حؽ التدخؿ

. 3لتبػػػػػرير الغزك االستعمارم ك لبسط سيطرتو«  الػتػمديػف»أعتمد في الػماضػػػي تػحت تسمية 

 

كفقا لمرئيس بكتفميقة فإف النظاـ الدكلي الجديد الذم أفرزتو فترة ما بعد الحرب : ىيكؿ النظاـ الدكلي

الذم تػمػيزه القكة الطاغية لدل البعض كاليشاشة "الباردة ىك نظاـ قائـ عمى  أحادية القطب ك 

، ك تتجمى أحادية النظاـ الدكلي حسب بكتفميقة 4"كالضعؼ الباعث عمى األسؼ  لدل البعض األخر

مف خالؿ منطؽ رفض الحكار ك التفاكض  ككسيمة لتسكية القضايا الدكلية، ك السعي لمعمؿ خارج 
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ك في ىذا اإلطار يقكؿ بكتفميقة أف األكضاع في الشرؽ األكسط الغير مستقرة . إشراؼ األمـ المتحدة

تعتبر نتاجا لسياسة أحادية الجانب مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية خصكصا مف خالؿ 

ك مع اعتراؼ بكتفميقة بأحادية النظاـ . 1محاكالتيا فرض مشركعيا المتعمؽ بالشرؽ  األكسط الكبير

الدكلي، يرل أف نفس النظاـ شيد كالدة ك بركز تكتؿ دكلي جديد  كقطب دكلي جديد ك ىك االتحاد 

االقتصادية الدكلية ، كصار يفرض كجكده  األكربي حيث ظير كأحد أىـ المتعامميف في المعامالت

  .2"كجييا شطره اليـك إفريقيا  القطب الذم تكلى"سياسيا ، ىك حسب بكتفميقة 

 في إطار انعقاد قمة دكؿ عدـ االنحياز أف الكاقع 2006صرح بكتفميقة سنة : استقرار النظاـ الدكلي

الدكلي الذم تعيشو ىذه البمداف ىك كاقع يتسـ بالتعقيد ك االضطراب إضافة إلى اختالالت ىيكمية تميز 

ك تعكد . 3العالقات الدكلية المعكلمة ك التي تؤدم إلى مزيد مف التيميش ك اإلقصاء لمدكؿ النامية

مصادر ىذا االختالؿ ك االضطراب في النظاـ الدكلي حسب بكتفميقة إلى العكلمة ك ما أحدثتو مف 

تغيرات مف تالشي لمحدكد بيف الدكؿ ك تراجع دكر الدكلة، ىذا إضافة إلى التطكر التكنكلكجي الكبير 

  الدكلية  ىذا ، المنبني كما أف النظاـ الجديد لمعبلقات" الذم يطرح تحديات جمة عمى الدكؿ النامية 

الدكلية ك   بيف األغنياء ك الفقراء في العبلقات أساسا عمى زكاؿ دكر الدكلة ، ينزع إلى زيادة اليكة

كمخاطر   كمف ثمة إلى تفاقـ أسباب الحرماف ك اإلحباط.. داخؿ البمد الكاحد عمى حد سكاء 
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جديدة عمى  أخطارا حيف أف التصكر الجديد األحادم القطب لمعالـ يحمؿ في أطكائو  االستقرار ، في

 ".1سيادة الشعكب كخصكصية الخيارات

أما عمى مستكل النظاـ اإلقميمي العربي فيك حسب بكتفميقة يمر بمرحمة حرجة ك بالغة الخطكرة ك  

ذلؾ نظرا الستمرار حالة الالأمف كعدـ االستقرار في العديد مف الدكؿ العربية بسبب النزاعات الداخمية 

مف جية ك التدخالت الخارجية مف جية ثانية، ك كؿ ىذه الظركؼ اإلقميمية كالدكلية الراىنة بتفاعالتيا 

السمبية خصكصا في ظؿ التنافس الدكلي بيف أىـ الكتؿ الدكلية مف اجؿ االستحكاذ عمى سمطة اتخاذ 

دكف إعارة االعتبار ال لمضعفاء، " القرار في النظاـ الدكلي ك تكجييو بما يتكافؽ ك مصالحيا الذاتية 

. 2"كال لممتخمفيف عف الركب

 ك تمثؿ ىذا المعتقد مف بيف أىـ عقائد صانع القرار السياسية ك التي :دكر الدكلة في النظاـ الدكلي

تتعمؽ برؤيتو لدكر دكلتو في الساحة الدكلية، ك قد حاكؿ عبد العزيز بكتفميقة في العديد مف المكاقؼ 

مف حيث مكقعيا "تكصيؼ الدكر الذم يتصكره لمجزائر في السياسة الدكلية حيث يرل أف الجزائر

ك الػمكقع ىذا ىك الذم جعمنا متفتػحيػف . الػجغرافي، تقع في مفترؽ الطرؽ بيػف حضارات عديدة

 ك ىدؼ الجزائر في ىذا اإلطار 3"عمى الغير ك أعطانا رؤية لشؤكف ىذا العالػـ طابعيا التضامف

ىك إعادة التكازف لمعالقات الدكلية ككنو حسب بكتفميقة الطريقة األمثؿ لخمؽ مجتمعات منفتحة عمى 

  .اآلخر مع احتراـ اختالؼ اآلخر طبعا، كؿ ذلؾ في إطار قكاعد سمكؾ دكلية يعتػمدىا الػجميع
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 : التفاؤؿ السياسي .10

يتعمؽ التفاؤؿ ك التشاـؤ السياسي باعتقاد القائد السياسي حكؿ إمكانية : التفاؤؿ ك التشاـؤ السياسي

أك عدـ إمكانية تحقيؽ أىدافو السياسية التي رسميا لدكلتو ك بالنسبة لبكتفميقة فيمكف الحديث عف 

ك في ىذا السياؽ يبدك بكتفميقة . بيئتو اإلقميمية عمى العمـك بما فييا اإلطاريف العربي ك اإلفريقي

قميؿ التفاؤؿ فيما يتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ السياسية ذلؾ انو في الكثير مف المناسبات ما نكه إلى أف 

- حسبو-كضعية النظاـ الدكلي الجديد ك خصكصا في ظؿ العكلمة التي أدت إلى تآكؿ الحدكد فإنو 

أف نقكؿ بأف الكضع غير مشجع بػحكـ اليكة المتزايدة التي ما انفكت تزداد اتساعا بيف "يمكف 

األبعاد الزمنية "حيث أف . 1"البمداف الثرية كبمداف العالػـ الثالث الػتي ترىقيا الديػػػػكف إرىػػػػػػػػػػػػاقا

إف الفكارؽ ...المستقبؿ مرتبطة ارتباطا كثيقا الثبلثة المتمثمة في الماضي ك الحاضر ك

نتيجة آليات ال تمت بصمة بتاتا  االقتصادية الكبيرة الناجمة عف ظمـ التاريخ تزداد خطكرة

. مفاىيـ اإلنصاؼ ك الحؽ في التقدـ لئلنسانية حيث يتفكؽ المنطؽ المجرد مف الماديات عمى

البمداف الفقيرة ك بصفة أعـ بمداف العالـ  نحف نرل بتخكؼ مشركع تطكر عكلمة تستعبد تدريجيا

" 2الثالث

لف " ك في محاكلتو لتكصيؼ البيئة الدكلية الحالية ك معالميا التي تدعك لمتشاـؤ يقكؿ بكتفيمقة 

ففضال عف . أككف بالتأكيد مبالغا في التشاـؤ إذا قمت إف حالة العالـ الذم نعيش فيو حالة جد مزرية

اإلرىاب الذم ال يخمك منو اآلف أم مكاف أك يكاد، اإلرىاب الذم ما انفكت قائمة ضحاياه ك أضراره 

المادية تزداد طكال، ىاىي ذم الككارث الطبيعية تضرب ىنا كىناؾ الساكنة بعنؼ ال قبؿ لنا بو مخمفة 
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أما بيئتنا، فيي تتدىكر بشكؿ خطير بسبب استيالكنا الفكضكم . الرزايا ك الدمار حيثما ظيرت

كالمفرط لثركاتنا الطبيعية ك بفعؿ انتشار تصنيع يغمب الحرص عمى تحقيؽ األرباح اآلنية عمى 

كؿ ىذا ينعكس بالأمف معمـ كنزاعات تكمف مسبباتيا في اآلف نفسو . الحرص عمى مستقبؿ اإلنسانية

المصالح ك في الظمـ الذم ال تزاؿ تتعرض لو شعكب حرمت مف أككد حقكقيا  في تضارب

. 1"مشركعية

 إف رؤية بكتفميقة التشاؤمية لمنظاـ الدكلي عمكما ال تنفي إمكانية التفاؤؿ : نطاؽ التفاؤؿ السياسي

حكؿ تحقيؽ األىداؼ السياسية بالنسبة إليو، ذلؾ أف تحقيؽ ىذه األىداؼ مرتبط بتصحيح االختالالت 

اإلجحاؼ ك  في نمط العالقات الدكلية السائد حاليا مف خالؿ األمؿ في أف يتـ القضاء عمى عكامؿ

ك أف يتسنى إقامة تعاكف متجدد مع أكركبا كفقا . اختالؿ التكازف التي تميز أنماط سير النظاـ الدكلي

ترفض اليـك أف تككف عمى "إفريقيا حسب بكتفميقة  ك إمكانيات القارة اإلفريقية  ذلؾ أف ألىداؼ

  العالـ مقتنعة بأنو لدييا مف الطاقات ما يسمح ليا في حاؿ مساعدتيا عمى تثميرىا  ىامش ىذا

  كاعد بالنسبة لمجميع ك عمى كجو الخصكص بالنسبة لشركائيا  بتكسيع  آفاؽ مستقبؿ

 . 2"المفضميف

ك مف اجؿ التفاؤؿ في النظاـ الدكلي الحالي خصكصا فيما يتعمؽ  : مشركطية التفاؤؿ السياسي

 بتحقيؽ طمكحات الدكؿ النامية حسب بكتفميقة البد مف تحقيؽ المدلكؿ الحقيقي لمعكلمة المبني عمى

معالجة  حصكؿ الجميع كؿ عمى نصيبو ال غير ك يجب في ىذا اإلطار أف يتمثؿ في البداية في

تمؾ التي تمارس حاليا بكاسطة  لممديكنية التي تعاني منيا ىذه البمداف، حيث تككف بعيدة عف
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ك خاضعة ك ال تخدـ سكل مصالح   حيث يصفيا بككنيا ضيقة الرؤية المؤسسات المالية الدكلي

متطمبات التنمية "الحسباف معالجة  الدائنيف عمى المدل القصير، عمى أف تأخذ ىذه المعالجة في

الدخؿ المتكسط ، في ذلؾ الكضع   المسماة بذات كتضع حدا لممفارقة التي تتمثؿ بالنسبة لمبمداف

 ". يتمكلكف مف عند الفقراء  لرأس الماؿ كيجعؿ األغنياء الذم يجعؿ منيا مجرد مصدر

فيما يتعمؽ بالتنبؤ السياسي فمـ يطرح بكتفميقة ضمف الخطابات المتكافرة لو  : مجاالت التنبؤ السياسي

ما يجيبنا عمى األسئمة المتعمقة التنبؤ في الحياة السياسية، ك ربما ىذا مرده إلى انعداـ ثقتو في تطكر 

إف انييار " إلى 1999النظاـ الدكلي في الفترة الالحقة لمحرب الباردة حيث أشار في خطابو سنة 

الشيكعية ، ك العكلمة الزاحفة التي نتجت عف ذلؾ كتغيير مجرل  التاريخ الناتج عنيما ليفرضاف 

كما . عمينا أف نككف عمى كعػي تاـ بالطريقة التي تنبني عمييا حاليا التكازنات الدكلية الجديدة 

أنيما يفرضاف عمينا  أف نقـك بتقكيـ إمكانياتنا المشتركة ، ك أف نكجد الظركؼ مف أجؿ االنضماـ 

 ". 1إلى  عممية العكلمة دكف خسائر

 : دكر القائد السياسي في الحياة السياسية .11

لـ يتكمـ بكتفميقة صراحة في خطاباتو عف نفسو كشخص ك إنما أشار في العديد مف المناسبات إلى ما 

الجزائر "  أف 2001 بالنسبة لبكتفميقة، حيث أشار في خطابو لسنة "(الذات)بحدكد األنا"يمكف تسميتو 

تكلي أىمية كاضحة بينة لمشاكؿ إفريقيا دكف أف  منذ أف استعادت مكانتيا عمى الساحة الدكلية

 كال كجو لمغرابة في ىذا، إذ أف الجزائر قد اعتبرت نفسيا. الدكلية األخرل تهيمؿ مع ذلؾ المشاكؿ

لكننا . العربي كلمعالـ المتكسطي عمى الدكاـ بمدا إفريقيا في المقاـ األكؿ دكف التنكر النتمائيا لمعالـ
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ك الكاضح مف خالؿ المقتطؼ مف  " 1. كنربط مصيرنا بمصير إفريقيا في الجزائر نفكر تفكيرا إفريقيا

الخطاب أف بكتفميقة يعتبر نفسو ممثال لمجزائر التي بدكرىا تعتبر حسبو ممثمة لمعرب ك القارة اإلفريقية 

ككؿ، ك ىي في ىذا اإلطار تضطمع بدكر محكرم في التعبير عف اىتمامات ك مصالح ىذه 

  .األطراؼ

عبد العزٌز بوتفلٌقة   العقائد األدائٌة للرئٌس: المطلب الثالث

  :األىداؼ السياسية ك إمكانية تغييرىا .1

 أىـ األىداؼ السياسية التي تطمح إدارتو لتحقيقيا، فعمى 1999حدد بكتفميقة منذ تكليو السمطة عاـ 

استعادة السمـ كتػحقيؽ األمف لممكاطنيف، ك ترقية كتػحسيف "الصعيد الداخمي حدد بكتفميقة أىدافو في 

فباإًلضافة ًإلػى استعادة . ًإدارة الػحكـ كالتسيير عمى جػميع مستكيات الدكلة بػما يعيد ثقة الشعب

التكازنات اإًلقتصادية الكمية، فًإننا نعمؿ كي يككف العنصر البشرم ىك أساس كغاية جيكدنا 

 . 2"التنمكية في سياؽ ديػمقراطية تعددية كتػحرير حقيقي لمطاقات الػخػبلقة

ك في مجاؿ السياسة الخارجية اعترؼ بكتفميقة منذ البداية أف السياسة الخارجية إلدارتو تعد امتدادا 

، كاستعادة النمك ىي شركط ال مفر االستقرار الداخمي "لتكجيات سياستو الداخمية، حيث أف تحقيؽ

منيا ًإذا أرادت الػجػزائر أف تستعيد مكانتيا الػحػقيقية في عالػـ اليـك ، كستزيد ىذه الػمكانة تدعيما 

" 3كتعزيزا بكضع دبمكماسيتيا النشطة في خدمة السمـ كالتعاكف الدكلػي الذم نأممو مثمرا كمتكازنا

                                                           
1

 .2001  أكتكبر 18جكىانسبكرغ ، ، "لمشؤكف الدكلية بمعيد جنكب إفريقيا "كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، 

2
 .مرجع سابؽإيطاليا، ، "بػمعيد دراسة السياسة الػخػارجية لميبلنك "كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، 

3
 .نفس المرجع  



  

أشار بكتفميقة في العديد مف خطبو إلى أىـ مالمح اإلستراتيجية السياسية  : اإلستراتيجية السياسية .2

التي يجب أف تتبناىا الدكؿ العربية ك اإلفريقية مف اجؿ مكاجية ك التصدم لسمبيات ك مخاطر 

العكلمة ك عكلمة المصاعب كما يسمييا مثؿ تػجارة الػمخدرات ، كاإِلتػجار بالػمكت بػجميع أشكالو 

ِإيػجاد حمكؿ لػمثؿ ىذه - حسبو–إضافة إلى االنتشار الكاسع لألكبئة، حيث أصبح مف الصعب 

ك في ىذا اإلطار يدعك بكتفميقة إلى ضركرة بناء إستراتيجية . الػمشاكؿ داخؿ الػحدكد الكطنية الضيقة

الذم تبقي الػجزائر متمسكة بو أكثر مف أم كقت "قائمة عمى أساس التعاكف متعدد األطراؼ ك 

يتعمؽ األكؿ بمكاصمة ك تكثيؼ : ك يقترح في ىذا اإلطار مستكييف أساسييف لمتحرؾ اإلفريقي". مضى

الجيكد الرامية إلى تعزيز التنمية في إفريقيا، ك ثانيا ضركرة تحسيس الشركاء الحالييف أك المحتمميف 

مف اجؿ المساىمة في كضع صيغ براغماتية عف طريؽ التفاكض بيف مختمؼ األطراؼ كؿ ذلؾ مف 

اجؿ تمكيف القارة اإلفريقية  مف االنضكاء تدريجيا ضمف الحركية العامة لمتطكر ك المشاركة مستقبال 

 .1في الرخاء العالمي،  عمى قدر ما تتيحو ليا حقا إمكانياتيا اليائمة

اتخاذ مكاقؼ حازمة "ك فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ك العدكاف اإلسرائيمي يرل بكتفميقة بضركرة 

، ك ذلؾ عف 2"لمكاجية الغطرسة اإلسرائيمية، كالتصدم لبلحتبلؿ االستيطاني بمكقؼ عربي مكحد

طريؽ دعكة مجمس األمف مف اجؿ تحمؿ مسؤكلياتو لتنفيذ قراراتو ك إجبار إسرائيؿ عمى االنصياع إلى 

.  لمشرعية الدكلية

لـ يتطرؽ بكتفميقة في خطبو صراحة إلى مكضكع المخاطرة كإستراتيجية لمكاجية : المخاطرة السياسية .3

العدك، ك لكف يمكف استقراء ذلؾ مف خالؿ رؤيتو إلستراتيجية مكاجية اإلرىاب كخطر عالمي  حيث 
                                                           

1
، " حكؿ رد إفريقيا عمى تحديات العكلمة21اإلفريقية اؿ- أماـ القمة الفرنسية "، خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة  
 .2001 جانفي 19ياكندم،  الجمعة  

2
 .2010 مارس 27سيرت،  ،"الجميكرية خبلؿ القمة العربية العادية الثانية كالعشريف خطاب رئيس"  



  

كأمني كامؿ مع  القضاء عميو بالعمؿ العسكرم كحده، بؿ يجب كضع جياز قضائي يرل انو ال يمكف

إف الحرب تكلد الضغائف كاألحقاد ك :"ك يقكؿ في ىذا اإلطار .ضركرة تنسيقو عمى المستكل الدكلي

تحفرىا مثؿ ىذه األعماؿ التي ال يحسب لعكاقبيا حساب ، كالتي  كاليكة بيف الشعكب إنما .المكاجد

 .1"دعاة تصادـ الحضارات مدعاة لتبرير نظرياتيـ يجد فييا

 : كظيفة القكة العسكرية .4

بالنسبة لبكتفميقة ليست القكة العسكرية الحؿ المثؿ ك الكحيد لمكاجية المخاطر حيث يرل أكال 

أعتقد بالفعؿ أف منطؽ القكة كالمػجابية الذم :" بضركرة التضامف ك التعاكف لحؿ المشاكؿ المختمفة

ميز القرف  العشريف يجب أف يػحػؿ مػحػمو منطؽ التضامف ، أم نزعة إنسانية في إطار العبلقات  

ك في ىذا اإلطار يدعك بكتفميقة  .2"الدكلية القائمة عمى التبادؿ المنصؼ كعمػػى االزدىار المتقاسـ

لضركرة إقامة الحكار بيف مختمؼ األطراؼ، حكار يقـك عمى االعتراؼ باآلخر ك قد أكد ىنا عمى 

لئلسبلـ كالنظرة االثنية إلى الحضارات األخرل، كمف دكف  تحرر الغرب مف النظرة الضيقة:"ضركرة

  .3"االختبلؼ اعترافو بحؽ اآلخر في

سبؽ ك ذكرنا أف بكتفميقة قد أكد في العديد مف خطبو عمى أف القكة  :أسمكب استعماؿ القكة العسكرية

العسكرية ليست الحؿ الكحيد المطركح ك الضركرم، حيث ك في إطار محاربة اإلرىاب كعدك مشترؾ 

االعتناء بكافة الكضعيات المكلدة لمعنؼ، "يتطمب األمر إضافة الستخداـ القكة العسكرية لمكاجيتو،

                                                           
1
برككسيؿ، ، "الممقاة بالمعيد الممكي البمجيكي لمعبلقات الدكلية" حكار الحضارات"محاضرة "الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،  

 .2002 ديسمبر11األربعاء 
2
 .مرجع سابؽنيكيكرؾ ، ، "الدكرة  الرابعة كالخمسيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة" كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،  

3
، الجزائر، "المثمر بيف الثقافات كالحضارات أشغاؿ الممتقى الدكلي حكؿ الحكار افتتاح"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،   

 .2003 مارس 24االثنيف 



  

جحاؼ الحقكؽ السياسية، كالحرماف   كالتي تتجسد كميا  عبر المظالـ االجتماعية أك االقتصادية، كا 

  . مف اجؿ استئصالو1"مف الحؽ في الحرية بكجو أخص

النسق العقٌدي للملك عبد هللا الثانً  : المبحث الثانً

عمى النحك الذم سمكناه في تحميؿ النسؽ العقيدم لمرئيس بكتفميقة، سنحاكؿ ضمف ىذا 

المبحث تحميؿ النسؽ العقيدم لمممؾ األردني عبد اهلل الثاني انطالقا مما ىك متاح مف تصريحات ك 

خطب رسمية إضافة إلى البعض مف المقاالت التي كتبيا الممؾ ك المتكافرة عمى مستكل مكقعو 

ك لكف قبؿ ذلؾ سنتطرؽ ضمف المبحث األكؿ إلى السيرة الذاتية لمممؾ . الرسمي عمى شبكة االنترنت

. ، ثـ إلى أىـ عقائده الفمسفية ضمف المطمب الثاني ك عقائده األدائية في المطمب الذم يميو

مصادر بناء النسق العقٌدي للملك عبد هللا الثانً : المطلب األول

عمى خالؼ ما ىك سار بالجزائر، فإف رئيس الدكلة في األردف محدد اليكية قبؿ تكليو السمطة 

فينتمي الممؾ األردني عبد اهلل الثاني إلى ساللة األسرة . ك ذلؾ بحكـ النظاـ الممكي المعمكؿ بو

الياشمييف الذيف حكمكا أجزاء مف إقميـ الحجاز في الجزيرة العربية الياشمية ك التي يرجع نسبيا إلى 

ـ، كقد حكـ الفرع الياشمي الذم ينتمي إليو الممؾ 1925 ـ حتى عاـ 967في الفترة ما بيف عاـ 

 حكـ الياشميكف األردف منذ تأسيس ـ، كما1925 ـ إلى عاـ 1201حسيف مكة المكرمة منذ عاـ 

 جد الممؾ عبد اهلل عبد اهلل األكؿ ابف الحسيف بف عمي ك أصبح الممؾ 1921إمارة شرؽ األردف عاـ 

أما عف عبد اهلل الثاني محؿ الدراسة باعتباره الممؾ الحالي لألردف، . الثاني أكؿ ممؾ في تاريخ األردف

 :ك حسب ما كرد في المراجع القميمة المتكافرة حيث سنتطرؽ إلى

                                                           
1
 .مرجع سابؽ، "المؤتمر العالمي األكؿ لمسمـ ك التضامف"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،  



  

 ك يعد االبف 1962 جانفي 30 كلد الممؾ عبد اهلل الثاني في عماف في :الخمفية االجتماعية لمممؾ . أ

تمقى تعميمو االبتدائي في الكمية العممية اإلسالمية  . األكبر لمممؾ الحسف بف طالؿ ثالث ممكؾ األردف

، ليكمؿ باقي مشكاره الدراسي خارج األردف  ك ىي مدرسة خاصة غير ربحية1966في عماف عاـ 

فأكمؿ دراستو في بريطانيا في مدرسة سانت إدمكند ك دراستو الثانكية في أكاديمية ديرفيمد في الكاليات 

  كما1.المتحدة األميركية، ك دراستو العميا في جامعة جكرج تاكف في العاصمة األميركية كاشنطف

  بجامعة أككسفكرد لمدة عاـ، حيث أنيى مساقا لمدراسات الخاصة في شؤكف الشرؽ1982 سنة التحؽ

في جامعة جكرج تاكف في كاشنطف العاصمة،   التحؽ بكمية الخدمة الخارجية1987كفي عاـ  األكسط،

مرحمة الحياة المينية، كقد أنيى برنامج بحث كدراسة  ضمف برنامج الزمالة لمقيادييف في منتصؼ

 2."الماجستير في شؤكف الخدمة الخارجية"إطار برنامج  متقدمة في الشؤكف الدكلية، في

ىذا ك تمقى الممؾ إضافة إلى التعميـ األكاديمي بمختمؼ تدرجاتو تككينا عسكريا قبؿ تكليو العرش حيث  

 تدريبو كضابط في القكات المسمحة األردنية التحؽ الممؾ عبد اهلل الثاني بأكاديمية في إطار

، ثـ عّيف 1981، أيف ناؿ رتبة مالـز ثاف سنة 1980ساندىيرست العسكرية الممكية في بريطانيا سنة 

الممكية البريطانية، كخدـ  (الخيالة) في قكات اليكسار 13/18الكتيبة  بعد ذلؾ قائد سرية استطالع في

نجمترا  التحؽ بدكرة ضباط الدركع المتقدمة في فكرت نككس بكالية. مع ىذه القكات في ألمانيا الغربية كا 

.  كنتاكي في الكاليات المتحدة األمريكية

                                                           
1
مركز المحركسة لمنشر كالخدمات :  القاىرة،القادة الجدد ك مستقبؿ التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربيةمبارؾ مبارؾ احمد،   

 .88:ص.2011الصحفية كالمعمكمات،
2

 : ، متاح عمى الرابط التالي"عبد اهلل الثاني"  
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/826a0728-873d-46ba-9282-ed2ab6eaccd0 



  

 ك ليما كلداف ىما األمير حسيف الذم كلد 1993كقد تزكج الممؾ عبد اهلل الثاني بالممكة رانيا في سنة 

، إضافة إلى بنتيف ىما 2005 ك ىك كلي العيد حاليا، ك األمير ىاشـ الذم كلد سنة 1994سنة 

. األميرتيف إيماف ك سممى

الكاضح مف خالؿ تتبع المسيرة السياسية لمممؾ عبد اهلل الثاني أف خبرتو في : الخمفية السياسية . ب

فقد تكلى  .1999المجاؿ العسكرم تجاكزت انجازاتو في المجاؿ السياسي فيما قبؿ تكليو الحكـ سنة 

الممؾ عبد اهلل الثاني العديد مف المناصب العسكرية بعد عكدتو لألردف بعد مدة طكيمة قضاىا خارجو، 

كشغؿ مناصب عديدة منيا قائد القكات الخاصة الممكية  حيث تدرج في الخدمة في القكات المسمحة

األردنية برتبة مالـز أكؿ ك عمؿ كقائد  التحؽ بالقكات المسمحة ؼالخاصة  كقائد العممياتاألردنية

 شغؿ منصب قائد لسرية 1986كفي  سنة . فصيؿ كمساعد قائد سرية في المكاء المدّرع األربعيف

كما عمؿ في جناح الطائرات .  في القكات المسمحة األردنية برتبة نقيب91دبابات في المكاء المدرع 

كقد تأىؿ قبؿ ذلؾ كمظمي، كفي القفز  العمكدية المضادة لمدبابات في سالح الجك الممكي األردني،

 ك خالؿ ىذه الميمات تدرج الممؾ في الرتب 1.الحر، ككطيار مقاتؿ عمى طائرات الككبرا العمكدية

 ك 1994ثـ إلى رتبة عميد سنة 1993العسكرية بيف رتبة نقيب ك قائد سرية ثـ إلى رتبة عقيد سنة 

 .2 إلى رتبة لكاء1998رقي سنة 

ك قد تكلى الممؾ عبد اهلل سمطاتو السياسية الرسمية كممؾ لألردف بعد كفاة كالده الممؾ حسيف في السابع 

أثناء غياب كالده عف البالد، ك  عدة مرات الممؾ ، عمما أنو قد تكلى مياـ نائب1999مف فيفرم عاـ 
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 :، متاح عمى الرابط التالي"سيرة ممؾ"مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني،   

http://www.kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/170.html 

2
 .89: ص مبارؾ مبارؾ احمد، مرجع سابؽ،  

http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=11337
http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=11337
http://www.bani-hasan.com/vb/showthread.php?t=11337


  

 مف الدستكر األردني التي تنص عمى أف يتكلى الممؾ المستقبمي كالية العيد بما يسمى 28كفقا لممادة 

باإلرادة الممكية السامية ك التي يشترط فييا أف تككف مكقعة مف رئيس الكزراء كأربعة كزراء عمى األقؿ 

بينيـ كزيرا الداخمية كالعدلية، ك تحدد كلي العيد الذم تتكافر فيو الشركط المنصكص عمييا مف نفس 

ك منذ يـك كالدة الممؾ عبد اهلل الثاني صدرت اإلرادة الممكية السامية التي تقضي بتعيينو كليان . 1المادة

 24كما صدرت إرادة سامية ثانية في . 1965األكؿ مف افريؿ   كلغاية1962 جانفي 30لمعيد في 

 . ـ تؤكد عمى ىذا الخيار، ك التي تكلى العرش بمكجبيا فيما بعد1999جانفي 

ك مف خالؿ تتبع أىـ خطكات حياة الممؾ األردني عبد اهلل الثاني يمكف القكؿ أف ىناؾ مجمكعة مف 

العكامؿ التي كاف ليا تأثير مباشر عمى تحديد الفكر السياسي لمممؾ ك تصكراتو حكؿ العالـ الخارجي ك 

: تتحدد في

  اإلحساس العميؽ باالنتساب إلى أصكؿ أسرية ذات مكانة خاصة في المجتمع األردني ك

. العربي عمكما مف خالؿ االنتماء آلؿ البيت ك األسرة الياشمية

  االطالع عمى الثقافة الغربية ك التأثر بيا مف خالؿ السنكات الطكيمة التي قضاىا في الخارج

في بريطانيا ك الكاليات المتحدة األمريكية أثناء الدراسة ك التككيف العسكرم بالخارج، األمر 

. الذم انعكس عمى تحديد طبيعة العالقة ك التقارب بيف األردف ك الغرب

  االنضباط ك عدـ االنفعاؿ نتيجة الخبرة العسكرية ك التككيف في مؤسسات متخصصة لتخريج

 .القيادات
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 .28: المادة.، مرجع سابؽ"األردنيالدستكر " الياشمية،األردنيةالمممكة   



  

العقائد الفلسفٌة للملك عبد هللا الثانً : المطلب الثانً

 : طبيعة العالـ السياسي .1

لـ يتطرؽ الممؾ عبد اهلل الثاني في تصريحاتو إلى محاكلة تكصيؼ العالـ السياسي، حيث أف 

المالحظ ىنا ىك غمبة مكضكع الصراع العربي ك اإلسرائيمي ك القضية الفمسطينية عمى معظـ خطبو ك 

تصريحاتو ك ذلؾ طبعا نظرا لحساسية ىذه القضية بالنسبة لألمف القكمي األردني كما سبؽ ك اشرنا،  

ك في محاكلة منو لمحديث عف التغيرات التي شيدىا العالـ السياسي منذ تكليو السمطة لغاية سنة 

فيناؾ شر . ما زالت األزمات المتجذرة تمقي بظبلليا عمى عالمنا ىذا:"  ذكر الممؾ عبد اهلل أنو2004

كلـ يشيد العالـ مف قبؿ كقتا أكثر أىمية . اإلرىاب، كنزاع إقميمي كعرقي، كىناؾ فقر كحرماف

ألصدقاء السبلـ كالتقدـ أف يعممكا معا إلنياء النزاعات اإلقميمية كاالتحاد ضد اإلرىاب كالعمؿ عمى 

ك بالتالي ك كفقا لمممؾ عبد اهلل فإف العالـ السياسي  . "1.رأب الصدع االقتصادم كالصدع الثقافي

يشيد أزمات ك صراعات متعددة األشكاؿ ك المصادر األمر الذم يزيد مف حجـ التحدم المطركح أماـ 

. عمى حد تعبيره" أصدقاء السالـ"

أما عف مصدر الصراع بالنسبة لمممؾ األردني فتمثؿ منطقة الشرؽ األكسط حسبو : مصدر الصراع

أكثر األماكف خطكرة ك تيديدا لألمف العالمي حيث  تشيد أزمتاف حادتاف، تتمثؿ األكلى في استمرار 

النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ك بالتالي استمرار دكامة االحتالؿ ك القمع ك العنؼ عمى حد تعبيره مما 

ك تتمثؿ الثانية في األكضاع في العراؽ عمى إثر العدكاف . يتسبب في إدامة الدمار ك الظمـ في المنطقة
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األزمة التي تتكشؼ في العراؽ تحمؿ في طياتيا نتائج رىيبة عمى :" األمريكي لمعراؽ حيث أف

  .1"العالـ

الفقر كالجيؿ كغياب العدالة االجتماعية كعدـ  "ك لعؿ مصدر ىذا التيديد حسب الممؾ عبد اهلل ىك أف

ك بالتالي تشجع عمى ظيكر ك انتشار  2"احتراـ حقكؽ اإلنساف تشكؿ بيئة خصبة لمتطرؼ كالعنؼ

  .اإلرىاب في المنطقة ك العالـ

عمى صعيد تحقيؽ السالـ الداخمي في األردف خصكصا في ظؿ : شركط السبلـ االجتماعي

صرخة تطالب بعكدة "التحديات الراىنة يرل الممؾ األردني أف الربيع العربي قد حمؿ معو 

، ك مف ىذا المنطمؽ يرل الممؾ عبد اهلل 3"الكرامة مثمما طالبت بذىاب األنظمة القديمة

بضركرة إحداث اإلصالح ك التغيير نحك األفضؿ مف اجؿ ضماف االستقرار ك السمـ الداخمي 

مشاركة "ك يقر الممؾ بأف اإلصالح ليس باألمر السيؿ ك لكنو حتمي حيث انو يتطمب 

كبرغـ أىمية االنتخابات، . الجميع، فالديمقراطية ليست مجرد أسمكب حكـ بؿ طريقة حياة

كالعمميات الديمقراطية لف تؤدم إال نصؼ . فإنيا ليست المؤشر الكحيد عمى الحرية كالتقدـ

الغاية منيا إذا ما نظرنا إلييا بمعزؿ عف الحريات الدستكرية التي تضمف حرية التعبير 

 كما يؤكد في ىذا اإلطار أف التغيير ك .4"كالعقيدة كسيادة القانكف كالعدؿ كحماية األقميات

اإلصالح ىك عبارة عف عممية غير متجانسة حيث  يحددىا كؿ بمد حسب تاريخو كظركفو 
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 .كتحدياتو الخاصة بو

ك عمى المستكل الخارجي، فبالنسبة لمنزاع العربي اإلسرائيمي الذم يعد القضية األىـ بالنسبة 

يتطمب  لألردف حسب الممؾ عبد اهلل فإف تحقيؽ السالـ بيف الطرفيف الفمسطيني ك اإلسرائيمي

العكدة لمحكار ك تحمؿ مسؤكلياتو ك تكثيؼ الجيكد مف أجؿ إعادة بناء الثقة بيف الطرفيف 

الفمسطيني كاإلسرائيمي إحياءا لمفاكضات السالـ كمعالجة جميع قضايا الكضع النيائي، 

، كعاصمتيا القدس الشرقية، 1967كصكالن إلى إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة عمى حدكد 

 .1 لقرارات الشرعية الدكلية كمبادرة السالـ العربيةكفقاك ذلؾ 

يقر الممؾ عبد اهلل أف التخمص ك تفادم النزاعات في العالـ ىك أمر صعب حيث حسب : دكر الصراع

، لكنو يؤكد انو حتى في اشد النزاعات حدة يمكف نقؿ "يصعب كسر شككة سيككلكجية النزاع" رأيو 

النزاع نحك التعاكف مثؿ الحالة األكربية حيث أف الرغبة في السالـ ك االستقرار تتطمب تحكيؿ مسار 

بناء البنى التحتية الكطنية، "الطاقات اإلنسانية كالمكارد المادية التي كانت تستنزفيا العداكات نحك 

كتعزيز التعميـ، كالصحة، كالخدمات االجتماعية األخرل، كتشجيع الحكـ الرشيد، كعندما يعمؿ 

االستقرار عمى جذب االستثمار في الداخؿ، كالمشاركة في األسكاؽ العالمية، مما يؤدم إلى زيادة 

 ، ك في ىذا اإلطار يصؼ تكقيع األردف التفاقية السالـ مع إسرائيؿ بأنيا 2"الفرص االقتصادية كالنمك

اتفاقية تاريخية حققت سالما مشرفا أنيى خمسيف عاما مف حالة الحرب بيف الطرفيف ك ىي تمثؿ خطكة 

 .3حسب اعتقاده أكلى نحك المستقبؿ مف اجؿ حماية أجياؿ المستقبؿ ك أمنيـ
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 .نفس المرجع  



  

 : طبيعة العدك السياسي .2

رغـ إقرار الممؾ عبد اهلل في العديد مف المكاقع أف القضية الفمسطينية ك النزاع الفمسطيني 

اإلسرائيمي ىك القضية الجكىرية بالنسبة لألردف ك العرب عمكما، إال انو لـ يشر في خطاباتو ك 

تصريحاتو إلى ككف العدك اإلسرائيمي ىك العدك األساسي بالنسبة لألردف ك الدكؿ العربية حيث أكد في 

جؿ خطاباتو عمى ضركرة تحقيؽ الحكار ك التصالح مع إسرائيؿ باعتبارىا طرفا في النزاع مثميا مثؿ 

قمنا لئلسرائيمييف في القمة العربية بمغة :"  بقكلو2002فمسطيف حيث صرح في احد خطبو سنة 

كاضحة نحف نرحب بكـ في جكارنا انظركا لعرض العرب لمسبلـ بجدية مف أجؿ الحاضر كالمستقبؿ 

 ".1لشعكبنا

ك مقابؿ ذلؾ يرل الممؾ أف العدك األساسي لألردف ك العالـ ككؿ  في إطار ما سماىـ 

تزدىر أحكاليـ بالصراع، كالذيف ال يحتممكف التنكع، كالذيف يسعكف إلى السمطة  :"الذيف" بالمتطرفيف"

ك يتجمى خطر ىذا العدك حسب الممؾ في منطقة الشرؽ األكسط ك " 2عف طريؽ إثارة الفرقة كالدمار

  .في ىذا اإلطار يستشيد بدكرىـ في تيديد امف العراؽ ك فمسطيف

ك حتى بالنسبة إليراف التي تشكؿ تيديد بالنسبة لمعديد مف الدكؿ في الشرؽ األكسط، يرل الممؾ أنيا 

ال تمثؿ تيديدا بالنسبة لألردف حيث رد في إطار سؤاؿ طرحتو الكاشنطف بكست حكؿ الخطر اإليراني 
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كألكؿ مرة أعتقد أنو ربما أمكنني القكؿ ... تشكؿ إيراف قضية لبعض الدكؿ :" ما نصو2008سنة 

 . 1"إف إيراف ليست ذلؾ الخطر الداىـ

 نشر في سنة مجمة السياسة الخارجيةذكر الممؾ األردني في مقاؿ لو في  :مصادر أىداؼ العدك

 أف اإلحباط ك الالمباالة يمكف أف تقكد فئات قميمة مف المجتمع إلى أف تتحكؿ إلى التطرؼ 2004

، ك التطرؼ 2خصكصا في منطقة الشرؽ األكسط التي في رأيو عانت نزاعا مريرا ك فرقة لمدة طكيمة

بدكره يكلد اإلرىاب الذم يعد حسب الممؾ عدكا لألردف ك لإلنسانية جمعاء كما أنو أصبح عدكا لمديف 

برمء مف كؿ ما يقـك بو اإلرىابيكف مف أعماؿ ال تمت لو كلتعاليمو السمحة " اإلسالمي الذم ىك

ك بالنسبة لمنطقة الشرؽ األكسط فقد أصبح النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي حسبو ذريعة ك كسيمة . "بصمة

كفي المحظة  :"لإلقناع في يد القاعدة ك المجمكعات اإلرىابية مف اجؿ التجنيد ك حسب الممؾ فإنو 

التي يحؿ بيا اإلسرائيميكف كالفمسطينيكف مشكمتيـ، سكؼ تفقد القاعدة عالميتيا، كتختفي كمنظمة 

 .3"عالمية

يرل الممؾ عبد اهلل أف أىداؼ المتطرفيف ك اإلرىابييف كاضحة حيث : كيؼ يختار العدك أىدافو

كىـ يعتاشكف عمى مشاعر السخط، . زعزعة الثقة بالمجتمع المنفتح كبحكـ القانكف:" ييدفكف إلى

، ك 4"كيعممكف جاىديف لخمؽ الفكضى كالٌفرقة حتى يتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ. كاإلحباط، كالجيؿ
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بناءا عميو فيـ يحاكلكف أف يكسعكا ضرباتيـ ك تيديداتيـ في العديد مف مناطؽ العالـ مف عماف إلى 

سطنبكؿ، كالدار البيضاء  ...نيكيكرؾ، كمدريد، كلندف، كالرياض، كشـر الشيخ، كا 

تتمثؿ اإلستراتيجية السياسية التي يتبناىا المتطرفكف حسب الممؾ عبد : اإلستراتيجية السياسية لمعدك

اهلل في تقسيـ العالـ إلى معسكرات متعادية ك نشر النزاع ك الفرقة بيف الدكؿ، حيث أف التعاكف ك 

التحالؼ بيف الدكؿ سيؤدم إلى قكتيا ك إضعاؼ ىذه الجماعات ك بالتالي فإف ىزيمة ىذه الفئات 

تتطمب حسب الممؾ التعاكف عمى مختمؼ الجبيات األمنية، االقتصادية، القانكنية، االجتماعية ك 

التركيج "ك في منطقة الشرؽ األكسط تعتمد ىذه الجماعات المتطرفة عمى إستراتيجية . السياسية

كىذه األقمية مف المتطرفيف عممت عمى  .لمتصادـ، كتحطيـ االعتداؿ، كقطع التعاكف مع الغرب

كىناؾ العبكف جدد، كمبادئ عسكرية جديدة،  .إحداث نزاعات تنتشر حاليان بسرعة غير مسبكقة

 عمى حد 1"كقدرات متقدمة في مجاؿ األسمحة تعمؿ عمى تحكيؿ المشيد األمني مف حاؿ إلى حاؿ

 .   تعبير الممؾ

 : خصائص النظاـ الدكلي .3

بالنسبة لمممؾ عبد اهلل فإف النزاع ك الصراع في العالـ ىك حقيقة : طبيعة النظاـ الدكلي الراىف

يعيشيا عالمنا المعاصر أما التعاكف فيك المطمكب مف اجؿ تفادم اآلثار السمبية لمصراع، ففي فترة 

ما بعد الحرب الباردة ك التي أنيت المنافسة ك التيديد النككم بيف القكل العظمى لكنيا في نفس 
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أسمحة الدمار الشامؿ، اإلرىاب العالمي، العنؼ الكقت حسبو أدت إلى ظيكر تحديات جديدة مثؿ 

 . 1كالحرب، المشكالت الصحية كالبيئية، األزمات االقتصادية كالمالية العالمية

ك في مكضع آخر يقكؿ الممؾ األردني أف العالـ يكاجو منذ نياية الحرب الباردة ظيكر الحركب 

الداخمية كالنزاعات العرقية إلى جانب تفاقـ ظاىرة اإلرىاب، ىذا دكف أف ننسى األزمة االقتصادية 

المالية التي تأثرت بيا جميع الدكؿ بدرجات متفاكتة، األمر الذم أدل إلى تفاقـ تبعات العكلمة السمبية 

ال سيما مشكمة الفقر كالمديكنية كأزمة الغذاء العالمية، كما يمكف كصفو بظاىرة العنصرية ككراىية 

  .2األجانب كالخكؼ مف اإلسالـ

لـ يشر الممؾ عبد اهلل مف خالؿ تصريحاتو المدركسة إلى طبيعة ىيكؿ النظاـ : ىيكؿ النظاـ الدكلي

الدكلي، إال انو أكد في العديد مف المكاقؼ عمى دكر الكاليات المتحدة األمريكية الريادم عمى المستكل 

لـ يحدث منذ :"  إلى انو2002العالمي ك دكرىا تحديدا بالنسبة لمقضية الفمسطينية، حيث أشار سنة 

الفمسطينية اإلسرائيمية كالصراع   قط أف برزت حاجة أعظـ لتدخؿ خارجي يحؿ المشكمة1948عاـ 

 3، كبالتأكيد لـ يحدث قط إجماعا عالميا كاسعا كيذا حكؿ دكر أمريكا القيادم...العربي اإلسرائيمي

". 
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 مام 13، كاشنطف العاصمة، الكاليات المتحدة األميركية، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمعيد برككنغز في كاشنطف" 
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لـ يتطرؽ الممؾ عبد اهلل بصفة مباشرة إلى مكضكع استقرار أك عدـ استقرار : استقرار النظاـ الدكلي

النظاـ الدكلي لكف يمكننا القياس مف خالؿ حديثو عف التطكرات العالمية التي يشيدىا النظاـ الدكلي 

ك التي يصفيا بالمتسارعة ك التي تشمؿ العديد مف التحديات ك التجمعات االقتصادية التي تسعى 

إلى تكظيؼ العكلمة لصالحيا األمر الذم يفرض عمى الدكؿ العربية حسبو أف تتعامؿ معيا بتضامف 

  .1ك تكامؿ

يرل الممؾ األردني أف دكر دكلتو يتحدد في ككنيا دكلة تسعى لتحقيؽ : دكر الدكلة في النظاـ الدكلي

بالنسبة لنا في األردف، نحف :" السالـ خصكصا فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ك في ىذا اإلطار يقكؿ

لذلؾ ... كمف مناطؽ معينة في بمدم يمكنكـ رؤية أنكار القدس ليبل. األقرب إلى األزمة في فمسطيف

كاف األردف كال يزاؿ قائدا في السعي مف أجؿ السبلـ كتحمؿ في سبيؿ ذلؾ عمى مر العقكد المخاطر 

 "2كنحف ممتزمكف بالمساعدة لمتكصؿ لحؿ حقيقي. التي يتطمبيا السبلـ

إلى جانب ذلؾ يرل الممؾ األردني أف الدكؿ العربية عمكما تتمتع بمكقع ك دكر حيكم عمى المستكل 

ستراتيجية رئيسية تربط بيف مختمؼ القارات، كما أف ليا دكرا ميما  العالمي باعتبارىا تحتؿ مكاقع جيكا 

 .3في تجاكز العالـ ألزماتو إلى جانب المساىمة في مجالي األمف كالسالـ الدكلييف
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 : التفاؤؿ السياسي .4

يبدك أف الممؾ عبد اهلل أكثر تفاؤال فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىدافو عمى : التفاؤؿ ك التشاـؤ السياسي

حيث يرل أف العالـ في كقتنا الحالي ىك عالـ غير  خالؼ نظيره الرئيس الجزائرم كما سبؽ ك اشرنا، 

محدكد بفعؿ تطكر المعمكماتية كما أنو األكثر سرعة عبر التاريخ، ك تككف مسؤكلية القيادات ىنا 

  .1متحددة في ضركرة العمؿ معا مف أجؿ تحقيؽ األمؿ الذم يحققو القرف الجديد

كما يرل أف ىذا القرف الذم نعيش فيو يكّفر إمكانات ىائمة مف اجؿ إيجاد مستقبؿ أفضؿ مف خالؿ 

نياء النزاعات المدّمرة؛ كتكفير الفرص لجيؿ جديد يحتاجيا لكف كؿ ىذا مرىكف . تكسيع آفاؽ التنمية؛ كا 

قادة األعماؿ، كالحككمة، كالمجتمع  " بمشاركة مختمؼ قطاعات المجتمع ك مف مختمؼ أرجاء العالـ

 ".2المدني في الشرؽ كما في الغرب، كفي الجنكب كما في الشماؿ

أف التفاؤؿ في تحقيؽ األىداؼ بالنسبة لمممؾ عبد اهلل ك التي تتعمؽ : مشركطية التفاؤؿ السياسي

بنظرتو لمعالـ السياسي حيث يمكف أف تككف الفاصؿ بيف األمؿ ك التشاـؤ بالنسبة إليو ك ىي مرتبطة 

 . 3ك قادرة عمى تبصر أنماط الفكضى في العالـ الراىف" مكىكبة"بشركط أىميا تكفر قيادات 

ك بالنسبة لتحقيؽ السالـ في الشرؽ األكسط خصكصا بالنسبة لمقضية الفمسطينية يرل الممؾ أف الدكر 

األمريكي يشكؿ عامال حاسما مف اجؿ تحقيؽ النجاح في المنطقة، حيث أنيا تمثؿ مرجعية قكية يمكنيا 

العمؿ بسرعة باعتبارىا القكة العالمية الكحيدة القادرة عمى ضماف بقاء الطرفيف الفمسطيني ك اإلسرائيمي 

                                                           
 .، مرجع سابؽ"خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر ميكنخ األربعيف حكؿ السياسة األمنية"  1
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 .مرجع سابؽ ،"خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في نادم الككمنكلث"  3



  

عمى المسار خصكصا فيما يتعمؽ بالمفاكضات، كما أنيا تتمتع بمركز فريد يمّكنيا مف حشد التأييد 

  .1العالمي لعممية صنع السالـ

كمية ككدرك كيمسكف  خالؿ خطابو ألقاه في 2008أشار الممؾ عبد اهلل سنة : الكقت في مصمحة مف

 إلى أف الفرصة المتاحة أماـ مؤيدم السالـ ك االعتداؿ في العالـ ال يجب لمشؤكف العامة كالدكلية

" أم نصر يحققو أعداء السبلـ كالحرية كاالستقرار كاالعتداؿ ال يمكف أف ييعد خياران "تفكيتيا، ذلؾ أف 

. سيستمر المتطرفكف في العمؿ:"حيث أنيا قد تعرض السالـ العالمي لنكسة قد تمتد عقكدان ك

عؼي بقكل االعتداؿ كالتغيير اإليجابي كلف يقؼ االنقساـ عند حدكده بؿ ربما يتعمؽ . كسىيمحؽي الضى

كىذه األمكر جميعا  .كقد تتزايد عممية التشكيؾ في مدل فاعمية الغرب كالتزامو. إلى مرحمةو أكبر

 .2"سيككف ليا نتائجيا ال عمى منطقتي فحسب، كلكف عمى العالـ أيضان 

ك فيما يتعمؽ بعممية السالـ في الشرؽ األكسط أيف تتعرض المفاكضات بيف الطرفيف الفمسطيني ك 

اإلسرائيمي النتكاسات مستمرة، فيرل الممؾ عبد اهلل أف الكقت ليس في مصمحة األطراؼ المعنية حيث 

الفمسطينيكف كقت تجاكز النظرات قصيرة المدل كالعمؿ مف أجؿ مستقبؿ ينعـ فيو آف "حسبو قد 

فالكجية النيائية كاضحة، لكف الرحمة نحكىا استنفذت زمنا أطكؿ  كاإلسرائيميكف بالسبلـ كاألمف

  3"بكثير مما يجب كتسببت بمعاناة كبيرة ما كاف يجكز أف تتحمميا شعكب المنطقة 
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  :إمكانية التنبؤ في الحياة السياسية .5

تعتبر منطقة الشرؽ األكسط محكر نظرة الممؾ عبد اهلل التنبكئية : درجة التنبؤ في الحياة السياسية

مستقبؿ األمف العالمي سيتشكؿ بناء " فيما يتعمؽ بمستقبؿ األمف ك السمـ العالمييف، حيث كفقا لو فإف

  حيث يجب أف تككف منطقة سالـ ك ازدىار ك ذلؾ عف 1"عمى ما يحدث في الشرؽ األكسط اآلف

طريؽ تحقيؽ الحكـ الراشد ك إتاحة الفرص أماـ الجميع، ك ذلؾ مف اجؿ ضماف مستقبؿ أجياؿ 

فمع كؿ بمد نحقؽ فيو ازدىارا ... المستقبؿ لنا لنبنيو:"ك يقكؿ في ىذا اإلطار. الحاضر ك المستقبؿ

أكبر كحرية أكسع، كمع كؿ حي نجعمو أكثر أمانا، كمع كؿ شخص نمنحو األمؿ، نجعؿ بيت 

 "2اإلنسانية جمعاء أكثر أمنا

 : دكر القائد السياسي في الحياة السياسية .6

:" خاطب الممؾ األردني منذ السنكات األكلى لتكليو العرش الشعب األردني محددا ميمتو كممؾ بقكلو

إنني نذرت نفسي لخدمتكـ كتحقيؽ طمكحاتكـ النبيمة في استكماؿ بناء الدكلة األردنية الحديثة، 

مقرا في الكقت ذاتو أف " 3التي تكفر الحياة الحرة الكريمة لكؿ مكاطف يعيش عمى أرضيا كينتمي إلييا

عمى " بركح الفريؽ الكاحد"تحقيؽ ىذا يتطمب تكاثؼ الجيكد مف مختمؼ الفئات في المجتمع األردني 

حد تعبيره، كما يقر في ذات المقاـ أف خدمة األردف ك تحقيؽ التنمية الشاممة يجب أف يككف اليدؼ 

 ك لكنو ال ينفي الدكر  4.األكؿ إلدارتو ميما كانت الظركؼ التي تمر بيا منطقة الشرؽ األكسط
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عمى حد " صانعة لمسبلـ"القيادم الذم يتطمع لتحقيقو عمى األقؿ عمى مستكل إقميمي كقائد لدكلة 

كمنذ سنكات عديدة في تحمؿ المجازفات لصنع السبلـ :"تعبيره حيث يقكؿ أف األردف يكاصؿ

كلدينا تقميد في قيادتنا بأف نككف القكة . إف لبمدم مصمحة كبيرة في السبلـ. كالمحاكلة لئلبقاء عميو

كلدينا أيضا اىتمامات في النكاحي الرئيسة لممفاكضات مثؿ الدفاع . الثابتة كالمعتدلة في منطقتنا

  1."عف حؽ العكدة كالتعكيض لبلجئيف الفمسطينييف في األردف

العقائد األدائٌة للملك  : المطلب الثالث

 : منيج اختيار األىداؼ السياسية .1

. السالـ ك اإلصالح: حدد الممؾ عبد اهلل أىدافو فيما يخص كاليتو كممؾ لألردف في ىدفيف اثنيف

حيث يتعمؽ اإلصالح بإصالح الشؤكف الداخمية لألردف أيف أكد عمى ضركرة تحقيؽ مجتمع حديث 

متسامح ك منفتح عمى جميع الفئات االجتماعية مف اجؿ المشاركة في عممية التغيير، ك مف 

إجراء االنتخابات، تعزيز حقكؽ اإلنساف، كدعـ الحكـ الذم : اإلصالحات التي تحدث عنيا الممؾ

 أما عف السالـ فيحدده الممؾ عبد اهلل في ىدؼ تحقيؽ السالـ مع .يعتمد الشفافية كيخضع لممساءلة

كلف ... إف العالـ العربي لف يعكد إلى الخمؼ:"جيراف األردف حيث يؤكد ك مف منظكر عربي بقكلو

الذم سيجمب - كسنساعد في قيادة ىذا القرف . نكقؼ الحكار كالتعاكف مع أصدقائنا في أرجاء العالـ

  ."2معو، بمساعدتنا، السالـ، كالحرية، كاالزدىار لبالييف الناس

                                                           
1

  مام9، ىيكستف، تكساس، الكاليات المتحدة األميركية ، جامعة رايس"خطاب جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني بمعيد بيكر" 
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أما عف أىدافو في مجاؿ السياسة الخارجية، فقد ذكر في إطار إحدل المقابالت الصحفية أف 

األكلكية بالنسبة لدكلتو ىك تحقيؽ السالـ في الشرؽ األكسط، مف خالؿ إقامة دكلة فمسطينية قابمة 

كما ييدؼ إلى دعـ األمف كاالستقرار كالمصالحة الكطنية في . لمحياة كمستقمة في الضفة الغربية كغزة

ىذا في السياؽ المجاكر لألردف، أما عمى نطاؽ عالمي فييدؼ الممؾ عبد اهلل .كؿ مف العراؽ كلبناف

حماية  مف خالؿ سياسة دكلتو الخارجية إلى بناء شراكات عالمية مف اجؿ مساعدة األردف عمى 

مبادرة الدكؿ اإلحدل   2006كتعميؽ مكاسب التنمية المحققة حيث كبناءا عميو طرح األردف عاـ 

 مف اجؿ إحداث إصالحات شاممة ك عشرة التي تضـ حسبو دكال مف ذكات الدخؿ المتدني ك المتكسط

 .بناء شراكات فعالة مثؿ تمؾ مع الدكؿ الصناعية الثمانية مف تجاكز المشاكؿ المشتركة

 : اإلستراتيجية السياسية .2

تتمثؿ اإلستراتيجية السياسية الفعالة بالنسبة لمممؾ عبد اهلل الثاني لألردف في ضركرة االنفتاح السياسي 

ذلؾ أف األردف بمد صغير ك محدكد المكارد الطبيعية ك بالتالي فيك بحاجة لمتعاكف إف عمى مستكل 

. 1إقميمي أك عالمي مف اجؿ ضماف احتياجاتو ك المساعدات الالزمة لتحقيقيا

ك عمى الصعيد العربي فيدعك الممؾ عبد اهلل إلى ضركرة تحقيؽ التنسيؽ ك الكحدة بيف الدكؿ العربية ك 

التحديات التي تكاجييا أمتنا، كالتحكالت التاريخية كاالقتصادية التي  :"نبذ الفرقة بينيا ذلؾ أف 

تشيدىا منطقتنا كالعالـ مف حكلنا، تجعؿ مف المستحيؿ عمى أم بمد مف بمداننا، أف يتصدل ليا 

بشكؿ فردم، بؿ تحتاج إلى جيكدنا جميعا، لبلرتقاء بمنظكمة العمؿ العربي المشترؾ، كالنيكض بو 
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خصكصا بالنسبة لممكقؼ ، 1"إلى مستكل يكازم التكتبلت السياسية كاالقتصادية العالمية كاإلقميمية

مف القضية الفمسطينية ك في ىذا اإلطار يؤكد الممؾ عمى ضركرة تبني ك التمسؾ بالمبادرة العربية 

تسكية عادلة كشاممة ليذه القضية مبنية عمى أساس لمسالـ ك قرارات الشرعية الدكلية مف اجؿ ضماف 

إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة عمى األرض الفمسطينية كعاصمتيا القدس، إضافة إلى ضركرة 

، بما فييا الجكالف السكرم كمزارع 1967انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية المحتمة منذ عاـ 

  2.شبعا

ىذا ك يؤكد في سياؽ حديثو عف إستراتيجية مكاجية اإلرىاب ك التطرؼ كخطر عالمي عمى ضركرة 

تحقيؽ التعاكف ك التكاتؼ مف اجؿ الدفاع عمى السمـ العالمي، ك ذلؾ مف خالؿ تكسيع مجاؿ الحكار 

تاحة مجاؿ االستفادة مف فرص القرف الحادم كالعشريف أماـ الذيف يعانكف مف الغربة،  كالتعاكف، كا 

المعرضيف لخطر قياـ المتطرفيف بتجنيدىـ ك ضركرة  بذؿ قصارل الجيد لتحقيؽ السالـ في مناطؽ 

  .الصراع الخطرة

 : المخاطرة السياسية .3

ال ينفي الممؾ دكر السياسات التي تتضمف المخاطرة السياسية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ السياسية، 

حيث يرل أف دكلتو لطالما تبنت مثؿ ىذه السياسات في سياؽ تعامميا مع القضية الفمسطينية ك يؤكد 

 قمنا بالمجازفة مف أجؿ السبلـ كلكف ليس بمقدكرنا الكقكؼ بمفردنا أنيا :"في ىذا اإلطار بقكلو

ك يؤكد ىنا عمى دكر " .3مسؤكليتنا المشتركة في االتحاد ضد أكلئؾ الذيف ال يرغبكف بإحبلؿ السبلـ

 .الكاليات المتحدة كدكلة حافظة لمسالـ مف اجؿ تفادم اآلثار السمبية لممخاطرة األردنية في ىذا اإلطار
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 : كظيفة القكة العسكرية .4

بالنسبة لحدكد استخداـ القكة العسكرية حسب الممؾ عبد اهلل خصكصا في مجاؿ محاربة اإلرىاب ك 

التطرؼ، فال يجب االعتماد فقط عمى الكسائؿ العسكرية كحدىا فالنضاؿ العالمي ضد اإلرىاب حسبو 

الدكؿ مف ىزيمة المتطرفيف ىك جيد عسكرم ك أخالقي ك فكرم ك اجتماعي، حيث ك لكي تتمكف 

يجب مقاكمة جيكدىـ إلثارة النزاع ك الصداـ بيف الحضارات ك ذلؾ عف طريؽ تشجيع الحكار البناء 

  .1بيف الغرب ك العالـ اإلسالمي

ك في سبيؿ القضاء عمى اإلرىاب مف جذكره البد كفقا لمممؾ مف إيجاد حمكؿ جذرية كعادلة لمعديد مف 

اإلحباط "المشاكؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يعاني منيا العديد مف الشعكب، حيث أف 

كاليأس كالفقر كالشعكر بغياب العدالة في أٌم مكاف مف ىذا العالـ يمكف أف تشكؿ بيئة خصبة 

 2  ."لتفشي العنؼ كاإلرىاب

 :أسمكب استعماؿ القكة العسكرية .5

إف مفيـك القكة بالنسبة لمممؾ األردني ىك مفيـك متعدد األبعاد ك ال يقتصر فقط عمى  :مفيـك القكة

القكة العسكرية حيث يرل أف عممية تعزيز قكة األردف ال تعتمد فقط عمى اإلجراءات األمنية فقط ك إنما 

تتمثؿ في إتاحة المزيد مف الفرص، كتنمية اقتصاد غنٌي بالكظائؼ حتى يتمكف شبابنا مف بناء "

دامتو لحماية حقكؽ  يجاد الحكـ الرشيد كا  يجاد مجتمعات آمنة ألسرنا كأطفالنا، كا  مستقبميـ، كا 

عطاء المكاطنيف حصة في بناء مجتمع ينعـ بالسبلـ  3 ."اإلنساف كا 
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توجهات السٌاسة الخارجٌة فً النظامٌن الجزائري واألردنً من منظور العقائد : المبحث الثالث

السٌاسٌة 

تعد العقائد السياسية لمقائد احد أىـ العكامؿ المكجية لعممية صنع القرار في الدكلة ك ىك ما 

سنحاكؿ إثباتو ضمف ىذا المبحث مف خالؿ دراسة أىـ تكجيات السياسة الخارجية لصناع القرار محؿ 

الدراسة مع التركيز أساسا عمى دراسة التكازم الحاصؿ بيف عقائدىـ السياسية ك أىـ القرارات التي 

اتخذاىا في سياسة دكلتيـ الخارجية ك ذلؾ قصد اختبار القدرة التفسيرية ليذا العامؿ مقارنة بباقي 

 .العكامؿ المؤثرة عمى صنع القرار

 توجهات السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة فً عهد الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة: المطلب األول

المبادئ العامة التي ب االلتزاـ 1999حاكؿ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة منذ تكليو الرئاسة سنة 

الزمت السياسة الخارجية الجزائرية منذ االستقالؿ ك خصكصا خالؿ الحقبة البكمدينية أيف تكلى 

. منصب كزير الخارجية كما سبؽ ك اشرنا، حيث عمؿ عمى تكريس عكدة الجزائر إلى الساحة الدكلية 

تطرقنا لتكجيات السياسة الخارجية الجزائرية في عيد بكتقميقة لف نتطرؽ لكؿ القرارات  ك في سياؽ 

التي اتخذىا الرئيس في ىذا اإلطار، ك إنما سنحاكؿ التركيز عمى أىميا بالنسبة لممكقؼ الخارجي 

ك يشير المحممكف ك الباحثكف في الجزائرم عمكما ك ذلؾ نظرا لطكؿ فترة الدراسة مف الناحية الزمنية، 

ميداف السياسة الخارجية الجزائرية أف أىـ ما ميز ىذه الحقبة ىك عكدة الجزائر لمعب دكرىا اإلقميمي ك 

الدكلي خصكصا بعد العزلة التي عانت منيا عمى اثر األزمة األمنية خالؿ التسعينات، عمى أف أىـ 

 :ما ميز تكجيات السياسة الخارجية في عيد بكتفميقة

 أىـ ممؼ بالنسبة المتعمؽ بمحاربة اإلرىاب فقد مثؿ الممؼ األمني : االىتماـ بالمجاؿ األمني

حيث لمرئيس بكتفميقة ك ذلؾ مف خالؿ السعي لبناء إستراتيجية عالمية مشتركة لمكافحة اإلرىاب، 



  

 سبتمبر 11أصبحت الجزائر فاعال إقميميا ىاما فيما يتعمؽ بمحاربة اإلرىاب خصكصا بعد أحداث 

بعد ما يسمى بالعشرية . خصكصا عمى النطاؽ اإلفريقي ككنيا اكبر الدكؿ خبرة في ىذا المجاؿ

السكداء ك تمكف إدارة بكتفميقة مف التحكـ في األزمة األمنية التي عانت منيا الجزائر مف خالؿ طرحيا 

مجمكعة مف القكانيف ك السياسات لعؿ أىميا سياسة الكئاـ المدني التي جاءت استكماال لقانكف الرحمة 

 13 ك الصادر يـك 08-99الذم طرح سابقا، ك قد تـ إصدار قانكف الكئاـ المدني الذم حمؿ  رقـ 

 كما كضع لالستفتاء الشعبي ك تماشيا مع إصرار رئيس الجميكرية عمى إعطاء غطاء 1999جكيمية 

، ك إلى جانب ذلؾ تـ 98.03، ك لقي ىذا المشركع مكافقة شعبية بنسبة 1سياسي كدستكرم لمسعاه

استكماؿ سياسة مكافحة اإلرىاب في فترة حكـ بكتفميقة بما يسمى بميثاؽ السمـ ك المصالحة الكطنية 

 ك حاز 2005 سبتمبر 29 كالذم طرح بدكره عمى االستفتاء يـك 2005الذم تـ إصداره في  أكت 

أما عمى الصعيد الدكلي فيسجؿ المكقؼ الجزائرم الجاد في . 97.382عمى المكافقة الشعبية بنسبة 

إطار اإلستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرىاب في إطار األمـ المتحدة ك الحمؼ األطمسي حيث أنظمت 

، كما كانت مف بيف الدكؿ 2000الجزائر لممشاكرات ك الحكار األطمسي حكؿ اإلرىاب منذ مارس عاـ 

التي شددت عمى ضركرة اتخاذ الحـز في التعامؿ مع ىذه الظاىرة ك ذلؾ مف خالؿ طرحيا لممذكرة 

 ك التي تحاكؿ التي تتضمف الممارسات الحسنة في مجاؿ الكقاية ضد عمميات االختطاؼ مقابؿ الفدية

الجزائر مف خالليا معارضة تقديـ الفدية لمجماعات اإلرىابية مقابؿ اإلفراج عمى رىائف مختطفيف ك 

ذلؾ مف اجؿ تجفيؼ مصادر تمكيميا، ك قد القت ىذه المبادرة دعما إفريقيا ك كذا دكليا مف خالؿ 

 التي تضمنت حكما يديف دفع 1904 عمى الالئحة رقـ 2009مجمس األمف الذم صادؽ في ديسمبر 
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  2013قادة مجمكعة الثمانية خالؿ القمة المنعقدة في جكاف  ، كما التـز "ك لك بالتمميح"الفدية 

برفض دفع الفدية في حالة اختطاؼ رعاياىـ مف قبؿ إرىابييف ك دعكا المؤسسات إلى احتراـ ىذا 

 1.   المبدأ

  ك في ذات السياؽ تمعب الجزائر في عيد بكتفميقة دكرا ىاما في ىيكؿ محاربة اإلرىاب في 

منطقة الساحؿ ك ذلؾ بالشراكة مع الكاليات المتحدة األمريكية مف خالؿ مساىمتيا في مبادرة عمـك 

، 20072، ثـ قيادة إفريقيا أفريكـك سنة 2005، ثـ الشراكة عبر الصحراء عاـ 2002الساحؿ سنة 

 . ك إف كانت السمطات الجزائرية ليا تحفظاتيا في ىذا المجاؿ

   تعززت العالقات الجزائرية األمريكية خالؿ عيد بكتفميقة حيث أصبحت طرفا ىاما ك قد

ضمف اإلستراتيجية األمنية األمريكية بالمنطقة، مف خالؿ التكقيع عمى اتفاؽ المساعدة الجمركية 

، إضافة إلى تشكيؿ فريؽ اتصاؿ ثنائي 2010المتبادلة ك معاىدة المساعدة القانكنية المتبادلة سنة 

 . 20113بشأف مكافحة اإلرىاب ك التعاكف األمني في فيفرم 

 ك الذم باشره الرئيس االىتماـ بقضايا إفريقيا ك لعب دكر محكرم عمى المستكل اإلفريقي 

 ك التي 1999سنة   لممنظمة35بكتقميقة مف خالؿ رئاستو لمنظمة الكحدة اإلفريقية ك ترؤسو لمقمة 

كانت مف القمـ اليامة عمى مستكل المنظمة حيث مف خالليا طرحت الجزائر مشركع اتفاقية لمكافحة 

اإلرىاب ك التي سميت فيما بعد باالتفاقية اإلفريقية لمكافحة اإلرىاب ك التي حددت سبؿ التعاكف 
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، ك الذم استكممتو فيما بعد بإنشاء المركز اإلفريقي 1اإلقميمي لمكافحة الظاىرة عمى المستكل القارم

 . ك مقره الجزائر العاصمة2004لمدراسات حكؿ اإلرىاب سنة 

  ك قد أبدل بكتفميقة اىتمامو بقضايا إفريقيا مف خالؿ استحداثو لمنصب كزير منتدب لدل كزير

الدكلة كزير الشؤكف الخارجية مكمؼ بالشؤكف اإلفريقية ألكؿ مرة في جزائر ما بعد االستقالؿ ك ىي 

، ك األكثر مف ذلؾ فقد تـ ترقية الكزير المنتدب مساىؿ 2الميمة التي تكالىا السيد عبد القادر مساىؿ

لرتبة كزير إلى جانب كزير الشؤكف الخارجية األمر الذم يدؿ حتما عمى مدل االىتماـ الشخصي الذم 

ك يرل الدكتكر بكحنية . يكليو الرئيس بكتفميقة لمبعديف العربي ك اإلفريقي في سياسة بالده الخارجية

قكم في ىذا اإلطار أف قرار الرئيس باستحداث منصب كزير مكمؼ بالشؤكف اإلفريقية ك العربية يعد 

ينتظر أف تمعب الجزائر " تأكيدا عمى تمسؾ بكتفميقة بالكسائؿ الدبمكماسية إلدارة السياسة الخارجية أيف 

في الفترة القادمة دكرا أكبر كأىـ في المحيط اإلفريقي كالدكلي، كتعطي دفعا أقكل لمتعاكف المغاربي 

 .3"ك اإلفريقي

  كما ساىمت الدبمكماسية الجزائرية تحت رئاسة بكتفميقة بشكؿ جدم في إطار إعادة بعث ك

تعزيز التكامؿ القارم خصكصا مف خالؿ قمة سرت الشييرة التي ىدفت لتطكير المنظمة نحك تأسيس 

االتحاد اإلفريقي كإطار قارم جديد لمتعاكف اإلقميمي حيث ساىمت الجزائر بفعالية في  كضع ىياكؿ 

جديدة خاصة باالتحاد مثؿ برلماف عمـك إفريقيا ك مجمس السمـ كاألمف اإلفريقي ىذا دكف أف نغفؿ 
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الدكر الجزائرم الفعاؿ في مسار استكماؿ االندماج القارم ضمف مبادرة الشراكة الجديدة مف أجؿ 

يف تـ تكميؼ الرئيس بكتفميقة إلى جانب رئيس جنكب إفريقيا ضمف نفس ، أالتنمية في أفريقيا النيباد

،  خصكصا مجمكعة 1القمة بالتفاكض باسـ الدكؿ اإلفريقية حكؿ مسألة الديكف تجاه الدكؿ الكبرل

في مام بدكرىا ك قد أعمنت الجزائر . الثمانية األمر الذم يعد بالنسبة لمجزائر عمكما تكميفا قياديا قاريا

 دكلة افريقية صنفتيا عؿ أنيا األقؿ نمكا في االتحاد اإلفريقي ك 14 عف إلغائيا لديكف حكالي 2013

 .2 مميكف دكالر902قد قدرت قيمة الديكف ب 

 المستكييف اإلفريقي ك ل عؿالتأكيد عمى االلتزاـ بمبدأ بعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية 

العربي، حيث كانت مف اشد المعارضيف لمتدخؿ األجنبي في كؿ مف ليبيا ك مالي كما التزمت بالحياد 

خالؿ اتخاذ العديد مف القرارات بخصكص التدخؿ اإلقميمي ك الدكلي في المنطقة العربية مطمع سنة 

 ك كانت مف بيف آخر .، فقد شددت الجزائر عمى مكقفيا الرافض لمتدخؿ الخارجي في ليبيا2011

الميبي كما كانت مف المؤيديف لمتدخؿ في إطار  الدكؿ التي اعترفت بالمجمس الكطني االنتقالي

ىذا إلى جانب دعكة الجزائر لإلشراؼ عمى الكساطة في األزمة . الكساطة بيف طرفي النزاع في سكريا

، ك قد فسرت الخارجية 2015الميبية التي عقدت إحدل اجتماعاتيا في الجزائر خالؿ شير مارس 

لساف كزير الشؤكف الخارجية مراد مدلسي في المكقؼ الجزائرم مف التطكرات التي عمى الجزائرية 

بما يراعي مصمحة "عرفتيا تكنس كليبيا كمصر كسكريا عمى أنيا سياسة التدرج في تبني المكاقؼ 
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ىذا في حيف فسرتو أطراؼ أخرل عمى انو . 1إقميميا ك دكليا" الجزائر العميا كمصالحيا اإلستراتيجية

تجاىؿ جزائرم لما يدكر حكليا ك اىتماميا بالقضايا الداخمية، أك عمى انو تخكؼ مف انتقاؿ مكجة 

االحتجاجات إلى داخميا ك الخكؼ مف تكرار سيناريك التسعينات أك أنيا سياسة خارجية جد محتشمة ك 

. غير قادرة عمى تجاكز المبادئ التي كضعت منذ االستقالؿ

  ك مقابؿ ذلؾ التزمت الجزائر في عيد بكتفميقة بمعب دكر الكسيط في العديد مف المكاقؼ ك

 أيف لعب الرئيس بكتفميقة دكرا محكريا في اتخاذ 2000النزاعات مثؿ النزاع اإلثيكبي االريترم سنة 

إضافة لذلؾ تعد . قرار كقؼ إطالؽ النار بيف الطرفيف بصفتو رئيس االتحاد اإلفريقي في تمؾ الفترة

الجزائر حاليا طرفا ىاما في مسار المفاكضات القائمة بيف طرفي الصراع في مالي ك الذم أسفر 

 عمى التكقيع عمى اتفاؽ السمـ كالمصالحة كمرحمة ىامة نحك تسكية نيائية 2015 مام 15في 

كؿ مف ممثؿ عف   كقد كقع عمى الكثيقة إلى جانب فريؽ الكساطة الذم تترأسو الجزائر.لالزمة

كىي الحركة العربية  )العسكرية لشماؿ مالي-الحككمة المالية ك ممثميف عف الجماعات السياسية

. 2ك التنسيقية مف أجؿ شعب األزكاد كتنسيقية الحركات كالجبيات القكمية لممقاكمة لألزكاد المنشقة

ك قد اعتبر ىذا الحدث انجازا ىاما مف انجازات الدبمكماسية الجزائرية بالنسبة لمعديد مف األطراؼ 

 .اإلقميمية ك الدكلية
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 توجهات السٌاسة الخارجٌة األردنٌة فً عهد الملك عبد هللا الثانً: المطلب الثانً

ارتبطت السياسة الخارجية األردنية منذ تأسيس اإلمارة بمجمكعة مف المحددات التي أثرت كال 

زالت تؤثر بشكؿ مباشر عمى تكجياتيا الخارجية رغـ تغير ممككيا كصكال لمممؾ الحالي عبد اهلل 

:  الثاني، ىذه المحددات ىي

حيث ك كما سبؽ ك اشرنا رغـ صغر حجـ دكلة األردف جغرافيا إال أف :  المكقع الجغرافي لؤلردف:أكال

مكقعو في قمب الشرؽ األكسط مع حدكده الجغرافية مع كؿ مف العراؽ ك سكريا ك السعكدية مف جية  

ك ارتباطو التاريخي ك الجغرافي بالصراع العربي اإلسرائيمي مف جية ثانية، فرض ذلؾ عميو العديد مف 

التحديات األمنية ك اإلنسانية مثؿ مشكمة الالجئيف خصكصا في ظؿ انتشار نقاط التكتر في كؿ مف 

العراؽ ك سكريا ك فمسطيف ك ىك األمر الذم زاد مف أىميتو عمى المستكل اإلقميمي كشريؾ لمدكؿ 

. الغربية بالمنطقة

 لممممكة حيث يشار إلى أف األسرة الياشمية تعد امتدادا لنسؿ األسرة النبكية البعد اإلسبلمي: ثانيا

لمرسكؿ عميو الصالة ك السالـ ك ىك األمر الذم اتخذتو القيادات السياسية في األردف منطمقا أساسيا 

. في سياستيا الخارجية باعتبار نفسيا ممثال عف العرب ك المسمميف في المحافؿ الدكلية

تعد األردف مف بيف الدكؿ التي تشيد ندرة حادة في الثركات الطبيعية مف مياه ك مكارد طاقكية ك أخيرا 

عمى القيادات األردنية - شح المكارد- عمى عكس العديد مف الدكؿ التي تجاكرىا، ك قد حتـ ىذا األمر

ضركرة البحث عف بديؿ لتمكيؿ ميزانية االقتصاد األردني الضعيؼ ك ذلؾ عف طريؽ  المجكء أساسا 

لممساعدات الخارجية مف الدكؿ الكبرل خصكصا الكاليات المتحدة األمريكية األمر الذم يجعميا كدكلة 

في حالة تبعية دائمة لمسياسات الدكؿ المانحة لممساعدات، ك في ىذا اإلطار يشير الدكتكر محمد 



  

عكض اليزايمة إلى أف القرار السياسي في األردف ىك في حالة تبعية دائمة لمغرب ك الكاليات المتحدة 

األمريكية بسبب المساعدات االقتصادية التي أممتيا اإلمكانيات األردنية الشحيحة ك أصبحت تشكؿ 

. 1مظيرا مف مظاىر عالقات األردف الخارجية

ك قد تأثرت السياسة الخارجية األردنية في عيد الممؾ عبد اهلل الثاني بيذه المحددات، فمنذ تكليو 

 أعمف الممؾ أف تحقيؽ التنمية المستدامة ك الرفع مف مستكل النمك االقتصادم 1999السمطة سنة 

تقع التنمية المستدامة كالنمك االقتصادم كالرعاية االجتماعية في :"  حيث الداخمي ىي أىـ أكلكياتو

رأس أكلكيات جبللة الممؾ عبداهلل الثاني، كيمزميا مناخ يكفؿ تحقيقيا بمختمؼ كجكىيا السياسية 

، "2كاالقتصادية كاالجتماعية، لتزكيد األردنييف باألدكات التي تمكنيـ مف المساىمة في تطكير بمدىـ

 طرح الممؾ عبد اهلل العديد مف ك باعتبار السياسة الخارجية ألم دكلة تعد امتداد لسياستيا الداخمية

التي تـ طرحيا " األردف أكال"المبادرات مف اجؿ إصالح األكضاع بعد تكليو الحكـ لعؿ أىميا مبادرة 

 خطة عمؿ تيدؼ إلى ترسيخ ركح االنتماء بيف المكاطنيف، حيث  ك ىي عبارة عف 2002في نكفمبر 

أعمف الممؾ عف  " األردف أكال"، ك مف خالؿ مفيـك يعمؿ الجميع شركاء في بناء األردف كتطكيره

تغميب مصمحة األردف عمى غيرىا مف المصالح، كييدؼ الى نشر ثقافة االحتراـ ك "ضركرة  

التسامح، كتقكية مفاىيـ الديمقراطية البرلمانية كسيادة القانكف كالحرية العامة كالمحاسبة كالشفافية 
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 أف الضغكط الدكلية التي تتعرض ليا 1999انو أيقف بعد تكليو الحكـ سنة  " فرصتنا األخيرة"ذكر الممؾ عبد اهلل في مؤلفو   

دكلتو تجعمو أماـ حتمية التركيز عمى السياسة الخارجية، إال أف ىناؾ شؤكنا داخمية ذات أىمية كبيرة كانت تنتظر إيالءىا 
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في " برسالة عماف"، ك عمى الصعيد الدكلي أتبع الممؾ المبادرة المذككرة بما سمي 1"كالعدالة كالمساكاة

لمتكعية بجكىر الديف اإلسبلمي الحنيؼ كحقيقتو، الذم "  كمحاكلة مف المممكة عمكما 2004نكفمبر 

اني  ػػػػػػػجتمع اإلنسػػػػػػقدـ لمـ

ك قد كانت ىذه " .2أنصع صكر العدؿ كاالعتداؿ كالتسامح كقبكؿ اآلخر كرفض التعصب كاالنغبلؽ

الرسالة حسب العديد مف المحمميف محاكلة أردنية لمرد عمى االتيامات التي كجييا الغرب عمكما 

األردف تبنى " فإف ك حسب الرسالة 2001لإلسالـ ك المسمميف بعد االعتداءات اإلرىابية في سبتمبر 

نيجا يحرص عمى إبراز الصكرة الحقيقية لئلسبلـ ككقؼ التجني عميو كرد اليجمات عنو بحكـ 

المسؤكلية الدينية كالتاريخية المكركثة التي تحمميا قيادتو الياشمية بشرعية مكصكلة بالمصطفى 

" .3صمى اهلل عميو كسمـ

" كمنا األردف"ك بشكؿ أكثر تفصيال خصكصا فيما يتعمؽ بقضايا السياسة الخارجية، تـ إطالؽ مبادرة 

 بيدؼ تكحيد الرؤل ك الجيكد لمكاجية التحديات التي تكاجو األردف داخميا ك 2006في جكيمية 

خارجيا، ك في مجاؿ السياسة الخارجية أيف تـ تخصيص محكر خاص ضمف المبادرة يتعمؽ بتعامؿ 

لمكاجية جميع "األردف مع التحديات اإلقميمية، ك قد تـ التأكيد فيو عمى ضركرة بناء أردف قكم داخميا 

، في حيف دعت إلى ضركرة "4لمكاجية جميع محاكالت االختراؽ ك االستقكاء عؿ الكطف ك المكاطف
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تعزيز عالقات التعاكف ك التنسيؽ بيف األردف ك باقي الدكؿ العربية ك الغربية في مختمؼ المجاالت 

 كما تطرقت المبادرة إلى الكضع األمني 1...خصكصا األمنية المتعمقة بمحاربة اإلرىاب ك اإلنسانية

في العراؽ ككنيا كضعت بعد حكالي ثالث سنكات مف احتاللو مع النص عمى ضركرة تقديـ يد 

ىذا ك قد تطرقت المبادرة . المساعدة األمنية ك اإلنسانية مف اجؿ استقالؿ العراؽ ك استقراره ك كحدتو

في محكر خاض لبرنامج العمؿ الخاص بالقضية الفمسطينية مؤكدة ىنا عمى الدكر األردني الداعـ 

لمقضية مف خالؿ التأكيد عمى الحؿ السممي مف خالؿ المفاكضات بيف الطرفيف الفمسطيني ك 

 .2اإلسرائيمي ك رفض أم تسكية لمقضية الفمسطينية عمى حساب أمف كاستقرار األردف

ك قد قدمت العديد مف التفسيرات ك التعميقات حكؿ طبيعة السياسة الخارجية لمممؾ عبد اهلل فيناؾ مف 

كصفيا بالسياسة المعتدلة ك الكسطية التي تحاكؿ اإلبقاء عمى عالقات طيبة مع مختمؼ األطراؼ 

الدكلية العربية أك الغربية كما أف ىناؾ مف كصفيا بالسياسة البراغماتية التي تعمؿ لصالح الممؾ ك 

الحفاظ عمى القيادة : أكالن نظامو مف اجؿ ضماف استمرار األسرة الياشمية في الحكـ حيث تتكخى 

، ك قد 3تكفير الماؿ كالمساعدات الكافية لتحقيؽ اليدؼ األكؿ: ثانيان الياشمية عمى رأس النظاـ، ك 

، أيف ”السياسة الخارجية األردنية كتطكرىا“السفير السابؽ فؤاد البطاينة في كتابو تبنى ىذا الطرح 

يرل أف أىداؼ السياسة الخارجية األردنية تتمحكر حكؿ األسرة الممكية ك ضماف مصالحيا مف خالؿ  

قناع ىذا الغرب بأف ال بديؿ عف ىذه " المحاكلة الدائمة لكسب رضا الغرب كعدـ إغضاب إسرائيؿ كا 
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بقائو مستقرا، أما داخميا فقد تمثمت ىذه المستمزمات في تأميف جيش  القيادة الياشمية لحكـ البمد كا 

". 1كأجيزة أمف مكالية لمممؾ ترتبط مصالحيا كمصالح أفرادىا بمصالحو كبقائو عمى سدة العرش

ك عمى العمـك يمكف التطرؽ ىنا إلى أىـ تكجيات السياسة الخارجية األردنية في عيد الممؾ عبد اهلل 

: الثاني مف خالؿ النقاط التالية

مف خالؿ تكطيد العالقات األردنية مع كؿ مف الكاليات  تحقيؽ التقارب بيف األردف ك الغرب أكال

المتحدة األمريكية  ك االتحاد األكركبي، حيث قاـ الممؾ عبد اهلل خالؿ الستة أشير األكلى مف تكليو 

 مف اجؿ تكطيد 2العرش بزيارة عكاصـ كؿ دكؿ مجمكعة السبع الدكؿ األكثر تقدما ك ثراءا في العالـ

العالقات األردنية مع ىذه الدكؿ، كما تـ سنة إتماـ مفاكضات انضماـ األردف  مع منظمة التجارة 

 .العالمية حيث تعتبر حاليا عضكا في المنظمة

  عمى صعيد العالقات األردنية األمريكية فقد شيدت تحسنا ك تقاربا بيف البمديف خصكصا بعد تكتر 

 عمى 2001العالقة بينيما خالؿ حرب الخميج الثانية في التسعينات، ك قد كقع الممؾ األردني سنة 

اتفاقية تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة بيف البمديف ك التي تقضي برفع القيكد عمى حركة الصادرات 

، كما كاف أكؿ رئيس عربي زار كاشنطف بعد تنصيب الرئيس أكباما في افريؿ 3ك الكاردات بينيما

20094    
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  ك في إطار تطكير عالقاتو مع الطرؼ األكربي قاـ األردف بقيادة الممؾ عبد اهلل مف خالؿ الدخكؿ

بشكؿ رسمي في الشراكة االكركمتكسطية، ك سياسة الجكار األكربية ك بعدىا االتحاد مف اجؿ 

 .المتكسط

  ك في ما يتعمؽ بالحرب عؿ اإلرىاب كاف األردف مف بيف الدكؿ األكائؿ التي أعمنت دعميا لمحرب

، ك في ىذا اإلطار أيد 1 سبتمبر11 بعد أحداث 2001 سبتمبر 28األمريكية ضد اإلرىاب في 

الممؾ التدخؿ األمريكي في أفغانستاف في نفس السنة ك قاـ بالمشاركة في قكات حفظ السالـ 

،  ك تشير تصريحات لمسؤكليف أمريكييف أف األردف يعد طرفا فاعال في محاربة اإلرىاب 2بالمنطقة

بمنطقة الشرؽ األكسط بما يخدـ اإلستراتيجية األمريكية بالمنطقة ك إف كاف ىذا الدكر غير معمف ك 

ك قد تـ االتفاؽ بيف . 3غير مصرح بو بحجة تفادم المساس بمكقؼ األردف بيف الدكؿ اإلسالمية

 سبتمبر عمى إنشاء مركز عمميات ثنائي مف 11األردف ك ككالة االستخبارات األمريكية بعد أحداث 

ك إلى جانب ذلؾ . 4اجؿ التحقيؽ مع المشتبو في تكرطيـ مع الجماعات اإلرىابية غير األردنييف

تشارؾ األردف حاليا فيما يسمى بالتحالؼ الدكلي ضد تنظيـ الدكلة اإلسالمية ك ذلؾ عف طريؽ 

المساعدة في شف ضربات جكية ضد التنظيـ في سكريا ، خصكصا بعد اغتياليا لمطيار األردني 

، حيث ضاعفت مف عممياتيا التي يقكدىا سالح الجك األردني 2015في معاذ الكساسبة في فيفرم 

 .5عمى معاقؿ التنظيـ في كؿ مف سكريا ك العراؽ
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  ك فيما يخص المكقؼ األردني مف االعتداء األمريكي عمى العراؽ فقد صرح الممؾ عبد اهلل

كانت الحرب خطأ كبيرا ارتكبتو ...أنا كنت ضد تمؾ الحرب،:" بمعارضتو ليذه الحرب حيث يقكؿ

، إال انو قد تعرض لضغكط مف طرؼ اإلدارة األمريكية مف اجؿ إقامة قكاعد 1"الكاليات المتحدة

عسكرية لضرب العراؽ مف األراضي األردنية ك قد كافؽ األردف في األخير عمى نشر بطاريات 

ك مقابؿ ىذه . 2باتريكت لمدفاع الجكم مف اجؿ اعتراض صكاريخ سككد القادمة مف العراؽ

 مميكف دينار أردني مف كاشنطف 700 حكالي 2003المساىمة العسكرية المحدكدة تمقى األردف سنة 

كتعكيض عف الخسائر االقتصادية جراء الحرب، ك بعد تعرض األردف إلى اليجمات اإلرىابية عمى 

 كثؼ األردف مف تعاكنو األمني ك االستخباراتي مع اإلدارة األمريكية ك 2005فنادؽ في عماف سنة 

قد ساعد ذلؾ عمى الكصكؿ إلى قائد تنظيـ القاعدة في بالد الرافديف األردني أبك مصعب الزرقاكم 

 .20063ك قتمو في جكاف 

ك التي شيدت تكترا بعد حرب الخميج الثانية ، ك : العربية-بعث العبلقات األردنية محاكلة إعادة: ثانيا

قد حاكؿ الممؾ إعادة إحيائيا ك األكثر مف ذلؾ التركيز عمييا في سياستو الخارجية خصكصا في 

إقميميا مع دكؿ الخميج العربي، فبالنسبة لمعالقات األردنية الخميجية  ك في ظؿ التحديات التي تشيدىا 

المنطقة مف احتالؿ العراؽ، تزايد النفكذ اإليراني، الخكؼ مف المد الشيعي، انتشار اإلرىاب ك مؤخرا 

الثكرات الشعبية ك التخكؼ عمى األنظمة الممكية، أصبحت األردف بالنسبة لدكؿ الخميج حميفا عربيا 

ك -2011األمر دفع بدكؿ المجمس لمطمب مف األردف االنضماـ كدكلة عضك في التكامؿ في مام 
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ك في مقابؿ ىذا التعاكف األردني قدمت دكؿ - ىي حاليا بصدد تحقيؽ إجراءات االنضماـ بيف الطرفيف

المجمس ك عمى رأسيا السعكدية امتيازات اقتصادية ىامة لألردف في إطار مساعدات مالية ك 

ك . استثمارات، كما تؤمف السعكدية ك باقي دكؿ الخميج مكارد ىامة لمنفط خصكصا منذ احتالؿ العراؽ

مكاقع لمحكثييف ضد " قد تـ مؤخرا مشاركة األردف إلى جانب دكؿ المجمس فيما يسمى بعاصفة الحـز

كالقكات المكالية لمرئيس اليمني السابؽ عمي عبد اهلل صالح في اليمف ك ذلؾ عف طريؽ استيداؼ 

 .1مكاقع لمحكثييف كالقكات المكالية لمرئيس اليمني المخمكع عمي عبد اهلل صالح

 خصكصا بعد انييار االىتماـ بالقضية الفمسطينية عمى أنيا امتداد لؤلمف القكمي األردني: ثالثا

 ك نظرا العتبارات القرب الجغرافي ك العامؿ السكاني كما اشرنا، 2000عممية السالـ في أكسمك سنة 

يحاكؿ األردف خالؿ عيد الممؾ عبد اهلل الثاني أف يبقي عمى دكره ككسيط في الصراع بيف 

الحث عمى إعادة بعث مفاكضات السالـ مع االستفادة  الفمسطينييف ك اإلسرائيمييف، ك ذلؾ عف طريؽ 

 القمة 2003مف العالقات األردنية األمريكية ك اإلسرائيمية الطيبة ك قد رعى األردف في جكيمية 

 بعد كفاة ياسر 2004في مدينة العقبة، كما أيد سنة « األمريكية ػ الفمسطينية ػ اإلسرائيمية»الثالثية 

عرفات العكدة لممفاكضات عؿ أساس مبدأ األرض مقابؿ السالـ، ك قد كاف األردف دائـ التأكيد عؿ 

ك قد تـ مؤخرا عقد اتفاؽ ثالثي بيف األردف . 2 خالؿ كؿ الجكالت2002المبادرة العربية لمسالـ لسنة 

البحر الميت بالبحر األحمر التي مف كصؿ ك السمطة الفمسطينية ك إسرائيمي مف اجؿ إنشاء قناة 

 عمى 2015، ك قد كقعت األردف ك إسرائيؿ سنة 2013شأنيا تكفير مكارد مائية لألردف في ديسمبر 
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 مميكف 900 في إجراءات التشييد ك قد حددت الميزانية المبدئية لممشركع ب أاتفاؽ ثنائي مف اجؿ البد

 . 1دكالر

 حدود تأثٌر النسق العقٌدي على اتخاذ القرار فً النظامٌن الجزائري و األردنً: المطلب الثالث

ذكرنا في الفصؿ األكؿ مف الدراسة أف عقائد صانع القرار تمثؿ مصفاة عف طريقيا ينتقي 

صانع القرار المعمكمات التي ترده مف البيئة الخارجية ك كذا البدائؿ التي تتكافؽ مع ما يعتقده، ك مف 

اجؿ إثبات عالقة الترابط ك التأثير بيف عقائد صناع القرار محؿ الدراسة ك قراراتيـ في السياسة 

  .الخارجية سنعتمد عمى استخداـ منيج التكافؽ اللكسندر جكرج ك الذم اشرنا إليو فيما سبؽ

ك مف خالؿ دراستنا لألنساؽ العقيدية لكؿ مف الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة ك الممؾ األردني 

عبد اهلل الثاني كجدنا أف ىنالؾ العديد مف نقاط التشابو ك كذا االختالؼ في عقائدىـ السياسية المستقاة 

مع اإلشارة ىنا أف كالىما قد تكلى  مف تحميمنا ألىـ خطبيـ السياسية ك كذا التصريحات الصحفية

ك بالتالي فقد عايشا نفس ) فترة إعداد الدراسة ( ك ما زاال إلى يكمنا ىذا 1999الحكـ خالؿ سنة 

 سبتمبر، 11الظركؼ الدكلية ك التحديات الدكلية مثؿ استمرار ك تعقد القضية الفمسطينية، أحداث 

ك إف - ك قد كاف لكمييما تككيف عسكرم  ...احتالؿ العراؽ،  انتشار اإلرىاب ، الثكرات العربية

ك ىك األمر الذم انعكس عمى نظرتيما لمخيارات السياسية ك العسكرية، كما  تأثر - اختمفت الظركؼ

كالىما بقائد سياسي أخذا منو تككينيما السياسي ك نقصد ىنا الرئيس السابؽ اليكارم بكمديف بالنسبة 

لبكتفميقة ك الذم كاف بكتفميقة كزيره لمشؤكف الخارجية، ك األب الممؾ الحسيف بالنسبة لمممؾ عبد اهلل، 

.  لذلؾ يرل الكثير مف المحمميف أف قراراتيما في السياسة الخارجية تعد امتدادا لسياسة سمفيما
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 ك بالنسبة لنقاط التشابو بيف عقائد صناع القرار ك جدنا أف كؿ مف بكتفميقة ك عبد اهلل الثاني يؤمناف 

بالجك المتكتر الذم تعيش فيو الدكؿ العربية اليـك مف انتشار لإلرىاب ك استمرار الصراع العربي 

اإلسرائيمي، كما تحدث بكتفميقة عمى مكانة الدكؿ اإلفريقية في ىذا النظاـ الدكلي الذم ال يرعى حقكؽ 

ك يعد اإلرىاب حسبيما ىك أىـ عدك تعاني منو اإلنسانية في كقتنا الحاضر ك السبب . الدكؿ الضعيفة

في ظيكره ك انتشاره حسبيما ىك الشعكر باإلحباط ك التيميش ك ال لعالقة لذلؾ بالديف اإلسالمي ك 

ىذا . يؤكد كالىما ىنا عمى ضركرة استخداـ كؿ الكسائؿ مف اجؿ القضاء عميو العسكرية منيا ك المينة

ك يتفؽ كالىما في تكصيؼ النظاـ الدكلي بالنظاـ األحادم القطبية الذم تيميف عميو الكاليات المتحدة 

.  األمريكية

لكف ىذا التشابو في كجيات النظر بيف القائديف ككنيما عمى رأس السمطة في دكلتيف مف الدكؿ 

العربية، ال ينفي كجكد اختالؼ في عقائدىما السياسية ك التي انطالقا منيا كاف  لكؿ منيما نيجو 

: الخاص الذم اختاره إلدارة السياسة الخارجية ، ك تتحدد أىـ االختالفات في نقطتيف جكىريتيف

 نظرة القائد لدكر دكلتو في السياسة الدكلية، ففي حيف يرل الرئيس بكتفميقة في الجزائر دكلة تساىـ أكال

بشكؿ محكرم في التعبير عف مصالح إفريقيا ك انشغاالتيا في المحافؿ الدكلية خصكصا في ظؿ نظاـ 

العكلمة الجائر عمى حد تعبيره ك انطالقا مف ىذه المعتقدات يمكف تفسير االىتماـ الكبير الذم تكليو 

الخارجية الجزائرية بالقضايا اإلفريقية األمنية منيا ك اإلنسانية ك األىـ مف ذلؾ االقتصادية حيث تعد 

. الجزائر حاليا ممثال ىاما لالتحاد اإلفريقي في المحافؿ الدكلية

ك مقابؿ ىذه الرؤية،  يرل الممؾ عبد اهلل في األردف دكلة راعية لمسالـ خصكصا فيما يتعمؽ بدكرىا 

 لذلؾ :"في الصراع العربي اإلسرائيمي ك قضايا المشرؽ العربي عمكما ك يتجمى ذلؾ مف خالؿ قكلو



  

كاف األردف كال يزاؿ قائدا في السعي مف أجؿ السبلـ كتحمؿ في سبيؿ ذلؾ عمى مر العقكد المخاطر 

ك انطالقا مف ىذه الرؤية لطالما ركز الممؾ في خطاباتو عمى القضية "  التي يتطمبيا السبلـ

الفمسطينية ك ضركرة العكدة لمحكار بيف اإلسرائيمييف ك الفمسطينييف ك قد كانت األردف راعية ك مشرفة 

. عمى العديد مف المفاكضات إلى يكمنا ىذا 

اإلستراتيجية التي اختارىا القائد لمتعامؿ مع القضايا الدكلية، ك التي ترتبط بدكرىا بطبيعة نظرة : ثانيا

القائد التشاؤمية أك التفاؤلية لمسياسية الدكلية، ففي حيف يبدك الرئيس بكتفميقة أكثر تشاؤما حياؿ 

،  يبدك الممؾ عبد اهلل مف خالؿ خطاباتو "حالة جد مزرية" السياسة الدكلية مف خالؿ تكصيفيا بأنيا 

القرف الذم نعيش فيو يكٌفر إمكانات ىائمة مف اجؿ إيجاد مستقبؿ "أكثر تفاؤال حيث يرل أف ىذا 

". أفضؿ

مف األعداء حيث تعد الدكؿ الغربية   ك قد انعكست ىذه النظرة عمى طبيعة تحديد القائديف لمحمفاء

أكثر حمفاء األردف في نظر الممؾ عبد اهلل  مف خالؿ التقارب الكبير الحاصؿ بيف كؿ مف األردف ك 

ك كما – الكاليات المتحدة األمريكية ك يبدك األمر أكثر كضكحا في مكضكع القضية الفمسطينية أيف 

كاف الممؾ عبد اهلل دائـ التأكيد عمى الدكر الياـ لمكاليات المتحدة األمريكية كدكلة راعية - ذكرنا سابقا

 1999 لمفاكضات السالـ حتى عمى حساب الداخؿ األردني في القضية الفمسطينية حيث  قاـ سنة

بحظر نشاط حركة حماس باألردف بحجة النشاط اإلعالمي ك السياسي لمحركة ك مقابؿ ذلؾ عمؿ 

 ك ىك ما يتكافؽ ك السياسة الخارجية األمريكية حياؿ القضية، 1عمى التحالؼ مع السمطة الفمسطينية

فاألردف اختار التحالؼ مع الطرؼ األمريكي ك الحرص عمى تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية كدكلة 
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راعية لمسالـ في كؿ المجاالت خاصة األمنية مف خالؿ دعميا في الحرب عمى أفغانستاف ك تقديـ 

ىذا في . المساعدة في حربيا ضد اإلرىاب عمكما ك تنظيـ الدكلة اإلسالمية مؤخرا كما سبؽ ك أسمفنا

حيف أكدت الجزائر في عيد بكتفميقة عمى ضركرة حؿ القضايا العربية في إطار عربي حيث لطالما 

 .أكد عمى دكر الجامعة العربية ك األمـ المتحدة كطرؼ دكلي

كما انعكست النظرة التشاؤمية لمرئيس بكتفميقة عمى السياسة الخارجية التي رسميا لمجزائر ك 

حيث تؤكد عمى عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، فرغـ كؿ التي كثيرا ما تكصؼ بالحذرة 

التحديات التي تحيط بالجزائر عمى األقؿ في محيطيا اإلقميمي مف جية ك الدكر القيادم الذم تتطمع 

إليو خاصة عمى المستكل القارم مف جية ثانية إال أنيا ما زالت تؤكد في سياستيا الخارجية عمى مبدأ 

 1999عدـ التدخؿ الذم أصبح مبدأ مف مبادئيا الراسخة ك قد صرح بكتفميقة في األمـ المتحدة سنة 

كاآلف نتكمـ عف حؽ التدخؿ، :" أ ىك عبارة عف اقتناع شخصي بالنسبة إليو حيث قاؿدبأف ىذا المب

فأنا أتأثر شخصيا عندما أرل أف شخصا يػحػاكؿ اغاثة طفؿ يتعرض لمضرب فػي الػمنزؿ الػمػجػاكر، 

كلكف بيذا العمؿ يككف ىذا األخير قد ارتكب مػخالفة لمقانكف فأنا أعتقد أف ىذا مساسا بػحػقكؽ 

ف ضرب إبنو ك مرد ىذا ". 1اإلنساف كبػحؽ الجار ىذا فػي أف ينعـ بالراحة ك اليدكء فػي بيتو كا 

المكقؼ بالنسبة لبكتفميقة ىك تخكفو مف استعماؿ ىذا المبدأ كحجة مف اجؿ إضفاء الشرعية عمى 

آخر معقؿ تػحتمي بو "األفعاؿ التي مف شأنيا انتياؾ سيادة الدكؿ الضعيفة ك التي تعد حسب بكتفميقة 

".       2الدكؿ
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فمثال لقد كصؼ الدكر الجزائرم في األزمة في مالي بالدكر المحتشـ ك المبيـ في بعض األحياف 

 ك قد مثمت ىذه 2006حيث رغـ معرفتيا بحيثيات الصراع في مالي ككنيا كانت طرفا في حمو سنة 

األزمة فرصة بالنسبة لمسياسة الخارجية الجزائرية مف اجؿ تكلي دكر قيادم إفريقيا لكف قرار الخارجية 

، ك ذلؾ لعدة أسباب 1"مبيما بالنسبة لمكثيريف حيث اتبعت سياسة انتظر ك ترقب "الجزائرية كاف 

منيا االلتزاـ بقاعدة عدـ التدخؿ ك القمؽ مف مكضكع التدخؿ األجنبي إضافة إلى التخكؼ مف امتداد 

التزمت - منذ عكدة الصراع  - 2012كما أنيا منذ سنة . 2خطر التيديد المتطرؼ إلى أراضييا 

الحياد ك أكدت عمى الحؿ السممي رغـ الضغكطات الخارجية عمييا مف اجؿ التدخؿ أك عمى األقؿ 

إقامة قكاعد عسكرية عمى أراضييا ك كاف دكرىا خالؿ األزمة منحصرا في اإلشراؼ إلى جانب األمـ 

.  المتحدة عمى المفاكضات بيف طرفي النزاع كما سبؽ ك اشرنا

ك إذا ما حاكلنا دراسة مدل تكافؽ السياسة الخارجية لمقائديف مع قراراتيما في السياسة الخارجية عمى 

النحك الذم صاغو الكسندر جكرج، فالبد لنا مف دراسة ك تحميؿ قرارات معينة اتخذىا كال القائديف مف 

اجؿ تحديد بدائؿ القرار ك تحميؿ القرارات المتخذة ك لعمنا ىنا سنحاكؿ التركيز عمى مكقؼ الدكلتيف 

 2001 سبتمبر 11مف مكضكع الحرب عمى اإلرىاب التي باشرتيا الكاليات المتحدة منذ أحداث 

: باعتبارىا حدثا دكليا اثر بشكؿ مباشر عمى كال الدكلتيف

بالنسبة لممكقؼ الجزائرم مف الحرب عمى اإلرىاب، فعمى الرغـ مف معاناة الجزائر مف كيالت ؼ

اإلرىاب داخميا خالؿ التسعينات، ك قد كانت مف بيف الدكؿ التي حاكلت لفت االنتباه إلى ىذا الخطر 

 سبتمبر حيث شكمت محطة 11العالمي خارجيا، إال أف محاكالتيا لـ تأخذ منحى دكليا إال بعد أحداث 
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تطمب األمر :" ىامة في إستراتيجية مكافحة اإلرىاب عالميا حيث يقكؿ الرئيس بكتفميقة في ىذا السياؽ

 سبتمبر، التي ضربت أعظـ قكة في العالـ بنيكيكرؾ ككاشنطف، يتجمى 11انتظار كقكع اعتداءات 

ك عمى ". لمعالـ ما آلفة اإلرىاب مف بعد دكلي، كضركرة مكاجيتو ضمف جبية عالمية جامعة مكحدة

حيث الرغـ مف كؿ ىذا التأخير إال أف الجزائر قد استفادت دكليا مف حيث مكقعيا في السياسة الدكلية 

 سبتمبر اإلرىابية في الكاليات المتحدة أعيدت الجزائر إلى الحظيرة، ك استغؿ 11بعد ىجمات " ك 

الرئيس بكتفميقة ىذه الحكادث المأساكية بميارة إلعادة ترتيب احتياجات األمف ك السياسة الخارجية 

ك قد أعطيت الجزائر . في الجزائر مع االحتياجات األمريكية كركج الجزائر كشريؾ ميـ في اإلرىاب 

أخيرا نكعا مف شرعية المحارب التي طالما طمعت فييا شبيية بالشرعية الثكرية التي كانت تتمتع 

بيا بيف دكؿ عدـ االنحياز خبلؿ ستينات ك سبعينات القرف الماضي نتيجة لحرب االستقبلؿ التي 

 .1"خاضتيا ضد فرنسا

ك قبؿ ذلؾ كعد الرئيس بكتفميقة عند تكليو الحكـ انو سيعيد لمجزائر مكانتيا الدكلية الالئقة ك كاف ممؼ 

محاربة اإلرىاب بالنسبة لو ىك نقطة االنطالؽ حيث كانت الجزائر دائمة التشديد عمى ضركرة تبني 

إستراتيجية مشتركة لمحاربتو، ك مع كقكع أحداث سبتمبر كجيت الكاليات المتحدة األمريكية  اىتماميا 

بالجزائر لتككف حميفتيا في محاربة اإلرىاب في قارة إفريقيا، لكف الرئيس بكتفميقة ىنا كانت لو كجية 

نظره الخاصة في محاربة الظاىرة  ك ذلؾ بعدـ الخمط بيف اإلرىاب ك الديف اإلسالمي مف جية ك 

ك ىك . ضركرة القضاء عمى اإلرىاب مف خالؿ القضاء عمى األسباب الكامنة كراءه مف جية ثانية

بذلؾ يككف قد رسـ مسارا مغايرا لمحاربة اإلرىاب عكس ما دعت إليو الكاليات المتحدة األمريكية التي 
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كانت تدعك لمتدخؿ المباشر مف اجؿ القضاء عميو باالعتماد أساسا عمى الكسائؿ العسكرية، ك انطالقا 

منو عارضت الجزائر االعتداء األمريكي في كؿ مف أفغانستاف ك العراؽ، كما كاف ليا مشاركة 

محتشمة في إستراتيجية الحرب عمى اإلرىاب في إفريقيا مف خالؿ المبادرات األمريكية المذككرة حيث 

إضافة . اقتصرت المشاركة الجزائرية عمى التنسيؽ االستخباراتي حكؿ تحركات الجماعات اإلرىابية

لممشاركة في عمميات التدريب كالمناكرات المشتركة مع التحفظ ك رفض إرساؿ جيكشيا لممحاربة في 

الخارج ك رفض إقامة قكاعد عسكرية عمى أراضييا بحكـ قاعدة عدـ التدخؿ عمى النحك الذم شرحناه 

. سابقا

ك ما يمكف التأكيد عميو ىنا ىك أف األكضاع األمنية التي تشيدىا إفريقيا ك العالـ العربي تمكف 

الجزائر مف تبكأ دكر استراتيجي عمى المستكل اإلقميمي عمى األقؿ لكنيا قررت االلتزاـ بقاعدة عدـ 

- رحمو اهلل–التدخؿ التي تعد معتقدا شخصيا ك مبدأ تاريخيا بالنسبة لبكتفميقة منذ أياـ اليكارم بكمديف 

  .الذم كانت كزير خارجيتو

الذم أعمف منذ بداية الحرب تأييده ك دعمو لمكاليات المتحدة في أما بالنسبة لمممؾ عبد اهلل الثاني 

سنركز ىنا عمى قرار الممؾ في المكقؼ مف العدكاف األمريكي حربيا ضد المتطرفيف كما سماىا، ك 

الحرب عمى العراؽ كضعت صانع القرار األردني بيف الكقكؼ إلى جانب  حيث أف 2003عمى العراؽ 

- الذم كاف يكرد لألردف بأسعار مخفضة - العراؽ العتبارات العركبة ك اإلسالـ ك كذا مصادر النفط 

ك بيف التحالؼ مع الكاليات المتحدة باعتبارىا صاحبة فضؿ المساعدات المالية الكبيرة مف اجؿ 



  

 ك كما رفع الرئيس األمريكي األسبؽ جكرج بكش االبف شعاره في الحرب 1ضماف استمرار المساعدات

:  كاف صانع القرار األردني بيف خياريف" مف ليس معنا فيك ضدنا"عمى اإلرىاب 

يتعمؽ بالتحالؼ مع الكاليات المتحدة في الحرب ك تقديـ كؿ يد العكف خصكصا في النكاحي : األكؿ

العسكرية مف اجؿ المساعدة في ضرب العراؽ، لكف ىذا القرار بالطبع سيككف لو عكاقبو الكخيمة عمى 

الداخؿ األردني ك عمى العالقات األردنية العربية ك مع العراؽ عمى كجو التحديد باعتبار أف األردف 

كاف يستفيد مف النفط العراقي بأسعار مخفضة، أما عمى الجبية الداخمية فالي جانب المعارضة 

 شخصية 95الشعبية لمعدكاف عمى العراؽ العتبارات العركبة ك اإلسالـ قامت مجمكعة مشكمة مف 

سياسية معركفة في األردف بالتكقيع عمى عريضة طالبك فييا الممؾ بمعارضة الحرب ك اعتبارىا فعال 

.   2غير مشركع

 فيك يتعمؽ بمعارضة الحرب ك بالتالي خسارة الكاليات المتحدة األمريكية كدكلة حميفة ك :الثانيأما 

منو خسارة المساعدات المالية التي كانت تقدميا خصكصا بعد تجربة المكقؼ األردني مف حرب 

الخميج الثانية ك الذم أدل إلى خسارة ىذه المساعدات إلى غاية التكقيع عمى معاىدة السالـ مع 

.  19943إسرائيؿ سنة 

 تجنب الكقكع في"حاكؿ الممؾ الخركج مف المكقؼ القرارم الصعب مف خالؿ ك قد 

ك ذلؾ بإعرابو بأف الحرب عمى العراؽ ىي خطأ كبير تتخذه الكاليات المتحدة ك " االختيار

مف شأنو أف ييز االستقرار في المنطقة كميا، لكنو في نفس الكقت لـ يعرب عف معارضتو 
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التامة لمحرب كما انو في األخير قد كافؽ عمى تقديـ مساعدات عسكرية بقيت في معظميا 

طي الكتماف ك ىك ما مكف األردف مف الحصكؿ عمى مساعدات مالية كبيرة عمى النحك 

.  الذم اشرنا إليو سابقا

ك بقراره ىذا يككف الممؾ األردني قد اختار التحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية فكفقا لحسابات 

الربح ك الخسارة فإف التحالؼ مع أمريكا مف شأنو أف يحقؽ مصالح األردف في خصكصا في ظؿ 

ك ىك القرار الذم يتكافؽ ك عقائد .  1نظاـ األحادية الذم تسيطر عميو الكاليات المتحدة كقكة عظمى

الممؾ السياسية التي ترل في الكاليات المتحدة األمريكية الشريؾ األىـ بالنسبة لألردف سياسيا ك امنيا 

اإلستراتيجية السياسية التي رسميا لألردف القائمة عمى ضركرة االنفتاح عمى العالـ كما يتكافؽ ك 

ك قد فسر ىذا . الخارجي مف اجؿ ضماف االحتياجات ك المساعدات الالزمة لبمده الضعيؼ اإلمكانيات

القرار األردني باعتبارات براغماتية تتعمؽ برغبة الممؾ في الحفاظ عمى الحكـ ك شرعيتو عمى رأس 

. 2السمطة مف خالؿ تأميف مكارد اقتصادية مف شأنيا تحقيؽ االستقرار ك األمف االقتصادم الالـز لذلؾ
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: خبلصة

ما يمكف قكلو في األخير أف متغير النسؽ العقيدم لصانع القرار يعد مف المتغيرات اليامة في 

تحميؿ ك فيـ عممية صنع القرار في الدكلة، خصكصا إذا ما اقترنت مع مجاؿ كاسع مف الصالحيات 

القرارية ك بالتالي يعد تحديد معالـ عقائد صانع القرار الخطكة األكلى التي ينبغي أف يتخذىا الباحث 

ك قد كجدنا ضمف ىذا الجزء مف الدراسة أف النسؽ العقيدم . مف اجؿ فيـ ك تفسير مكقؼ قرارم معيف

الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة ك كذا الممؾ األردني عبد اهلل بيف : لصناع القرار محؿ الدراسة

الحسيف قد اثر بشكؿ مباشر عمى عممية صنع القرار في دكلتييما خالؿ فترة حكميما التي انطمقت 

ك كجدنا أف ىناؾ تكازيا ممحكظا بيف عقائدىما التي كجيت  (فترة إعداد الدراسة) إلى يكمنا 1999منذ 

. سياستيما الخارجية ك القرارات التي اتخذاىا لمتعامؿ مع التحديات الداخمية ك الخارجية المطركحة

ك ما يبقى التأكيد عميو في األخير أف مكضكع التمييز بيف األنظمة الجميكرية أك الممكية في 

دراسات الحالة العربية يؤكد انو ال فرؽ بيف النمطيف ال مف حيث صالحيات الرئيس أك الممؾ الكاسعة 

ك ال مف حيث عممية صنع القرار ك األطراؼ المشاركة فييا حيث كجدنا مف خالؿ تتبع مسار السياسة 

الخارجية لكؿ مف الجميكرية الجزائرية ك المممكة األردنية كجدنا أنيا تأثرت بشكؿ كبير بعقائد صناع 

القرار فييا األمر الذم يؤكد فرضية أف العالـ العربي يعد مف بيف أكثر الدكؿ تأثرا بشخصانية صناع 

.  القرار فييا
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 العربية ك دكر النسؽ األنظمةنستخمص مف خالؿ دراستنا حكؿ حيثيات صنع القرار في 

 تتأثر العربية األنظمة عممية صنع ك اتخاذ القرار في أفالعقيدم لرئيس الدكلة في العممية القرارية 

ك مف . بشكؿ مباشر بعقائد صانع القرار التي تتحدد معالميا كفقا لمخمفية االجتماعية ك السياسية لمقائد

 عقائد صناع القرار في كؿ مف الجزائر أىـ ىناؾ تكازيا ممحكظا بيف أفخالؿ النماذج المدركسة كجدنا 

 ك مف خالؿ . لمسياسة الخارجية لبمدييماإدارتيما إطار القرارات التي اتخذاىا في أىـ ك بيف األردفك 

الدراسة المعمقة لمكضكع النسؽ العقيدم ك تأثيره عمى عممية صنع القرار في النظاميف الجزائرم ك 

األردني تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج النظرية ك العممية المتعمقة بالدراسة المقارنة لمنمكذجيف نكردىا 

 :بالتفصيؿ في النقاط التالية

 : النتائج النظريةأكال

 القرارية نحك عممية جمع  أف عممية صنع القرار في الدكلة ىي عممية معقدة تبدأ مف إدراؾ المشكمة

مع التأكيد . المعمكمات حكليا ك تحديد البدائؿ المتاحة ك بالتالي اتخاذ القرار المناسب لمتعامؿ معيا

ىنا عمى محكرية دكر صانع القرار ككنو مف يقـك باختيار البديؿ المناسب ك الذم يضمف مف 

 . خاللو تحقيؽ اكبر المكاسب ك اقؿ الخسائر

  كما تتداخؿ في إطار عممية اتخاذ القرار العديد مف العكامؿ الداخمية ك الخارجية التي تسمى بالبيئة

القرارية حيث تصنؼ إلى عكامؿ متعمقة بالبيئة الداخمية لمدكلة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، 

ك عكامؿ تتعمؽ بظركؼ البيئة الدكلية مف حيث ىيكمية النظاـ الدكلي ك األطراؼ الفاعمة ... قانكنيا

ىذا إلى جانب البيئة النفسية لصانع القرار ك التي أكد كؿ مف ... فيو دكال ك مؤسسات دكلية



  

عمى دكرىا المحكرم ضمف " ىاركلد ك مارغريت سبركت"الباحثاف في ميداف السياسة الخارجية 

 .عممية صنع القرار

  ىناؾ مجمكعة مف الظركؼ التي تجعؿ مف صانع القرار ىك الحمقة المحكرية في العممية القرارية

الحدكد الزمنية لممشكمة خصكصا في ظؿ مكقؼ األزمة الذم يخمؽ صعكبة ككؿ لعؿ مف أىميا 

في التفكير ك اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لصانع القرار نظرا لمخصائص الثالثة لممكقؼ 

، إضافة إلى حجـ ك طبيعة المعمكمات المتكافرة (التيديد، ضيؽ الكقت ك عنصر المفاجأة)األزمكم 

 .األمر الذم يعظـ مف دكر الفرد صانع القرار ك محدداتو النفسية في ىذا اإلطار... حكؿ المكقؼ

  تتعدد ك تتنكع العكامؿ النفسية المتعمقة بالقائد السياسي بيف اإلدراؾ، الشخصية، التصكرات الذىنية

عمى  "مرغريت ىرماف"ك العقائد السياسية حيث يؤكد الباحثكف في ميداف عمـ النفس السياسي أمثاؿ 

أف البيئة النفسية لمقائد تمعب دكر الكسيط بيف البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية مف جية كبيف القرار 

 .المتخذ مف جية أخرل

  مف  الفرد يطكرىايعتبر النسؽ العقيدم أىـ ىذه األبعاد ك يتعمؽ باألحكاـ االحتمالية الذاتية التي

 كما تحدد التي تصؼ لو مككنات ىذا العالـ ك خالؿ تعاممو ك خبرتو مع العالـ الخارجي المحيط بو

ك بالنسبة لمقائد السياسي فيرتبط النسؽ السياسي العقيدم بكجية نظره . كجية نظره لمحياة عمكما

لمحياة السياسية عمكما ك قد صنفيا الباحثكف في ىذا المجاؿ إلى العقائد السياسية الفمسفية ك 

 .العقائد السياسية األدائية ك تشكؿ في النياية ما يسمى بالنسؽ االجرائي لمقائد

  ،يحكم النسؽ اإلجرائي مختمؼ آراء ك تكجيات القائد السياسي حكؿ الكاقع السياسي المحيط بو

- العقائد الفمسفية-حيث تصنؼ ىذه العقائد إلى عقائد فمسفية ك عقائد إجرائية، يقصد باألكلى

تصكرات القائد حكؿ جكىر الحياة السياسية، طبيعة ك أصؿ الصراع السياسي، دكر الفرد في 



  

 معتقداتو حكؿ الكسائؿ كاألدكات  أما عف العقائد األدائية فيي...التطكر التاريخي لألحداث

 .المستخدمة في تسيير الحياة السياسية

  تتأثر عممية بناء النسؽ العقيدم بما عايشو الفرد في حياتو اليكمية ك كذا بما خبره مف تجارب

سياسية، ك بالتالي فإف دراسة ك تحميؿ النسؽ العقيدم تتطمب الرجكع لمخمفية االجتماعية ك 

السياسية لمقائد مف خالؿ تتبع أىـ المحطات التي عايشيا منذ كالدتو إلى حيف تقمده لممنصب 

 .السياسي

  يعد المنيج االجرائي المعتمد في الدراسة مف بيف أىـ المناىج المتكافرة ك التي شيدت استخدامات

منيج الذكاء : ك تركيزنا عمى ىذا المنيج ال ينفي كجكد مناىج أخرل لمدراسة مثؿعدة 

إال انو ك نظرا لالنتقادات التي ... االصطناعي، منيج الخريطة المعرفية، منيج األسمكب السياسي

كجيت ليذه المناىج مف حيث عدـ قدرتيا عمى التكصؿ إلى نتائج دقيقة إضافة إلى الغمكض الذم 

يشكب ىذه المناىج حيث لـ يثبت استخداميا في الحاالت العربية، ىذا مف جية ك نظرا لالمتيازات 

التي يتكافر عمييا المنيج اإلجرائي مف دقة في التحميؿ ك سيكلة االستخداـ مف جية ثانية فقد تـ 

 .االعتماد عميو في تحميؿ األنساؽ العقيدية لمصناع القرار محؿ الدراسة

  ك يعتبر المنيج اإلجرائي احد أىـ إسيامات الباحث الكسندر جكرج الذم حاكؿ تبسيطو مف خالؿ

كضع مجمكعة مف النقاط األساسية ك التي ُتمكف مف رسـ ك تحديد معالـ النسؽ العقيدم لمفرد ك 

نظرتو لمعالـ الخارجي ك بالتالي سمككو السياسي ك ذلؾ بطرح مف مجمكعة مف األسئمة التي تتعمؽ 

بمجمؿ جكانب النسؽ اإلجرائي لمفاعؿ السياسي حيث صنفيا إلى أسئمة تتعمؽ بالعقائد الفمسفية ك 

 .العقائد اإلجرائية



  

  ك بطرح ىذه األسئمة كمحاكلة لفيـ عقائد صانع القرار حكؿ العالـ الخارجي، يتمكف الباحث في

مجاؿ األنساؽ العقيدية مف تحميؿ ك استخراج المالمح األساسية لمنسؽ العقيدم لمختمؼ القادة 

السياسييف ك ذلؾ مف خالؿ تحميؿ خطاباتيـ، لقاءاتيـ الصحفية ك مختمؼ أشكاؿ إنتاجاتيـ الفكرية 

 .باالعتماد عمى تقنية تحميؿ المضمكف

  تـ تطكير النيج االجرائي عف طريؽ تقنية الفعؿ في السياؽ التي استخدمت في العديد مف البحكث

األكاديمية األمريكية، لكف رغـ أىميتيا إال أنيا غير مستخدمة في النطاؽ العربي ك لربما ستككف 

أجكبة ك تحميال " الفعؿ في السياؽ"ك تكفر تقنية مستقبال مجاال بحثيا ىاما في البحكث العربية، 

كميا لألسئمة العقيدية التي طرحيا الكسندر جكرج في النسؽ العقيدم عمى أساس أف األفعاؿ تعد 

األستاذاف   تـ تطكير ىذه التقنية مف قبؿ التعبير المغكم عمى عالقات القكة داخؿ الجمؿ، ك قد

 حيث تيتـ بتحميؿ مضمكف الكثائؽ (walker and schafer)ستيفيف ككلكر ك مارؾ شافير 

ك ذلؾ بالتكافؽ مع األسئمة العقيدية التي حددىا  (..خطابات ، تصريحات، مذكرات)المفظية 

   transitive verbsالكسندر جكرج لمنسؽ اإلجرائي عف طريؽ إحصاء ك تحميؿ األفعاؿ المتعدية 

 .the verbs in context system VICSك تسمى ىذه التقنية بتقنية األفعاؿ في السياؽ 

 :ك ىي النتائج المتعمقة بالحالة المدركسة: النتائج العممية: ثانيا

 تختمؼ األنظمة السياسية العربية مف حيث تشكيميا ك المؤسسات الفاعمة إلى بالنسبة لمدكؿ العربية 

جانب طبيعة الحكـ فييا بيف النظـ الجميكرية أك الممكية، ك تبعا ليذا االختالؼ تتعدد ك تختمؼ 

األنظمة عممية صناعة القرار فييا، إال أنيا تشترؾ في خصائص مشتركة بينيا حيث تتميز غالبية 

خصكصا مف حيث عدـ كضكح األطراؼ المسؤكلة عف  بغمكض عممية صنع القرار السياسية العربية 



  

صنع القرار حيث تتعدد المؤسسات المشاركة سكاءا رسمية أك غير رسمية ك تتبايف مف نظاـ سياسي 

 .آلخر

  أف الممؾ في النظـ  أكالىما:تحديد األنظمة العربية الممكية في نقطتيف اثنتيفتتحدد أىـ مميزات 

يجمع بيف قداسة المنصب ك سمطاتو حيث -  رغـ ما ىك منصكص عميو دستكرا–السياسية العربية 

أف الممؾ في الدكؿ العربية عمى خالؼ باقي الممكيات في العالـ ىك ممؾ يممؾ ك يحكـ في نفس 

 ك ىك ارتباط الَممؾ ك ثانييماك . الكقت، ىذا أف لـ نقؿ انو يمتمؾ سمطات كاسعة في ىذا اإلطار

الُممؾ في النظـ العربية بالديف حيث يشار في العديد مف الدساتير إلى ككف الممؾ شخصية سياسية ك 

 ...دينية في نفس الكقت ك ذلؾ مف خالؿ العديد مف التسميات مثؿ أمير المؤمنيف، حامي حمى الديف

  أما عف األنظمة الجميكرية فرغـ ككف رئيس الدكلة منتخبا عف طريؽ الشعب قانكنا لمدة يحددىا

الدستكر إال أننا الحظنا في العديد مف الحاالت العربية عدـ االلتزاـ بيذه القاعدة مف خالؿ المجكء إلى 

االنقالبات أك تزكير االنتخابات ىذا إضافة إلى عدـ االلتزاـ بمبدأ التداكؿ عمى السمطة ك االلتزاـ 

 .بالعيدة الرئاسية المنصكص عمييا دستكريا

  التمييز بيف نظـ رئاسية كأخرل برلمانية لتصنيؼ كجدنا انو ال يمكفمف منظكر الفصؿ بيف السمطات 

عمى ىذا األساس ال يمكف كصؼ أم نظاـ عربي أنو نظاـ برلماني،  ك  العربية،السياسية النظـ 

النظـ العربية  نظما فبغض النظر عف شكؿ رئاسة الدكلة عّما ىك مكتكب في الدستكر، تعد أنظمة 

 .تركز جّؿ الصالحيات في يد رئيس الدكلة مختمطة يغمب عمييا الطابع الرئاسي مف خالؿ

  ك في مكضكع صنع القرار كجدنا أف أىـ خاصية تميز األنظمة السياسية العربية ىي محكرية دكر

رئيس الدكلة ك المؤسسة التنفيذية في عممية صنع القرار ك التي لمسناىا عف طريؽ استقراء 

صالحيات المؤسسة التنفيذية ك عمى رأسيا رئيس الدكلة في الدكؿ العربية ك الصالحيات المنصكص 



  

 المختمفة، ىذا مقابؿ تراجع ك محدكدية دكر باقي المؤسسات عمى رأسيا عمييا في الدساتير العربية

 . المؤسسة التشريعية

  ك قد أثبتت المقارنة بيف النظاميف الجزائرم ك األردني في حيثيات العممية السياسية مف حيث تطبيقات

فصؿ السمطات ك أىـ المؤسسات السياسية الفاعمة سكاء الرسمية أك غير الرسمية قد أثبتت انو 

لصانع القرار في كال النمكذجيف دكر كبير ك محكرم في تكجيو العممية القرارية خصكصا في السياسة 

مرد ذلؾ أساسا لحجـ الصالحيات الكاسعة الممنكح لصانع القرار دستكريا ك قانكنيا ك نحف   كالخارجية

ىنا نؤكد انو ليست ىناؾ فركؽ كبيرة في ىذا اإلطار بيف النظـ الجميكرية أك الممكية ك تطبيقاتيا في 

 .الدكؿ العربية خاصة إذا ما تعمؽ األمر بتكجيو السياسة الخارجية

  أف كالىما قد تكلى الحكـ في سياؽ تحميؿ االنساؽ العقيدية لصناع القرار محؿ الدراسة كجدنا أف

ك بالتالي فقد عايشا نفس الظركؼ ) فترة إعداد الدراسة ( ك ما زاال إلى يكمنا ىذا 1999خالؿ سنة 

 سبتمبر، احتالؿ 11الدكلية ك التحديات الدكلية مثؿ استمرار ك تعقد القضية الفمسطينية، أحداث 

ك إف اختمفت - ك قد كاف لكمييما تككيف عسكرم  ...العراؽ،  انتشار اإلرىاب ، الثكرات العربية

ك ىك األمر الذم انعكس عمى نظرتيما لمخيارات السياسية ك العسكرية، كما  تأثر كالىما - الظركؼ

بقائد سياسي أخذا منو تككينيما السياسي ك نقصد ىنا الرئيس السابؽ اليكارم بكمديف بالنسبة لبكتفميقة 

ك الذم كاف بكتفميقة كزيره لمشؤكف الخارجية، ك األب الممؾ الحسيف بالنسبة لمممؾ عبد اهلل، لذلؾ يرل 

  . الكثير مف المحمميف أف قراراتيما في السياسة الخارجية تعد امتدادا لسياسة سمفيما

  أف ىناؾ نقاط التشابو بيف عقائد صناع القرار ك جدنا أف كؿ مف خالؿ تطبيؽ المنيج االجرائي كجدنا

مف بكتفميقة ك عبد اهلل الثاني يؤمناف بالجك المتكتر الذم تعيش فيو الدكؿ العربية اليـك مف انتشار 

لإلرىاب ك استمرار الصراع العربي اإلسرائيمي، كما تحدث بكتفميقة عمى مكانة الدكؿ اإلفريقية في ىذا 



  

ك يعد اإلرىاب حسبيما ىك أىـ عدك تعاني منو . النظاـ الدكلي الذم ال يرعى حقكؽ الدكؿ الضعيفة

اإلنسانية في كقتنا الحاضر ك السبب في ظيكره ك انتشاره حسبيما ىك الشعكر باإلحباط ك التيميش 

ك ال لعالقة لذلؾ بالديف اإلسالمي ك يؤكد كالىما ىنا عمى ضركرة استخداـ كؿ الكسائؿ مف اجؿ 

ىذا ك يتفؽ كالىما في تكصيؼ النظاـ الدكلي بالنظاـ األحادم . القضاء عميو العسكرية منيا ك المينة

 .القطبية الذم تيميف عميو الكاليات المتحدة األمريكية

  ك التي ترتبط بدكرىا بطبيعة نظرة لكف ىذا التشابو يقابمو اختالفات كثيرة في نظرتيما لمحياة السياسية

الرئيس بكتفميقة يبدك أكثر تشاؤما حياؿ  فكجدنا مثال أف القائد التشاؤمية أك التفاؤلية لمسياسية الدكلية،

،  في حيف يبدك الممؾ عبد اهلل مف خالؿ " حالة جد مزرية"السياسة الدكلية مف خالؿ تكصيفيا بأنيا 

خطاباتو أكثر تفاؤال، ك قد انعكست ىذه النظرة التفاؤلية أك التشاؤمية عمى تحديد كالىما لمحمفاء مف 

 .األعداء في السياسة الخارجية كما سبؽ ك اشرنا

  كما حاكلنا دراسة مدل تكافؽ السياسة الخارجية لمقائديف مع قراراتيما في السياسة الخارجية عمى النحك

الذم صاغو الكسندر جكرج، مف خالؿ تحميؿ قرارات معينة اتخذىا كال القائديف مف اجؿ تحديد بدائؿ 

القرار ك تحميؿ القرارات المتخذة بالتركيز أساسا عمى مكضكع الحرب عمى اإلرىاب التي باشرتيا 

 باعتبارىا حدثا دكليا اثر بشكؿ مباشر عمى كال 2001 سبتمبر 11الكاليات المتحدة منذ أحداث 

قد أعمف منذ بداية الحرب تأييده ك دعمو لمكاليات الممؾ عبد اهلل الثاني ، ك قد كجدنا أف الدكلتيف

قد ركزنا عمى قرار الممؾ في المكقؼ مف العدكاف المتحدة في حربيا ضد المتطرفيف كما سماىا، ك 

الحرب عمى العراؽ كضعت صانع القرار األردني بيف خيار  حيث أف 2003األمريكي عمى العراؽ 

األمريكية، ك قد اختار في النياية الكقكؼ إلى جانب العراؽ ك بيف التحالؼ مع الكاليات المتحدة 

 الذم يتكافؽ ك عقائد الممؾ السياسية التي ترل في الكاليات المتحدة األمريكية الشريؾ البديؿ األخير



  

اإلستراتيجية السياسية التي رسميا لألردف القائمة األىـ بالنسبة لألردف سياسيا ك أمنيا كما يتكافؽ ك 

عمى ضركرة االنفتاح عمى العالـ الخارجي مف اجؿ ضماف االحتياجات ك المساعدات الالزمة لبمده 

 .الضعيؼ اإلمكانيات

  رسـ مسارا مغايرا لمحاربة اإلرىاب عكس ما ك مقابؿ ذلؾ كجدنا أف الرئيس عبد العزيز بكتفميقة قد

دعت إليو الكاليات المتحدة األمريكية، ك انطالقا منو عارضت الجزائر االعتداء األمريكي في كؿ مف 

أفغانستاف ك العراؽ، كما كاف ليا مشاركة محتشمة في إستراتيجية الحرب عمى اإلرىاب في إفريقيا مف 

خالؿ المبادرات األمريكية المذككرة حيث اقتصرت المشاركة الجزائرية عمى التنسيؽ االستخباراتي حكؿ 

 مع التحفظ ليات التدريب كالمناكرات المشتركةإضافة لممشاركة في عـ. تحركات الجماعات اإلرىابية

ك رفض إرساؿ جيكشيا لممحاربة في الخارج ك رفض إقامة قكاعد عسكرية عمى أراضييا بحكـ قاعدة 

 .عدـ التدخؿ

  ك ما يبقى التأكيد عميو في األخير ىك حيكية المجاؿ البحثي المتعمؽ بدراسة األنساؽ العقيدية لصناع

أنيا تأثرت بشكؿ كبير بعقائد صناع القرار فييا القرار خصكصا في الدكؿ العربية التي أثبتت الدراسة 

األمر الذم يؤكد فرضية أف العالـ العربي يعد مف بيف أكثر الدكؿ تأثرا بشخصانية صناع القرار فييا، 

الحديثة ك ىك ما يدعك لتكثيؼ الجيكد البحثية في ىذا المجاؿ خصكصا مف خالؿ استخداـ التقنيات 

 .المتكافرة ك تطبيقيا في البحكث األكاديمية العربية

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

قائـــمة املصادرقائـــمة املصادر   

و املـــــــــراجغو املـــــــــراجغ   
 

 

 

 

 



  

 

: بالمغة العربية- أكال 

 :الكثائؽ الرسمية

 محـر عاـ 27في  مؤرخ  03-02 قانكف رقـ" الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .1

مية لمجميكرية سالجريدة الر. "، يتضمف تعديؿ الدستكر2002 أفريؿ سنة 10المكافؽ  1423

 . 2002 افريؿ 25.14: الجزائرية، عدد

  ذم 17  مؤٌرخ  في  08 - 19رقـ    قانكف" الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .2

الجريدة ".   يتضمف  التعديؿ الدستكرم2008  نكفمبر  سنة  15كافؽ  الـ    1429 القعدة  عاـ 

 .2008 نكفمبر 16. 63:الرسمية لمجميكرية الجزائرية، عدد

 403-02مرسـك الرئاسي رقـ "، رئاسة الجميكرية الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .3

 لمجميكرية ، الجريدة الرسمية" يحدد صالحيات كزارة الشؤكف الخارجية2002 نكفمبر 26المؤرخ في 

 .2002 ديسمبر 1، 79:، عددالجزائرية

 يتضمف تعييف 257-2000مرسـك رئاسي رقـ " الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .4

 .2000 أكت 30، 54:  ، عدد لمجميكرية الجزائريةالجريدة الرسمية"  الحككمةأعضاء

  جمادل  26  في  مؤرخ  16 - 01  رقـ  قانكف" الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .5

، الجريدة "الدستكرم  التعديؿ   يتضمف 2016 سنة  مارس  6   كافؽ/ ا  1437  عاـ  األكلى

 .2016 مارس 7، 14: ، عدد لمجميكرية الجزائريةالرسمية

، الجريدة 62/1999رقـ " نظاـ التنظيـ اإلدارم لكزارة الخارجية "المممكة األردنية الياشمية، .6

 .16-10-1999 ،4386: رقـ الرسمية،



  

 :المكسكعات ك المعاجـ

. 2004مكتبة الشركؽ الدكلية، : ، مصر04:، مجمع المغة العربية، طالمعجـ الكسيط .7

 :الكتب     

دار : ، بيركتالسعي نحك السبلـ في زمف الخطر: فرصتنا األخيرة، (عبد اهلل الثاني)ابف الحسيف .8

 . 2011الساقي لمنشر، 

مركز دراسات الكحدة : بيركت. عممية اتخاذ القرار في سياسة األردف الخارجية، (سعد)أبك دية .9

. 1990العربية،

 اإلسبلميكف ك الدكلة ك رىانات :الحؿ اإلسبلمي، (حسف)، أبك ىنية(محمد)أبك رماف .10

 .2012 ،مؤسسة فريديش ايبرت: عماف. الديمقراطية ك األمف في األردف

أزمة سعد الديف إبراىيـ، ك آخركف، : مف مؤلؼ" أنظمة الحكـ في الكطف العربي" ،(يحيى)الجمؿ .11

. 2002 ،مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت. 03:، طالديمقراطية في الكطف العربي

 .2010، دار الثقافة: ، عمافأسس التنظيـ السياسي: النظـ السياسية، (عصاـ)الدبس .12

  .1998مكتبة النيضة العربية، : ، القاىرة02، طتحميؿ السياسة الخارجية، (محمد)السيد سميـ .13

مركز : بيركت. دراسة في العقائد كالسياسة الخارجية: التحميؿ السياسي الناصرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14

 .1983دراسات الكحدة العربية، 

محمد السيد سميـ، : ، مف مؤلؼ"النسؽ السياسي العقيدم لمحاضير محمد"،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .15

 .2006برنامج الدراسات الماليزية، : ، مصرالفكر السياسي لمحاضير محمد

مركز : بيركت. اليكية الكطنية ك االستحقاقات المستقبمية: األردف إلى أيف، (كىيب)الشاعر .16

 .2004دراسات الكحدة العربية، 



  

تطكرات اإلصبلح السياسي ك الديمقراطي في األردف ك تداعياتيا عمى مكقعو ك "،(محمد)الشرعة  .17

آفاؽ اإلصبلح ك الديمقراطية في احمد الشناؽ، عمي أبك السكر ك آخركف، : ، مف مؤلؼ"دكره

 .2006مركز دراسات الشرؽ األكسط، : عماف. 2010-2005:األردف

 ".الديمقراطية ك التنمية في ظؿ الصفقة االستبدادية: الجزائر" ،(عمار)، بكحكش(بمقاسـ)العباس .18

مركز : بيركت. تفسير العجز الديمقراطي في الكطف العربيإبراىيـ بدكم، سمير المقدسي، : مف مؤلؼ

 .2011دراسات الكحدة العربية،

مف ، "2001 أيمكؿ 11السياسة الخارجية األردنية في الشرؽ األكسط بعد " ،(غساف)العزم .19

 . 2013دار كرد األردنية، : ، عمافاألردف دبمكماسية عربية في العالـجماؿ شمبي ك آخركف، : مؤلؼ

دراسة في الرىانات : حكض البحر األبيض المتكسط بعد نياية الحرب الباردة، (مصطفى)بخكش .20

 .2006دار الفجر لمنشر ك التكزيع، : مصر. ك األىداؼ

الفسيمة لمطباعة ك النشر : ، الجزائرتحميؿ المحتكل لمباحثيف ك الطمبة الجامعييف، (يكسؼ)تمار .21

. 2007ك التكزيع، 

: بيركت. االتجاىات الحديثة في دراستيا: النظـ السياسية العربية، (حسنيف)تكفيؽ إبراىيـ .22

 .2005، مركز دراسات الكحدة العربية

. (محمد بف أحمد مفتي، محمد السيد سميـ: تر)، تفسير السياسة الخارجية، (لكيد)جنسف .23

 . 1989عمادة شؤكف المكتبات، : الرياض

: ، بيركتإشكاليات الديمقراطية ك التنمية في المنطقة العربيةك آخركف،  (كسيـ)حرب  .24

 .2010، منشكرات الحمبي الحقكقية



  

، الجامعة المفتكحة: (ف.ـ.د).دراسة مقارنة: األنظمة السياسية المقارنة، (عبد اهلل)حسف الجكجك .25

1997 . 

كليد عبد : تر).النظريات المتضاربة في العبلقات الدكلية. (ركبرت)، بمستغراؼ (جيمس)  دكرتي .26

. 1985كاظمة لمنشر كالترجمة كالتكزيع، : بيركت. (الحي

: تر)،األنظمة السياسية الكبرل: المؤسسات السياسية ك القانكف الدستكرم، (مكريس)دكفيرجيو  .27

 .1992المؤسسة الجامعية الكبرل لمدراسات ك النشر ك التكزيع، : بيركت. (جكرج سعد

 .2007، منشكرات الحمبي الحقكقية: ، لبنافاألنظمة السياسية، (محمد)رفعت عبد الكىاب .28

عبد : تر).أسس ثقافة أحادية كتعددية: عمـ النفس السياسي. (جكف)، دككيف(ستانمي)رينيشكف  .29

 2007 ،منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب: دمشؽ. (الكريـ ناصيؼ

 :الجزائر .المفاىيـ، المناىج،االقترابات ك األدكات:المنيجية في التحميؿ السياسي،(محمد)شمبي .30

 .1997،مةهلودار ا

، مف "تقكيـ التجربة الديمقراطية األردنية المعاصرة ك آفاقيا" ،(جماؿ) عبد المطيؼ الرفاعي .31

مركز : بيركت. مداخؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية في البمداف العربية، برىاف غميكف ك آخركف: مؤلؼ

 .2003دراسات الكحدة العربية، 

دار : ، القاىرةمقدمة في منيجية دراسة ك طرؽ بحث الظكاىر السياسية، (حامد)عبد الماجد .32

 .2000الجامعة لمطباعة ك النشر، 

التحكؿ الديمقراطي احمد منيسي، : ، مف مؤلؼ"أزمة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر"،(ىناء)عبيد .33

 .2004مركز الدراسات السياسية ك اإلستراتيجية،: ، القاىرةفي دكؿ المغرب العربي



  

ديكاف المطبكعات : بف عكنكف. 2: طمحاضرات في النظـ السياسية المقارنة،،  (تيسير)عكاد  .34

 . 1993الجامعية، 

دار : عماف. حقائؽ ك مفاىيـ: النظاـ السياسي األردني، (أميف)عكاد مينا بني حسف  .35

 .1990زىراف،

كزارة : عماف. 2:، طالسياسة الخارجية األردنية ك األزمات العربية، (أسامة)عيسى تميالف سميـ .36

 .2000الثقافة،

 اإلمارات العربية ،المفاىيـ األساسية في العبلقات الدكلية، (تيرم)، اككاالىاف(مارتف)غرفيش .37

. 2008، مركز الخميج لألبحاث: المتحدة

الجمعية : القاىرة. (أسعد حميـ: تر).دكر الثقافة كاإلدراؾ  في العبلقات الدكلية. (جيميف)فيشر .38

 .2004المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية،

احمد بيضكف، ك آخركف، : ، مف مؤلؼ"ايمكؿ ك ذيكليا العربية ك العالمية11أحداث "،(جكرج)قـر .39

 .2004.مركز دراسات الكحدة العربية:  ، بيركت2:، ط أيمكؿ سبتمبر11العرب ك العالـ بعد 

: ، القاىرةالقادة الجدد ك مستقبؿ التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية، (مبارؾ)مبارؾ احمد .40

 .2011مركز المحركسة لمنشر كالخدمات الصحفية كالمعمكمات،

مركز دراسات الكحدة : بيركت. 1999-1989حالة األردف :الديمقراطية المقيدة، (عمي)محافظة .41

 .2001العربية، 

المكتب : اإلسكندرية. نظرياتيا كاختباراتيا كأساليب قياسيا: الشخصية، (رمضاف)محمد القذافي  .42

 . 2001.الجامعي الحديث



  

منشكرات  :بنغازي  ،النظـ السياسية العربية المعاصرة، (فكزم)أحمد تيـ ،(عطا)محمد صالح  .43

  .1988جامعة قاريكنس،

. 2009.مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية.النظـ السياسية المعاصرة، (ىشاـ)محمكد االقداحي .44

: ، بيركتالنظـ السياسية العربية قضايا االستمرار كالتغيير، (عمي الديف)، ىالؿ(نيفيف)مسعد .45

 .2000مركز دراسات الكحدة العربية، 

السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدكؿ العربية بعد أحداث الحادم عشر مف "،(نيفيف)مسعد .46

. األمريكية-صناعة الكراىية في العبلقات العربية بيجت قرني ك آخركف،: مف مؤلؼ، "2001ايمكؿ

 .2003مركز دراسات الكحدة العربية،: بيركت

دار المستقبؿ : القاىرة. (حسف نافعة:تر)،سكسيكلكجيا العبلقات الدكلية، (مارسيؿ)ميرؿ .47

. 1986.العربي

المكتب الجامعي : اإلسكندرية. في نظرية الدكلة ك النظـ السياسية، (محمد)نصر مينا  .48

. 2001الحديث،

. 1985 دار الكتاب العربي، : بيركت،النظرية في العبلقات الدكلية، (يكسؼ)ناصيؼ حتي .49

دراسة في العبلقات السياسية : النظاـ اإلقميمي العربي، (جميؿ)، مطر(عمي الديف)ىالؿ .50

 .1983، دار المستقبؿ العربي:  القاىرة05:ط.العربية

مركز دراسات :  بيركت.كيؼ يصنع القرار في األنظمة العربية، ، ك آخركف(احمد)يكسؼ احمد .51

 .2010الكحدة العربية، 

المكتب : ، اإلسكندريةالسياسة الخارجية لدكلة اإلمارات العربية، (عبد الرحمف)يكسؼ بف حارب .52

  .1999الجامعي الحديث، 



  

. مدخؿ مكجز لدراسة العمـك السياسية: مبادئ عمـ السياسة، (صدقة)يحيى فاضؿ .53

 .2003.مؤسسة المدينة لمصحافة: السعكدية.03:ط

 :المجبلت ك الدكريات

مجمة العمـك " مضاميف ك مدلكالت التحكالت الدكلية بعد الحرب الباردة"،(مصطفى)بخكش  .54

 .2002أكتكبر . ، العدد الثالثاإلنسانية

دراسة في مككف ضبط اآلثار السمبية لمجكار عمى : السياسة األكربية لمجكار"،(زىير)بكعمامة  .55

 .2010مارس . 05: ر، عددمجمة المفؾ، "األمف األكربي

  ،"الكاقع كاآلفاؽ: العبلقات بيف البرلماف كالمجتمع المدني في الجزائر "،(عبد الناصر)جابي .56

 .2007 ، فيفرم 15:  ، العددمجمة الفكر البرلماني

مجمة " دراسة تحميمية: االستثمار العربي ك آثاره عمى االقتصاد األردني"، ك آخركف،(محمد)طاقة  .57

 2008مام  .17:، عددكمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة

العبلقة بيف السمطة التنفيذية ك السمطة التشريعية في الجزائر بيف فترتي "،(عمر)فرحاتي  .58

 .2008، مارس 04: عدد ،مجمة االجتياد القضائي". األحادية ك التعددية

مجمة رؤل " النسؽ السياسي العقيدم لرجب طيب اردكغاف"، (عالء) عبد الحفيظ محمد .59

 .2013، جكاف03:، عددإستراتيجية

مجمة دراسات ، "ىيكمة النظاـ السياسي في المممكة األردنية الياشمية" ،( فكاز) مكفؽ ذنكف .60

 .2007، 08: عدد.إقميمية

مجمة ، "دكر منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ الرشيد في الجزائر"،(النكر عبد)ناجي  .61

 .2004، فيفرم 03:،عددالمفكر



  

 :الجرائد

 جريدة النيار، "!! أسرار عف بكتفميقة الرجؿ.. ألكؿ مرة "ب،,خديجة ،(دليمة)بمخير .62

. 2009افريؿ  05 ،437:،عددالجديد

 15 ،7105: ، عددجريدة الخبر، " دكالرا12معدؿ أسعار النفط الجزائرم يفقد "،(حفيظ) صكاليمي .63

 .2013جكاف 

، "كساطة الجزائر في االزمة المالية تنتيي بالتكقيع عمى اتفاؽ السبلـ ك المصالحة"،(بالؿ) .ؾ .64

 . 2015 مارس 2، 2258: عدد ،جريدة النيار الجديد

 :الرسائؿ الجامعية

، مذكرة ماجستير، "الدبمكماسية الجزائرية في إطار منظمة االتحاد اإلفريقي"،(سميـ)العايب  .65

 .(2011-2010جامعة الحاج لخضر باتنة، كمية الحقكؽ، قسـ العمـك السياسية، )

-1991: تطكر عممية السبلـ ك التحكؿ الديمقراطي في األردف"،(عادؿ)تركي سعكد القاضي .66

 .(2010جامعة القاىرة، كمية االقتصاد ك العمـك السياسية،)، رسالة دكتكراه، "2007

بالمغة األجنبية  -ثانيا 

Books : 

67. Allison)Graham t. ( Essence of decision: explaining the Cuban 

missile crisis. Boston: litle brown and company.1971.  

68. Battistella)Dario(. Théories des relations internationales, Ed : 

02.paris : les presse des science politique. 2006.  

69. Cohen)Sami( ",  Decision pouvoir et rationalité dans l’analyse de la 

politique étranger" , du :Marie claud smouts, les nouvelles relation 



  

internationales: pratique et théories. Paris : la fondation nationale des 

sciences politique. 1998.  

70. Frankel)joseph( , The Making of Foreign Policy-An Analysis of 

Decision-Making, London: Oxford University Press, 1963. 

71. Jervis)Robert(. "Hypotheses on misperception" in E d: James 

resenau.international politics and foreign policy: a reader in research 

and theory.  New York: the free press.1969. 

72. George)Alexander( « the causal nexus between cognitive beliefs and 

decision making behavior : the operational code ». in ed : falkowski , 

psychological models in international politics . westview :boulder .1979. 

73. Korany)Bahgat(, how foreign policy decisions are made in the third 

world. U.S.A: west view press. 1986. 

74. Sprout  ) Harold, Margaret " ( Environmental factors in study of 

international politics" in E d: James resenau.international politics and 

foreign policy: a reader in research and theory.  New York: the free 

press.1969. 

75. Snyder)Richard c (  , H .w. Burton, "Decision making as approach to 

the study of international politics", in Ed: Stanley Hoffman, 

Contemporary theory in international relations, 5 
th 

ed. U.S.A: Prentice 

Hill. 1965. 

76.  walker )Stephen( « operational code analysis as a scientific research 

program : a cautionary tale » in ed : Colin Elman, Miriam Fendius Elman, 

Progress in International Relations Theory. London: Cambridge Mass 

Press, 2003.  

 

 



  

 

 

Articles : 

77. . Belkaïd )Akram( ", la diplomatie algérienne à la recherche de son âge 

d'or ",Politique étrangère.2/2009 (Eté). 

78. Easton )David(," an approach to the analysis of political 

systems", world politics, vol :9 ,no :3,April 1957 . 

79. Hermann )Margaret(, «international decision making : leadership 

matters », Foreign Policy, No. 110 ,Spring, 1998 . 

80. Hinnebusch )Raymond(, Neil Quilliam, “Contrary Siblings: Syria, 

Jordan and the Iraq War”, Cambridge Review of International 

Affairs, Vol: 19, Num: 3, September 2006. 

81. Holsty  )O R. "  ( belief systems and national images : a case study". 

Journal of Conflict Resolution , vol. 6 no. 3 .September 1962.    

82. George )Alexander(," the operational code: a neglected approach to 

the study of political leaders and decision –making". International 

studies quarterly. Vol: 13. N°2 .jun.1969. 

83. walker )Stephen(, « the evolution of operational codes analysis » 

political psychology,vol :11, no :02 ,1990. 

84. walker )Stephen(,  « the motivational foundations of political belief 

systems » international studies quarterly, vol :27,no :02.juin1983. 

85. Ryan )Curtis R(," "JORDAN FIRST": JORDAN'S INTER-ARAB 

RELATIONS AND FOREIGN POLICY UNDER KING 

ABDULLAH II", Arab studies quarterly,vol,26, summer 2004. 



  

86. . Sasley )Brent E(, "CHANGES AND CONTINUITIES IN 

JORDANIAN FOREIGN POLICY";Middle East Review of 

International Affairs, Vol. 6, No. 1, March 2002.  

87. schafer )Mark(, « issues in assessing psychological characteristics at a 

distance : an introduction to the symposium » political psychology. 

Vol :21,no :3.sep 2000.  

 :لكتركنية االالمراجع– ثالثا 

 :الكثائؽ الرسمية

 :الدساتير ك المكاثيؽ

: متاح عمى الرابط التالي". 1963دستكر سنة " الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .88

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm 

:  متاح عمى الرابط التالي".1976دستكر سنة " ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .89

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm 

: متاح عمى الرابط التالي". 1989دستكر سنة " الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، .90

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm 

متاح عمى الرابط  . 90/، الرقـ أ" ق1412النظاـ األساسي لمحكـ " المممكة العربية السعكدية،  .91

: التالي

http://faculty.ksu.edu.sa/30520/ar/Documents/Rsa/1.pdf 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm
http://faculty.ksu.edu.sa/30520/ar/Documents/Rsa/1.pdf


  

متاح عمى . 2015مطبكعات مجمس النكاب، " الدستكر األردني"المممكة األردنية الياشمية،  .92

: الرابط التالي

http://www.representatives.jo/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%

D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.pdf 

، متاح عمى الرابط "الدستكر األردني - 1947 لسنة 3قانكف رقـ " المممكة األردنية الياشمية، .93

: التالي

http://www.lob.gov.jo/ui/constitution/search_no.jsp?year=1947 

: ، متاح عمى الرابط"1991الميثاؽ الكطني األردني لسنة "المممكة األردنية الياشمية، .94

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=8 

:  متاح عمى الرابط التالي،"2011دستكر المممكة المغربية " المممكة المغربية، .95

http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx 

: متاح عمى الرابط التالي. مجمس األمة" دستكر دكلة الككيت" دكلة الككيت، .96

http://www.kna.kw/pdf/Dostoor.pdf 

:  متاح عمى الرابط التالي،"دستكر مممكة البحريف" دكلة البحريف، .97

http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/wcm/connect/ae5e35804b96f82b8080

8713d8048f0c/bhDostoor1973.pdf?MOD=AJPERES 

: ، متاح عمى الرابط التالي"1973دستكر " الجميكرية العربية السكرية، .98

http://www.lob.gov.jo/ui/constitution/search_no.jsp?year=1947
http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=80
http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx
http://www.kna.kw/pdf/Dostoor.pdf
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/wcm/connect/ae5e35804b96f82b80808713d8048f0c/bhDostoor1973.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/wcm/connect/ae5e35804b96f82b80808713d8048f0c/bhDostoor1973.pdf?MOD=AJPERES


  

http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/publications/iraqi_constituti

ons/pdf/Arab%20Republic%20of%20Syria.pdf 

:  متاح عمى الرابط التالي،"دستكر المممكة المغربية" المممكة المغربية، .99

http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx 

متاح عمى الرابط . 1945، "ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية"جامعة الدكؿ العربية، األمانة العامة، .100

: التالي

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx 

 :تقارٌر و قرارات دولٌة

 

، متاح عمى "الممحؽ اإلحصائي: 2011التقرير االقتصادم العربي المكحد" ،صندكؽ النقد العربي .101

: الرابط التالي

http://www.arabmonetaryfund.org/sites/default/files/econ/joint%20reports/20

11/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6

%D9%8A%D8%A9.pdf 

: ، متاح عمى الرابط التالي2015، أكت "بطالة الشباب في الدكؿ العربية" صندكؽ النقد العربي، .102

http://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/AMF

%20Economic%20Papers/ar202015.pdf 

http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/publications/iraqi_constitutions/pdf/Arab%20Republic%20of%20Syria.pdf
http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/publications/iraqi_constitutions/pdf/Arab%20Republic%20of%20Syria.pdf
http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx
http://www.arabmonetaryfund.org/sites/default/files/econ/joint%20reports/2011/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.arabmonetaryfund.org/sites/default/files/econ/joint%20reports/2011/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.arabmonetaryfund.org/sites/default/files/econ/joint%20reports/2011/%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/AMF%20Economic%20Papers/ar/%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%202015.pdf
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/AMF%20Economic%20Papers/ar/%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%202015.pdf


  

متاح عمى الرابط ". 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة "البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة، .103

: التالي

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf 

بركتكككؿ المركز القانكني ك مياـ بعثة مراقبي جامعة الدكؿ "جامعة الدكؿ العربية،األمانة العامة، .104

: متاح عمى الرابط التالي. 2011-12-19"العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/%D8%A7%

D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%

9%84.pdf 

نيضة الجنكب تقدـ بشرم في : 2013تقرير التنمية البشرية ""برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، .105

:  متاح عمى الرابط التالي. 2013، مارس "عالـ متنكع

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf 

"  الخاص بمتابعة الكضع المتفاقـ في سكريا:7446قرار رقـ "جامعة الدكؿ العربية، .106

: متاح عمى الرابط التالي. 2-2-2012

http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/7446.pdf 

،التقرير "2012خبلصة الكضع االقتصادم األردني في عاـ " البنؾ المركزم األردني، .107

: ، متاح عمى الرابط التالي2012السنكم

http://www.cbj.gov.jo/uploads/result_ar.pdf 

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84.pdf
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/7446.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/result_ar.pdf


  

108. International Monetary Fund, «Algeria: 2011 Article IV Consultation—

Staff Report; Public Information Notice » IMF Country Report No. 12/20. 

January 2012.available at : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1220.pdf 

 

:  ك الدراساتالمقاالت

الحزب، الجيش، الدكلة : صراعات النخب السياسية كالعسكرية في الجزائر"،(رياض)الصيداكم .109

: متاح عمى الرابط التالي . 2007 افريؿ 4 ، 1876: العدد. الحكار المتمدف" 20

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93082 

، "جامعة الدكؿ العربية كمسيرة العمؿ االقتصادم العربي المشترؾ" ،(مصطفى)العبد اهلل الكفرم  .110

 :متاح عمى الرابط التالي. 2004 جانفي 11، 710: العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13519 

: ، متاح عمى الرابط التالي"اإلستراتيجية الجزائرية لمكافحة اإلرىاب" ،(امحند)برقكؽ .111

http://berkouk-mhand.yolasite.com 

مبادرة تاريخية لمتغيير أـ استمرار : مشركع اإلصبلح السياسي في الجزائر" (عصاـ)بف الشيخ .112

متاح عمى . 2011، جكيمية المركز العربي لألبحاث ك دراسة السياسات ،"احتكار السمطة لمصكاب

 :الرابط التالي

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1220.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93082
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13519


  

http://www.dohainstitute.org/file/get/a1cd571d-38a7-44cd-8771-

5a50eac43c2c.pdf 

، متاح عمى "التطكرات األمنية في الساحؿ األفريقي إستراتيجية الجزائر تجاه" ،(قكم)بكحنية  .113

 :الرابط التالي

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=162 

، اكتكبر مؤسسة كارنيغي لمسالـ الدكلي، "الجزائر ك الصراع في مالي" ، (أنكار) بكخرص .114

:  متاح عمى الرابط التالي. 2012

http://carnegieendowment.org/files/algeria-mali.pdf 

. اليكمي، الشركؽ " دكلة إفريقية14الجزائر تمغي ديكنا مستحقة عمى " ،(عبد الكىاب)بككركح .115

 :متاح عمى الرابط

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/166337.html 

 متاح عمى الرابط ،"كسائؿ تسكية المنازعات في إطار جامعة الدكؿ العربية" ،(عبد الحؽ)دىبي .116

: التالي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55134 

  :متاح عمى الرابط التالي". السقكط التاريخي لمشرعية السياسية العربية" ،(السيد) يسيف .117

http://www.saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/ArabicWriter/SaidJassien03.ht

m 

http://www.dohainstitute.org/file/get/a1cd571d-38a7-44cd-8771-5a50eac43c2c.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/get/a1cd571d-38a7-44cd-8771-5a50eac43c2c.pdf
http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=162
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/166337.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55134
http://www.saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/ArabicWriter/SaidJassien03.htm
http://www.saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/ArabicWriter/SaidJassien03.htm


  

، متاح عمى مجمة السياسة الدكلية" التمدد اإلقميمي لدكر مجمس التعاكف الخميجي"،(معتز)سالمة .118

: الرابط التالي

. http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1782.aspx 

 

، متاح " السياسة الخارجية األردنية احتكار ممكي لسياسة ال كطنية كال قكمية" ،(محمد)عمر  .119

:  عمى الرابط التالي

http://www.7iber.com/2014/06/jordan-foreign-policy 

 

متاح عمى ". بداياتو كتطكراتو كمستقبمو: اإلتحاد مف أجؿ المتكسط" ،(احمد)مختار الجماؿ .120

: الرابط التالي

http://mokhtarelgammal.typepad.com 

بعد ترقية مساىؿ  لعكدة القكية لمجزائر عمى الساحة الدكلية كراء قرار الرئيس "،(ىدل)مبارؾ .121

 :متاح عمى الرابط التالي. 2015 مام 16، جريدة البالد" رفقة لعمامرة” ثاني“ككزير 

http://www.elbilad.net/article/detail?id=37870 

 :، متاح عمى الرابط التالي"عبد اهلل الثاني"  .122

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/826a0728-873d-46ba-9282-
ed2ab6eaccd0 

: متاح عؿ الرابط التالي" تطيح برؤية أردنية لبلنفتاح عمى إيراف" عاصفة الحـز " .123

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/26/ 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1782.aspx
http://www.7iber.com/2014/06/jordan-foreign-policy
http://mokhtarelgammal.typepad.com/


  

124. Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations”, 

congressional research services, 17March 2015. Avalable at: 

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf 

 :بيانات الييئات الرسمية

 :، متاح عمى الرابط"األردف ك الكاليات المتحدة" كزارة الخارجية األردنية، .125

http://www.mfa.gov.jo/ar/ السياسات/القائمةالرئيسية /tabid/191/Default.aspx 

 :متاح عمى الرابط" األردف ك االتحاد األكربي" كزارة الخارجية األردنية، .126

http://www.mfa.gov.jo/ar/ السياسات/القائمةالرئيسية /tabid/191/Default.aspx 

:  ، متاح عمى الرابط التالي"التنمية: الرؤية الممكية" مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني، .127

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/169.html 

: ، متاح عمى الرابط التالي"األردف أكال" مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني، .128

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/initiatives/view/id/33.html 

:  ، متاح عمى الرابط التالي"رسالة عماف" مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني، .129

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/initiatives/view/id/31.html 

 :، متاح عمى الرابط التالي"سيرة ممؾ"مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني، .130

http://www.kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/170.html 
: ، متاح عمى الرابط التالي "مبادرة كمنا األردف" مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني، .131

http://kingabdullah.jo/uploads/wearealljor_ar.pdf 

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf
http://www.mfa.gov.jo/ar/???????????????/????????/tabid/191/Default.aspx
http://www.mfa.gov.jo/ar/???????????????/????????/tabid/191/Default.aspx


  

: ، متاح عمى الرابط التالي"نبذة رسمية عف حياة الرئيس "رئاسة الجميكرية، .132

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/presidentar.htm 

اإلجماع المعنكم ك السياسي لـ يقنف بعد : دفع الفدية" ،كزارة الشؤكف الخارجية الجزائرية .133

:  متاح عمى الرابط التالي،" 30/12/2013

http://www.mae.gov.dz/news_article/1783.aspx 

 ،"كزير الشؤكف الخارجية السيد مراد مدلسي أماـ أعضاء مجمس األمة"مكقع مجمس األمة  .134

 : متاح عمى الرابط التالي

http://www.majliselouma.dz/evenements/reception%20Ministre%20AE%20

041211/MAE041211.htm 

: الخطب السياسية

 /http://www.el-mouradia.dz : مف مكقع الرئاسة الجزائرية: أكال

الجزائر، "  المؤتمر العالمي األكؿ لمسمـ ك التضامف"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في  .135
 2002 جكيمية 03

 لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف 27إفتتاح اؿ  "خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في .136
  .2000 أفريؿ 27 الجزائر ، ،"كالشعكب

الدكرة  الرابعة كالخمسيف لمجمعية العامة لؤلمـ " خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في .137
 .1999 سػػػػبتمػػبر 22، نيكيكرؾ ، األربعاء "المتحدة

، الجزائر، "المؤتمر العالمي األكؿ لمسمـ ك التضامف"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في  .138
 .2002 جكيمية 03األربعاء 

http://www.majliselouma.dz/evenements/reception%20Ministre%20AE%20041211/MAE041211.htm
http://www.majliselouma.dz/evenements/reception%20Ministre%20AE%20041211/MAE041211.htm
http://www.el-mouradia.dz/


  

 ،"Verdunبفرداف  لمسمـ العالػػمي الػمركز"،في  خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة .139
 .2000 جكاف 16باريس، الجمعة 

الديمقراطية ك اإلرىاب ك "كممة أماـ القمة حكؿ " ،في    خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة .140
 2005. مارس 10، مدريد،  الخميس "األمف

، الثالثاء (فرنسا)، ستراسبكرغ " أماـ البرلماف األكركبي "خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفيمقة .141
 2003 يكنيك 3

، الجزائر  "افتتاح الندكة الدكلية حكؿ اإلرىاب" ، خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في .142
. 2002 أكتكبر26
، إيطاليا، "بػمعيد دراسة السياسة الػخػارجية لميبلنك"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ، .143

 .1999 نكفمبر 17األربعاء 
، "حػكؿ القػانػكف الػدكلي اإلنػسػاني الػمػمػتػقى الدكلػي"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،  .144

. 2001   مايػك20الػجزائر ، يـك 
، "لدكرة  الرابعة كالخمسيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،  .145

 .1999 سػػػػبتمػػبر 20نيكيكرؾ ، االثنيف 
 .2006 سبتمبر 16، ىافانا، "حديث لككالة األنباء الجزائرية"الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .146
، القاىرة ، مصر ، "األكلى اإلفريقية األكركبية إفتتاح القمة"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .147

. 2000 أفريؿ 3االثنيف 

  سبتمبر 15ىافانا، ، " لحركة عدـ االنحياز14القمة اؿ" في،  رئيس الجميكريةكممة  .148
2006. 

، ىافانا ، ككبا ، األربعاء "77إفتتاح قمة المجمكعة "كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في ، .149
 .2000 أفريؿ 12

 29، دمشؽ، السبت "كممة رئيس الجميكرية خبلؿ القمة العشريف لجامعة الدكؿ العربية" .150
. 2008مارس 



  

 .2006 نكفمبر 07، "كممة رئيس الجميكرية في جػامعػػػة بكػػػيػف" .151
المؤتمر الدكلي حكؿ العنصرية ك كره األجانب ك " كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .152

 .2001 أكت 31، دكرباف، "التسامح التمييز العنصرم ك عدـ

، نيكيكرؾ، "الدكرة الستيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة" كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .153
. 2005 سبتمبر 14
،  القاىرة ، "األكلى اإلفريقية األكركبية إختتاـ القمة"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة في  .154

 .2000 أفريؿ 4مصر ، الثالثاء 
 ، الجزائر  لمنظمة الكحدة اإلفريقية35إفتتاح  الدكرة اؿ" ،كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة .155

 .1999 جكيمية 12، قصر األمـ ، األثنيف  
  18جكىانسبكرغ ، ، "لمشؤكف الدكلية  بمعيد جنكب إفريقيا"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .156

 .2001أكتكبر 

 حكؿ رد إفريقيا 21اإلفريقية اؿ- أماـ القمة الفرنسية "، خطاب الرئيس عبد العزيز بكتفميقة .157
 .2001 جانفي 19ياكندم،  الجمعة  ، "عمى تحديات العكلمة

 مارس 27سيرت،  ،"خطاب رئيس الجميكرية خبلؿ القمة العربية العادية الثانية كالعشريف" .158
2010 .

الممقاة بالمعيد الممكي البمجيكي " حكار الحضارات"محاضرة "الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .159
. 2002 ديسمبر11برككسيؿ، األربعاء ، "لمعبلقات الدكلية

المثمر بيف  أشغاؿ الممتقى الدكلي حكؿ الحكار افتتاح"كممة الرئيس عبد العزيز بكتفميقة، .160
 .2003 مارس 24، الجزائر، االثنيف "الثقافات كالحضارات

 كممة أماـ مػمػثمي الدكؿ اإلفريقية العضكة الدكرة  الرابعة كالخمسيف "عبد العزيز بكتفميقة،  .161
 .1999 سبتمبر 21،"لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

 /http://kingabdullah.jo: ثانيا مف المكقع الرسمي لمممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف

http://kingabdullah.jo/
http://kingabdullah.jo/


  

 ،"مكسكك، ركسيا كممة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في معيد مكسكك الحككمي لمعبلقات الدكلية" .162
 .2004سبتمبر  3

فيفرم  24 ككااللمبكر، ماليزيا،، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر دكؿ عدـ االنحياز" .163
2003. 

بكتراجايا، ماليزيا، ، "كممة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر القمة اإلسبلمي العاشر" .164
 2003اكتكبر 16

، نيكيكرؾ، "خطاب جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني أماـ منتدل قادة العالـ في جامعة ككلكمبيا" .165
. 2011 سبتمبر  23،الكاليات المتحدة األميركية

 .2013 مارس 26، الدكحة، قطر، "كممة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في القمة العربية" .166
 21 ،  مقالة في مجمة إنترناشكناؿ ىيرالد تربيكف،"مسؤكلية صنع السبلـ"،الممؾ عبداهلل الثاني .167

 .2006جكاف 

،ىيكستف، تكساس، الكاليات " خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمعيد بيكر، جامعة رايس" .168
 .2002مام  9المتحدة األميركية،

  .2005فيفرم  25 ، ىامبكرغ، ألمانيا،"كممة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في ىامبكرغ" .169
أككسفكرد، مسيسيبي، الكاليات المتحدة ، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في جامعة مسيسيبي" .170

 .2006 فيفرم  3،األميركية
  جكاف 4، أككسفكرد، المممكة المتحدة، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في جامعة أككسفكرد" .171

2008. 
ساف فرانسيسكك، كاليفكرنيا، الكاليات  ،"خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في نادم الككمنكلث" .172

 .2004افريؿ  16،المتحدة األميركية
، شـر الشيخ، جميكرية "خطاب جبللة الممؾ في القمة الخامسة عشرة لحركة دكؿ عدـ االنحياز" .173

 .2009 جكيمية  15مصر العربية، 
، كاشنطف العاصمة، الكاليات "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمعيد برككنغز في كاشنطف" .174

. 2002مام  13المتحدة األميركية، 



  

، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في الجمسة االفتتاحية لمؤتمر القمة العربي الثالث عشر" .175
  .2001 مارس  27،عماف، األردف

، ميكنخ، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر ميكنخ األربعيف حكؿ السياسة األمنية" .176
 .2004 فيفرم  8،ألمانيا

خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في القمة الثالثة لرؤساء دكؿ كحككمات أمريكا الجنكبية كالدكؿ " .177
 .2012 اكتكبر  2،ليما، جميكرية بيرك ،"العربية

جامعة  - خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في كمية ككدرك كيمسكف لمشؤكف العامة كالدكلية" .178
 .2008 فيفيرم  29،نيكجيرسي، الكاليات المتحدة األميركية، "برنستكف

 نيكدليي، اليند، ، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في المجمس اليندم لمشؤكف الدكلية" .179
. 2006نكفمبر 30
جامعة  - خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في كمية ككدرك كيمسكف لمشؤكف العامة كالدكلية" .180

 .2008 فيفيرم  29،نيكجيرسي، الكاليات المتحدة األميركية، "برنستكف

خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في الدكرة العادية الثامنة كالستيف لمجمعية العامة لؤلمـ " .181
 .2013 سبتمبر  24، نيكيكرؾ، الكاليات المتحدة األميركية،"المتحدة

، عماف، "الخطاب الكطني كالقكمي الشامؿ الذم كجيو جبللة الممؾ عبداهلل الثاني لشعبو كأمتو" .182
 .2002 اكت   15األردف،

ىيكستف، تكساس، الكاليات  ، جامعة رايس"خطاب جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني بمعيد بيكر" .183
 .2002 مام 9، المتحدة األميركية

، برشمكنة، "خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في الذكرل السنكية العاشرة لمقمة األكركمتكسطية" .184
 .2005نكفمبر /تشريف الثاني 28اسبانيا، 

خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في افتتاح المنتدل االقتصادم العالمي حكؿ الشرؽ األكسط " .185
 .2013 مام  25،، شاطئ البحر الميت، األردف"كشماؿ إفريقيا

  .2012 مارس 29بغداد، العراؽ، ، "كممة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني أماـ القمة العربية" .186



  

  27، بيركت، لبناف،"خطاب جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر القمة العربي الثاني كالعشريف" .187
 ".2002مارس 

خطاب جبللة الياشمية الممؾ عبداهلل الثاني في مؤتمر القمة العربية العادية الحادية "  .188
 .2009 مارس  30، الدكحة، قطر، "كالعشريف

اللي كايمكث،  :، أجرل المقابمة"مقابمة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني مع صحيفة كاشنطف بكست" .189
 .2008 جكاف 22

 جكاف 16، "مقتطفات مف مقابمة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني مع صحيفة الكاشنطف بكست" .190
2011. 

، صحيفة ككرييرم  "الصداـ بيف الحضارات كالمتطرفيف :مقالة بقمـ جبللة الممؾ عبداهلل الثاني" .191
 .2005 سبتمبر  12ديال سيرا االيطالية

 ، "ال يمكف استمرار الكضع الراىف في الشرؽ األكسط":مقالة بقمـ جبللة الممؾ عبداهلل الثاني" .192
 .2010افريؿ   27صحيفة ذا ىيؿ، 

نكفمبر  1، مجمة السياسة الخارجية،"الطريؽ إلى اإلصبلح "، مقالة بقمـ الممؾ عبداهلل الثاني .193
2004 .

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

فهرس اجلذاولفهرس اجلذاول   

و األشكالو األشكال   

  



  

األشكال: أوال  

 

الجداول: ثانيا  

 رقـ الجدكؿ عنكاف الجدكؿ رقـ الصفحة
تصنيفات ىكلستي لألنساؽ العقيدية تبعا لطبيعة الحياة  66

 السياسية
 (01)جدكؿ رقـ

-2006اتجاه التجارة الخارجية لمدكؿ العربية مف  135
2010 (%) 

 2جدكؿ رقـ 

 خالؿ الفترة ما حجـ المساعدات األمريكية لألردف 164
 .(مميكف دكالر) 2010-2005بيف 

 (03)الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 رقـ الصفحة الشكؿ/ عنكاف الجدكؿ رقـ الشكؿ
 21 .نمكذج كارؿ دكيتش لالتصاؿ داخؿ النظاـ السياسي (01)الشكؿ رقـ
 24 .نمكذج دافيد استكف لتحميؿ النظاـ السياسي (02)الشكؿ رقـ
 48 النمكذج الكسيط لمحافز كاالستجابة (03): الشكؿ رقـ

اتخاذ القرار في السياسة  العالقة بيف النسؽ العقيدم ك (04)الشكؿ رقـ 
 .الخارجية

58 

 61 بدائؿ المكقؼ القرارم (05)الشكؿ رقـ
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يتعمؽ مكضكع الدراسة  بدارسة ك تحميؿ اثر النسؽ العقيدم عمى عممية صنع القرارات في 

الدكلة، حيث تعتبر العكامؿ النفسية احد أىـ أبعاد عممية صنع القرار ك تتعدد العكامؿ النفسية المتعمقة 

بالقائد السياسي بيف اإلدراؾ، الشخصية، التصكرات الذىنية ك العقائد السياسية حيث يؤكد الباحثكف في 

عمى أف البيئة النفسية لمقائد تمعب دكر الكسيط بيف  "مرغريت ىرماف"ميداف عمـ النفس السياسي أمثاؿ 

ك بالنسبة لمنسؽ العقيدم، . البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية مف جية كبيف القرار المتخذ مف جية أخرل

فإف كظيفتو في ىذا اإلطار تتحدد أساسا في مساعدة الفرد عمى استيعاب المعمكمات الكاردة مف البيئة 

الخارجية ك ربطيا بعضيا ببعض ك األىـ مف ذلؾ يمعب النسؽ العقيدم دكرا محكريا في تحديد 

 .المعمكمات الممكف قبكليا ك استيعابيا خصكصا تمؾ التي تتكافؽ ك عقائده حكليا 

ك مف الناحية المنيجية يعد المنيج اإلجرائي احد أىـ إسيامات الباحث الكسندر جكرج الذم حاكؿ 

تبسيطو كأداة منيجية تمكف الباحث مف بناء النسؽ العقيدم لصانع القرار عف طريؽ طرح ك اإلجابة 

عف مجمكعة مف األسئمة الجكىرية التي تمثؿ محكر نظرة القائد لمعالـ السياسي، ك قد تـ االعتماد 

عمى ىذا المنيج كأداة مساعدة لبناء النسؽ السياسي العقيدم لكؿ مف الرئيس الجزائرم عبد العزيز 

 النسؽ المقارنة أف الدراسة حيثيات ك كجدنا ضمف بكتفميقة ك الممؾ األردني عبد اهلل بف الحسيف،

ىما خالؿ مالعقيدم لصناع القرار محؿ الدراسة قد اثر بشكؿ مباشر عمى عممية صنع القرار في دكلت

 ىناؾ تكازيا ممحكظا أفك كجدنا  ( الدراسةإعدادفترة ) يكمنا إلى 1999قت منذ ؿفترة حكميما التي انط

دىما التي كجيت سياستيما الخارجية ك القرارات التي اتخذاىا لمتعامؿ مع التحديات الداخمية ئبيف عقا

 األمر الذم يؤكد فرضية أف العالـ العربي يعد مف بيف أكثر الدكؿ تأثرا .ك الخارجية المطركحة

 .بشخصانية صناع القرار فييا

 



  

 

Abstruct : 

The study analyze the impact of  belief system of the dicision maker on 

the decision-making process in the state, the psychological factors are one of 

the most important dimensions of the decision-making process, which are 

related to the : political cognition, personality, perceptions and political 

beliefs of the decision maker. the researchers in the field of political 

psychology such as "Margaret Herman" confirms that the psychological 

environment play an intermediary role between the internal and the external 

environment on the one hand and between the decision taken on the other. For 

the belief system as one of the psychological dimentions functions in this 

context in helping the individual to absorb the information received from the 

external environment and linked to each other and more importantly, plays a 

pivotal role in determining the possible acceptance and assimilation of 

information, especially those that are compatible with the decision maker s  

beliefs. 

Methodologically the operational codes approach proposed by "Alexander 

George" is one of the most important approaches which help to simplify the 

methodology of analysing the leader s belief system and enables the 

researchers in the building of the belief system by asking and answering a 

series of fundamental questions which represents the main view of the leader 

to the political world .  

Acordingly those questions helped us to build the political belief system for 

each of Algerian President "Abdelaziz Bouteflika" and Jordanian King 

"Abdullah bin Al Hussein", and found within the merits of the comparative 



  

study that belief system of the decision-makers in the study had a direct 

impact on decision-making in their countries, and we found that there is a 

remarkable parallel between there belives and the decisions that they have 

taken to guide their nation s foreign policies. Which confirms the hypothesis 

that the Arab world is among the countries most affected by personality and 

belives of their decision-makers. 

 


