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اؼبداخل النظرية اؼبفسرة لظاىرة الثورات ُب اؼبنطقة اؼبغاربية  : اؼبطلب الثا٘ب 
مقاربة دكر العامل اػبارجي ُب الثورات اؼبغاربية على ضوء نظريات الفوضى اػببلقة ، اؼبؤامرة ك نظرية الدكمينو  : اؼبطلب الثالث 

ؿ األكؿ  ػػػػػػػػػػة الفصػػػػػػػػخبلص

 –تونس نموذجا – في المنطقة المغاربية الثورية التحوالت السياسية : الفصل الثاني 
سمات النظم السياسية المغاربية و دوافع التحول  : المبحث األول 
ظبات النظم السياسية اؼبغاربية  : اؼبطلب األكؿ 
طبيعة ك ظبات النظاـ السياسي التونسي ُب عهد بن علي  : اؼبطلب الثا٘ب 
دكافع التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية  : اؼبطلب الثالث 

دراسة تحليلية  : الثورة الشعبية في تونس : المبحث الثاني 
دكافع قياـ الثورة التونسية  : اؼبطلب األكؿ 
مسار الثورة التونسية ك عوامل قباحها ُب اسقاط نظاـ بن علي  : اؼبطلب الثا٘ب 
خصائص الثورة التونسية  : اؼبطلب الثالث 
اؼبواقف االقليمية ك الدكلية ذباه الثورة التونسية  : اؼبطلب الرابع 



 
مؤشرات التحول في المشهد السياسي التونسي بعد الثورة  : المبحث الثالث 
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 مقدمة

  ظلت اؼبنطقة اؼبغاربية خارج موجات التغيَت ك التحوؿ الديبقراطي اليت اجتاحت أجزاء من العآب من شرؽ أسيا أب شرؽ   
أكركبا ك أب أمريكا البلتينية  ك حىت بعض بلداف الشرؽ األكسط ، ك اعتربت بعض الدراسات األكاديبية أف مرد ذلك يعود 
أب قدرة النظم التسلطية على االستمرار ك التأصل ُب البنية اؼبغاربية بدليل بقاء بعض الرؤساء ُب السلطة لعقود طويلة الشيء 

ؼبا شهدتو اؼبنطقة   مفصبل نوعيا بالنظر2011الذم جعلها دبنأل عن التحوالت اليت عرفها العآب ، ليشكل مطلع العاـ 
 ٓب تشهدىا من قبل ، انطلقت شرارهتا األكٔب من تونس اليت أدل قباح *اؼبغاربية ك العربية عموما من ربوالت سياسية فريدة 

ثورهتا ك سبكنها من االطاحة بنظاـ رئيسها بن علي أب ايقاد جذكة األمل ُب نفوس الشباب العريب من احمليط أب اػبليج ، ك 
قد رفع الشباب اؼبنتفض شعارات تطالب باإلصبلحات السياسية ك االقتصادية اليت تعطي لئلنساف العريب حقوقو اؼبهضومة ك 

توفر لو ظركؼ العيش الكرٙب ك تصاعدت اؼبطالب كصوال أب اؼبطالبة بإسقاط النظاـ كرد على عناد األنظمة ك اعتمادىا 
اؼبعاعبات األمنية بدال من اؼبعاعبات السياسية ، ك نتيجة لذلك سقط عدد من األنظمة اؼبغاربية اغباكمة ك ىناؾ أنظمة 

أخرل ُب طريقها أب السقوط أك تواجو زعزعة أسس حكمها الطويل ، ك قد أحدث ذلك انقبلبا على نظريات كبلسيكية ك 
مفاىيم اعتمدت ُب اؼبناىج السياسية لسنوات طويلة ، ك شكل ربديا لكل اؼبراكز البحثية للبحث عن نظريات ك مفاىيم 

فنحن  اذف أماـ ظاىرة جديدة تنزع أب دراسة اؼبوجات التغيَتية ك األساليب التغيَتية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، 
تفكيكها ك ذلك بكفريدة من نوعها  ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ، األمر الذم يستدعي الوقوؼ أمامها كدراستها بصورة معمقة ، 

 .، ككذلك دراسة تأثَتاهتا القائمة كاحملتملة على ـبتلف الصعد كاؼبستويات كمعرفة ماىيتها كطبيعتها بشكل دقيق
  لقد كضعت التحوالت السياسية الراىنة اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية بتعقيداهتا ، أبعادىا ك انعكاساهتا :أىمية الدراسة 

األكاديبيُت ك اؼبهتمُت بالشأف اؼبغاريب أماـ ربديات تقدٙب تفسَتات دقيقة ُب ظل الغموض الذم يكتنف اؼبرحلة الراىنة 
، ك ما يزيد اؼبوضوع أنبية ىو التدخل اػبارجي اؼبكثف منذ بداية ىذه التحوالت بدعول ضباية حقوؽ االنساف ك ربقيق 

الديبقراطية ، سواء أخذ ىذا التدخل طابعا عسكريا على غرار ما حدث ُب ليبيا أك بالتدخل غَت اؼبباشر ُب الشؤكف 

                                                           
*
ٌطلق علٌها أٌضا الربٌع العربً و هً تسمٌة ؼربٌة بامتٌاز ، و السإال الذي ٌفرض نفسه هو من الذي أطلقها ؟ ، تعددت االراء فهناك رأي ٌدعً بؤن جرٌدة  

 تعلٌقا على هروب الربٌس التونسً السابق بن علً ، و رأي 2011جانفً 15األمرٌكٌة هً أول من استخدمت هذه التسمٌة ٌوم " كرٌستٌان ساٌنس مونتر " 

 مباشرة ، و ٌقال كذلك 2011 جانفً 26بعد اندالع األحداث فً مصر ٌوم " دومنٌك موٌزي " اخر ٌدعً أن هذه التسمٌة أول من استخدمها الصحفً الفرنسً 

تعلٌقا على التظاهرات " دٌر شبٌجل " جانفً فً حواره مع الجرٌدة األلمانٌة 26بؤن الدكتور محمد البرادعً استعمل هذا المصطلح فً نفس هذا الٌوم أي 

األمرٌكٌة هً من " نٌوز وٌك " أو جرٌدة " أوباما " الشبابٌة المصرٌة التً انطلقت الى مٌدان التحرٌر ، و اخٌرا هناك من ادعى بؤن الربٌس األمرٌكً 
 : استخدمت تسمٌة الربٌع العربً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

جامعة :  ، العراقمجلة العلوم السٌاسٌة ، «دراسة تحلٌلٌة لفعل الثورات العربٌة :  سوسٌولوجٌة ثورات الربٌع العربً »بلقٌس محمد جواد ، -
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الداخلية للدكؿ اؼبغاربية ُب ظل اصرار القول الكربل على أف االصبلح الشامل ك ارساء دعائم الليربالية ك الديبقراطية 
 .عناصر أساسية ُب عبلقاهتا الثنائية بالدكؿ اؼبغاربية ك العربية عموما 

     ك يأٌب موضوع األطركحة اؼبقدمة ُب اطار ؿباكلة تفسَت صبلة من اؼبشكبلت اؼبرتبطة بظاىرة التحوالت الديبقراطية ك 
العبلقات القائمة بُت القول الكربل ك الدكؿ اؼبغاربية اليت تشهد ىذه التحوالت ، ك تتجلى األنبية الكربل ؽبذا اؼبوضوع 
: حبجم القضايا ك اؼبشكبلت اعبوىرية اليت يطرحها ك اليت يتعُت التعامل معها بشكل جاد ك مسؤكؿ يأٌب ُب مقدمتها 

معضلة بناء الدكلة ك تأسيس نظم ديبقراطية ك خباصة أنو يصعب ربقيق الثانية ُب ظل عدـ كجود دكلة مستقرة ك قوية ، ك من 
 :ىذا اؼبنطلق فإف اؼبسائل اليت تطرحها الدراسة تتعلق باعبدؿ حوؿ 

طبيعة التحوالت السياسية التارىبية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ك األسباب اغبقيقية الكامنة كراء اندالعها ك االذباىات -
 .اليت ستسلكها 

 .اؼبعايَت ك األسس اليت ستستند عليها الفواعل احمللية ُب كل من تونس ك ليبيا لبناء مؤسسات الدكلة اعبديدة-
طبيعة ك نوعية االصبلحات السياسية ك الدستورية اؼبعلنة ُب اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية ك مواقف القول احمللية ك الدكلية من -

 .ىذه اؼببادرات 
مواقف ، ردكد أفعاؿ ك أدكار القول الكربل اؼبهتمة باؼبنطقة ازاء ىذه التحوالت ، اذ أف فهم طبيعة ىذه التحوالت التارىبية -

االرباد " ال يتأتى إال ببحث االطار الدكٕب ؽبذه التحوالت عرب حبث األبعاد اغبقيقية ؼبواقف كردكد أفعاؿ القول الكربل 
 .مبوذجا " الواليات اؼبتحدة "ك " األكركيب

االرباد األكركيب ك الواليات :انعكاسات ىذه التحوالت السياسية اليت تشهدىا الدكؿ اؼبغاربية على عبلقاهتا بالقول الكربل -
 .اؼبتحدة األمريكية ك سيناريوىاهتا اؼبستقبلية 

  تعود مربرات اختيار اؼبوضوع أب أنبيتو اليت تنبع من عدة اعتبارات موضوعية ك ذاتية :أسباب اختيار الموضوع: 
حداثة اؼبوضوع ، اذ شكلت التحوالت السياسية التارىبية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية موضوع الساعة بامتياز ، ك ىو ما - 

االرباد "يربز ُب حجم االىتماـ الذم خصت بو من قبل كسائل االعبلـ العربية ك العاؼبية ، حكومات القول الكربل 
على كجو التحديد ، مراكز الدراسات ك األحباث الغربية ، ك ىو ما هبعل من تناكلو ربديا " الواليات اؼبتحدة"ك " األكركيب

 مرغوبا لتقدٙب مرجع سيغطي مساحة حبثية فتية ، كما سيتيح تتبع ك مراقبة تطورات األحداث السياسية 
 .ُب اؼبنطقة خطوة خبطوة ك ىو ما سيفيد ُب االؼباـ باؼبوضوع ك تقدٙب ربليبلت دقيقة 



أحدثت التحوالت السياسية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ثورة معرفية ُب أدبيات التحوؿ الديبقراطي ، اذ شكلت موجة -
معاكسة للموجة العاؼبية الثالثة للتحوؿ الديبقراطي اليت البرطت فيها الدكؿ اؼبغاربية ُب العقدين األخَتين من القرف اؼباضي ، ك 

ىو ما سيفتح باب االجتهاد لتقدٙب االضافة نظريا ك البحث عن العوامل اؼبتحكمة ُب اندالعها ، مراحلها ، مساراهتا ، 
اذباىاهتا ، معيقات ك فرص قباحها للوصوؿ أب بناء مؤسسات ديبقراطية تستوعب كل الفواعل الوطنية ك تضمن حقوؽ ك 

 .حريات الشعوب احملركة ؽبا 
ؿباكلة البحث عن العوامل اغبقيقية الكامنة كراء اندالع ىذه التحوالت السياسية ، خاصة ُب ظل االستفهاـ الذم نطرحو  -

ك الذم يربره اذباه العديد من مراكز الدراسات ك األحباث الغربية ُب السنوات األخَتة أب اصدار العديد من الدراسات لعل 
ك ىو " الكتاب األبيض "، ك  " 2025االذباىات العاؼبية ُب افاؽ "  بعنواف 2008أبرزىا الدراسة األمريكية الصادرة العاـ 

كثيقة فرنسية صدرت ُب السنة عينها ، ك تشًتؾ الدراستُت ُب تنبؤنبا حبدكث سيناريو اؽبزات الداخلية ك دخوؿ اؼبنطقة ُب 
السنوات القليلة القادمة مرحلة اضطرابات خطَتة ناصبة عن السياسات االستبدادية اليت تنتهجها األنظمة اؼبغاربية ك اليت قد 
تؤدم أب حد اسقاطها ، ك ىذا ما يطرح اشكاالت عديدة دفعتنا الختيار اؼبوضوع ك البحث للتوصل لئلجابة عن ما اف 

كانت ىذه الدراسات قد قبحت فعبل ُب قراءة الوضع السياسي ُب الدكؿ اؼبغاربية ك ربليل دقيق لشخصية الشعوب اؼبغاربية 
ك العربية عموما ، أـ أف ىناؾ ـبابر ك خبليا غربية تعمل على اعادة تشكيل اؼبنطقة اؼبغاربية ك العآب العريب ك اعادة ترتيب 

 . أكضاعو 
ثقل الدكر اػبارجي منذ بداية ىذه التحوالت ك الذم بلغ حد التدخل العسكرم اؼبباشر ُب ليبيا إلسقاط نظاـ الراحل -

العقيد القذاُب ، ك ىو ما يرسم مبلمح عبلقات الدكؿ اؼبغاربية اؼبستقبلية بالقول الكربل ، فبا يستدعي حبث ك ربليل  
 .مواقف ك أدكار ىذه األخَتة ك التنبؤ بطبيعة العبلقات اليت ستحكمها بالدكؿ اؼبغاربية 

اختبلؼ الرؤل ك التصورات ك االسًتاتيجيات بُت الفواعل احمللية ُب كل من تونس ك ليبيا حوؿ اػبطوات األكلية الواجب -
ازباذىا ُب طريق التأسيس ؼبؤسسات ديبقراطية ك عدـ حصوؿ اغبد األدٗب من الًتاضي على نوعية االصبلح ك مراميو ، ك ىو 

 .ما يشكل موضوعا خصبا للبحث ُب أسباب ىذه االختبلفات ، أبعادىا ك مآالهتا 
 ؿباكلة فهم ك استيعاب اذباه النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب كخطوة استباقية أب االعبلف عن صبلة من االصبلحات -

السياسية ك الدستورية أثَتت حوؽبا العديد من التساؤالت ، ك ىو ما يدفعنا للبحث عن مدل جديتها ك انعكاساهتا على 
 .عبلقات ىاذين النظامُت بالقول الكربل 



الرغبة ُب التخصص أكثر ُب اؼبواضيع احملورية ذات الصلة بالشأف اؼبغاريب ، ك ىو االىتماـ الذم بدأ ُب مرحلة اؼباجستَت ك -
الذم وبركو الطموح الدائم ُب البحث عن فرص اقامة أنظمة سياسية ديبقراطية باؼبنطقة اؼبغاربية ، كمقدمة لبناء تكتل اقليمي 

 . قوم قادر على آّأّة ُب عصر التكتبلت 
  تتوخى الدراسة ربقيق أىداؼ عديدة لعل أنبها :أىداف الدراسة  : 

اختبار مدل مبلئمة األطر النظرية ك اؼبناىج اؼبعتمدة ُب تقدٙب تفسَتات علمية دقيقة ك مدل قدرة الباحثة على  -
 .توظيفها 

تقدٙب عمل أكاديبي جاد يلم بكل التحوالت السياسية التارىبية اليت تشهدىا الدكؿ اؼبغاربية ك انعكاساهتا على  -
كاؼبسانبة ُب اثراء رصيد جامعاتنا باؼبواضيع ك  (االرباد األكركيب ، الواليات اؼبتحدة )العبلقات مع القول الكربل 

 .الدراسات اؼبتخصصة باؼبنطقة اؼبغاربية كاليت ظلت حبيسة اؼبراكز ك اعبامعات الغربية 
التأسيس لطرح علمي ك منهجي يسهم ُب فهم طبيعة التحوالت السياسية اعبارية ك تقدٙب بدائل لصناع القرار  -

اؼبغاربة تسهم ُب دفع ك توجيو عمليات االصبلحات الديبقراطية كجهاهتا الصحيحة ، ك فهم حقيقة الدكر اػبارجي 
 .ك حبث سبل اقامة عبلقات أقل تبعية كاستغبللية من جهة اخرل 

  للدراسات ك األدبيات السابقة أم مرجع تناكؿ اؼبوضوع بالصيغة ؿبل الدراسة  ٓب ربص عملية اؼبسح:  الدراسات السابقة
، إال أنو ك بالنظر غبداثة اؼبوضوع " التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك انعكاساهتا على العبلقات مع القول الكربل " 

ك ثقلو فقد أفرد الباحثوف عددا معتربا من الكتب ك اؼبقاالت ك التقارير اليت تناكلت اؼبوضوع ُب سياقو العريب عموما أك 
 :اقتصر بعضها على دراسة حالة معينة ، من أبرزىا نذكر 

ك الذم صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة ( صفحة 416 ")الحركات االحتجاجية في الوطن العربي "كتاب-
 ، شارؾ ُب كتابة ىذا الكتاب احدل عشر مفكرا عربيا ، ك جاء ُب تعريف 2014 لتعقبو طبعة ثانية منقحة سنة 2011

 ، فهي موجودة ُب النظم الديبقراطية كغَت الديبقراطية يبكن القوؿ إف ظاىرة االحتجاجات لصيقة دبختلف النظم السياسية" الكتاب ما يلي 
، عادة ما يعجز عن   أما ُب الثانية فإهنا تكٌرس كردبا تعٌمق األزمات ألف النظاـ ، ، كلكنها ُب األكٔب عادة ما تؤدم إٔب تطوير النظاـ

ىنا أنبية ىذا الكتاب الذم اقًتب من خربات كمباذج ـبتلفة  ك،  "االستجابة ؼبطالب احملتجُت ككثَتان ما يعمل على التحايل عليها
بلداف عدة  لقد رصد ىذا الكتاب مسار اغبركات االحتجاجية ُب  ،من الصعب كجودىا ُب مكاف آخر خارج الوطن العريب

مسجبلن طوابع التنوٌع كالتمايز كالتشابو، مع العناية دبعرفة  ( ، اعبزائر ، سوريا ، األردف، لبناف، البحرين مصر، اؼبغرب)عربية 
األبعاد اؼبختلفة ؽبذه االحتجاجات كالسياقات السياسية كاالجتماعية اليت ظهرت فيها إرادة استشراؼ مستقبلها كقراءة 



، كىو األمر الذم  كقد بدا كاضحان من الدراسات األربع حجم التباين ُب مسار اغبركات االحتجاجية ، مضامينها اؼبختلفة
 . تقًتب من آّاؿ السياسي ٓبجعلها ُب بعض األحياف حركات احتجاج اجتماعي بامتياز 

يستهدؼ ىذا الكتاب الذم  ( صفحة 394 " )استراتيجية للحراك العربي-مقاربات سوسيو: ثورات قلقة " كتاب  -
تكوين أطركحة تعكس ماىية التحوالت اليت شهدىا العآب العريب كترسم ىويتها كربيط دبقدماهتا   2012صدر العاـ 
، كإف كاف الكتاب يستند ُب أطركحاتو إٔب التعامل بإهبابية مع تعريف التحوالت بأهنا ثورات تفتح باب التغيَت  كمآالهتا

الديبقراطي ، إال أنو ال يغفل تلك الشبكة اؽبائلة من التعقيدات كالتداخبلت اليت قد تدفع باغبدث الثورم كبو فوضى اغبرب 
إٔب بياف مقدار الغموض الذم يلفُّ التحوُّالت  على لساف ؾبموعة من الباحثُت يسعى الكتاب ، ك األىلية كالتفتيت الوطٍت

، بعيدان عن التداكؿ السياسي اليومي  العربية الراىنة السيما عبهة النسب التارىبي الذم جاءت منو كالذم ستؤكؿ إليو
، كاستنادان إٔب قناعةو مفادىا أف ما يشهده العآب العريب اليـو  للتحوالت اليت تعصف بعددو من دكؿ ؾبتمعات العآب العريبّْ 
، لذلك أتت دراسات ىذا الكتاب كأحباثو كمقاالتو لتستقرئ ما  ليس أحداثان ظرفية كعارضة ال تلبث أف تزكؿ بزكاؿ أسبأّا

، مع ما تنطوم عليو من أبعاد  للتحوُّالت اعبارية ، كتسعى إٔب معاينة اآلثار كالتداعيات العميقة يتعدَّل اللحظة السياسية
 .تارىبية يتقرَّر بتأثَتىا اؼبصَت اؼبقبل للجغرافيا اغبضارية للعاؼبُت العريب كاإلسبلمي

 عن اؼبركز العريب 2012صدر العاـ  ( صفحة497" )األسباب و السياقات و التحديات : ثورة تونس " كتاب -
كتبها باحثوف متخصصوف ُب ميادين معرفية ذات صلة دراسات اؿؾبموعة من كقد احتول لؤلحباث ك دراسة السياسات ، 

، موصولة  ، كتتناكؿ منظومة التسلط ُب النظاـ السياسي قبل الثورة شىٌت أكجو اغبراؾ التونسي عاعبت بآّتمع الٌتونسيٌ 
 مركرنا بدكر كلٍّ من اإلعبلـ  ، كمتناكلة األحزاب كاؼبنظمات الوطنية بقراءات للخلفيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

البلفت أف ىذه الدراسات لتنوعها كتعدد  ، ك ، ككصوالن إٔب ربٌديات االنتقاؿ الديبقراطي كالتفاعبلت العربية للثورة كاعبيش
، كحاكلت دراسة ىذا اغبدث الٌتارىبٌي من جوانبو  أبعادىا كاختبلؼ كتَّأّا أضفت على ىذا الكتاب  ولٌية كعمقان كغٌتن 

الٌنموذج اٌلذم سينتقل إٔب العآب - على األرجح-، ليس ألف الٌثورة التونسٌية أكٔب الٌثورات العربٌية فحسب بل ألهنا  اؼبختلفة
  .العريٌب كلو ُب ما لو قٌيض لو الثٌبات كاالستمرار كالٌنجاح

صدر عن مركز دراسات الوحدة  (271)للمؤلف يوسف ؿبمد  الصوا٘ب "   لثورة وتحديات بناء الدولةا: ليبيا " كتاب - 
 2011 حىٌت سقوط نظاـ القذاُب ُب أكاخر صيف عاـ 1969الكتاب الفًتة اؼبمتدة من عاـ  ، يتناكؿ 2013العربية سنة  

 كبقدر ما ىبٌصص الكتاب من صفحات لتحليل ما هبرم اليـو كؼبكٌونات اؼبشهد السياسي ُب ليبيا، فهو ىبٌصص مساحة ، 
مناسبة الستشراؼ اؼبستقبل الذم يرتبط سبامان دبكٌونات راسخة ُب السياؽ اللييب بوجو عاـ، إضافة إٔب ارتباطو دبا حدث 



 لذلك يبٌهد الكتاب لعرض مقاربتو بتقدٙب ربليل سريع لؤلكضاع اليت عاشتها ليبيا  ،خبلؿ الثورة ضٌد القذاُب كدبا آلت إليو
، مربزان تفاعل العوامل الداخلية  ، ٍبٌ وبلل ذبربة نظاـ القذاُب خبلؿ مراحلها اؼبختلفة قبل كصوؿ القذاُب إٔب السلطة

، ٍب يتوقف عند مظاىر كتعبَتات االحتجاج الذم انطلق ُب  كاػبارجية اؼبركبة اليت صاغت تاريخ ليبيا اؼبعاصر حىٌت اليـو
 منتقبلن بعد ذلك إٔب التعريف بالنظاـ السياسي   الذم ما لبث أف ربوؿ إٔب انتفاضة شعبية2011يناير / كانوف الثا٘ب

، ؿبلبلن طبيعتو كتفاعبلتو كقواه اؼبختلفة ُب تعبَتاهتا عن مكٌونات اعبمتمع كالثقافة ُب ليبيا  االنتقإب الذم تأسس أثناء الثورة
وبتوم الكتاب على طبسة  ك  ، منتهيان بالتعرؼ إٔب ؿبٌددات كربديات عملية االنتقاؿ الديبقراطي كآفاقها ُب ليبيا ،اؼبعاصرة

 بينما يتناكؿ  ،"التسلطية ككأد بناء الدكلة اغبديثة" الفصل األكؿ  يتناكؿفصوؿ إٔب جانب اؼبقدمة كاػببلصة العامة كاػباسبة
ثورة :  من االحتجاج إٔب االنتفاضة" ُب حُت يتناكؿ الفصل الثالث ،" فشل اإلصبلح اؼبزعـو كالتمهيد للثورة"الفصل الثا٘ب 

 كىبتتم الفصل ،"اؼبخاطر التحديات كاآلفاؽ ك:  اؼبرحلة االنتقالية" أما الفصل الرابع فيتناكؿ ،" الكرامة من أجل اغبريات ك
".  آفاؽ االنتقاؿ الديبقراطي كربٌدياتو:  بناء الدكلة"اػبامس بتناكلو موضوع

إسهاب  بتفصيل ك ، يعاِب 2014  صدر عاـ ( صفحة655" )التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية"كتاب - 
 شارؾ ُب كتابة حبوث ىذا كقد،  2011 مطلع العاـصورة العآب العريب اليت غَتهتا الثورات اليت اندلعت ُب أرجائو منذ 

 على ، ك قد ًب الًتكيز، ليكوف ؿبصلة تفكَت صباعي كفردم ُب مصَت ىذه الثورات  الكتاب أربعة كعشركف باحثنا عربينا
، كالذم سيكوف لو األثر الكبَت ُب تقرير مصائر العرب ُب اغبقبة  مفهـو الرأم العاـ الذم كاف غائبنا طواؿ اغبقبة السابقة

ثورات   كيبلحظ الكتاب أف الثورات العربية ليست ثورات احتجاجية أك سياسية فحسب إمبا ىي فوؽ ذلك أيضنا ،اؼبقبلة
،  ، كتتفاعل ُب سياقها األفكار كالعقائد كاأليديولوجيات كاؽبويات كاألبعاد اإلسًتاتيجية يتداخل فيها االجتماعي كالسياسي

موجات الربيع  ازاء الركسي– ، كالسلوؾ الصيٍت  ، كأكركبا كالعرب كتتنوع ؿباكر ىذا الكتاب لتشمل النظاـ اإلقليمي العريب
 ".الثورات العربية"يتناكؿ الكتاب كذلك مصاّب ركسيا كتركيا كإيراف كإسرائيل ُب سياؽ ،كما العريب

      ك خببلؼ الدراسات االنف ذكرىا ك غَتىا من االسهامات األخرل تنفرد ىذه الدراسة ببحث ك ربليل ظاىرة 
 أب حد الساعة ، ك ذلك خببلؼ أغلب الدراسات 2010التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية منذ اندالعها هناية العاـ 

اؼبنشورة ك اليت تناكلتها ُب سياقها العريب أك اختصت ببحث حالة كاحدة ،  بعكس  ىذه الدراسة اليت ستبحث بالدراسة ك 
التحليل أربع حاالت ، كما ستنفرد أيضا باعتماد مركب نظرم ّٔدؼ تقدٙب تفسَتات علمية اكاديبية للتحوالت اعبارية ك 

 .  مبوذجا " الواليات اؼبتحدة"ك " االرباد األكركيب " حبث انعكاساهتا على العبلقات مع القول الكربل 
  أب 2010 ترتبط حدكد الدراسة الزمنية ببدء التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية منذ هناية العاـ :حدود الدراسة 

ك كذا " ليبيا "ك " تونس" يومنا ىذا ، ك دبوجب ذلك تنحصر اغبدكد اؼبكانية للدراسة ُب النموذجُت الثوريُت باؼبنطقة 



النموذجُت االصبلحيُت ُب كل من اعبزائر ك اؼبغرب ، مع استبعاد النموذج اؼبوريتا٘ب لتواضع اغبراؾ السياسي فيو مقارنة 
بالنماذج األربعة ؿبل الدراسة ، ك بالنظر لطبيعة اؼبوضوع اؼبتشابكة سيتم التطرؽ كذلك  أب دكر القول الكربل ُب ربريك 

 . األطراؼ الداخلية ك توجيهها دبا ىبدـ مصاغبها 

  تأسيسا على ما سبق نطرح االشكالية الرئيسية التالية :االشكاليــــــة  : 

ما طبيعة التحوالت السياسية الجارية في المنطقة المغاربية و حدود تأثيرىا على واقع و مستقبل عالقات دولها 
 .بالقوى الكبرى ؟ 

 :   كبغرض تبسيط ىذه االشكالية عمدت الدراسة أب تفكيكها أب ؾبموعة من التساؤالت تتمحور حوؿ االٌب 
ىل يبكن االفًتاض ما ىي العوامل اغبقيقة الكامنة كراء اندالع التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ؟ ك  -

 .؟ أـ كانت نتيجة طبيعية الستبداد أنظمة اغبكم كانت بفعل ـبطط أجنيبىذه التحوالت السياسية بأف 
ىل سيؤدم تغيَت األنظمة السياسية عن طريق الثورات الشعبية أب قياـ نظم ديبقراطية مستقرة أـ ستؤدم أب  -

 انتكاسة جديدة ؟
ما طبيعة ك خلفيات االصبلحات السياسية اؼبعلنة من قبل النظامُت السياسيُت اعبزائرم ك اؼبغريب ؟ ك ما مدل  -

 .جاىزية قول االصبلح للتجاكب مع ىذه االصبلحات أك الرفع من سقفها ؟ 
 ما ىي  مواقف ، أدكار ك رىانات القول الكربل  ازاء التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ؟  -
ما حدكد قباح التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك انعكاساهتا على العبلقات مع القول الكربل ؟ ك  -

 .ىل ستؤدم أب اعادة صياغة عبلقات الدكؿ اؼبغاربية مع القول الكربل على أسس أقل تبعية ك خضوع؟ 
 . ما ىي السيناريوىات اؼبستقبلية احملتملة للتحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ؟  -

  لئلجابة على التساؤالت السابقة الذكر تطرح  الدراسة الفرضيات التالية :الفرضيات  : 
 زادت  كلما كتصميمها علي ربقيق الديبقراطية ُب تونس ك ليبياالثوريةالوطنية  لكلما زادت قوة كتأثَت القو -

 .ديبقراطيةأنظمة حكم  علي تأسيس االنتقاليةقدرة اؼبرحلة 
كلما سعى النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب على تطوير ك تنفيذ أجندة اصبلح جادة تتوافق ك األكضاع السياسية ك  -

 .التارىبية كالثقافية اػباصة بكل بلد كلما ازدادت فرص ربقيق الديبقراطية اؼبنشودة
يؤدم قباح التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية أب اعادة صياغة عميقة الرتباطات ك عبلقات دكؽبا بالقول  -

 . الكربل 



كلما ربكمت األنظمة اؼبغاربية ك القول الوطنية ُب ادارة ك توجيو العملية االنتقالية ك ربجيم دكر العامل اػبارجي  -
 .كلما زادت احتماالت ك فرص قباحها مستقببل 

  تتميز الدراسات األكاديبية عن باقي االجتهادات ك الكتابات األخرل باعتمادىا قواعد منهجية معينة :منهجية الدراسة 
للوصوؿ أب كشف حقائق الظاىرة ؿبل الدراسة ، كعلى اعتبار أف الظواىر السياسية عموما ىي ظواىر معقدة ك مركبة 
متعددة األبعاد ك اؼبتغَتات يصعب دراستها من خبلؿ منهج كاحد ، ك انسجاما مع خصوصية اؼبوضوع ؿبل الدراسة 

 :سيتم االستعانة دبركب منهجي لكشف اعبوانب اؼبتعددة للظاىرة ؿبل الدراسة كاإلحاطة ّٔا ، يشمل 
يعد أداة أساسية للوصوؿ أب فهم اؼبتغَتات اؼبرتبطة باألكضاع القائمة ككزهنا ، ك يتألف من عناصر ك : المنهج التاريخي -

مراحل متشابكة ك متداخلة ك مًتابطة تقود العقل االنسا٘ب بطريقة علمية منظمة ك دقيقة كبو اغبقيقة العلمية التارىبية ، ك 
يطلع بدكر حيوم ك أصيل ُب دراسة الظواىر السياسية ك تعقب مسارىا لكونو يعد مصدرا لتزكيد علماء السياسة باألدلة 
اؼبثبتة أك اؼبنفية ؼبنطوؽ النظرية ، ك من ىذا اؼبنطلق سيتم اعتماد اؼبنهج التارىبي لتتبع تطورات األحداث السياسية التارىبية 

  .2010اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية منذ هناية العاـ 
يستهدؼ ىذا اؼبنهج البحث عن القواعد ك االنتظامات ، أم السعي للكشف عن القاعدة أك النظاـ : المنهج المقارن -

الذم يتحكم ُب مسار الظاىرة أك الظواىر اؼبتشأّة ، ك كذا الكشف عن األسباب الكامنة كراء أمباط األبنية ك التصرفات ، 
 : ك من ىذا اؼبنطلق سيتم توظيف ىذا اؼبنهج ؼبقارنة 

 .خلفيات ك عوامل تبلور التحوالت السياسية اعبارية ُب الدكؿ اؼبغاربية -
ذباه التحوالت السياسية اليت تشهدىا دكؿ اؼبنطقة  (االرباد االكركيب ، الواليات اؼبتحدة)مواقف كردكد أفعاؿ القول الكربل -

 .اؼبغاربية ك حدكد دكر كل طرؼ 
 .طبيعة كحجم عبلقات الدكؿ اؼبغاربية بالقول الكربل ُب فًتة ما قبل ك ما بعد التحوالت السياسية اعبارية -
 ك ىو اؼبنهج الذم يتجو أب صبع البيانات العلمية اؼبتعلقة بأية كحدة سواء كانت فردا أك دكلة أك :منهج دراسة الحالة -

اْب ، ك يقـو على أساس التمعن ُب دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أك دراسة صبيع اؼبراحل اليت مرت ّٔا ، ك ...تكتبل 
ذلك بقصد الوصوؿ أب تعميمات علمية متعلقة بالوحدة اؼبدركسة ك بغَتىا من الوحدات اؼبشأّة ؽبا ، ك يهدؼ ىذا اؼبنهج 

أب االحاطة باغبالة ؿبل الدراسة ك ادارؾ خفاياىا ك معرفة أىم العوامل اؼبؤثرة ُب تلك الوحدة ، ك ابراز االرتباطات ك 
العبلقات السببية أك الوظيفية بُت أجزاء الظاىرة ك بينها ك بُت بيئتها اػبارجية ، ك ىو بذلك يتيح رؤية الظاىرة اؼبدركسة ُب 
تشابكات ـبتلف متغَتاهتا كاقعيا دبا يبكن معو تبياف حدكد التعميم ك جوانب اػبصوصية ُب اؼبقوالت النظرية ، ك عليو سيتم 



توظيف ىذا اؼبنهج لدراسة ظاىرة الثورة ُب اغبالة التونسية ك الليبية على التوإب ، ك حبث مبادرات االصبلح السياسي 
 . اعبديدة اؼبعلن عنها ُب اعبزائر ك اؼبغرب 

 يضفي استخداـ ىذا اؼبنهج صبغة علمية على األحباث ك الدراسات ، ك سيتم االستعانة بو إلحصاء :المنهج االحصائي -
 ، ك كذا حبث عدد 2010حجم اؼببادالت التجارية لدكؿ اؼبنطقة اؼبغاربية مع الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب بعد 

الفواعل السياسية اعبديدة ُب أعقاب سقوط نظامي بن علي ك القذاُب ك كذا حزمة االصبلحات السياسية اؼبعلنة ُب اعبزائر ك 
 . اْب  ... 2011اؼبغرب ك احصاء حاالت انتهاؾ حقوؽ االنساف ك اغبريات العامة بعد 

أسلوب للبحث يستخدـ ُب ربليل البيانات ك اؼبواد االعبلمية من أجل " بأنو " كربندكرؼ " يعرفو : منهج تحليل المضمون -

، ك يستخدـ ىذا اؼبنهج ُب ربليل " الوصوؿ أب استدالالت ك استنتاجات صحيحة ك متطابقة ُب حالة اعادة البحث ك التحليل
األكضاع االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية القائمة ُب أم ؾبتمع ُب اؼباضي ك اغباضر ك اؼبستقبل ، كىذا النوع من 

اؼبناىج مفيد بالنسبة ؼبعرفة عوامل التغَت االجتماعي كردكد فعل اؼبواطنُت لقرارات القيادات باالعتماد على التقارير ك على 
كسائل االعبلـ ك السجبلت الرظبية ، فتستخرج منها االذباىات اغبقيقة اؼبعربة عن كاقع معُت ، كما أف الباحث يستطيع أف 
يأخذ اغبقائق على الطبيعة دكف تدخل منو ، كبذلك يكوف التحليل صادقا ، على ىذا األساس سيتم توظيف ىذا اؼبنهج ؿ 

 : 
ربليل مضموف خطابات ك قرارات الفواعل الوطنية الرظبية ُب كل من تونس ك ليبيا ك اليت أككلت اليها مهاـ بناء -أ

مؤسسات ديبقراطية تستجيب آلماؿ ك تطلعات الشعبُت الثائرين ، ك ىو ما سيساعد على التنبؤ باؼبسار ك اؼبراحل اليت 
 .ستسلكها العملية الديبقراطية ُب ىذين البلدين ُب مرحلة ما بعد اسقاط نظامي بن علي ك القذاُب 

ربليل مضموف قرارات االصبلح السياسي اؼبعلنة من قبل صناع القرار ُب كل من اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية ك -ب
اػبطابات اؼبتصلة ّٔا ك متابعة مدل تطبيقها عمليا ، للوصوؿ أب تقييم مدل تطور االصبلحات ك االذباىات اليت 

 .ستسلكها ُب كبل البلدين 
 (االرباد االكركيب ، الواليات اؼبتحدة )ربليل مضموف خطابات ، تصاريح ك قرارات قادة القول الكربل ك بالتحديد -ج

من التحوالت السياسية اعبارية دبا يتيح الكشف عن مواقفها ، ردكد أفعاؽبا ، كأدكارىا ك ابراز التعارض أك التوافق القائم 
بينها من جهة ، ك لتقدٙب قراءة لؤلبعاد اغبقيقية الكامنة كراء تلك اؼبواقف ك األدكار من جهة ثانية،ك لكشف مبوذج 

 العبلقات الذم تأمل الدكؿ اؼبغاربية ك القول الغربية اقامتو ُب اؼبرحلة القادمة من جهة ثالثة 



 الفصل اقتضت طبيعة اؼبوضوع اؼبتشابكة ك اؼبتعددة األبعاد تقسيم الدراسة أب طبسة فصوؿ،يتناكؿ :تبرير خطة الدراسة
"  التأصيل اؼبفاىيمي ك النظرم للدراسة ، خصص اؼببحث األكؿ لتفكيك اؼبفاىيم اؼبفتاحية الثبلثة للدراسة األول

مع ابراز الفركقات القائمة بينها ك بُت اؼبفاىيم اؼبقاربة ؽبا ، أما " الثورة " ك " االصبلح السياسي" ك" التحوؿ الديبقراطي
أخذ التحوؿ ُب  النموذجُت اؼببحث الثا٘ب  فخصص الستعراض االطار النظرم لظاىرة التحوؿ الديبقراطي ، ك بعد أف 

اللييب كالتونسي بعدا ثوريا كاف لزاما علينا البحث ُب مكنوف ظاىرة الثورة ك البحث عن أسبأّا ك ؿباكلة فهمها من خبلؿ 
  الفصل الثاني اؼبداخل اؼبفسرة ؽبا ك ابراز دكر العامل اػبارجي ُب التحكم ُب مساراهتا ُب اؼببحث الثالث ، أما 

، اذ ًب الًتكيز  ُب اؼببحث األكؿ "تونس مبوذجا "فخصص لدراسة ظاىرة التحوالت السياسية الثورية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية 
ؽبذا الفصل على حبث ظبات النظم السياسية اؼبغاربية ك تبياف البيئة اليت مهدت ؽبذه الثورات الشعبية ك اغبركات 

االحتجاجية  كمن ٍب التطرؽ أب طبيعة ك ظبات النظاـ التونسي باعتباره النموذج ؿبل الدراسة ُب ىذا الفصل ،  ٍب حبث 
دكافع  التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، ُب حُت سيخصص اؼببحث الثا٘ب لدراسة الثورة 
التونسية عرب حبث ك ربليل عوامل اندالعها ، مسارىا ، خصائصها ك اؼبواقف االقليمية ك الدكلية ازاءىا ،  لنرصد ُب 
اؼببحث الثالث مؤشرات التحوؿ ُب اؼبشهد السياسي التونسي بعد الثورة ، أما اؼببحث الرابع فسيخصص لبحث أبرز 

 الذم يتناكؿ الثورة الليبية  فقد الفصل الثالثالتحديات اليت تعًتض العملية االنتقالية ُب تونس ك فرص ذباكزىا ، أما 
ًب  تقسيمو أب طبس مباحث ، نستعرض ُب اؼببحث األكؿ بنوع من االسهاب طبيعة النظاـ السياسي اللييب ُب عهد 
القذاُب ، مرجعيتو الفكرية ك أبرز ظباتو ، لنركز ُب اؼببحث الثا٘ب على حبث دكافع اندالع الثورة الليبية ك مسارىا ك أبرز 
خصائصها ، ك بالنظر لثقل الدكر اػبارجي ُب اغبالة الليبية خصصنا اؼببحث الثالث لبحث مواقف القول االقليمية ك 
الدكلية من الثورة الليبية ، أما اؼببحث الرابع فسيخصص لعرض تطورات اؼبشهد السياسي اللييب ما بعد الثورة عرب عرض 
عدد من اؼبؤشرات السياسية ، لنستعرض أبرز التحديات اليت تواجو اؼبرحلة االنتقالية ُب ليبيا ك افاؽ ذباكزىا ُب اؼببحث 

 حبث ك دراسة اغبركة االحتجاجية للشباب ُب كل من اعبزائر ك اؼبملكة الفصل الرابعاػبامس ، ُب حُت يستهدؼ 
اؼبغربية باؼبوازاة مع انطبلؽ الثورات ُب بعض البلداف العربية ك ذلك باستعراض خلفيات ، دكافع ك مسار ىذا اغبراؾ ، ك 
تشريح اػبطوات االستباقية لكبل النظامُت عرب ربليل اسًتاتيجيتهما ك مبادرات االصبلح السياسي ك الدستورم اعبديدة 
اؼبعلن عنها ،  مع التطرؽ أب دكر العامل اػبارجي ك بياف حدكد تأثَته ُب مسار اغبراؾ ك مبادرات االصبلح ، لنسلط 
اليت الضوء ُب األخَت على أبرز التحديات اليت تعًتض مسار االصبلحات السياسية ُب كبل البلدين ك االفاؽ اؼبمكنة ك 

، ليتم حبث يبكن أف تساىم ُب توجيو ىذه اإلصبلحات كجهاهتا الصحيحة دبا يسهم ُب ترسيخ أسس الديبقراطية 



ك " االرباد األكركيب "انعكاسات التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية على العبلقات مع القول الكربل 
 .  ك االخَت الفصل الخامس ، ٍب عرض سيناريوىاهتا اؼبستقبلية ُب  الواليات اؼبتحدة مبوذجا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:انفصم األول  

 

انتأصُم انمفاهُمٍ و انىظرٌ 

 نهذراست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     شكلت التحوالت السياسية التارىبية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية ربديا لكل اؼبراكز البحثية العربية ك الغربية 
للبحث عن مفاىيم ك نظريات تنزع لدراسة ىذه الظاىرة ك االحاطة بكل جوانبها ، ذبلياهتا ك أبعادىا ، ففي أم دراسة 



فهي البناء األساس الذم تؤسس عليو النظريات القاعدة االمربيقية للعلم ك ضبط  تكتسي اؼبفاىيم أنبية بالغة علمية حبثية 
:  من ىذا اؼبنطلق سًتكز الدراسة ُب فصلها األكؿ على ،مر البد منو ُب الدراسات ك البحوث العلمية أاؼبداخل النظرية 

يعد ذلك متطلبا ضركريا بالنظر للبس ك الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك كخطوة أساسية ك : تحديد المفاىيم - 
. عملية لتأسيس ادراؾ متبادؿ ك فهم مشًتؾ للموضوع ؿبل الدراسة 

االستعانة بعدد من النظريات ك اؼبداخل النظرية الدراسة تفرض الطبيعة اؼبركبة ك اؼبتشعبة ؽبذه : تحديد األطر النظرية -
 .كوسائط معرفية تساعد على تكوين رؤية منظمة ككاضحة للظاىرة ّٔدؼ الوصوؿ أب تقدٙب تفسَتات اكاديبية دقيقة 

 لتفكيك اؼبفاىيم اؼبفتاحية المبحث األول، سيخصص ـ تقسيم الفصل األكؿ لثبلثة مباحث سيتك على ضوء ذلك       
، مع ابراز الفركقات القائمة بينها  لغة ك اصطبلحا"الثورة " ك " االصبلح السياسي" ك" التحوؿ الديبقراطي" الثبلثة للدراسة 

 االطار النظرم لظاىرة التحوؿ الديبقراطي ، اذ سيتم حبث المبحث الثانيك بُت باقي اؼبفاىيم اؼبقاربة ؽبا ، لنستعرض ُب 
العوامل  اليت تؤدم أب التحوؿ كبو الديبقراطية ُب اؼبطلب األكؿ ، ٍب أمباط ك مراحل التحوؿ الديبقراطي ُب اؼبطلب  الثا٘ب ، 

 فسيتناكؿ المبحث الثالث ُب اؼبطلب الثالث ،  أما  الديبقراطيربوؿ النظرية اليت تؤصل لعملية اؿأبرز اؼبداخل  لنستعرض
عرب حبث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل اؼبتحكمة ُب قباحها ك االطار النظرم لظاىرة الثورات ُب اؼبنطقة اؼبغاربية  

مدخل التنمية السياسية ، اؼبدخل : اؼبتسببة ُب فشلها ُب اؼبطلب األكؿ ، ليتم التطرؽ ألبرز اؼبداخل اؼبفسرة لظاىرة الثورات 
االقتصادم ،  مدخل الثقافة السياسية ك اؼبدخل النفسي ُب اؼبطلب الثا٘ب، ُب حُت سيخصص اؼبطلب الثالث ؼبقاربة دكر 

 .العامل اػبارجي ُب الثورات العربية على ضوء نظرية الفوضى اػببلقة ، نظرية الدكمينو ك نظرية اؼبؤامرة 
 

 

 

 

 

 

  التأصيل المفاىيمي للدراسة : المبحث األول   



     شهد حقل العلـو السياسية ُب السنوات االخَتة تزايدا ملحوظا ُب االىتماـ بقضايا التحوؿ الديبقراطي ك االصبلح 
السياسي ك الثورة ، ك معو زادت اغباجة أب ضبط ىذه اؼبفاىيم ك اؼبصطلحات اؼبرتبطة دبوضوع الدراسة نظرا للبس ك 

الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك عليو سينصب االىتماـ ُب ىذا اؼببحث ُب مطالبو الثبلثة على ربديد اؼبفاىيم اؼبفتاحية 
التحوؿ الديبقراطي ، االصبلح السياسي ك الثورة ك ذلك بالبحث بداية ُب اؼبعا٘ب اللغوية ، ٍب تناكؿ الدالالت : للدراسة 

 :اؼبعرفية للمفاىيم الثبلثة كصوال أب سبييزىا عن غَتىا من اؼبفاىيم اؼبشأّة ؽبا   
  مفهوم التحول الديمقراطي: المطلب األول

 أحد اؼبفاىيم اغبديثة اؼبطركحة على الساحة الفكرية حملاكالت معمقة باعتبارهلقد خضع مفهـو التحوؿ الديبقراطي      
 الذم شكل لفًتة طويلة موضوعا  اؼبتنامي ؼبختلف األدبيات ّٔذا اؼبوضوعاالىتماـللتأصيل اؼبفاىيمي تبدت من خبلؿ 

 باالتساعتسم مالتحوؿ الديبقراطي الذم  طبيعةأساسيا غبقل الدراسات اؼبقارنة ك العلـو السياسية بوجو عاـ ، ك تفرض 
ق ، ك عليو سيخصص ىذا اؼبطلب لبحث اؼبفهـو لغويا ك القاء الضوء على دالالتو  كالشموؿ  اؼبزيد من اإلىتماـ بتأصيل

 :ُب الفرع الثالث  ببعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة بو اؼبعرفية ُب الفرعُت األكؿ ك الثا٘ب ، ك من ٍب عبلقتو
 التحول الديمقراطي لغة : ألول االفرع 
 اذ يأٌب مفهـو التحوؿ ، إف ؿباكلة التأصيل اؼبفاىيمي للتحوؿ الديبقراطي تستدعي الرجوع إٔب األصوؿ اللغوية للمصطلح     

ُب اللغة العربية من الفعل حوؿ ك يعٍت التغَت ُب الشيء أك انتقالو من صورة أب صورة أخرل مستخدما ُب ذلك بعض 
 ، ك مثاؿ ذلك ما قاـ بو النيب ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم عندما أخذ وبوؿ آّتمع االسبلمي من ؾبتمع جاىلي 1الوسائل 

أب ؾبتمع أكثر رقي ك سبدف مستخدما ُب ذلك اؼبوعظة كوسيلة ، ك عندما يرتبط مفهـو التحوؿ بالديبقراطية فإننا نعٍت تغَت 
 . شكل آّتمع من نظاـ غَت ديبقراطي أب نظاـ ديبقراطي

 اؼبركر أك االنتقاؿ من حالة معينة أك من مرحلة ك تعٍت Transition  االقبليزية كلمةاللغة كتقابل كلمة التحوؿ ُب       
 .2أك مكاف معُت أب حاؿ أك مرحلة أك مكاف اخر

 
التحول الديمقراطي اصطالحا  : الفرع الثاني 

   استعراض ارتأيناالديبقراطية ، لذا بترتبط أغلب ؿباكالت التأصيل ؼبفهـو التحوؿ الديبقراطي باألدبيات اػباصة         

                                                           
 . 109، ص  (1991المإسسة الوطنٌة للكتاب ، : الجزابر )، مفاهٌم علم االجتماع الثقافً محمد السوٌدي ، - 

1
  

، ( 2004مكتبة مدبولً ، : مصر  )، دراسة تطبٌقٌة على الٌمن و بالد أخرى :  األحزاب السٌاسٌة و التحول الدٌمقراطً بلقٌس أحمد منصور،  -
2
  

. 28ص   



  ، ىذا اؼبفهـو الذم يتسم بسهولة مفهومية ىائلة ناصبة عن التطورات أىم التعريفات اليت قدمت ؼبفهـو الديبقراطية
  سنة2500اليت طرأت ك تطرأ على ؿبموالت اؼبصطلح الفكرية ك االجرائية منذ طرح ألكؿ مرة ُب أثينا قبل أكثر من 

 ذ يشكل ىذا اؼبفهـو جزء من كياف اغبضارة الغربية ، ااستعمل ُب أغلب األحواؿ باؼبعٌت الذم أعطتو اياه الثورة الفرنسية 

ك تعٍت بو الداللة على مبدأ اؼبساكاة ُب اغبقوؽ السياسية ك االجتماعية ك االقتصادية عبميع اؼبواطنُت ك رقابة األمة على 
صوت )اغبكومة عن طريق ىيئة نيابية يشًتؾ ُب انتخاب أعضاءىا كل البالغُت من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة 

كعليو فإف تعريف الديبقراطية بأهنا حكم الشعب بواسطة الشعب كللشعب ال يطابق اغبقيقة ،  ، 1(كاحد للشخص الواحد 
اف كاف تطبيقها ضمانا تاما الحًتاـ اغبريات   كقاعدة االصباع كاألغلبية قاعدة االصباع بقاعدة " ركسوا"كمن ٍب فقد استبدؿ

 ، أما الفيلسوؼ 2، كلذلك فإف قاعدة األغلبية من األمور اؼبقبولة عقبل كعمبل  هنا مستحيلة من الناحية العمليةأ إالالفردية 
ضمن نظم اغبكم الفاسدة ُب سياؽ عرضو للتطور " اعبمهورية" رفضو للديبقراطية كصنفها ُب كتابوفقد أعلن فبلطوف أ

ف اغبرية الكاملة اليت يقـو عليها قادت أساس أك االكبطاط اؼبنطقي للنظاـ الفكركقراطي الكامل، على أاؼبنطقي لنظم اغبكم 
  .أب حالة من الفوضى كالغركر حىت بات كل فرد يبتلك دستوره اػباص كيعتقد ُب قدرتو على عمل كل شيء 

 للتعريف الكبلسيكي السائد خبلؿJoseph A.Schumpeter  كمن التطورات اؼبهمة ؼبفهـو الديبقراطية رفض     
االسلوب الديبقراطي ىو ذلك الًتتيب اؼبؤسساٌب الذم يبكن من خبللو التوصل أب القرارات "  فأكالذم يقوؿ القرف الثامن عشر ،

،  3" السياسية اليت تشخص اػبَت العاـ عن طريق جعل الشعب نفسو يتخذ القرارات من خبلؿ انتخاب افراد يقوموف بتنفيذ ارادة الشعب

                                                           
  لالشارة الدٌمقراطٌة مصطلح ٌونانً ٌتكون من اجتماع كلمتٌن ، الشق األول من الكلمة DEMOS  و تعنً عامة الناس ، و الشق الثانً من الكلمة  

KRATIA  و تعنً الحكم ، فتصبح DEMECRATIA  تعنً  ، و تعنً حكم الشعب ، و هً لفظة اؼرٌقٌة كانت تعنً المقاطعة أو الناحٌة أو األرض ثم صارت

 :الناس الذٌن ٌعٌشون علٌها و بخاصة الذٌن كانت لهم مشاركة فً الحكم و من هنا جاءت كلمة حكومة ، أنظر 
 .167، ص  (2001المإسسة العربٌة للنشر ، : األردن  )،  2 ، ط الدٌمقراطٌة هً الحل عاٌش حسٌنً ، -

 ًو ٌجدر التنوٌه أن الدٌمقراطٌة بمفهومها الؽربً لم تكن معروفة لدى العرب اذ بلؽت من ؼرابتها أن استعصت على أن تجد مرادفا لها أو اشتقاقا ف 
و الثورة الفرنسٌة   (1776) اللؽة العربٌة فاستعملت اللفظة معربة بشكلها المعروؾ حالٌا فً اواخر القرن التاسع عشر و ذلك بعد نجاح الثورة األمرٌكٌة 

و قٌام العدٌد من أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة فً أوروبا ، ؼٌر أن  هناك من ٌعتقد بؤن كلمة الدٌمقراطٌة دخلت الى اللؽة العربٌة من اللؽة الٌونانٌة ،  (1789)

 وذلك عندما قام العرب فً العصر العباسً بترجمة الكتب الٌونانٌة القدٌمة الى اللؽة العربٌة 

و نستطٌع االقرار أن شرٌعة االسالم كانت أسبق الشرابع الى تقرٌر الدٌمقراطٌة االنسانٌة ، وهً الدٌمقراطٌة التً ٌكتسبها االنسان ألنها حق له ٌخوله أن ٌختار 

حكومته ، و قد تردد فً أقوال المستشرقٌن و كتاب التارٌخ من األوروبٌٌن أن االسالم جاء بمبادئ الحرٌة الدٌمقراطٌة ألنه نشؤ فً بالد العرب بٌن أقوام من 

البدو األحرار ال ٌعرفون طؽٌان الملوك وال ٌخضعون لسطوة الحاكمٌن بؤمرهم من األكاسرة و القٌاصرة الذٌن حكموا بالد الفرس و الروم  ، و تقوم الدٌمقراطٌة 

المسإولٌة الفردٌة ، عموم الحقوق و تساوٌها بٌن الناس ، وجوب الشورى على :االسالمٌة على أربعة أسس ال تقوم دٌمقراطٌة كابنة ما كانت على ؼٌرها ، وهً

والة األمور ،التضامن بٌن الرعٌة على اختالؾ الطوابؾ و الطبقات ، هذه األسس كلها أظهر ما تكون فً القران الكرٌم و فً االحادٌث النبوٌة و فً التقالٌد 

 أنظر.المؤثورة عن عظماء الخلفاء

 ، الدٌن والسٌاسة والدٌمقراطٌة،   (محررا)رفٌق المصري :  ، فً «الدٌمقراطٌة و معوقات التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً»مخٌمر أبو سعدة ، - 

 .22، ص  (2007مركز حقوق االنسان و المشاركة الدٌمقراطٌة شمس ، : مصر)

  .29-18ص ص  ، (2004دار نهضة مصر للطباعة و النشر ،: مصر) ، الدٌمقراطٌة فً االسالمعباس محمود العقاد  ، : - أنظر أٌضا - 
1
 . 29، ص  ( 1984دار الجٌل ، : لبنان) ، نقض النظام الدٌمقراطًمحمود الخالدي ، -  

2
 .112، ص  (2001المكتب الجامعً الحدٌث، : مصر) ،فً نظرٌة الدولة والنظم السٌاسٌةمحمد نصر مهنا، -  

3
 .137ص ،  (1999 دار الفكر المعاصر،: سورٌا)، الدٌمقراطٌة بٌن العلمانٌة واالسالمعبد الرزاق عٌد، محمد عبد الجبار، -  



كيركز ىذا التعريف على متغَت التنافس اإلنتخايب كمؤشر للديبقراطية كأف الديبقراطية ىي نظاـ للسلطة السياسية يتحقق بغض 
. القرف اؼباضي ستينات  كذلك على عكس األفكار اليت سادت ُب طبسينات ك ،اجتماعية  أك اقتصاديةالنظر عن أم ظبات 

 الصراعات االجتماعية ضمن إلدارةساليب عمل أك أؾبموعة فبارسات "  بأهناالديبقراطية يعرؼ االستاذ جورج طرابلسي       

 ، ك ُب حُت يلخص البعض  "مؤسسات شرعية تضمن التداكؿ السلمي على السلطة كتكفل اغبل العقبل٘ب للمشكبلت الطارئة
حرية الصحافة ، حق االنتخاب ، شرعية : الديبقراطية ُب مفهـو اؼبشاركة السياسية باعتبارىا ترتكز على ؾبموعة معايَت أنبها 

 آليةاؼبعارضة ُب البحث عن توٕب السلطة بواسطة منافسة انتخابية ال تتعارض ك أسس أم نظاـ قبد البعض االخر يعتربىا 
 حكم ال تقتصر ـبرجاهتا ك نتائجها على كفاءة االستخداـ فحسب بل على نوعية اؼبدخبلت أيضا

1
أما صباؿ الدين   ، 

 أسلوب للحياة ك نظاـ يقـو على قناعة كاملة من مواطٍت آّتمع البشرم بقيمة الديبقراطية فكرا ك فبارسة ك قناعة "زىراف فيعرفها على أهنا 
 معينة ذبسد اؼببدأ آلياتكاملة باؼببادئ األساسية من حرية ك مساكاة ك عدالة ، ك أف السيادة للشعب دكف سواه كما أف ىذه اؼببادئ تستلـز 

 2 "أب كاقع حي متجدد كتعدد األحزاب ك األفكار ك كل ما من شأنو ربقيق سيادة الشعب ك مصلحتو العامة
اغبكومة اليت تقر سيادة الشعب كتكفل اغبرية كاؼبساكاة السياسية  "أهنا ك من التعاريف اليت لقيت قبوال ُب الكثَت من الدراسات      

من        ،ك  " عاـ حر لو من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذهرأمبُت الناس، كزبضع فيها السلطة صاحبة السلطاف لرقابة 
 :  3خبلؿ ىذه احملددات نرل أف ؾبموعة من العناصر هبب أف تتوفر ُب الديبقراطية ىي 

أف الشعب ىو صاحب السيادة  -
. أف الشعب ىو مصدر الشرعية -
. أف اغبكومة مسؤكلة اماـ فبثلي اؼبواطنُت - 

طبسة معايَت ذات توجو عملياٌب للديبقراطية فتحدث أكال عن كيفية عملها ُب صبعية " ركبرت داىل " ك اشًتط        
: تطوعية حرة ، كاقًتح 

قبل أف تتبٌت ىذه اعبمعية سياسة ما  هبب أف يكوف لدل صبيع أعضائها فرص متساكية  ك فعالة : اؼبشاركة الفعالة -1
. لعرض ارائهم حوؿ ما هبب أف تكوف عليو سياسة اعبماعة على األعضاء االخرين 

. حرية التنظيم - 2
. حرية التعبَت -  3
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حق التصويت ، حق الًتشح أب ـبتلف : انتخابات حقيقية تتسم بالنزاىة ك اغبرية يتمتع الناس فيها دكف سبييز ب - 4
 .1اؼبناصب ، التنافس السلمي بُت اؼبًتشحُت ك غَتىا 

 إال  ، ربقيقها ك تنوعها أب حد كبَت من بلد أب اخر ك من فًتة زمنية ألخرلآليات تعدد تعريفات الديبقراطية ك      ك برغم
أف ىناؾ اصباعا كاسعا ك راسخا نسبيا ُب عآب اليـو على أف نظاـ اغبكم اعبيد يعٍت نظاـ اغبكم الديبقراطي ، كتأسيسا على  

نظاـ شامل للحكم يقـو على توافر ؾبموعة من اؼبعايَت ك القواعد ، ك العربة ُب " ما سبق يبكن تعريف الديبقراطية على أهنا 
النظاـ الديبقراطي ليست دبجرد كجود االجراءات ك اؼبؤسسات امبا باحًتاـ الدستور ك توظيف اؼبؤسسات ك مزاكلة االجراءات 

 .بدرجة يعتد ّٔا من االهبابية ك الفعالية 
العملية أك الصَتكرة اليت تلي حالة االنتقاؿ " عرفو اؼبفكر علي خليفة الكوارم بأنو       ك بالعودة ؼبصطلح التحوؿ الديبقراطي فقد

من نظاـ الوصاية أب ترسيخ نظاـ اغبكم الديبقراطي ك استقراره ، حيث يتم دبوجب التحوؿ الديبقراطي مبو ك ارتقاء اؼبمارسة الديبقراطية من 
حالتها االجرائية كحدىا األدٗب عند غبظة االنتقاؿ أب تكريسها كقيمة ك ثقافة ك فبارسة عامة ترسخ نظاـ اغبكم الديبقراطي ك تطور اداءه 

عملية تطبيق القواعد الديبقراطية " فيعرؼ التحوؿ الديبقراطي بأنو " فليب  يًت" ،  أما عآب السياسة األمريكي 2 " نوعيا عرب الزمن
سواء ُب مؤسسات ٓب تطبق من قبل أك امتداد ىذه القواعد لتشمل أفراد أك موضوعات ٓب تشملهم من قبل ، فهي اذف عمليات ك اجراءات 

عملية ازباذ قرار يساىم فيها " فيعرفو بأنو " ركستو "، أما اؼبفكر   "يتم ازباذىا للتحوؿ من نظاـ غَت ديبقراطي أب نظاـ ديبقراطي مستقر
ثبلث قول ذات دكافع ـبتلفة ك ىي النظاـ ك اؼبعارضة الداخلية ك القول اػبارجية ، ك وباكؿ كل طرؼ اضعاؼ األطراؼ األخرل ك تتحدد 

 .3 النتيجة النهائية كفقا للطرؼ اؼبتغَت ُب ىذا الصراع
ؾبموعة من حركات االنتقاؿ من النظاـ غَت الديبقراطي أب النظاـ "       يرل صامويل ىنتنغتوف أف التحوؿ الديبقراطي عبارة عن 

 ،  ك ينظر البعض 4 "الديبقراطي ربدث ُب فًتة زمنية ؿبددة ك تفوؽ ُب عددىا حركات االنتقاؿ ُب االذباه اؼبضاد خبلؿ نفس الفًتة الزمنية
أيضا أب التحوؿ الديبقراطي بأنو عملية االنتقاؿ من نظم ذات طبيعة سلطوية أك شبو سلطوية أب نظم ديبقراطية ، ك ىذا 

احًتاـ الدستور ك سيادة القانوف ككجود ؾبلس نيايب : يعٍت تطبيق عدة سياسات تؤكد عملية التحوؿ الديبقراطي من أنبها 
منتخب من قبل الشعب ، فضبل عن استقبلؿ القضاء ك حرية التعبَت ك التعددية السياسية ك تداكؿ السلطة ك  (تشريعي)

احًتاـ حقوؽ االنساف ، ىذا ك تنطوم عملية التحوؿ الديبقراطي على انطبلؽ النظاـ من كضعية معينة أب كضعية أخرل 
تتضمن تطوير االذباىات الديبقراطية من خبلؿ اؼبساكمة بُت العناصر النشيطة ك اؼبؤثرة من الناحية السياسية ، ك يعد هتيئة 
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اؼبناخ السياسي اؼببلئم للتحوؿ الديبقراطي من أىم اؼبتطلبات اليت تضمن عدـ عودة النظاـ اغبإب أب مرحلة النظاـ السلطوم 
أحد أكثر التعاريف كضوحا ، اذ يعرؼ التحوؿ الديبقراطي على " أتل سولينجن" ، ك يعد التعريف الذم قدمو 1(الشموٕب )

نواب منتخبوف بواسطة انتخابات حرة نزيهة ، حق توٕب اؼبناصب العامة ك : حركة النظاـ السياسي اذباه األخذ باإلجراءات التالية " أنو 

 . 2 الوصوؿ أب السلطة ، حرية التعبَت ك توافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا ، ك استقبللية مؤسسية
 :أف فكرة التحوؿ الديبقراطي هبب أف تأخذ بعُت االعتبار النقاط التالية " جورج قـر "      يرل 
 .اهباد توازف بُت حقوؽ الفرد ك حقوؽ اعبماعة  -
التخلص من قيود االتباعية الفكرية اليت ربوؿ دكف ربقيق ربوؿ ديبقراطي ك االبداع ُب ؾباؿ اغبريات للتكيف مع  -

 .متطلبات الواقع العريب 
 .امكانية التعبَت عن رأم الفئات االجتماعية اؼبختلفة اليت يتكوف منها آّتمع  -
 .اعادة تفعيل دكر اؼبثقفُت ُب الوطن العريب  -
 .3ربديد جوىر الديبقراطية ك اغبرية ُب اختيار أمباط التغيَت االجتماعي ك السياسي  -
كال ينحصر التحوؿ الديبقراطي ُب اؼبظهر اؼبؤسساٌب ك التنظيماٌب ك التشريعي للسلطة السياسية بل يبتد أب مستول تغيَت      

البنيات االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ، ك من أنبها على اؼبستول الثقاُب االجتماعي تركيز مفهـو اؼبواطنة  اؼبتعلق 
أكؽبما ارتباطو دبنظومة حقوؽ : بطبيعة عبلقة الفرد بالدكلة باعتبارىا منظومة حقوؽ ككاجبات ، ك يتميز ىذا اؼبفهـو بأمرين 

انتماءاتو األخرل ، ك ُب ىذا االطار مدنية ك سياسية ك اجتماعية ، ك ثانيهما ربط الفرد بعضوية الدكلة بصرؼ النظر عن 
تقـو التعددية السياسية على تعدد األحزاب ك ؾبموعات الضغط اؼبختلفة اليت يفًتض أف تطرح تصورات متنافسة ؼبصلحة 

 ، عموما يبكن رصد أىم مؤشرات التحوؿ الديبقراطي من عدة نواحي ك ضمن خريطة الدكلة السياسية ك 4البلد ككل  
 :5اقتصادية فيما يلي 

 .التداكؿ السلمي على السلطة عرب نظاـ سبثيلي ك نزاىة االنتخابات ُب اطار التعددية ك الفصل بُت السلطات -
 .اغبريات العامة ُب الرأم ك التعبَت ك التنظيم -
 .اؼبؤسسة السياسية ك مأسسة منظمات آّتمع اؼبد٘ب دبختلف مكوناتو ك فواعلو األساسية -
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صبلة من العمليات اليت يبر ّٔا النظاـ السياسي عرب "استنادا للتعاريف السابقة يبكن تعريف التحوؿ الديبقراطي على أنو       
لبلنتقاؿ من اغبالة التسلطية أب اغبالة -   العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أك اػبارجيةاتتحكم فيو-مراحل ـبتلفة 
 ".  الديبقراطية 

 التحول الديمقراطي و المفاىيم المقاربة لو : الفرع الثالث 
      يتداخل مفهـو التحوؿ الديبقراطي مع مفاىيم ك مصطلحات عديدة كالتغيَت السياسي ، االنتقاؿ الديبقراطي ، الًتسيخ 

اْب ، لذا كجب ربديد كل مفهـو على حدل ك ابراز ...الديبقراطي ، الليربالية ، االنفتاح السياسي ، االصبلح السياسي  
 :  الفركقات القائمة  بُت كل من اؼبفاىيم السابقة الذكر ك مفهـو التحوؿ الديبقراطي فيما يلي 

ؾبمل التحوالت اليت تتعرض ؽبا البٌت السياسية ُب ؾبتمع ما حبيث يعاد توزيع السلطة كالنفوذ  إٔب يشَت :التغيير السياسي -
، كما عرفو 1ضع ديبقراطيك إٔب استبدادم ديبقراطي غَت من كضع االنتقاؿ كما يقصد بو  ، داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة

التغيَت ك التعديل كبو االفضل لوضع شاذ أك سيء كالسيما ُب   فبارسات ك سلوكيات مؤسسات فاسدة أك " الدكتور بلقزيز على أنو

انقبلب " ، أما الدكتورة ثناء فؤاد فقد عرفتو على أنو2" متسلطة أك ؾبتمعات متخلفة أك ازالة ظلم أك تصحيح خطأ أك تصويب اعوجاج

، استنادا على ىذه التعريفات يبكن القوؿ أف التحوؿ الديبقراطي ال يعٍت التغيَت 3 " تارىبي على صعيد الفكر ك اؼبعتقد ك  الوعي
السياسي ، ألف التحوؿ يكوف جذرم ك يعمل على اعادة بناء صبيع األبنية داخل النظاـ السياسي ، أما التغيَت السياسي فهو 

 . البناء السياسي فقط 
ميز الكثَت من اؼبفكرين بُت مفهـو التحوؿ الديبقراطي ك االنتقاؿ الديبقراطي حيث اعتربكا أف  :االنتقال الديمقراطي-

االنتقاؿ ىو اؼبرحلة السابقة على عملية التحوؿ الديبقراطي ك اؼبمهدة لو ، ك تعد اؼبرحلة األكثر خطورة نظرا إلمكانية تعرض 
النظاـ فيها النتكاسات حيث يكوف النظاـ ذك طبيعة مزدكجة تتعايش فيو كل من مؤسسات النظاـ السلطوم القدٙب ك النظاـ 
الديبقراطي اغبديث ك يشاركا ُب السلطة سواء ُب صورة صراع أك اتفاؽ ، ككفقا ؼبا قالو أكدكنيل ك  بيًت فإف مفهـو االنقاؿ 

اؼبرحلة الفاصلة بُت نظاـ سياسي ك أخر ك أثناء عملية االنتقاؿ أك ُب أعقأّا يتم تدعيم النظاـ اعبديد ك تنتهي ىذه " الديبقراطي يقصد بو 
العملية ُب اللحظة اليت هبرم فيها اكتماؿ تأسيس النظاـ اعبديد ك عمليات االنتقاؿ ال ربسم دائما الشكل النهائي لنظاـ اغبكم فهي قد 

  ، ىذا 4 " تؤدم أب ربلل النظاـ السلطوم ك اقامة شكل من أشكاؿ الديبقراطية ك قد تتم العودة أب بعض أشكاؿ اغبكم السلطوم
التعريف وبيل على أف فعل االنتقاؿ ىو عملية تفاعلية ك تنازعية تقـو ُب فًتة معينة بُت بنيات غَت ديبقراطية موركثة عن نظاـ 
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سياسي قدٙب ك بنيات ديبقراطية جديدة ، حبيث عندما تتغلب الثانية على األكٔب تتحقق الديبقراطية ك ينجح فعل االنتقاؿ ،  
العبور من حكم الغلبة الذم يسود فيو خيار ك قرار " ك حسب اؼبفكر علي خليفة الكوارم يتم دبوجب االنتقاؿ أب الديبقراطية 

، لذلك فإف 1" الفرد أك القلة باعتباره مصدر الشرعية أب حكم عصرم حديث يكوف اغبكم فيو للكثرة من الشعب ك ليس لفرد أك قلة منو 
 . االنتقاؿ أب الديبقراطية يسبق بالضركرة عملية التحوؿ الديبقراطي 

حظي مفهـو الًتسيخ الديبقراطي باىتماـ كبَت من قبل ـبتلف األدبيات اؼبعاصرة لدراسة النظم : الترسيخ الديمقراطي -
السياسية ، باعتبار أف رسوخ الديبقراطية ىو دبثابة اؼبرحلة اؼبتقدمة من عملية التحوؿ الديبقراطي ، ك اؼبؤكد عمليا أف حدكث 
التحوؿ الديبقراطي ال يعٍت استمراره ك تعزيزه بالضركرة كال يبكن اعتبار أف الديبقراطية قد ترسخت ُب ؾبتمع ما إال عندما 

يقبل صبيع الفاعلُت السياسيُت األساسيُت حقيقة أف العمليات الديبقراطية ىي اليت ربدد ك  سبلي التفاعبلت اليت تتم داخل 
 Guentherك Higleyالنظاـ السياسي، ك ُب ىذا السياؽ أكد كل من اؼبفكرين 

 أف بداية رسوخ النظاـ الديبقراطي عادة ما تكوف باتفاؽ النخبة حوؿ قواعد اللعبة الديبقراطية مع مشاركة شعبية كاسعة 
النطاؽ ُب االنتخابات ك ـبتلف العمليات اؼبؤسسية األخرل ، ك عليو فإف الديبقراطيات الراسخة ىي اليت يقتنع فيها كل من 

 .2الفاعلُت السياسيُت ك األحزاب السياسية ك ـبتلف اؼبؤسسات بعدـ كجود بديل للتحوؿ الديبقراطي 
البد من التمييز بُت  عملية التحوؿ الديبقراطي ك الليربالية ، فاألكٔب  تشَت أب تلك التغيَتات السياسية اليت : الليبرالية -

شهدىا العآب الثالث خبلؿ العقدين األخَتين ك اليت مست أب جانب توسيع نطاؽ اغبقوؽ الفردية ك اعبماعية استهداؼ 
ربقيق اصبلحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا من ؿباسبة النخبة ك صياغة آليات عملية صنع القرار ُب اطار مؤسسي 
ديبقراطي ، أما الليربالية  فتتضمن أىدافا متواضعة تتمثل ُب التخفيف من حدة القيود ك توسيع نطاؽ اغبقوؽ الفردية ك 

 .3اعبماعية داخل النظاـ السلطوم ك اليت قد تساعد على ربفيز عملية التحوؿ الديبقراطي 
يعرؼ على أنو عملية تنطوم على زبلي النظاـ االستبدادم القائم عن تطبيق بعض القواعد اليت ربد : االنفتاح السياسي -

من اغبقوؽ السياسية ك اغبريات العامة للمواطنُت مع االحتفاظ بالبٌت اػباصة ّٔذا النظاـ كما ىي عليو ، ُب حُت يشكل 
 .التحوؿ الديبقراطي مرحلة أكثر أنبية ك أشد جذرية ك تقدما ُب التحوؿ ك التغيَت 

ىو كافة اػبطوات اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة اليت يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من اغبكومات ك : االصالح السياسي -
آّتمع اؼبد٘ب ك مؤسسات القطاع اػباص ، ك ذلك للسَت بآّتمعات قدما أب األماـ ك ُب غَت ابطاء أك تردد ك بشكل 
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 . 64المرجع نفسه  ، ص - 



 مرتبط بوجود نظاـ ديبقراطي قائم يتعرض السياسي اإلصبلح  ك من ىذا اؼبنطلق يبكن القوؿ أف  ، 1ملموس ُب طريق البناء 
، أم التحوؿ من مسار غَت  ، بينما التحوؿ الديبقراطي ىو اؼبركر من مرحلة إٔب أخرل ػبلل أك عدـ توازف يتم إصبلحو
. ديبقراطي إٔب مسار ديبقراطي

      كقد فرض ىذا التداخل القائم بُت اؼبفهومُت زبصيص اؼبطلب الثا٘ب ؼبعاعبة مفهـو االصبلح السياسي الذم يشكل 
 : أحد اؼبفاىيم اؼبفتاحية الرئيسة ُب الدراسة 

 
 مفهوم االصالح السياسي : المطلب الثاني 

     يعد مفهـو االصبلح السياسي من اؼبفاىيم اغبديثة نسبيا اذ برز استخدامو مع مطلع القرف اغبإب ك تداخل مع مفهـو 
التنمية السياسية الذم سبق أف ظهر ُب عقد اػبمسينات ك الستينات من القرف اؼباضي ، ٍب عد كفرع حديث من علم 

السياسة يهتم بدراسة العبلقة بُت آّتمع ك النظاـ السياسي ك يقًتف بدكؿ العآب الثالث ك بتطوير نظمها السياسية ، ك ُب 
السنوات األخَتة دخل مفهـو االصبلح السياسي دائرة السجبلت الفكرية ك أصبح اؼبفردة األكثر شيوعا ُب اػبطابات الرظبية 
ك غَت الرظبية ك ظهرت تعاريف متعددة دقيقة ككاضحة ك برغم ذلك ال يزاؿ يكتنفو الغموض ك ذلك لتداخلو مع العديد من 

اؼبفاىيم ، ك عليو سًتكز الدراسة ُب ىذا اؼبطلب على حبث مفهـو االصبلح السياسي ُب اللغة ك االصطبلح ُب الفرعُت 
 : األكؿ ك الثا٘ب، ٍب تبياف أبرز الفركقات القائمة بينو ك باقي اؼبفاىيم ذات الصلة بو ُب الفرع الثالث 

 االصالح لغة : الفرع  األول 
كليس صلح بثبت ، ك :     االصبلح لغة مأخوذة من صلح ، ك صلح يصلح ك يصلح صبلحا ك صلوحا ، قاؿ ابن دريد 

أحسن اليها : أقامو ، ك أصلح الدابة : الصبلح ضد الفساد ، ك االصبلح نفيض االفساد ، ك أصلح الشيء بعد فساده 
 ، كما  يشَت االصبلح لغة أيضا أب الرتق ك سند ما ىو 2فصلحت ، ك أصلحو ضد أفسده ، ك صلح فبلف بعد الفساد 

 موجود فعبل بغية تعميمو ، ك يبثل على ذلك بعملية اقامة دعائم ؼبنع اهنيار اؼببٌت اؼبتداعي ، أما
 ك بالتإب ىو " االصبلحية "األخذ باإلصبلح كأسلوب للعمل االجتماعي فهو ما يعرؼ ُب األدبيات اغبديثة باسم 

 .3تعديل جذرم ُب اغبكم لتبلُب كل نواحي النقص أك اػبلل 
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مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة و ، «دراسة فً مفهوم االصالح و اتجاهاته و آلٌاته :  اصالح األمة فً ضوء الكتاب و السنة »نصار أسعد نصار ، -  

 .477 ، ص 2007 ، العدد األول ، 23 ، المجلد القانونٌة
3
، ص  (2012دار الحامد للنشر و التوزٌع ، : عمان  ) ، (اطار نظري)االصالح السٌاسً و الحكم الرشٌد أمٌن عواد المشاقبة ، المعتصم باهلل داود علوي ، -  

28 . 



     ك بعكس التوظيف اللغوم الذم يبدكا ـبتزال ك ؿبدكدا من حيث اؼبعا٘ب للفظة االصبلح ُب الًتاث العريب ، كردت لفظة 
الذم ىو أصل كلمة االصبلح ذكر " صلح " االصبلح ُب القراف الكرٙب ُب سياقات ـبتلفة ك معا٘ب ثرية ك متعددة ، فجذر 

( 170)ُب مئة ك سبعُت  (..الصاغبات ، الصاغبُت ، أصلح ، اصبلح )ُب صفحات اؼبصحف الشريف بصور ـبتلفة 
 ك الذين يبسكوف بالكتاب ك أقاموا »موضعا ، فاإلصبلح باؼبفهـو االسبلمي يقـو على االلتزاـ دبا أمر بو اهلل ، قاؿ تعأب 

، ك ُب االية أسلوب ببلغي لو داللة ، ك ىو االظهار ُب موضع االضمار ، حيث 1 «الصبلة انا ال نضيع أجر اؼبصلحُت 
 .2قامت لفظة اؼبصلحُت مقاـ الضمَت للداللة على أف اؼبتمسك بالكتاب حقيقة يكوف مصلحا 

 ك بشر الذين امنوا ك عملوا الصاغبات »     كما تعٍت مفردة االصبلح ُب القراف الكرٙب أيضا عمل الصاغبات ، قاؿ تعأب  
 فمن خاؼ من موص » ، كما تدؿ على ضركرة اقامة العدؿ ُب األرض قاؿ تعأب 3«أف ؽبم جنات ذبرم من ربتها األهنار 

 ككاعدنا موسى ثبلثُت ليلة ك » ، ك تعٍت صبلح أمر الرعية 4«جنفا أك اشبا فأصلح بينهم فبل اٍب عليو اف اهلل غفور رحيم 
 5«أسبمناىا بعشر فتم ميقات ربو أربعُت ليلة ك قاؿ موسى ألخيو ىاركف اخلفٍت ُب قومي ك أصلح ك ال تتبع سبل اؼبفسدين 

، ك ٓب يقتصر اغبديث عن مفردة االصبلح ُب القراف الكرٙب ُب االطار النظرم فقط ك لكن ُب اسناد للتجربة العملية الواقعية 
 إف أريد إال »اليت أقامت أفرادا ك ؾبتمعات ابتعدت عن الفساد ك نادت باإلصبلح ك عملت على تطبيقو ، فقد قاؿ تعأب 

الذم كاف " شعيب" ، اذ جاءت على لساف نيب اهلل 6«االصبلح ما استطعت ك ما توفيقي إال باهلل عليو توكلت ك اليو أنيب 
 .7ينادم ك يدعو قومو لئلصبلح االقتصادم ك االبتعاد عن الفساد ُب الكيل ك اؼبيزاف 

  ك معناه التعديل ك الوصوؿ لوضع أفضل بتعديل األخطاءReform      أما ُب اللغة االقبليزية يشَت االصبلح أب 
، ك ّٔذا اؼبعٌت فاإلصبلح يعٍت االنتقاؿ من كضع فاسد أب كضع صاّب 8 أك اعادة البناء ، ك منو عملية إلعادة التشكيل 

 .ذلك أف عملية االنتقاؿ من كضع أب كضع اخر تستوجب تقليص الفارؽ بُت الواقع الفاسد ك اغبالة النموذجية اؼبرجوة 
 تفيد معٌت Ré ك الحقة  Réforme    ك ُب اؼبعاجم اللغوية الفرنسية قبد أف الكلمة اليت تقابل لفظ اصبلح ىي  

  اليت تقابل االصبلح ُب لغتنا العربية  Réforme معناىا الشكل أك الصيغة ك ىكذا فمعٌت  Formeاالعادة ك لفظ 
، ك يظهر جليا أف ىناؾ تباين كاضح بُت اؼبعٌت اللغوم للفظ االصبلح ك 9ىو اعادة تشكيل أك اعطاء صورة أخرل للشيء 
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 . 32، ص (2012دار الحامد للنشر و التوزٌع ، : عمان  ) ، 2007-1991االصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌة حازم صباح حمٌد ، -  

9
 .19-17، ص ص  (2005مركز دراسات الوحدة العربٌة ، :  لبنان) ، فً نقد الحاجة الى االصالحمحمد عابد الجابري ، -  



معٌت اللفظ ُب اللغات البلتينية ، فاإلصبلح ُب مدلولو اللغوم من حيث كونو اعادة األمر أب أصلو بإزالة ما شابو من فساد 
ك اكبراؼ يظهر كحركة أقل عمقا من اللفظ البلتيٍت الذم يشَت أب اعادة البناء أك اعادة التشكيل من أجل اعطاء الوضع 

 . صورة أحسن ك أفضل بصرؼ النظر عن صورتو األكٔب 
 االصالح السياسي اصطالحا : الفرع الثاني 

برزت ؿباكالت جادة لتحديد مفهـو االصبلح السياسي كقد تعددت ك تباينت التعريفات بتباين اراء ك اذباىات ك        
 :أيديولوجيات أصحأّا ، نورد أبرزىا ُب االٌب 

عملية تعديل ك تطوير جذرية أك جزئية ُب شكل اغبكم أك العبلقات " االصبلح السياسي بأنو " أمُت اؼبشاقبة"    عرؼ الباحث 

  ، ك ُب ذات االذباه عرفت 1 " االجتماعية داخل الدكلة ُب اطار النظاـ السياسي  القائم ك بالوسائل اؼبتاحة ك استنادا ؼبفهـو التدرج
 " عملية تعديل غَت جذرم ُب شكل اغبكم أك العبلقات االجتماعية دكف مساس بأسسها" اؼبوسوعة السياسية االصبلح السياسي بأنو 

، كفقا ؽبذين التعريفُت  فاإلصبلح السياسي عملية تتم داخل النظاـ القائم كفق آلياتو ك دكف اؼبساس بأسسو تفاديا  2
النفجار الوضع ، فهي أشبو ما تكوف باػبطوة االستباقية اليت تباشرىا النظم التسلطية ذبنبا غبدكث ثورة قد تفرز تغيَتات 

 . جذرية ُب بنية نظاـ اغبكم 
أب أف االصبلح السياسي كمفهـو نظرم ُب علم السياسة يبكن تعريفو باؼبعٌت التارىبي " علي الدين ىبلؿ"      ك يذىب 

، لكن يضيف  " تدبَت يكوف من شأنو دعم الشرعية السياسية ، تطوير االطار اؼبؤسسي ك دعم االستقرار السياسي ُب ؾبتمع ما" على أنو 
أف االصبلح السياسي االف مطركح ُب سياؽ اخر سياؽ ما بعد اغبرب الباردة حيث أصبح اؼبفهـو يشَت أب نوع من االنتقاؿ 

من نظم سياسية أب نظم أخرل تقـو على مرتكزات أساسية تتمثل ُب سيادة الدستور ك القانوف ، اؼبواطنة القائمة على 
 .3اؼبساكاة ، انتخابات دكرية حرة ك نزيهة ، ضباية اغبريات العامة كاستقبلؿ القضاء 

"  االصبلح السياسي بأنو  2014 مارس 14-12     عرؼ مؤسبر االصبلح العريب الذم عقد ُب االسكندرية ُب الفًتة 
كافة اػبطوات اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة اليت يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من اغبكومات ك آّتمع اؼبد٘ب ك مؤسسات القطاع اػباص ، ك 

 ، ك يشَت الباحث 4 " ذلك للسَت بآّتمعات ك الدكؿ العربية قدما ك ُب غَت ابطاء أك تردد ك بشكل ملموس ُب طريق بناء نظم ديبقراطية
 ىو أف االصبلح األولأب أف مفهـو االصبلح السياسي يكتسب خصوصية ُب بعدين " عبد الكرٙب ؿبمود الدخيل"
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 .7أمٌن عواد المشاقبة ، المعتصم باهلل داود علوي ، مرجع سابق ، ص -  
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  .241، ص  (1990المإسسة العربٌة للدراسات و النشر ، : لبنان )  ، 2  ، ط 2 ، ج الموسوعة السٌاسٌةعبد الوهاب الكٌالً و اخرون ، -  

. 238 ، ص 2013، العدد التاسع ، جوان دفاتر السٌاسة و القانون ، « محاولة فً تؤصٌل مفهوم االصالح السٌاسً »مسلم علً بابا ،- 
3
   

4
  .22، ص  (2010مطبعة رون ،: العراق ) ، اشكالٌة االصالح السٌاسً فً الشرق األوسطابراهٌم محمد عزٌز ، -  



 فيتمثل ُب أف عملية االصبلح تعزز من آليات اؼبشاركة ك أما الثانيالسياسي يتم ُب ظل استمرارية النظاـ اغباكم بل ك أحيانا القيادة نفسها ، 

 .1الرقابة الشعبية ك ضباية اغبريات العامة 
 ؾبموعة من اؼبمارسات اليت تستهدؼ ربديث اداء الدكلة ُب "     كما عرؼ عدد من الباحثُت االصبلح السياسي  على أنو 

، غَت أف االصبلح ىنا ال ىبرج عن دكره ُب اغبفاظ على الطبيعة األيديولوجية ك السياسية للقول  "آّاالت اغبياتية اؼبختلفة
االجتماعية اغباكمة ، ك على النقيض من ىذا اؼبفهـو الليربإب ؼبفهـو االصبلح ، ترل اؼباركسية أف االصبلح السياسي ىو 

ىبتلف عن الثورة ، " لينُت " خدعة برجوازية ال وبقق سول مصاّب ظرفية ك ؿبدكدة للطبقات الكادحة ، فاإلصبلح حسب 
بعد أف تبقى طبقة اؼبستغلُت ُب السلطة ك تقمع انتفاضة اؼبضطهدين عرب تنازالت مقبولة من اؼبستغلُت ، فبا يكرس السيطرة 

 .2الطبقية اليت لن تنمحي إال بالتغيَت اعبذرم للنظاـ القائم عن طريق الثورة لتأمُت شركط أفضل لتنمية القول اؼبنتجة
      حصر عدد من الكتاب العرب االصبلح السياسي ُب موضوع الغاء حالة الطوارئ ك القوانُت االستثنائية ك بعض 

التعديبلت الطفيفة ُب الدستور القائم دكف اللجوء أب تعديبلت جوىرية ُب شكل نظاـ اغبكم أك بعض اؼببادئ األساسية 
" فيها ، ك ىذا يكوف دبثابة سد الطريق أماـ االصبلحيُت ك االصبلحات اعبوىرية ، ك ُب ىذا السياؽ يؤكد السيد يسُت أف 
االصبلح السياسي ُب الواقع أكسع بكثَت من ؾبرد الغاء ىذه القوانُت االستثنائية ألنو يتعلق بإعادة صياغة النظاـ السياسي ذاتو ؼبنع سيطرة 

حزب سياسي كاحد أيا كانت اذباىاتو على ؾبمل الفضاء السياسي ، ك أف االصبلح السياسي ليس سول مقدمة ضركرية لضركب االصبلح 
 .3"  االخرل ك أنبها االصبلح االقتصادم ك االصبلح االجتماعي ك االصبلح الثقاُب

      نبلحظ من خبلؿ التعاريف السابقة أهنا تتمحور ُب معظمها على اعتبار عملية االصبلح السياسي دبثابة عملية تعديل 
ُب النظاـ السياسي دبا يضمن االرتقاء ّٔذا النظاـ أب مرحلة متقدمة من اؼبمارسة الديبقراطية اغبقيقية ، ك معاعبة االختبلالت 
اؽبيكلية ُب ىذا النظاـ اليت ربوؿ دكف بناء آّتمع الديبقراطي ك العمل على تطوير بنية اؼبؤسسات السياسية ُب الدكلة مع 

التأكيد على عدـ اؼبساس بأسس النظاـ السياسي القائم ،  ك بناءا على ذلك يبكن تعريف االصبلح السياسي تعريفا اجرائيا 
األساليب الواجب اتباعها لتعديل ك تنظيم ك تطوير بنية النظاـ السياسي ُب الدكلة بشكل سلمي ك ّٔدؼ الوصوؿ أب األمبوذج " بأنو 

  ". الديبقراطي اغبقيقي
 : 4      ك لنجاح عملية االصبلح السياسي هبب أف تقـو على صبلة من اؼبرتكزات أنبها 
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فعمليات االصبلح السياسي ربتاج أب توفر قدر كاؼ من اغبرية ربقيقا لسيادة الفعلية للشعب : ضماف قدر من اغبرية -1
 .الذم وبكم نفسو بنفسو ُب نظاـ تعددم يقـو على دكلة اؼبؤسسات 

كفالة حرية التعبَت بكافة أشكاؽبا ك صورىا ك ُب مقدمتها حرية الصحافة ككسائل االعبلـ دبختلف صورىا : حرية التعبَت - 2
 .التقليدية ك اغبديثة 

باعتبار أف الدستور ىو عماد قوانُت الدكلة ، فيجب على صناع الدساتَت أف وبرسوا على بناء دستورم : البناء الدستورم -3
 .يوافق ما ينشده آّتمع ك منسجما مع اؼبواثيق ك االتفاقيات الدكلية الناظمة غبقوؽ االنساف ك حرياتو األساسية 

عملية االصبلح هبب أف تكفل الفصل بُت السلطة التنفيذية ك التشريعية ، ك أف تبقى : مبدأ الفصل بُت السلطات - 4
 .السلطة القضائية مستقلة عن كليهما لضماف حيادىا كوهنا اغبكم بُت السلطتُت 

فاالنتخابات اغبرة ك النزيهة تقوم اؼبمارسة الديبقراطية ك تضمن عدـ احتكار السلطة ك امكانية : اجراء انتخابات دكرية - 5
 . ذبديد شكل النظاـ دكريا 

 االصالح السياسي و المفاىيم المشابهة لو:  الفرع الثالث 
      قبل أف يصبح مفهـو االصبلح مفهوما متداكال ك مستقبل ُب األدبيات السياسية اغبديثة فإف أبعاده السياسية ك 

االقتصادية ك االجتماعية متضمنة ُب الكثَت من اؼبفاىيم الشائعة مثل التنمية السياسية ، أك التحديث ، أك التغيَت السياسي ك 
صبيع ىذه اؼبفاىيم تقريبا مرتبطة بالدكؿ النامية ، ك سنحاكؿ فيما يلي ابراز الفركقات القائمة بُت مفهـو االصبلح السياسي 

 : كباقي اؼبفاىيم اؼبشأّة لو 
عملية سوسيو تارىبية متعددة األبعاد ك الزكايا بغية تطوير " التنمية السياسية بأهنا " عبد اغبليم الزيات" يعرؼ : التنمية السياسية -

أك استحداث نظاـ سياسي عصرم يستمد أصولو الفكرية ك مرجعيتو العقدية من نسق أيديولوجي تقدمي مبلئم تتسق مقوالتو مع مقتضيات 
البنية االجتماعية ك احملددات الثقافية للمجتمع ك تشكل ُب الوقت نفسو منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة االجتماعية ، فبا يساعد ُب النهاية أب 

 السياسي ك تعميق مشاعره ك يفسح آّاؿ رحبا أماـ توفَت أكضاع مواتية ك مناسبة إلرساء قواعد النظاـ –ذبذير أسباب التكامل االجتماعي 
فيميل أب ربط عملية " صامويل ىنتنجتوف " ، أما 1"العاـ ك كفالة الشركط البلزمة لتحقيق االستقرار االجتماعي ك السياسي بوجو عاـ 

التنمية السياسية دبحاكلة آّتمع السياسي الرامية أب ربقيق شكل من أشكاؿ الوحدة السياسية اليت تعٍت لديو اتفاقا عاما 
لدل األفراد على معٌت القانوف ك مفهـو اغبقوؽ مدعوما برغبتهم اؼبشًتكة ُب اغبصوؿ على اؼبنافع اؼبتبادلة ، كىذا يعٍت لديو 
اقامة مؤسسات يبكن من خبلؽبا توطيد العبلقات القائمة بُت القول االجتماعية اؼبختلفة اليت يضمها آّتمع ، كالتنمية 

                                                           
1
 . 144-143، ص ص  (2002دار المعرفة الجامعٌة ، : مصر) ، 2 ، ط 1 ، ج دراسة فً االجتماع السٌاسً: التنمٌة السٌاسٌة السٌد عبد الحلٌم الزٌات ، -  



السياسية تبعا لذلك امبا تعتمد دبعناىا العاـ على قوة ك ؾباؿ اؼبؤسسات السياسية ك اليت تعٍت بدكرىا اصباعا معنويا ك مصاّب 
 1متبادلة 

     عموما يبكن القوؿ أف التداخل اغباصل بُت االصبلح السياسي ك التنمية السياسية ال يبكن أف يبعد مفهـو التنمية عن 
مدلوؽبا كعملية هتدؼ أب اقامة حكم مستقر تتوافر لو الشرعية ك القيادة الفاعلة من أجل بناء مؤسسي يقـو على عدد من 
اؼبمارسات الديبقراطية ، أما االصبلح السياسي فبل يبكن النظر لو إال على أساس أنو التغيَت أك التعديل كبو األحسن لوضع 
سيء أك غَت طبيعي أك تصحيح خطأ ُب شكل اغبكم أك العبلقات االجتماعية داخل الدكلة ُب اطار النظاـ السياسي القائم 

  .2ك بالوسائل اؼبتاحة تدرهبيا 
  يبكن القوؿ أف التحديث السياسي ىو عملية مركبة مستمرة من الشكل التقليدم أب الشكل :التحديث السياسي -

اغبديث ، أم أنو سلسلة التغيَتات الثقافية ك البنائية اليت تعًتم األنساؽ السياسية ، ك يشمل ذلك آّاالت التنظيمية ك 
 ، ك 3ربليل األنشطة ك العمليات ك النظم اليت تتعلق بصنع القرارات السياسية ك تستهدؼ ربقيق أىداؼ صبيع أفراد آّتمع

 :ّٔذا اؼبعٌت يتضمن التحديث السياسي 
 .توسيع ك تركيز السلطة ك توافر التمايز ك التخصص ك تكامل البناءات السياسية -
 .اؼبشاركة السياسية كمظهر فبيز للتحديث السياسي ك كمعيار لوجود الدكلة ك تأكيدا ؽبويتها القومية -
علمانية النسق السياسي ك يقصد ّٔا معرفة االنساف لنفسو ك لعاؼبو من حيث أنو أصبح أكثر عقبلنية ك أقل اذباىا كبو -

 . 4الدين 
      تأسيسا على ما سبق يبكن القوؿ أف ىناؾ ترابطا بُت االصبلح السياسي ك التحديث السياسي ألف كبل اؼبفهومُت 

يعمبلف على اهباد نوع من التغيَتات سبس طبيعة األنظمة السياسية القائمة ، ك بالتإب كضع أساليب جديدة تدفع باذباه اهباد 
نوع من التحوؿ ىبص جوىر اعبوانب السياسية ، من خبلؿ تطبيق أسس ديبقراطية حديثة قائمة على اؼبشاركة السياسية ك 

 .5تداكؿ السلطة ك مبط جديد من الثقافة السياسية ك الوعي السياسي الذم يقـو عليو أفراد آّتمع 
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ؾبمل التحوالت اليت تتعرض ؽبا البٌت السياسية ُب ؾبتمع ما حبيث إٔب   يشَت مفهـو التغيَت السياسي :التغيير السياسي -
 إٔب استبدادم ديبقراطي غَت من كضع االنتقاؿ كما يقصد بو ، يعاد توزيع السلطة كالنفوذ داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة 

 :2ك حىت  يبكن اعتبار أم تغيَتات ُب كضع ما اصبلحا البد من توافر الشركط أك الظركؼ التالية  ، 1 كضع ديبقراطي
أف يكوف ىناؾ كضع شاذ وبتاج أب اصبلح أك علة ربتاج أب دكاء ، اذ أنو ُب ظل غياب الوضع الشاذ فإنو ال مربر  -

 .لئلصبلح ألنو  يصبح أقرب أب الًتؼ 
أف يكوف التغيَت كبو األفضل فتسود اغبرية ؿبل االستبداد أك العدالة ؿبل الظلم أك األمن ؿبل اػبوؼ أك االستقرار  -

 .ؿبل الفوضى
أف يكوف التغيَت لو صفة االستمرارية كال يتم الًتاجع عنو ، فالتغَتات اؼبؤقتة اليت يبكن الًتاجع عنها ال يبكن اعتبارىا  -

 .اصبلحا باؼبعٌت اغبقيقي للكلمة فتحوؿ نظاـ سلطوم أب نظاـ ديبقراطي ىش يبكن زكالو بسرعة ال يعترب اصبلحا 
  يتفق االصبلح السياسي مع الثورة بأهنما يهدفاف أب تغيَت األحواؿ ، إال أف التغيَت ُب االصبلح ال يعتمد العنف :الثورة - 

 أف الثورة مناقضة ، ُب حُت يرل البعض 3منهجا كال االستعجاؿ طريقا ، بينما تقـو الثورة على العنف ك التغيَت السريع 
 ك أنو غَت فبكن ُب اطار النظاـ القائم ك البد من تغيَت النظاـ بالكامل ك اقامة نظاـ جديد يقـو على أسس لئلصبلح

أك ليست " ثورة مكتملة " ما تلك اليت تؤدم أب اصبلح النظاـ ليست أجديدة ، فالثورة هتدؼ باألساس أب تغيَت جذرم ، 
، ك على النقيض من ذلك يعترب اذباه اخر أف الثورة قد تنتهي أب عملية اصبلح تراىا ىي جديدة ك يراىا " ثورة حقيقية "

باؼبقابل جزء من النظاـ القائم غَت متناقضة مع أصوؿ النظاـ اؼبفًتضة ، ك على أم حاؿ يصعب التسليم بأف أم اصبلح 
يتضمن العودة أب أصوؿ ما ، ك أف أم ثورة ال تتضمن بالضركرة ىذه األصوؿ ، ففي أم اصبلح جدم شبة عناصر ثورية ، ك 
ُب أم ثورة ال تكتفي باؽبدـ ك الفوضى ك تنهمك بالبناء ، ال نلبث أف قبد عناصر اصبلحية ، فغالبا ما ربيي الثورات أصوال 

 .4 أخرل للنظاـ القائم ترتكز عليها حينما ربكم دكلة كطنية أك حُت تبنيها
   ك خبلفا ؼبفهـو الثورة فاإلصبلح ليس سول ربسُت ُب النظاـ السياسي ك االجتماعي القائم دكف اؼبساس بأسس ىذا 
النظاـ ، حيث أف االصبلح يشبو الدعائم اػبشبية اؼبقاكمة حملاكلة منع اهنيار اؼببا٘ب اؼبتداعية ، ك عادة ما يستعمل االصبلح 

 .5ؼبنع الثورة من القياـ أك من أجل تأخَت كقوعها 
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 الثورة  مفهوم  :مطلب الثالثال
، إذ يأخذ اؼبصطلح أبعاده من  السياسية يعد البحث ُب مفهـو الثورة كتعريفها من أعقد القضايا ُب العلـو االجتماعية ك     

، فما يعَّرؼ على أنو ثورة ُب حاالت كمواضع يبكن أف يأخذ توصيفات  الواقع االجتماعي كالسياسي لكل حالة من اغباالت
 ، ك فيما يلي عرض ـبتصر للمفهـو اللغوم ك أخرل من قبل فئات اجتماعية أك سياسية أك حىت ُب غبظات تارىبية ـبتلفة

 .االصطبلحي ؼبفردة الثورة ، ليتم التطرؽ بعد ذلك للفركؽ القائمة بينها كبُت اؼبفاىيم اؼبشأّة ؽبا 
 ة المفهوم اللغوي لمصطلح الثور:الفرع األول 

تعريفُت ، التعريف  ، ك يبكن تلخيصها ُب إف لفظ ثورة وبيلنا للرجوع إٔب اؼبعجمُت العريب ك الغريب بغية معرفة ضبولتو      
التقليدم القدٙب الذم كضع مع انطبلؽ الشرارة األكٔب للثورة الفرنسية كىو قياـ الشعب بقيادة لبب كطبلئع من مثقفيو لتغيَت 

كالقوات "أما التعريف أك الفهم اؼبعاصر كاألكثر حداثة ىو التغيَت الذم وبدثو الشعب من خبلؿ أدكاتو  ، نظاـ اغبكم بالقوة
 أك من خبلؿ شخصيات تارىبية لتحقيق طموحاتو لتغيَت نظاـ اغبكم العاجز عن تلبية ىذه الطموحات" اؼبسلحة

1
. 

      كُب اللغة العربية جاءت كلمة الثورة من الفعل ثار يثور ثورة ، كتعٍت ُب األصل اؽبيجاف أك اشتداد الغضب كاالندفاع 
ثار "  ، ك حبسب لساف العرب يشتق لفظ الثورة من 2ثار أم ىاج ،  ثارت أعصابو أم فقد السيطرة على أفعالو : العنيف 

، "  اؽبيج " اىدأ حىت تسكن ىذه الثورة ك ىي : ك يقاؿ .. الغضباف : ىاج ، كالثائر : الشيء ثورا ك ثؤكرا ك ثورانا ك تثور 
 ، ك ّٔذا اؼبعٌت فإف للثورة ُب اؼبفهـو العريب بعدا غاضبا متمردا 3كالثورة  ُب لساف العرب ىي اؽبيج ك  تتضمن معٌت الغضب 

  اْب....ثورة الزنج ك ثورة القرامطة "  . ىائجا ، فقد استخدـ مصطلح الثورة لوصف ربركات شعبية من أنواع عدة مثل 
، ككفقا ؽبذا  " التغيَت الشامل اعبذرم الذم يطرأ على الظواىر الطبيعية أك االنسانية"       ك تعٍت  ُب االصطبلح العريب االسبلمي  

اؼبعٌت فإف الديانات السماكية ثورات ك لكن موحى ّٔا ظباكيا ، فهي ثورات شاملة ال تقتصر على تغيَت النظاـ السياسي بل 
تغيَت طبيعة العبلقات اليت ربكم البشر بعضهم ببعض ك تغيَت منهج حياهتم ، ك ٓب ترد كلمة الثورة ُب القراف الكرٙب باؼبعٌت 

السياسي ك االجتماعي اؼبتداكؿ اليـو بل كردت دبعٌت االنقبلب ُب األكضاع أك ُب الواقع القائم ، فثورة األرض ك تثويرىا يعٍت 
 أم ال تقلبها باغبرث ، كما استخدـ القراف الكرٙب مصطلح 4 (ال ذلوؿ تثَت األرض )قلبها باغبرث فبقرة بٍت اسرائيل كانت 

                                                           
1
 .159، ص  (2010الدار المصرٌة للكتاب ، : مصر  ) ،  عربً–إنجلٌزي : قاموس المصطلحات السٌاسٌة والدبلوماسٌةمحمد محمود ، -  
2

 :  ، متحصل علٌه من 1، ص " اطاللة نظرٌة : الثورة و الربٌع العربً " وفاء لطفً ،- 

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-21-05-2012.pdf, (2014-06-18). 
3

 ، ص 2011المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ، أوت : قطر  ، سلسلة دراسات و أوراق بحثٌة،  «  فً الثورة و القابلٌة للثورة»عزمً بشارة ، - 

18 . 
  وقد استخدمها عرب القرن العشرٌن المتؤثرون بثورات عصرهم لفهم مفترض ٌكتب كؤنه سٌرورة نضال الطبقات المضطهدة ، فكما أن هناك ثورة 

و طبعا ثورة الجزابر و  (1963-1882)، و ثورة الرٌؾ بقٌادة محمد بن عبد الكرٌم الخطابً (1931-1862)الزنج و القرامطة هناك أٌضا ثورة عمر المختار 

 .7المرجع نفسه ، ص : الثورة الفلسطٌنٌة ، أنظر 
.71سورة البقرة ، االٌة 

4
  

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-21-05-2012.pdf


، ك ىو فعل يأتيو األنصار " االنتصاؼ من الظلم ك أىلو ك االنتقاـ منو " االنتصار للداللة على معٌت الثورة ، فاالنتصار ىو 
الذم ىو الظلم ك الفساد ك االستطالة ك ؾباكزة اغبدكد ، أما ُب األحاديث النبوية فقد كردت كلمة " البغي" ضد –الثوار - 

ثورة  دبا ىو قريب من معناىا السياسي اؼبتداكؿ اليـو ، ففي حديث شريف راكه البخارم ك مسلم ك االماـ أضبد ك تركيو 
فثار اغبياف ، األكس ك اػبزرج حىت نبوا أف يقتتلوا ، " السيدة عائشة رضي اهلل عنها حوؿ ىياج األكس ك اػبزرج حيث تقوؿ 

ُب " مرة اؼبهزم " ك يركم الصحايب ،  1"ك رسوؿ اهلل قائم على اؼبنرب ، فلم يزؿ رسوؿ اهلل ىبفضهم حىت سكتوا ك سكت 
" ُب ركاية ك مصطلح " اؽبياج" تنبؤ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالثورة على عثماف بن عفاف حديثا يستخدـ فيو مصطلح 

، ك ُب الركاية األخرل يركم أف "  هتيج فتنة كالصياصي " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :  ُب ركاية أخرل يقوؿ"الثورة 
 .2" كيف ُب فتنة تثور ُب أقطار األرض كأهنا صياصي بقر " الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ 

فدؿ عندىم على " الثورة " للداللة على بعض معا٘ب مصطلح " اؼبلحمة "       كما استخدـ العرب اؼبسلمُت قديبا مصطلح 
  ، كما دؿ على عمليات االصبلح اعبذرم*التبلحم ُب الصراع ك القتاؿ ك خباصة اذا كاف القتاؿ ُب ثورة 

كالثورة يعٍت الوثوب ك االنقضاض ، ك نقرأ ُب اغبديث " النهوض " العميق ، كما استخدموا أيضا مصطلح النهضة ألف 
 ، 3" أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف وبب أف ينهض أب عدكه عند زكاؿ الشمس " ابن أيب أكَب " الذم يركيو الصحايب 

ك  ىناؾ العديد من األدلة الشرعية اؼبستمدة من كتاب اهلل عز ك جل ك سنة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ك اليت تدين 
 :السلطة اؼبستبدة ك تضفي ُب اؼبقابل الشرعية على ثورة الشعب باعتباره خركجا على الظلم ك االستبداد ، من ذلك 

 ، كقد استدؿ العلماء منها أف اهلل تعأب 4(كال تطيعوا أمر اؼبسرفُت الذين يفسدكف ُب األرض كال يصلحوف  )قولو تعأب -  
 .قد أمر بعدـ طاعة الظاؼبُت سواء كانوا حكاما أك ؿبكومُت 

 ككجو االستدالؿ أف اهلل تعأب أمر بعدـ 5(كال تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا ك اتبع ىواه ك كاف أمره فرطا  )ك قولو تعأب - 
 طاعة من رفض االمتثاؿ للحكم الشرعي ك أمر الناس أف ال وبتكموا ؽبول ُب نفسو بعد أف فرط ُب دين اهلل 

 .  ، ككجو االستدالؿ أف االنتصار من الظاؼبُت ىو صفة اؼبؤمنُت 6(ك الذين اذا أصأّم البغي ىم ينتصركف  )ك قولو تعأب - 
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،  ص  (2011دار أي كتب للنشر ، : برٌطانٌا) ، علم االجتماع السٌاسً ، مقاربة ابستٌمولوجٌة و دراسة تطبٌقٌة على العالم العربًابراهٌم أبراش ، - 

 .278- 277ص
2
  . 12، ص  (1988دار الشروق ، : مصر ) ، 3 ، ط االسالم و الثورةمحمد عمارة ، -  

*
و ثورات  (موقعة الحرة  )تجدر االشارة الى التارٌخ الطوٌل للثورات فً العالم االسالمً بدءا من الخروج على عثمان رضً هللا عنه و ثورة أهل المدٌنة   

الخوارج و الثورات فً العهد العباسً كثورة النفس الزكٌة ، و حركة موسى كاظم ، و ثورة الزٌدٌة فً الرقة ، و لم تتوقؾ الثورات ضد الممالٌك و العثمانٌٌن 
: - و منها ثورات علماء األزهر الشهٌرة ، و تكاد تكون الثورة العباسٌة هً الوحٌدة التً نجحت فً اقامة دولة استمرت لقرون ، للمزٌد من المعلومات أنظر 

 .29، ص  (2012مركز نماء للبحوث و الدراسات ، : لبنان ) ، أسئلة الثورةسلمان عودة ، 
3

 . 14-13محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص ص - 

. 152-151سورة الشعراء ، االٌة -
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من رأل منكم منكرا فليغَته بيده فإف ٓب  )    ك من األدلة اؼبستمدة من السنة اؼبطهرة قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم 
، ككجو االستدالؿ أف تغيَت اؼبنكر أمر على الوجوب بكافة  (يستطع فبلسانو فإف ٓب يستطع فبقلبو ك ذلك أضعف االيباف

اف الناس اذا رأكا  )الوسائل اؼبمكنة بدءا من القلب ك انتهاءا باليد ك ىي معٌت القوة  ، ك قولو أيضا صلى اهلل عليو ك سلم 
، ككجو االستدالؿ أف اهلل توعد بعقاب من سكت عن الظلم  (الظآب فلم يأخذكا على يده أكشك اهلل أف يعمهم بعقاب منو

 .  ك ٓب يسع لدفع الظآب 
كالكلمة ال تشَت إٔب   ،" مظهرة اغبركة الدائرية للنجـو  " الدقيق   كلمة الثورة دبعناىا البلتيٍت   تعٍت ؼ      أما ُب اللغات األجنبية 

اكتسب أنبيتو اؼبتزايدة من خبلؿ العآب ك  أصل الكلمة ُب علم الفلك ك نشأ   ، 1  بل تشَت إٔب حركة دائرية متكررةالعنف
حىت القرف التاسع    يعٍت   كظل مصطلح الثورة   السياسة ،   كاستخدـ على سبيل التشبيو ُب   "  كوبرنيكوسنيكوالس   " الفلكي
. 2  دبدة كجيزة ، عاـ إندالع الثورة الفرنسية 1789   قبل عاـ   كأهنا ازبذت معناىا السياسي   اضطرابا شعبيا فقط، عشر 

تغيَت شامل ك جذرم بعيد اؼبدل ُب طرؽ التفكَت ك فعل األشياء ، ك "       عرؼ قاموس شامرب اؼبوسوعي الثورة على أهنا 
، ك عموما تتفق "تغيَت جذرم كاسع النطاؽ ُب نظاـ اجتماعي سياسي بالقوة " حسب  قاموس أككسفورد  فالثورة ىي
تغيَت فجائي ك أساسي  كتاـ ك جوىرم ُب النظاـ السياسي يتلخص ُب االطاحة " اؼبعاجم الغربية على تعريف الثورة بأهنا 

 ، كاؼبصطلح مشتق من فرنسية العصور الوسطى" حبكومة قائمة ك اقامة حكومة من احملكومُت 
3Revolvere دبعٌت االستدارة ُب االذباه ، ك من األصل البلتيٍت  Revolutio ،  ك لعل استخداـ اؼبصطلح ُب آّاؿ

، Re أب Evolutionالسياسي ك االجتماعي أكسبو معا٘ب جديدة تفيد التطور ك النمو، جعلها تشَت أب ذبدد النمو  
 متضمنا اغبركة ك النشاط ك التطور ، ك يعٍت  ذلك أف اؼبصطلح صار يشَت أب حالة ربدث ضد Evolution ك اضافة 

  . 4السكوف ك توقف اغبركة ك التطور 
      استنادا للتعاريف السابقة يبكن القوؿ أف  مفردة الثورة لغة تشمل كل فعل يؤدم أب تغيَت األكضاع تغيَتا جذريا سواء 

 . كانت أكضاعا طبيعية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية 
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 .1وفاء لطفً ، مرجع سابق ، ص -  

2
 : ، متحصل علٌه من " التؤصٌل النظري لمفهوم الثورة و المفاهٌم المرتبطة بها " وفاء علً داود ، -  

http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/422.aspx , (2014-01-15).  
3
الثورة و التغٌٌر فً الوطن ،  (محررا)عبادة كحٌلة :   ، فً «االشكاالت و الفروض :  فً البحث عن قانون علمً لظاهرة الثورة »عاصم الدسوقً ، -  

  .15، ص  (2005مركز البحوث و الدراسات االجتماعٌة بكلٌة االداب ، : مصر  ) ، العربً عبر العصور
4
 .2-1وفاء لطفً مرجع سابق ، ص ص -  
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 الثورة اصطالحا : الفرع الثاني 
       اف ضبط مفهـو للثورة أمر صعب بسبب تنوع الفهم للمصطلح ك تنوع اقًتابات اؼبفكرين منو كل حسب أيديولوجيتو 

فقد ركز  ك حسب اختصاصو ، ك كل ما يبكننا قولو ىو أف ىنالك ؿباكالت يصعب أف ترقى أب مستول التعريف العلمي ، 
بعضهم على اهنيار النظاـ االجتماعي ك االقتصادم ك السياسي اؼبوجود كسط ؿباكالت بناء بديل أخر جديد ، بينما ركز 

اخركف على ضركرة امتبلؾ اعبماعة الثورية اليت حازت السلطة بالقوة برناؾبا للتغيَت يعطي الشرعية لعملية نقل القوة ، ك ىناؾ 
من ركز على الثورة من حيث أهنا عملية تطوير الزمة ، باإلضافة أب التيارات اليت اىتمت بضركرة ارتباط الثورة بالتغيَت ُب 

 .توزيع ىيكل القول داخل الدكلة أك آّتمع اؼبد٘ب 
" أفبلطوف على أهنا فالثورة كحالة تغيَت اجتماعي سياسي شغلت الفبلسفة ك اؼبؤرخُت منذ العصور القديبة ، اذ يعرفها         

أف أمباط اغبكم كلها " السياسة " ُب كتابو   أما أرسطو فَتل ، 1 "ربوؿ شبو طبيعي ُب شكل من أشكاؿ اغبكومة أب شكل أخر
معرضة للثورة دبا فيها  مبطا اغبكم األساسياف ك نبا األكليجارشية ك الديبقراطية ، كرأل أف كبل منهما يصبح معرضا ػبطر 

نوع : الثورة عندما ال يتبلءـ نصيب اغبكاـ أك الشعب من اغبكم مع تصورىم اؼبسبق عنو ، ك يقسم الثورات أب نوعُت 
، كيشار 2يؤدم أب تغيَت الدستور القائم فينتقل من نظاـ حكم أب نظاـ اخر ، كنوع يغَت اغبكاـ ُب اطار بنية النظاـ القائم 

ىنا أب أف أرسطو يعترب أف االنتقاؿ من نظاـ أب اخر عملية دائرية أك متكررات شبو حتمية ، ك ّٔذا اؼبعٌت ال تؤدم أب 
 .جديد أم ليست جزءا من عملية تطور ك تقدـ 
التغَتات اعبذرية ُب البٌت اؼبؤسسية للمجتمع ، تلك التغيَتات اليت تعمل على تبديل "       ك تعرفها موسوعة علم االجتماع بأهنا 

آّتمع ظاىريا ك جوىريا من مبط سائد أب مبط جديد يتوافق مع مبادئ ك قيم ك أيديولوجية ك أىداؼ الثورة ، كقد تكوف الثورة عنيفة دموية ، 
أسلوب من   "هنا ل أ الثورة عل فتعرؼ اؼبوسوعة العربية ، أما3 " كما قد تكوف سلمية ، ك تكوف فجائية سريعة أك بطيئة تدرهبية

الوسائل اؼبعتمدة ُب النظاـ  التغيَت ال تتبع  كعملية ،أساليب التغيَت االجتماعي تشمل األكضاع كالبٌت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
  ". تؤدم إٔب اهنيار النظاـ القائم كصعود نظاـ جديد سريعة الدستورم للدكلة كتكوف جذرية كشاملة ك
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 .27، ص  (2008المنظمة العربٌة للترجمة ، : لبنان )عطا عبد الوهاب ، :  ، ترجمة فً الثورةحنة أرندت ، -  
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  .7 ، مرجع سابق ، ص فً الثورة و القابلٌة للثورةعزمً بشارة ، -  
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 .47، ص  (2003الدار المصرٌة اللبنانٌة ، :  مصر) ، علم االجتماع السٌاسً قضاٌا العنف السٌاسً و الثورةشعبان الطاهر األسود ، -  

 



أف الثورة من الكلمات اليت تتصف بالغموض ك قائمة " تشريح الثورة " فَتل ُب كتابو " كرين بريننت "      أما  الباحث األمريكي  
األحداث ك األفعاؿ اؼبرتبطة ّٔذه الكلمة غَت ؿبدكدة ، فهناؾ الثورة الفرنسية الكربل كالثورة األمريكية  ك الثورة الصناعية ك الثورة الزقبية ُب 

 ردبا" تغيَت " ، غَت أهنا ك ُب االستعماؿ الشائع تكاد تستخدـ كمرادؼ تأكيدم لكلمة *اْب ....أمريكا 
االستبداؿ العنيف ك اؼبفاجئ " الثورة  بأهنا  " بريننت" مع االوباء بأف التغيَت مفاجئ أك الفت للنظر ، كاستنادا أب ذلك يعرؼ 

 ُب انتفاضة عنيفة أك –ٓب تكن حىت ذلك اغبُت تدير تلك اغبكومة –ّٓموعة ما مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي دبجموعة أخرل 
 .1 "انقبلب أك عصياف مسلح أك نوع اخر من اػبيانة

ربوؿ سريع ك أساسي ُب حالة آّتمع ك الًتكيبة الطبقية ك األيديولوجية يًتافق مع التمردات " الثورة  على أهنا" سكوكبوؿ "       يعرؼ 

ركز على الناحية " سكوكبوؿ "، ك الواضح حسب ىذا التعريف أف  " الطبقية من أدٗب اؼبستويات ك ىي تؤدم اليو جزئيا
فوريست " االجتماعية ، فهو ينظر أب اغبالة الثورية كآلية تتدخل بقوة ك ربدث التغيَتات األساسية ُب اغبياة اليومية ،  أما 

كاالستبداؿ اؼبفاجئ ك العنيف ك اعبذرم ّٓموعة حاكمة ُب كياف سياسي معُت " فَتل الثورة Forrest Colburn" كولربف 

 .2 "دبجموعة أخرل كانت مستبعدة سابقا عن اغبكومة ك اؽبجـو البلحق على الدكلة ك آّتمع جذريا
تغيَت سريع ك أساسي ك عنيف ُب القيم السائدة ُب آّتمع ك مؤسساتو السياسية ك "      أما  صامويل ىنتنغتوف فقد عرفها على أهنا 

مع صامويل " ُب الثورة "ُب مؤلفها"  حنة أرندت "  ، ك تتفق 3 "البنية االجتماعية ك القيادية ك األنشطة السياسية ك اغبكومية
ىنتنغتوف  ُب أف التغيَت ىو الوصف األجدر لظاىرة الثورة ك أف العنف ال يكفي لوصفها ، فبل يبكن اغبديث عنها إال حُت 
وبدث التغيَت ك يكوف دبعٌت بداية جديدة ، ك إال حُت يستخدـ العنف لتكوين شكل ـبتلف للحكومة لتأليف كياف سياسي 

 .4جديد 
 التوازف اكبرافات مرضية تبعد عن"أهنا    أم    " دكركايبي  " كرة دبثابة تعبَتأف الث "  بارسونز  " يرل   للثورة،   كمن اؼبنظور السوسيولوجي     

تعرب    كاليت   ، " ظاىرة الفوراف اعبمعي  " مفهـو الثورة بػ  فقد ربط  " إميل دكركاٙب "، أما عآب االجتماع الفرنسي  " اؼبستقر لبنية السلطة
تتكوف    اليت   كىي   حالة الفوراف   ُب   يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف االستمرار طويبلن  يبكن ذباىلو    ال    ربرؾ صباعيعن

 ،  إٔب جانب نقص اغبرية  األساس    يعيش حياة مزرية مرتبطة بالفقر ُب   فالشعب   ،آّتمع    فيما بُت الطبقات األدٗب ُب   أساسان 
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 : على الحضارة االنسانٌة ، و فً هذا السٌاق ٌمكن الحدٌث عن أشكال متعددة من الثورات ، أنظر 
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كأهنا إعادة لتنظيم    حركة تتسم برفض كإنكار ما ىو قائم فعبلن،" على أهنا    "العقل كالثورة"   كتابو   ُب فقد عرؼ الثورة  "  ىيجل  "أما

 " العبلقة بُت الدكلة كآّتمع على أساس عقبل٘ب
1. 

شكل من أشكاؿ  "، كىي حسبو فينظر ؽبا دبنظار األدبيات اؼباركسية ُب ربليل التطور االجتماعي " يورم كرازين"أما      
االنتقاؿ من تشكيل إٔب آخر ،كما أهنا قفزة من التشكيل االقتصادم كاالجتماعي البإب إٔب تشكيل أكثر تقدما ، تكوف اػباصية اؼبميزة 

بعد " توكوفيل " ُب حُت توصل اؼبؤرخ  الفرنسي الشهَت  ، 2  "إٔب الطبقات الثورية السائدة لو كمضمونو السياسي ىو انتقاؿ السلطة
ؿباكلة ذباكز الفرؽ الشاسع القائم بُت اغباكم ك احملكـو فهي مساكاة بُت " دراسة العديد من اغباالت الثورية أب القوؿ بأف الثورة ىي 

احتجاج على اؼبسافة بُت " ،كما يعرفها أيضا على أهنا  " احملكومُت ك مساكاة بينهم ك بُت اغباكمُت عرب اعادة االعتبار للعقد االجتماعي

على "ُب الثورة ك القابلية للثورة "  ،  أما عزمي بشارة  فقد عرؼ الثورة  ُب كتابو 3 "الواقع القائم ك بُت القانوف أك النظاـ اؼبفًتض
ك الثورة ّٔذا  " ربرؾ شعيب كاسع خارج البنية الدستورية القائمة أك خارج الشرعية ، يتمثل ىدفو ُب تغيَت نظاـ اغبكم القائم ُب الدكلة" أهنا 

  .4  "حركة تغيَت لشرعية سياسية قائمة ال تعًتؼ ّٔا ك تستبدؽبا بشرعية جديدة" اؼبعٌت ىي 

عملية تارىبية استثنائية صباىَتية تتسم بالشموؿ ك العنف ُب غالب األحواؿ ، ك ىي "       تأسيسا على ما سبق نستخلص أف الثورة  
تعبَت عن  تراكمات ك تناقضات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية حادة ك عميقة عندما تصل أب درجة األزمة  ال ذبد اعبماىَت امامها إال 

 .   "التحرؾ لتغيَت األكضاع تغيَتا جذريا
  الثورة و المفاىيم المقاربة لها :الفرع الثالث 

االنقبلب ، :       لفهم مصطلح الثورة أكثر ينبغي العمل على التمييز بينو كبُت اؼبصطلحات اؼبشأّة لو ك من بينها 
 :  االنتفاضة ، اغبركة االجتماعية ، التمرد ،  فيما يلي  

يتوجب توضيح الفرؽ بُت الثورة ك االنقبلب ألف الكثَت من النخب اؼبتصارعة ك اليت تنقلب على بعضها : االنقالب -  
رباكؿ اعطاء شرعية غبركتها من خبلؿ القوؿ أهنا ثورة نابعة من االرادة الشعبية ك تسعى لتحقيقها ، فاالنقبلب ىو  عمل 
مفاجئ ك عنيف تقـو بو فئة أك ؾبموعة من الفئات داخل الدكلة تنتمي ُب معظم االحياف أب اعبيش ضد السلطة الشرعية 

، كعلى 5فتقلبها ك تستوٕب على اغبكم ك ذلك كفق خطة موضوعة مسبقا تنتهي بتوزيع جديد للسلطة داخل النظاـ نفسو 
هتدؼ إٔب إحداث تغيَتات جوىرية ُب ىذا األساس يبكن التفريق بُت االنقبلب كبُت الثورة على أساس أف ىذه األخَتة 
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النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي بينما يهدؼ االنقبلب إٔب إعادة توزيع السلطة السياسية بُت ىيئات اغبكم 
 . اؼبختلفة أك األشخاص القائمُت بو

االجتماعية أك - ىي الفعل اعبماىَتم اؼبباشر اؼبتسم بالعنف الذم ينشأ عن بلوغ التناقضات االقتصادية:االنتفاضة  -  
القومية ذركهتا ك توفر كضع ثورم كامل يهيئ ؽبا التحرؾ ضد سلطة الطبقة اغباكمة ، ك ربدث االنتفاضة بصورة مفاجئة 
عندما يصل الصراع بأنواعو أب نقطة الغلياف اليت يصبح عندىا من اؼبستحيل تقبل االستمرار ُب اغبياة ُب ظل الظركؼ 

 .1القديبة القائمة 
     ك تفرؽ أغلب كتابات علم اجتماع الثورة بُت الثورة ك االنتفاضة ُب كوف األكٔب تكوف سريعة عكس الثانية اليت سبتد لفًتة 

 ُب فرنسا مثبل كانت دبثابة انتفاضة ألهنا امتدت ؼبدة شبانية عشر سنة ، كىذا التمييز بُت الثورة ك 1830زمنية أطوؿ ، فثورة 
 .2االنتفاضة ال يتناقض مع ما كصفت بو االنتفاضة من حيث كوهنا كسيلة خاصة لبلستحواذ على السلطة بالقوة 

اغبركة " 2004-1768اغبركات االجتماعية " ُب مؤلفو " تشارلز تلي " يعرؼ : الحركات االجتماعية االحتجاجية - 
تنظيمات شاملة مؤلفة من صباعات مثل العماؿ ك اعبماعات النسائية ك الطبلب أب جانب العنصر الفكرم ، ك الشيء " االجتماعية بأهنا 

، 3 " الذم سيجمع ىذه القطاعات اؼبختلفة من آّتمع ذات اؼبصاّب اؼبتنوعة ىو شعور عاـ بالضيم قوامو االدراؾ اؼبشًتؾ لغياب الديبقراطية
ؿباكالت "  بأهنا  "1850    إٔب   1987   فرنسا من   تاريخ اغبركة االجتماعية ُب  " مؤلفو   ُب فيعرفها "   لورانز فوف شتاين  "أما 

 ليشمل حركات  فقد قدـ تعريفا أكسع للحركة االجتماعية "  ركدكلف ىيربؿ  "أما   ،"الربكليتاريا اكتساب القوة االقتصادية كالسياسية
النظاـ    أكضح أف اغبركات االجتماعية هتدؼ إٔب إحداث تغيَتات راديكالية ُب ك    اشية،الفبلحُت كاغبركات الوطنية كالف

 . االت توزيع الثورة كعبلقات العملمج   السيما ُب   العاـ ،   االجتماعي
  : تتمثل ُب   ثبلث كظائف للحركات االجتماعية، "  جَت كشيو  " كقد حدد عآب االجتماع الفرنسي       

  .  الوساطة بُت ؾبموعة من الناس من جهة كاألبنية كاغبقائق االجتماعية من جهة أخرل-
  . تكشف نفسها أك مصلحتها   حالة اعبماعة اليت   كىي   توضيح الضمَت اعبمعي،-
  .4  الضغط على األشخاص الذين بيدىم مقاليد اغبكم-

إٔب اؼبزاكجة بُت    يؤدم  ذمة كالثورة بسبب التشابو الكبَت األمر اؿيصعب توضيح الفرؽ بُت اغبركة االجتماعي   كمن ىنا     
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كمن    كيهدؼ أب ربقيق أىداؼ ؿبددة،   لو ىياكلو كمؤسساتو التنظيمية،   فاغبركة االجتماعية تنظيم اجتماعي   اؼبفهومُت ،
  .  ايبكن أف تكوف كسيلة لتحقيق كذبسيد أىدافو   كاليت   كسائل ىذه اغبركات الثورة 

 يعٍت التمرد الرفض ك اؼبقاكمة للسلطة ك يتخذ أشكاال متنوعة ك يقًتف باستخداـ العنف بشكل مباشر ؼبنع :التمرد - د
العناصر اؼبمثلة للسلطة من القياـ بواجباهتا الوظيفية ، ك على أية حاؿ البد من التفريق بُت التمرد ك الثورة ، اذ أف التمرد 
 .1حالة سلبية ك رفضية بينما الثورة نظرة اهبابية تستهدؼ بناء نظاـ جديد ك ىذا ما يفرض على الثائر االنضباط ك االلتزاـ 

     كما زبتلف الثورة عن حركب االستقبلؿ بأف ىذه تعٍت غالبا أف يبقى النظاـ االستعمارم ك تصبح السيادة لوجوه كطنية 
 .2، أما الثورة فتعٍت تغيَت النظاـ نفسو ليصبح كطنيا 

     كخبلصة ذبدر االشارة أب أف الثورات ، االنقبلبات ، االنتفاضات ك اغبركات االجتماعية ىي ظواىر متداخلة ك قد 
تقود احداىا أب األخرل ، فقد يؤدم سبرد شعيب أب انقبلب ُب داخل النظاـ ، ك قد يقود التمرد أب اصبلح ُب داخل النظاـ 

 .ك العكس صحيح أيضا 
 

     شكلت التحوالت السياسية التارىبية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية ربديا لكل اؼبراكز البحثية العربية ك الغربية 
للبحث عن مفاىيم ك نظريات تنزع لدراسة ىذه الظاىرة ك االحاطة بكل جوانبها ، ذبلياهتا ك أبعادىا ، ففي أم دراسة 

فهي البناء األساس الذم تؤسس عليو النظريات القاعدة االمربيقية للعلم ك ضبط  تكتسي اؼبفاىيم أنبية بالغة علمية حبثية 
:  من ىذا اؼبنطلق سًتكز الدراسة ُب فصلها األكؿ على ،مر البد منو ُب الدراسات ك البحوث العلمية أاؼبداخل النظرية 

يعد ذلك متطلبا ضركريا بالنظر للبس ك الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك كخطوة أساسية ك : تحديد المفاىيم - 
. عملية لتأسيس ادراؾ متبادؿ ك فهم مشًتؾ للموضوع ؿبل الدراسة 

االستعانة بعدد من النظريات ك اؼبداخل النظرية الدراسة تفرض الطبيعة اؼبركبة ك اؼبتشعبة ؽبذه : تحديد األطر النظرية -
 .كوسائط معرفية تساعد على تكوين رؤية منظمة ككاضحة للظاىرة ّٔدؼ الوصوؿ أب تقدٙب تفسَتات اكاديبية دقيقة 

 لتفكيك اؼبفاىيم اؼبفتاحية المبحث األول، سيخصص ـ تقسيم الفصل األكؿ لثبلثة مباحث سيتك على ضوء ذلك       
، مع ابراز الفركقات القائمة بينها  لغة ك اصطبلحا"الثورة " ك " االصبلح السياسي" ك" التحوؿ الديبقراطي" الثبلثة للدراسة 

 االطار النظرم لظاىرة التحوؿ الديبقراطي ، اذ سيتم حبث المبحث الثانيك بُت باقي اؼبفاىيم اؼبقاربة ؽبا ، لنستعرض ُب 
العوامل  اليت تؤدم أب التحوؿ كبو الديبقراطية ُب اؼبطلب األكؿ ، ٍب أمباط ك مراحل التحوؿ الديبقراطي ُب اؼبطلب  الثا٘ب ، 
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 فسيتناكؿ المبحث الثالث ُب اؼبطلب الثالث ،  أما  الديبقراطيربوؿ النظرية اليت تؤصل لعملية اؿأبرز اؼبداخل  لنستعرض
عرب حبث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل اؼبتحكمة ُب قباحها ك االطار النظرم لظاىرة الثورات ُب اؼبنطقة اؼبغاربية  

مدخل التنمية السياسية ، اؼبدخل : اؼبتسببة ُب فشلها ُب اؼبطلب األكؿ ، ليتم التطرؽ ألبرز اؼبداخل اؼبفسرة لظاىرة الثورات 
االقتصادم ،  مدخل الثقافة السياسية ك اؼبدخل النفسي ُب اؼبطلب الثا٘ب، ُب حُت سيخصص اؼبطلب الثالث ؼبقاربة دكر 

 العامل اػبارجي ُب الثورات العربية على ضوء نظرية الفوضى اػببلقة ، نظرية الدكمينو ك نظرية اؼبؤامرة 
 

  التأصيل المفاىيمي للدراسة : المبحث األول   

     شهد حقل العلـو السياسية ُب السنوات االخَتة تزايدا ملحوظا ُب االىتماـ بقضايا التحوؿ الديبقراطي ك االصبلح 
السياسي ك الثورة ، ك معو زادت اغباجة أب ضبط ىذه اؼبفاىيم ك اؼبصطلحات اؼبرتبطة دبوضوع الدراسة نظرا للبس ك 

الغموض الذم قد يكتنف بعضها ، ك عليو سينصب االىتماـ ُب ىذا اؼببحث ُب مطالبو الثبلثة على ربديد اؼبفاىيم اؼبفتاحية 
التحوؿ الديبقراطي ، االصبلح السياسي ك الثورة ك ذلك بالبحث بداية ُب اؼبعا٘ب اللغوية ، ٍب تناكؿ الدالالت : للدراسة 

 :اؼبعرفية للمفاىيم الثبلثة كصوال أب سبييزىا عن غَتىا من اؼبفاىيم اؼبشأّة ؽبا   
  مفهوم التحول الديمقراطي: المطلب األول

 أحد اؼبفاىيم اغبديثة اؼبطركحة على الساحة الفكرية حملاكالت معمقة باعتبارهلقد خضع مفهـو التحوؿ الديبقراطي      
 الذم شكل لفًتة طويلة موضوعا  اؼبتنامي ؼبختلف األدبيات ّٔذا اؼبوضوعاالىتماـللتأصيل اؼبفاىيمي تبدت من خبلؿ 

 باالتساعتسم مالتحوؿ الديبقراطي الذم  طبيعةأساسيا غبقل الدراسات اؼبقارنة ك العلـو السياسية بوجو عاـ ، ك تفرض 
ق ، ك عليو سيخصص ىذا اؼبطلب لبحث اؼبفهـو لغويا ك القاء الضوء على دالالتو  كالشموؿ  اؼبزيد من اإلىتماـ بتأصيل

 :ُب الفرع الثالث  ببعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة بو اؼبعرفية ُب الفرعُت األكؿ ك الثا٘ب ، ك من ٍب عبلقتو
 التحول الديمقراطي لغة : ألول االفرع 
 اذ يأٌب مفهـو التحوؿ ، إف ؿباكلة التأصيل اؼبفاىيمي للتحوؿ الديبقراطي تستدعي الرجوع إٔب األصوؿ اللغوية للمصطلح     

ُب اللغة العربية من الفعل حوؿ ك يعٍت التغَت ُب الشيء أك انتقالو من صورة أب صورة أخرل مستخدما ُب ذلك بعض 
 ، ك مثاؿ ذلك ما قاـ بو النيب ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم عندما أخذ وبوؿ آّتمع االسبلمي من ؾبتمع جاىلي 1الوسائل 

                                                           
 . 109، ص  (1991المإسسة الوطنٌة للكتاب ، : الجزابر )، مفاهٌم علم االجتماع الثقافً محمد السوٌدي ، - 

1
  



أب ؾبتمع أكثر رقي ك سبدف مستخدما ُب ذلك اؼبوعظة كوسيلة ، ك عندما يرتبط مفهـو التحوؿ بالديبقراطية فإننا نعٍت تغَت 
 . شكل آّتمع من نظاـ غَت ديبقراطي أب نظاـ ديبقراطي

 اؼبركر أك االنتقاؿ من حالة معينة أك من مرحلة ك تعٍت Transition  االقبليزية كلمةاللغة كتقابل كلمة التحوؿ ُب       
 .1أك مكاف معُت أب حاؿ أك مرحلة أك مكاف اخر

 
التحول الديمقراطي اصطالحا  : الفرع الثاني 

   استعراض ارتأيناالديبقراطية ، لذا بترتبط أغلب ؿباكالت التأصيل ؼبفهـو التحوؿ الديبقراطي باألدبيات اػباصة         
  ، ىذا اؼبفهـو الذم يتسم بسهولة مفهومية ىائلة ناصبة عن التطورات أىم التعريفات اليت قدمت ؼبفهـو الديبقراطية

  سنة2500اليت طرأت ك تطرأ على ؿبموالت اؼبصطلح الفكرية ك االجرائية منذ طرح ألكؿ مرة ُب أثينا قبل أكثر من 
 ذ يشكل ىذا اؼبفهـو جزء من كياف اغبضارة الغربية ، ااستعمل ُب أغلب األحواؿ باؼبعٌت الذم أعطتو اياه الثورة الفرنسية 

ك تعٍت بو الداللة على مبدأ اؼبساكاة ُب اغبقوؽ السياسية ك االجتماعية ك االقتصادية عبميع اؼبواطنُت ك رقابة األمة على 
صوت )اغبكومة عن طريق ىيئة نيابية يشًتؾ ُب انتخاب أعضاءىا كل البالغُت من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة 

كعليو فإف تعريف الديبقراطية بأهنا حكم الشعب بواسطة الشعب كللشعب ال يطابق اغبقيقة ،  ، 2(كاحد للشخص الواحد 
اف كاف تطبيقها ضمانا تاما الحًتاـ اغبريات   كقاعدة االصباع كاألغلبية قاعدة االصباع بقاعدة " ركسوا"كمن ٍب فقد استبدؿ

                                                           
، ( 2004مكتبة مدبولً ، : مصر  )، دراسة تطبٌقٌة على الٌمن و بالد أخرى :  األحزاب السٌاسٌة و التحول الدٌمقراطً بلقٌس أحمد منصور،  -

1
  

. 28ص   
  لالشارة الدٌمقراطٌة مصطلح ٌونانً ٌتكون من اجتماع كلمتٌن ، الشق األول من الكلمة DEMOS  و تعنً عامة الناس ، و الشق الثانً من الكلمة  

KRATIA  و تعنً الحكم ، فتصبح DEMECRATIA  تعنً  ، و تعنً حكم الشعب ، و هً لفظة اؼرٌقٌة كانت تعنً المقاطعة أو الناحٌة أو األرض ثم صارت

 :الناس الذٌن ٌعٌشون علٌها و بخاصة الذٌن كانت لهم مشاركة فً الحكم و من هنا جاءت كلمة حكومة ، أنظر 

 .167، ص  (2001المإسسة العربٌة للنشر ، : األردن  )،  2 ، ط الدٌمقراطٌة هً الحل عاٌش حسٌنً ، -
 ًو ٌجدر التنوٌه أن الدٌمقراطٌة بمفهومها الؽربً لم تكن معروفة لدى العرب اذ بلؽت من ؼرابتها أن استعصت على أن تجد مرادفا لها أو اشتقاقا ف 

و الثورة الفرنسٌة   (1776) اللؽة العربٌة فاستعملت اللفظة معربة بشكلها المعروؾ حالٌا فً اواخر القرن التاسع عشر و ذلك بعد نجاح الثورة األمرٌكٌة 

و قٌام العدٌد من أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة فً أوروبا ، ؼٌر أن  هناك من ٌعتقد بؤن كلمة الدٌمقراطٌة دخلت الى اللؽة العربٌة من اللؽة الٌونانٌة ،  (1789)

 وذلك عندما قام العرب فً العصر العباسً بترجمة الكتب الٌونانٌة القدٌمة الى اللؽة العربٌة 

و نستطٌع االقرار أن شرٌعة االسالم كانت أسبق الشرابع الى تقرٌر الدٌمقراطٌة االنسانٌة ، وهً الدٌمقراطٌة التً ٌكتسبها االنسان ألنها حق له ٌخوله أن ٌختار 

حكومته ، و قد تردد فً أقوال المستشرقٌن و كتاب التارٌخ من األوروبٌٌن أن االسالم جاء بمبادئ الحرٌة الدٌمقراطٌة ألنه نشؤ فً بالد العرب بٌن أقوام من 

البدو األحرار ال ٌعرفون طؽٌان الملوك وال ٌخضعون لسطوة الحاكمٌن بؤمرهم من األكاسرة و القٌاصرة الذٌن حكموا بالد الفرس و الروم  ، و تقوم الدٌمقراطٌة 

المسإولٌة الفردٌة ، عموم الحقوق و تساوٌها بٌن الناس ، وجوب الشورى على :االسالمٌة على أربعة أسس ال تقوم دٌمقراطٌة كابنة ما كانت على ؼٌرها ، وهً

والة األمور ،التضامن بٌن الرعٌة على اختالؾ الطوابؾ و الطبقات ، هذه األسس كلها أظهر ما تكون فً القران الكرٌم و فً االحادٌث النبوٌة و فً التقالٌد 

 أنظر.المؤثورة عن عظماء الخلفاء

 ، الدٌن والسٌاسة والدٌمقراطٌة،   (محررا)رفٌق المصري :  ، فً «الدٌمقراطٌة و معوقات التحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً»مخٌمر أبو سعدة ، - 

 .22، ص  (2007مركز حقوق االنسان و المشاركة الدٌمقراطٌة شمس ، : مصر)

  .29-18ص ص  ، (2004دار نهضة مصر للطباعة و النشر ،: مصر) ، الدٌمقراطٌة فً االسالمعباس محمود العقاد  ، : - أنظر أٌضا - 
2
 . 29، ص  ( 1984دار الجٌل ، : لبنان) ، نقض النظام الدٌمقراطًمحمود الخالدي ، -  



 ، أما الفيلسوؼ 1، كلذلك فإف قاعدة األغلبية من األمور اؼبقبولة عقبل كعمبل  هنا مستحيلة من الناحية العمليةأ إالالفردية 
ضمن نظم اغبكم الفاسدة ُب سياؽ عرضو للتطور " اعبمهورية" رفضو للديبقراطية كصنفها ُب كتابوفقد أعلن فبلطوف أ

ف اغبرية الكاملة اليت يقـو عليها قادت أساس أك االكبطاط اؼبنطقي للنظاـ الفكركقراطي الكامل، على أاؼبنطقي لنظم اغبكم 
  .أب حالة من الفوضى كالغركر حىت بات كل فرد يبتلك دستوره اػباص كيعتقد ُب قدرتو على عمل كل شيء 

 للتعريف الكبلسيكي السائد خبلؿJoseph A.Schumpeter  كمن التطورات اؼبهمة ؼبفهـو الديبقراطية رفض     
االسلوب الديبقراطي ىو ذلك الًتتيب اؼبؤسساٌب الذم يبكن من خبللو التوصل أب القرارات "  فأكالذم يقوؿ القرف الثامن عشر ،

،  2" السياسية اليت تشخص اػبَت العاـ عن طريق جعل الشعب نفسو يتخذ القرارات من خبلؿ انتخاب افراد يقوموف بتنفيذ ارادة الشعب
كيركز ىذا التعريف على متغَت التنافس اإلنتخايب كمؤشر للديبقراطية كأف الديبقراطية ىي نظاـ للسلطة السياسية يتحقق بغض 

. القرف اؼباضي ستينات  كذلك على عكس األفكار اليت سادت ُب طبسينات ك ،اجتماعية  أك اقتصاديةالنظر عن أم ظبات 
 الصراعات االجتماعية ضمن إلدارةساليب عمل أك أؾبموعة فبارسات "  بأهناالديبقراطية يعرؼ االستاذ جورج طرابلسي       

 ، ك ُب حُت يلخص البعض  "مؤسسات شرعية تضمن التداكؿ السلمي على السلطة كتكفل اغبل العقبل٘ب للمشكبلت الطارئة
حرية الصحافة ، حق االنتخاب ، شرعية : الديبقراطية ُب مفهـو اؼبشاركة السياسية باعتبارىا ترتكز على ؾبموعة معايَت أنبها 

 آليةاؼبعارضة ُب البحث عن توٕب السلطة بواسطة منافسة انتخابية ال تتعارض ك أسس أم نظاـ قبد البعض االخر يعتربىا 
 حكم ال تقتصر ـبرجاهتا ك نتائجها على كفاءة االستخداـ فحسب بل على نوعية اؼبدخبلت أيضا

3
أما صباؿ الدين   ، 

 أسلوب للحياة ك نظاـ يقـو على قناعة كاملة من مواطٍت آّتمع البشرم بقيمة الديبقراطية فكرا ك فبارسة ك قناعة "زىراف فيعرفها على أهنا 
 معينة ذبسد اؼببدأ آلياتكاملة باؼببادئ األساسية من حرية ك مساكاة ك عدالة ، ك أف السيادة للشعب دكف سواه كما أف ىذه اؼببادئ تستلـز 

 4 "أب كاقع حي متجدد كتعدد األحزاب ك األفكار ك كل ما من شأنو ربقيق سيادة الشعب ك مصلحتو العامة
اغبكومة اليت تقر سيادة الشعب كتكفل اغبرية كاؼبساكاة السياسية  "أهنا ك من التعاريف اليت لقيت قبوال ُب الكثَت من الدراسات      

من        ،ك  " عاـ حر لو من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذهرأمبُت الناس، كزبضع فيها السلطة صاحبة السلطاف لرقابة 
 :  5خبلؿ ىذه احملددات نرل أف ؾبموعة من العناصر هبب أف تتوفر ُب الديبقراطية ىي 

أف الشعب ىو صاحب السيادة  -
                                                           

1
 .112، ص  (2001المكتب الجامعً الحدٌث، : مصر) ،فً نظرٌة الدولة والنظم السٌاسٌةمحمد نصر مهنا، -  

2
 .137ص ،  (1999 دار الفكر المعاصر،: سورٌا)، الدٌمقراطٌة بٌن العلمانٌة واالسالمعبد الرزاق عٌد، محمد عبد الجبار، -  

3
 مركز دراسات الوحدة العربٌة، :لبنان)،  المواقف والمخاوف المتبادلة:   السٌاسٌة فً البلدان العربٌةواألحزابالدٌمقراطٌة خرون، ابرهان ؼلٌون و-  

 .110، ص  ( 2001
4
 . 36، ص  (2005مكتبة الشروق الدولٌة ، : مصر) ، األصول الدٌمقراطٌة و االصالح السٌاسًجمال علً زهران ، -  

5
 ، العدد 20 ، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة و القانونٌة ، «دراسة فً المفهوم :  جدلٌة الشورى و الدٌمقراطٌة »محمد حمد القطاطشة ، -  

 .277، ص 2004الثانً ، 



. أف الشعب ىو مصدر الشرعية -
. أف اغبكومة مسؤكلة اماـ فبثلي اؼبواطنُت - 

طبسة معايَت ذات توجو عملياٌب للديبقراطية فتحدث أكال عن كيفية عملها ُب صبعية " ركبرت داىل " ك اشًتط        
: تطوعية حرة ، كاقًتح 

قبل أف تتبٌت ىذه اعبمعية سياسة ما  هبب أف يكوف لدل صبيع أعضائها فرص متساكية  ك فعالة : اؼبشاركة الفعالة -1
. لعرض ارائهم حوؿ ما هبب أف تكوف عليو سياسة اعبماعة على األعضاء االخرين 

. حرية التنظيم - 2
. حرية التعبَت -  3
حق التصويت ، حق الًتشح أب ـبتلف : انتخابات حقيقية تتسم بالنزاىة ك اغبرية يتمتع الناس فيها دكف سبييز ب - 4

 .1اؼبناصب ، التنافس السلمي بُت اؼبًتشحُت ك غَتىا 
 إال  ، ربقيقها ك تنوعها أب حد كبَت من بلد أب اخر ك من فًتة زمنية ألخرلآليات تعدد تعريفات الديبقراطية ك      ك برغم

أف ىناؾ اصباعا كاسعا ك راسخا نسبيا ُب عآب اليـو على أف نظاـ اغبكم اعبيد يعٍت نظاـ اغبكم الديبقراطي ، كتأسيسا على  
نظاـ شامل للحكم يقـو على توافر ؾبموعة من اؼبعايَت ك القواعد ، ك العربة ُب " ما سبق يبكن تعريف الديبقراطية على أهنا 

النظاـ الديبقراطي ليست دبجرد كجود االجراءات ك اؼبؤسسات امبا باحًتاـ الدستور ك توظيف اؼبؤسسات ك مزاكلة االجراءات 
 .بدرجة يعتد ّٔا من االهبابية ك الفعالية 

العملية أك الصَتكرة اليت تلي حالة االنتقاؿ " عرفو اؼبفكر علي خليفة الكوارم بأنو       ك بالعودة ؼبصطلح التحوؿ الديبقراطي فقد
من نظاـ الوصاية أب ترسيخ نظاـ اغبكم الديبقراطي ك استقراره ، حيث يتم دبوجب التحوؿ الديبقراطي مبو ك ارتقاء اؼبمارسة الديبقراطية من 
حالتها االجرائية كحدىا األدٗب عند غبظة االنتقاؿ أب تكريسها كقيمة ك ثقافة ك فبارسة عامة ترسخ نظاـ اغبكم الديبقراطي ك تطور اداءه 

عملية تطبيق القواعد الديبقراطية " فيعرؼ التحوؿ الديبقراطي بأنو " فليب  يًت" ،  أما عآب السياسة األمريكي 2 " نوعيا عرب الزمن
سواء ُب مؤسسات ٓب تطبق من قبل أك امتداد ىذه القواعد لتشمل أفراد أك موضوعات ٓب تشملهم من قبل ، فهي اذف عمليات ك اجراءات 

عملية ازباذ قرار يساىم فيها " فيعرفو بأنو " ركستو "، أما اؼبفكر   "يتم ازباذىا للتحوؿ من نظاـ غَت ديبقراطي أب نظاـ ديبقراطي مستقر
ثبلث قول ذات دكافع ـبتلفة ك ىي النظاـ ك اؼبعارضة الداخلية ك القول اػبارجية ، ك وباكؿ كل طرؼ اضعاؼ األطراؼ األخرل ك تتحدد 

 .3 النتيجة النهائية كفقا للطرؼ اؼبتغَت ُب ىذا الصراع
                                                           

1
 . 28-25، ص ص  (2010المنظمة العربٌة للترجمة ، : لبنان)محمد فاضل طباخ ، :  ، ترجمة الدٌمقراطٌةتشارلز تٌللً ، -  

2
 ، 36مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة :  ، لبنان المستقبل العربً ، « عوابق االنتقال الدٌمقراطً فً بلدان مجلس التعاون »علً خلٌفة الكواري ، -  

 .144 ، ص 2013 ، سبتمبر 415العدد 
3
 .29بلقٌس أحمد منصور ، مرجع سابق ، ص -  



ؾبموعة من حركات االنتقاؿ من النظاـ غَت الديبقراطي أب النظاـ "       يرل صامويل ىنتنغتوف أف التحوؿ الديبقراطي عبارة عن 

 ،  ك ينظر البعض 1 "الديبقراطي ربدث ُب فًتة زمنية ؿبددة ك تفوؽ ُب عددىا حركات االنتقاؿ ُب االذباه اؼبضاد خبلؿ نفس الفًتة الزمنية
أيضا أب التحوؿ الديبقراطي بأنو عملية االنتقاؿ من نظم ذات طبيعة سلطوية أك شبو سلطوية أب نظم ديبقراطية ، ك ىذا 

احًتاـ الدستور ك سيادة القانوف ككجود ؾبلس نيايب : يعٍت تطبيق عدة سياسات تؤكد عملية التحوؿ الديبقراطي من أنبها 
منتخب من قبل الشعب ، فضبل عن استقبلؿ القضاء ك حرية التعبَت ك التعددية السياسية ك تداكؿ السلطة ك  (تشريعي)

احًتاـ حقوؽ االنساف ، ىذا ك تنطوم عملية التحوؿ الديبقراطي على انطبلؽ النظاـ من كضعية معينة أب كضعية أخرل 
تتضمن تطوير االذباىات الديبقراطية من خبلؿ اؼبساكمة بُت العناصر النشيطة ك اؼبؤثرة من الناحية السياسية ، ك يعد هتيئة 

اؼبناخ السياسي اؼببلئم للتحوؿ الديبقراطي من أىم اؼبتطلبات اليت تضمن عدـ عودة النظاـ اغبإب أب مرحلة النظاـ السلطوم 
أحد أكثر التعاريف كضوحا ، اذ يعرؼ التحوؿ الديبقراطي على " أتل سولينجن" ، ك يعد التعريف الذم قدمو 2(الشموٕب )

نواب منتخبوف بواسطة انتخابات حرة نزيهة ، حق توٕب اؼبناصب العامة ك : حركة النظاـ السياسي اذباه األخذ باإلجراءات التالية " أنو 

 . 3 الوصوؿ أب السلطة ، حرية التعبَت ك توافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا ، ك استقبللية مؤسسية
 :أف فكرة التحوؿ الديبقراطي هبب أف تأخذ بعُت االعتبار النقاط التالية " جورج قـر "      يرل 
 .اهباد توازف بُت حقوؽ الفرد ك حقوؽ اعبماعة  -
التخلص من قيود االتباعية الفكرية اليت ربوؿ دكف ربقيق ربوؿ ديبقراطي ك االبداع ُب ؾباؿ اغبريات للتكيف مع  -

 .متطلبات الواقع العريب 
 .امكانية التعبَت عن رأم الفئات االجتماعية اؼبختلفة اليت يتكوف منها آّتمع  -
 .اعادة تفعيل دكر اؼبثقفُت ُب الوطن العريب  -
 .4ربديد جوىر الديبقراطية ك اغبرية ُب اختيار أمباط التغيَت االجتماعي ك السياسي  -
كال ينحصر التحوؿ الديبقراطي ُب اؼبظهر اؼبؤسساٌب ك التنظيماٌب ك التشريعي للسلطة السياسية بل يبتد أب مستول تغيَت      

البنيات االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ، ك من أنبها على اؼبستول الثقاُب االجتماعي تركيز مفهـو اؼبواطنة  اؼبتعلق 
أكؽبما ارتباطو دبنظومة حقوؽ : بطبيعة عبلقة الفرد بالدكلة باعتبارىا منظومة حقوؽ ككاجبات ، ك يتميز ىذا اؼبفهـو بأمرين 
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مركز ابن خلدون للدراسات : مصر)عبد الوهاب علوب ، :  ، ترجمة التحول الدٌمقراطً فً اواخر القرن العشرٌن: الموجة الثالثة صاموٌل هنتنؽتون ، -  

  .72، ص  (1993االنمابٌة ، 
2
التحوالت الدٌمقراطٌة فً ،  (محرران)محمد السٌد سلٌم ، السٌد صدقً عابدٌن :  ، فً «اتجاهات التحول الدٌمقراطً فً شرق اسٌا »أكرم بدر الدٌن ، -  

 . 4-3، ص ص  (1999مركز الدراسات األسٌوٌة ، : مصر)، اسٌا 
3
 -  - Etal Solingen,  «quandaries of peace  « , Journal of democracy ,Vol 7.No.3, (1996) ,P.140. 

4
 .83، ص (1986مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ) ، 3 ، ط الدٌمقراطٌة و حقوق االنسان فً الوطن العربًعلً الدٌن هالل و اخرون ،-  



انتماءاتو األخرل ، ك ُب ىذا االطار مدنية ك سياسية ك اجتماعية ، ك ثانيهما ربط الفرد بعضوية الدكلة بصرؼ النظر عن 
تقـو التعددية السياسية على تعدد األحزاب ك ؾبموعات الضغط اؼبختلفة اليت يفًتض أف تطرح تصورات متنافسة ؼبصلحة 

 ، عموما يبكن رصد أىم مؤشرات التحوؿ الديبقراطي من عدة نواحي ك ضمن خريطة الدكلة السياسية ك 1البلد ككل  
 :2اقتصادية فيما يلي 

 .التداكؿ السلمي على السلطة عرب نظاـ سبثيلي ك نزاىة االنتخابات ُب اطار التعددية ك الفصل بُت السلطات -
 .اغبريات العامة ُب الرأم ك التعبَت ك التنظيم -
 .اؼبؤسسة السياسية ك مأسسة منظمات آّتمع اؼبد٘ب دبختلف مكوناتو ك فواعلو األساسية -

صبلة من العمليات اليت يبر ّٔا النظاـ السياسي عرب "استنادا للتعاريف السابقة يبكن تعريف التحوؿ الديبقراطي على أنو       
لبلنتقاؿ من اغبالة التسلطية أب اغبالة -   العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أك اػبارجيةاتتحكم فيو-مراحل ـبتلفة 
 ".  الديبقراطية 

 التحول الديمقراطي و المفاىيم المقاربة لو : الفرع الثالث 
      يتداخل مفهـو التحوؿ الديبقراطي مع مفاىيم ك مصطلحات عديدة كالتغيَت السياسي ، االنتقاؿ الديبقراطي ، الًتسيخ 

اْب ، لذا كجب ربديد كل مفهـو على حدل ك ابراز ...الديبقراطي ، الليربالية ، االنفتاح السياسي ، االصبلح السياسي  
 :  الفركقات القائمة  بُت كل من اؼبفاىيم السابقة الذكر ك مفهـو التحوؿ الديبقراطي فيما يلي 

ؾبمل التحوالت اليت تتعرض ؽبا البٌت السياسية ُب ؾبتمع ما حبيث يعاد توزيع السلطة كالنفوذ  إٔب يشَت :التغيير السياسي -
، كما عرفو 3ضع ديبقراطيك إٔب استبدادم ديبقراطي غَت من كضع االنتقاؿ كما يقصد بو  ، داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة

التغيَت ك التعديل كبو االفضل لوضع شاذ أك سيء كالسيما ُب   فبارسات ك سلوكيات مؤسسات فاسدة أك " الدكتور بلقزيز على أنو

انقبلب " ، أما الدكتورة ثناء فؤاد فقد عرفتو على أنو4" متسلطة أك ؾبتمعات متخلفة أك ازالة ظلم أك تصحيح خطأ أك تصويب اعوجاج

، استنادا على ىذه التعريفات يبكن القوؿ أف التحوؿ الديبقراطي ال يعٍت التغيَت 5 " تارىبي على صعيد الفكر ك اؼبعتقد ك  الوعي
السياسي ، ألف التحوؿ يكوف جذرم ك يعمل على اعادة بناء صبيع األبنية داخل النظاـ السياسي ، أما التغيَت السياسي فهو 

 . البناء السياسي فقط 
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 . 35-34، ص ص  (2014المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، : لبنان) ، العربٌة المفاهٌم األٌدٌولوجٌة فً مجرى حراك الثوراتسهٌل الحبٌب ، -  

: مصر) ، اتجاهات حدٌثة فً علم السٌاسة، (محررا)علً الدٌن هالل دسوقً :  ، فً «دراسة النظم السٌاسٌة فً العالم الثالث »هدى متٌكس ،- 
2
  

 .142  ، ص (1999اللجنة العلمٌة للعلوم السٌاسٌة و االدارة العامة ، 
3
 . 47، ص  (1994جامعة الكوٌت ، : الكوٌت  ) ، موسوعة العلوم السٌاسٌةاسماعٌل صبري ، محمد محمود ربٌع ، -  

4
 . 13، ص  (1998مطبعة النجاح األٌوبٌة ، : المؽرب ) ، أسئلة الفكر العربً المعاصرعبد االله بلقزٌز ، -  

5
 . 44، ص  (1997مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان  )  ، الٌات التغٌٌر فً الوطن العربًثناء فإاد عبد هللا ، -  



ميز الكثَت من اؼبفكرين بُت مفهـو التحوؿ الديبقراطي ك االنتقاؿ الديبقراطي حيث اعتربكا أف  :االنتقال الديمقراطي-
االنتقاؿ ىو اؼبرحلة السابقة على عملية التحوؿ الديبقراطي ك اؼبمهدة لو ، ك تعد اؼبرحلة األكثر خطورة نظرا إلمكانية تعرض 
النظاـ فيها النتكاسات حيث يكوف النظاـ ذك طبيعة مزدكجة تتعايش فيو كل من مؤسسات النظاـ السلطوم القدٙب ك النظاـ 
الديبقراطي اغبديث ك يشاركا ُب السلطة سواء ُب صورة صراع أك اتفاؽ ، ككفقا ؼبا قالو أكدكنيل ك  بيًت فإف مفهـو االنقاؿ 

اؼبرحلة الفاصلة بُت نظاـ سياسي ك أخر ك أثناء عملية االنتقاؿ أك ُب أعقأّا يتم تدعيم النظاـ اعبديد ك تنتهي ىذه " الديبقراطي يقصد بو 
العملية ُب اللحظة اليت هبرم فيها اكتماؿ تأسيس النظاـ اعبديد ك عمليات االنتقاؿ ال ربسم دائما الشكل النهائي لنظاـ اغبكم فهي قد 

  ، ىذا 1 " تؤدم أب ربلل النظاـ السلطوم ك اقامة شكل من أشكاؿ الديبقراطية ك قد تتم العودة أب بعض أشكاؿ اغبكم السلطوم
التعريف وبيل على أف فعل االنتقاؿ ىو عملية تفاعلية ك تنازعية تقـو ُب فًتة معينة بُت بنيات غَت ديبقراطية موركثة عن نظاـ 
سياسي قدٙب ك بنيات ديبقراطية جديدة ، حبيث عندما تتغلب الثانية على األكٔب تتحقق الديبقراطية ك ينجح فعل االنتقاؿ ،  

العبور من حكم الغلبة الذم يسود فيو خيار ك قرار " ك حسب اؼبفكر علي خليفة الكوارم يتم دبوجب االنتقاؿ أب الديبقراطية 

، لذلك فإف 2" الفرد أك القلة باعتباره مصدر الشرعية أب حكم عصرم حديث يكوف اغبكم فيو للكثرة من الشعب ك ليس لفرد أك قلة منو 
 . االنتقاؿ أب الديبقراطية يسبق بالضركرة عملية التحوؿ الديبقراطي 

حظي مفهـو الًتسيخ الديبقراطي باىتماـ كبَت من قبل ـبتلف األدبيات اؼبعاصرة لدراسة النظم : الترسيخ الديمقراطي -
السياسية ، باعتبار أف رسوخ الديبقراطية ىو دبثابة اؼبرحلة اؼبتقدمة من عملية التحوؿ الديبقراطي ، ك اؼبؤكد عمليا أف حدكث 
التحوؿ الديبقراطي ال يعٍت استمراره ك تعزيزه بالضركرة كال يبكن اعتبار أف الديبقراطية قد ترسخت ُب ؾبتمع ما إال عندما 

يقبل صبيع الفاعلُت السياسيُت األساسيُت حقيقة أف العمليات الديبقراطية ىي اليت ربدد ك  سبلي التفاعبلت اليت تتم داخل 
 Guentherك Higleyالنظاـ السياسي، ك ُب ىذا السياؽ أكد كل من اؼبفكرين 

 أف بداية رسوخ النظاـ الديبقراطي عادة ما تكوف باتفاؽ النخبة حوؿ قواعد اللعبة الديبقراطية مع مشاركة شعبية كاسعة 
النطاؽ ُب االنتخابات ك ـبتلف العمليات اؼبؤسسية األخرل ، ك عليو فإف الديبقراطيات الراسخة ىي اليت يقتنع فيها كل من 

 .3الفاعلُت السياسيُت ك األحزاب السياسية ك ـبتلف اؼبؤسسات بعدـ كجود بديل للتحوؿ الديبقراطي 
البد من التمييز بُت  عملية التحوؿ الديبقراطي ك الليربالية ، فاألكٔب  تشَت أب تلك التغيَتات السياسية اليت : الليبرالية -

شهدىا العآب الثالث خبلؿ العقدين األخَتين ك اليت مست أب جانب توسيع نطاؽ اغبقوؽ الفردية ك اعبماعية استهداؼ 
ربقيق اصبلحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا من ؿباسبة النخبة ك صياغة آليات عملية صنع القرار ُب اطار مؤسسي 
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 . 25، ص  (1990المإسسة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، : الجزابر ) ، الوجه االخر للدٌمقراطٌةأحمد طلعت ، -  
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 . 144، ص   ، مرجع سابق« عوابق االنتقال الدٌمقراطً فً بلدان مجلس التعاون »علً خلٌفة الكواري ، -  
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 .138-137 ، ص ص هدى متٌكس ، مرجع سابق-  



ديبقراطي ، أما الليربالية  فتتضمن أىدافا متواضعة تتمثل ُب التخفيف من حدة القيود ك توسيع نطاؽ اغبقوؽ الفردية ك 
 .1اعبماعية داخل النظاـ السلطوم ك اليت قد تساعد على ربفيز عملية التحوؿ الديبقراطي 

يعرؼ على أنو عملية تنطوم على زبلي النظاـ االستبدادم القائم عن تطبيق بعض القواعد اليت ربد : االنفتاح السياسي -
من اغبقوؽ السياسية ك اغبريات العامة للمواطنُت مع االحتفاظ بالبٌت اػباصة ّٔذا النظاـ كما ىي عليو ، ُب حُت يشكل 

 .التحوؿ الديبقراطي مرحلة أكثر أنبية ك أشد جذرية ك تقدما ُب التحوؿ ك التغيَت 
ىو كافة اػبطوات اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة اليت يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من اغبكومات ك : االصالح السياسي -

آّتمع اؼبد٘ب ك مؤسسات القطاع اػباص ، ك ذلك للسَت بآّتمعات قدما أب األماـ ك ُب غَت ابطاء أك تردد ك بشكل 
 مرتبط بوجود نظاـ ديبقراطي قائم يتعرض السياسي اإلصبلح  ك من ىذا اؼبنطلق يبكن القوؿ أف  ، 2ملموس ُب طريق البناء 

، أم التحوؿ من مسار غَت  ، بينما التحوؿ الديبقراطي ىو اؼبركر من مرحلة إٔب أخرل ػبلل أك عدـ توازف يتم إصبلحو
. ديبقراطي إٔب مسار ديبقراطي

      كقد فرض ىذا التداخل القائم بُت اؼبفهومُت زبصيص اؼبطلب الثا٘ب ؼبعاعبة مفهـو االصبلح السياسي الذم يشكل 
 : أحد اؼبفاىيم اؼبفتاحية الرئيسة ُب الدراسة 

 
 مفهوم االصالح السياسي : المطلب الثاني 

     يعد مفهـو االصبلح السياسي من اؼبفاىيم اغبديثة نسبيا اذ برز استخدامو مع مطلع القرف اغبإب ك تداخل مع مفهـو 
التنمية السياسية الذم سبق أف ظهر ُب عقد اػبمسينات ك الستينات من القرف اؼباضي ، ٍب عد كفرع حديث من علم 

السياسة يهتم بدراسة العبلقة بُت آّتمع ك النظاـ السياسي ك يقًتف بدكؿ العآب الثالث ك بتطوير نظمها السياسية ، ك ُب 
السنوات األخَتة دخل مفهـو االصبلح السياسي دائرة السجبلت الفكرية ك أصبح اؼبفردة األكثر شيوعا ُب اػبطابات الرظبية 
ك غَت الرظبية ك ظهرت تعاريف متعددة دقيقة ككاضحة ك برغم ذلك ال يزاؿ يكتنفو الغموض ك ذلك لتداخلو مع العديد من 

اؼبفاىيم ، ك عليو سًتكز الدراسة ُب ىذا اؼبطلب على حبث مفهـو االصبلح السياسي ُب اللغة ك االصطبلح ُب الفرعُت 
 : األكؿ ك الثا٘ب، ٍب تبياف أبرز الفركقات القائمة بينو ك باقي اؼبفاىيم ذات الصلة بو ُب الفرع الثالث 

 االصالح لغة : الفرع  األول 
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 . 64المرجع نفسه  ، ص - 
2
 . 127، ص  (2005دار مٌرت ، : مصر) ، االصالح العربً بٌن الواقع السلطوي و السراب الدٌمقراطًالسٌد ٌسٌن ، -  



كليس صلح بثبت ، ك :     االصبلح لغة مأخوذة من صلح ، ك صلح يصلح ك يصلح صبلحا ك صلوحا ، قاؿ ابن دريد 
أحسن اليها : أقامو ، ك أصلح الدابة : الصبلح ضد الفساد ، ك االصبلح نفيض االفساد ، ك أصلح الشيء بعد فساده 

 ، كما  يشَت االصبلح لغة أيضا أب الرتق ك سند ما ىو 1فصلحت ، ك أصلحو ضد أفسده ، ك صلح فبلف بعد الفساد 
 موجود فعبل بغية تعميمو ، ك يبثل على ذلك بعملية اقامة دعائم ؼبنع اهنيار اؼببٌت اؼبتداعي ، أما

 ك بالتإب ىو " االصبلحية "األخذ باإلصبلح كأسلوب للعمل االجتماعي فهو ما يعرؼ ُب األدبيات اغبديثة باسم 
 .2تعديل جذرم ُب اغبكم لتبلُب كل نواحي النقص أك اػبلل 

     ك بعكس التوظيف اللغوم الذم يبدكا ـبتزال ك ؿبدكدا من حيث اؼبعا٘ب للفظة االصبلح ُب الًتاث العريب ، كردت لفظة 
الذم ىو أصل كلمة االصبلح ذكر " صلح " االصبلح ُب القراف الكرٙب ُب سياقات ـبتلفة ك معا٘ب ثرية ك متعددة ، فجذر 

( 170)ُب مئة ك سبعُت  (..الصاغبات ، الصاغبُت ، أصلح ، اصبلح )ُب صفحات اؼبصحف الشريف بصور ـبتلفة 
 ك الذين يبسكوف بالكتاب ك أقاموا »موضعا ، فاإلصبلح باؼبفهـو االسبلمي يقـو على االلتزاـ دبا أمر بو اهلل ، قاؿ تعأب 

، ك ُب االية أسلوب ببلغي لو داللة ، ك ىو االظهار ُب موضع االضمار ، حيث 3 «الصبلة انا ال نضيع أجر اؼبصلحُت 
 .4قامت لفظة اؼبصلحُت مقاـ الضمَت للداللة على أف اؼبتمسك بالكتاب حقيقة يكوف مصلحا 

 ك بشر الذين امنوا ك عملوا الصاغبات »     كما تعٍت مفردة االصبلح ُب القراف الكرٙب أيضا عمل الصاغبات ، قاؿ تعأب  
 فمن خاؼ من موص » ، كما تدؿ على ضركرة اقامة العدؿ ُب األرض قاؿ تعأب 5«أف ؽبم جنات ذبرم من ربتها األهنار 

 ككاعدنا موسى ثبلثُت ليلة ك » ، ك تعٍت صبلح أمر الرعية 6«جنفا أك اشبا فأصلح بينهم فبل اٍب عليو اف اهلل غفور رحيم 
 7«أسبمناىا بعشر فتم ميقات ربو أربعُت ليلة ك قاؿ موسى ألخيو ىاركف اخلفٍت ُب قومي ك أصلح ك ال تتبع سبل اؼبفسدين 

، ك ٓب يقتصر اغبديث عن مفردة االصبلح ُب القراف الكرٙب ُب االطار النظرم فقط ك لكن ُب اسناد للتجربة العملية الواقعية 
 إف أريد إال »اليت أقامت أفرادا ك ؾبتمعات ابتعدت عن الفساد ك نادت باإلصبلح ك عملت على تطبيقو ، فقد قاؿ تعأب 
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الذم كاف " شعيب" ، اذ جاءت على لساف نيب اهلل 1«االصبلح ما استطعت ك ما توفيقي إال باهلل عليو توكلت ك اليو أنيب 
 .2ينادم ك يدعو قومو لئلصبلح االقتصادم ك االبتعاد عن الفساد ُب الكيل ك اؼبيزاف 

  ك معناه التعديل ك الوصوؿ لوضع أفضل بتعديل األخطاءReform      أما ُب اللغة االقبليزية يشَت االصبلح أب 
، ك ّٔذا اؼبعٌت فاإلصبلح يعٍت االنتقاؿ من كضع فاسد أب كضع صاّب 3 أك اعادة البناء ، ك منو عملية إلعادة التشكيل 

 .ذلك أف عملية االنتقاؿ من كضع أب كضع اخر تستوجب تقليص الفارؽ بُت الواقع الفاسد ك اغبالة النموذجية اؼبرجوة 
 تفيد معٌت Ré ك الحقة  Réforme    ك ُب اؼبعاجم اللغوية الفرنسية قبد أف الكلمة اليت تقابل لفظ اصبلح ىي  

  اليت تقابل االصبلح ُب لغتنا العربية  Réforme معناىا الشكل أك الصيغة ك ىكذا فمعٌت  Formeاالعادة ك لفظ 
، ك يظهر جليا أف ىناؾ تباين كاضح بُت اؼبعٌت اللغوم للفظ االصبلح ك 4ىو اعادة تشكيل أك اعطاء صورة أخرل للشيء 

معٌت اللفظ ُب اللغات البلتينية ، فاإلصبلح ُب مدلولو اللغوم من حيث كونو اعادة األمر أب أصلو بإزالة ما شابو من فساد 
ك اكبراؼ يظهر كحركة أقل عمقا من اللفظ البلتيٍت الذم يشَت أب اعادة البناء أك اعادة التشكيل من أجل اعطاء الوضع 

 . صورة أحسن ك أفضل بصرؼ النظر عن صورتو األكٔب 
 االصالح السياسي اصطالحا : الفرع الثاني 

برزت ؿباكالت جادة لتحديد مفهـو االصبلح السياسي كقد تعددت ك تباينت التعريفات بتباين اراء ك اذباىات ك        
 :أيديولوجيات أصحأّا ، نورد أبرزىا ُب االٌب 

عملية تعديل ك تطوير جذرية أك جزئية ُب شكل اغبكم أك العبلقات " االصبلح السياسي بأنو " أمُت اؼبشاقبة"    عرؼ الباحث 

  ، ك ُب ذات االذباه عرفت 5 " االجتماعية داخل الدكلة ُب اطار النظاـ السياسي  القائم ك بالوسائل اؼبتاحة ك استنادا ؼبفهـو التدرج
 " عملية تعديل غَت جذرم ُب شكل اغبكم أك العبلقات االجتماعية دكف مساس بأسسها" اؼبوسوعة السياسية االصبلح السياسي بأنو 

، كفقا ؽبذين التعريفُت  فاإلصبلح السياسي عملية تتم داخل النظاـ القائم كفق آلياتو ك دكف اؼبساس بأسسو تفاديا  6
النفجار الوضع ، فهي أشبو ما تكوف باػبطوة االستباقية اليت تباشرىا النظم التسلطية ذبنبا غبدكث ثورة قد تفرز تغيَتات 

 . جذرية ُب بنية نظاـ اغبكم 
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أب أف االصبلح السياسي كمفهـو نظرم ُب علم السياسة يبكن تعريفو باؼبعٌت التارىبي " علي الدين ىبلؿ"      ك يذىب 
، لكن يضيف  " تدبَت يكوف من شأنو دعم الشرعية السياسية ، تطوير االطار اؼبؤسسي ك دعم االستقرار السياسي ُب ؾبتمع ما" على أنو 

أف االصبلح السياسي االف مطركح ُب سياؽ اخر سياؽ ما بعد اغبرب الباردة حيث أصبح اؼبفهـو يشَت أب نوع من االنتقاؿ 
من نظم سياسية أب نظم أخرل تقـو على مرتكزات أساسية تتمثل ُب سيادة الدستور ك القانوف ، اؼبواطنة القائمة على 

 .1اؼبساكاة ، انتخابات دكرية حرة ك نزيهة ، ضباية اغبريات العامة كاستقبلؿ القضاء 
"  االصبلح السياسي بأنو  2014 مارس 14-12     عرؼ مؤسبر االصبلح العريب الذم عقد ُب االسكندرية ُب الفًتة 

كافة اػبطوات اؼبباشرة ك غَت اؼبباشرة اليت يقع عبء القياـ ّٔا على عاتق كل من اغبكومات ك آّتمع اؼبد٘ب ك مؤسسات القطاع اػباص ، ك 
 ، ك يشَت الباحث 2 " ذلك للسَت بآّتمعات ك الدكؿ العربية قدما ك ُب غَت ابطاء أك تردد ك بشكل ملموس ُب طريق بناء نظم ديبقراطية

 ىو أف االصبلح األولأب أف مفهـو االصبلح السياسي يكتسب خصوصية ُب بعدين " عبد الكرٙب ؿبمود الدخيل"
 فيتمثل ُب أف عملية االصبلح تعزز من آليات اؼبشاركة ك أما الثانيالسياسي يتم ُب ظل استمرارية النظاـ اغباكم بل ك أحيانا القيادة نفسها ، 

 .3الرقابة الشعبية ك ضباية اغبريات العامة 
 ؾبموعة من اؼبمارسات اليت تستهدؼ ربديث اداء الدكلة ُب "     كما عرؼ عدد من الباحثُت االصبلح السياسي  على أنو 

، غَت أف االصبلح ىنا ال ىبرج عن دكره ُب اغبفاظ على الطبيعة األيديولوجية ك السياسية للقول  "آّاالت اغبياتية اؼبختلفة
االجتماعية اغباكمة ، ك على النقيض من ىذا اؼبفهـو الليربإب ؼبفهـو االصبلح ، ترل اؼباركسية أف االصبلح السياسي ىو 

ىبتلف عن الثورة ، " لينُت " خدعة برجوازية ال وبقق سول مصاّب ظرفية ك ؿبدكدة للطبقات الكادحة ، فاإلصبلح حسب 
بعد أف تبقى طبقة اؼبستغلُت ُب السلطة ك تقمع انتفاضة اؼبضطهدين عرب تنازالت مقبولة من اؼبستغلُت ، فبا يكرس السيطرة 

 .4الطبقية اليت لن تنمحي إال بالتغيَت اعبذرم للنظاـ القائم عن طريق الثورة لتأمُت شركط أفضل لتنمية القول اؼبنتجة
      حصر عدد من الكتاب العرب االصبلح السياسي ُب موضوع الغاء حالة الطوارئ ك القوانُت االستثنائية ك بعض 

التعديبلت الطفيفة ُب الدستور القائم دكف اللجوء أب تعديبلت جوىرية ُب شكل نظاـ اغبكم أك بعض اؼببادئ األساسية 
" فيها ، ك ىذا يكوف دبثابة سد الطريق أماـ االصبلحيُت ك االصبلحات اعبوىرية ، ك ُب ىذا السياؽ يؤكد السيد يسُت أف 
االصبلح السياسي ُب الواقع أكسع بكثَت من ؾبرد الغاء ىذه القوانُت االستثنائية ألنو يتعلق بإعادة صياغة النظاـ السياسي ذاتو ؼبنع سيطرة 
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حزب سياسي كاحد أيا كانت اذباىاتو على ؾبمل الفضاء السياسي ، ك أف االصبلح السياسي ليس سول مقدمة ضركرية لضركب االصبلح 
 .1"  االخرل ك أنبها االصبلح االقتصادم ك االصبلح االجتماعي ك االصبلح الثقاُب

      نبلحظ من خبلؿ التعاريف السابقة أهنا تتمحور ُب معظمها على اعتبار عملية االصبلح السياسي دبثابة عملية تعديل 
ُب النظاـ السياسي دبا يضمن االرتقاء ّٔذا النظاـ أب مرحلة متقدمة من اؼبمارسة الديبقراطية اغبقيقية ، ك معاعبة االختبلالت 
اؽبيكلية ُب ىذا النظاـ اليت ربوؿ دكف بناء آّتمع الديبقراطي ك العمل على تطوير بنية اؼبؤسسات السياسية ُب الدكلة مع 

التأكيد على عدـ اؼبساس بأسس النظاـ السياسي القائم ،  ك بناءا على ذلك يبكن تعريف االصبلح السياسي تعريفا اجرائيا 
األساليب الواجب اتباعها لتعديل ك تنظيم ك تطوير بنية النظاـ السياسي ُب الدكلة بشكل سلمي ك ّٔدؼ الوصوؿ أب األمبوذج " بأنو 

  ". الديبقراطي اغبقيقي
 : 2      ك لنجاح عملية االصبلح السياسي هبب أف تقـو على صبلة من اؼبرتكزات أنبها 

فعمليات االصبلح السياسي ربتاج أب توفر قدر كاؼ من اغبرية ربقيقا لسيادة الفعلية للشعب : ضماف قدر من اغبرية -1
 .الذم وبكم نفسو بنفسو ُب نظاـ تعددم يقـو على دكلة اؼبؤسسات 

كفالة حرية التعبَت بكافة أشكاؽبا ك صورىا ك ُب مقدمتها حرية الصحافة ككسائل االعبلـ دبختلف صورىا : حرية التعبَت - 2
 .التقليدية ك اغبديثة 

باعتبار أف الدستور ىو عماد قوانُت الدكلة ، فيجب على صناع الدساتَت أف وبرسوا على بناء دستورم : البناء الدستورم -3
 .يوافق ما ينشده آّتمع ك منسجما مع اؼبواثيق ك االتفاقيات الدكلية الناظمة غبقوؽ االنساف ك حرياتو األساسية 

عملية االصبلح هبب أف تكفل الفصل بُت السلطة التنفيذية ك التشريعية ، ك أف تبقى : مبدأ الفصل بُت السلطات - 4
 .السلطة القضائية مستقلة عن كليهما لضماف حيادىا كوهنا اغبكم بُت السلطتُت 

فاالنتخابات اغبرة ك النزيهة تقوم اؼبمارسة الديبقراطية ك تضمن عدـ احتكار السلطة ك امكانية : اجراء انتخابات دكرية - 5
 . ذبديد شكل النظاـ دكريا 

 االصالح السياسي و المفاىيم المشابهة لو:  الفرع الثالث 
      قبل أف يصبح مفهـو االصبلح مفهوما متداكال ك مستقبل ُب األدبيات السياسية اغبديثة فإف أبعاده السياسية ك 

االقتصادية ك االجتماعية متضمنة ُب الكثَت من اؼبفاىيم الشائعة مثل التنمية السياسية ، أك التحديث ، أك التغيَت السياسي ك 
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صبيع ىذه اؼبفاىيم تقريبا مرتبطة بالدكؿ النامية ، ك سنحاكؿ فيما يلي ابراز الفركقات القائمة بُت مفهـو االصبلح السياسي 
 : كباقي اؼبفاىيم اؼبشأّة لو 

عملية سوسيو تارىبية متعددة األبعاد ك الزكايا بغية تطوير " التنمية السياسية بأهنا " عبد اغبليم الزيات" يعرؼ : التنمية السياسية -
أك استحداث نظاـ سياسي عصرم يستمد أصولو الفكرية ك مرجعيتو العقدية من نسق أيديولوجي تقدمي مبلئم تتسق مقوالتو مع مقتضيات 
البنية االجتماعية ك احملددات الثقافية للمجتمع ك تشكل ُب الوقت نفسو منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة االجتماعية ، فبا يساعد ُب النهاية أب 

 السياسي ك تعميق مشاعره ك يفسح آّاؿ رحبا أماـ توفَت أكضاع مواتية ك مناسبة إلرساء قواعد النظاـ –ذبذير أسباب التكامل االجتماعي 
فيميل أب ربط عملية " صامويل ىنتنجتوف " ، أما 1"العاـ ك كفالة الشركط البلزمة لتحقيق االستقرار االجتماعي ك السياسي بوجو عاـ 

التنمية السياسية دبحاكلة آّتمع السياسي الرامية أب ربقيق شكل من أشكاؿ الوحدة السياسية اليت تعٍت لديو اتفاقا عاما 
لدل األفراد على معٌت القانوف ك مفهـو اغبقوؽ مدعوما برغبتهم اؼبشًتكة ُب اغبصوؿ على اؼبنافع اؼبتبادلة ، كىذا يعٍت لديو 
اقامة مؤسسات يبكن من خبلؽبا توطيد العبلقات القائمة بُت القول االجتماعية اؼبختلفة اليت يضمها آّتمع ، كالتنمية 

السياسية تبعا لذلك امبا تعتمد دبعناىا العاـ على قوة ك ؾباؿ اؼبؤسسات السياسية ك اليت تعٍت بدكرىا اصباعا معنويا ك مصاّب 
 2متبادلة 

     عموما يبكن القوؿ أف التداخل اغباصل بُت االصبلح السياسي ك التنمية السياسية ال يبكن أف يبعد مفهـو التنمية عن 
مدلوؽبا كعملية هتدؼ أب اقامة حكم مستقر تتوافر لو الشرعية ك القيادة الفاعلة من أجل بناء مؤسسي يقـو على عدد من 
اؼبمارسات الديبقراطية ، أما االصبلح السياسي فبل يبكن النظر لو إال على أساس أنو التغيَت أك التعديل كبو األحسن لوضع 
سيء أك غَت طبيعي أك تصحيح خطأ ُب شكل اغبكم أك العبلقات االجتماعية داخل الدكلة ُب اطار النظاـ السياسي القائم 

  .3ك بالوسائل اؼبتاحة تدرهبيا 
  يبكن القوؿ أف التحديث السياسي ىو عملية مركبة مستمرة من الشكل التقليدم أب الشكل :التحديث السياسي -

اغبديث ، أم أنو سلسلة التغيَتات الثقافية ك البنائية اليت تعًتم األنساؽ السياسية ، ك يشمل ذلك آّاالت التنظيمية ك 
 ، ك 4ربليل األنشطة ك العمليات ك النظم اليت تتعلق بصنع القرارات السياسية ك تستهدؼ ربقيق أىداؼ صبيع أفراد آّتمع

 :ّٔذا اؼبعٌت يتضمن التحديث السياسي 
 .توسيع ك تركيز السلطة ك توافر التمايز ك التخصص ك تكامل البناءات السياسية -
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 . 144-143، ص ص  (2002دار المعرفة الجامعٌة ، : مصر) ، 2 ، ط 1 ، ج دراسة فً االجتماع السٌاسً: التنمٌة السٌاسٌة السٌد عبد الحلٌم الزٌات ، -  

2
  . 26-25، ص ص  (2002دار الكتب الوطنٌة ، : لٌبٌا  ) ، التنمٌة السٌاسٌة مدخل للتغٌٌررعد عبد الجلٌل علً ، -  

3
 . 7أمٌن عواد المشاقبة ، المعتصم باهلل داود علوي ، مرجع سابق ، ص -  

4
المكتب : مصر) ، دراسة فً علم االجتماع السٌاسً: التغٌر االجتماعً و التنمٌة السٌاسٌة فً المجتمعات النامٌة حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان ، -  

  .14، ص  ( 1988الجامعً الحدٌث ، 



 .اؼبشاركة السياسية كمظهر فبيز للتحديث السياسي ك كمعيار لوجود الدكلة ك تأكيدا ؽبويتها القومية -
علمانية النسق السياسي ك يقصد ّٔا معرفة االنساف لنفسو ك لعاؼبو من حيث أنو أصبح أكثر عقبلنية ك أقل اذباىا كبو -

 . 1الدين 
      تأسيسا على ما سبق يبكن القوؿ أف ىناؾ ترابطا بُت االصبلح السياسي ك التحديث السياسي ألف كبل اؼبفهومُت 

يعمبلف على اهباد نوع من التغيَتات سبس طبيعة األنظمة السياسية القائمة ، ك بالتإب كضع أساليب جديدة تدفع باذباه اهباد 
نوع من التحوؿ ىبص جوىر اعبوانب السياسية ، من خبلؿ تطبيق أسس ديبقراطية حديثة قائمة على اؼبشاركة السياسية ك 

 .2تداكؿ السلطة ك مبط جديد من الثقافة السياسية ك الوعي السياسي الذم يقـو عليو أفراد آّتمع 
ؾبمل التحوالت اليت تتعرض ؽبا البٌت السياسية ُب ؾبتمع ما حبيث إٔب   يشَت مفهـو التغيَت السياسي :التغيير السياسي -

 إٔب استبدادم ديبقراطي غَت من كضع االنتقاؿ كما يقصد بو ، يعاد توزيع السلطة كالنفوذ داخل الدكلة نفسها أك دكؿ عدة 

 :4ك حىت  يبكن اعتبار أم تغيَتات ُب كضع ما اصبلحا البد من توافر الشركط أك الظركؼ التالية  ، 3 كضع ديبقراطي
أف يكوف ىناؾ كضع شاذ وبتاج أب اصبلح أك علة ربتاج أب دكاء ، اذ أنو ُب ظل غياب الوضع الشاذ فإنو ال مربر  -

 .لئلصبلح ألنو  يصبح أقرب أب الًتؼ 
أف يكوف التغيَت كبو األفضل فتسود اغبرية ؿبل االستبداد أك العدالة ؿبل الظلم أك األمن ؿبل اػبوؼ أك االستقرار  -

 .ؿبل الفوضى
أف يكوف التغيَت لو صفة االستمرارية كال يتم الًتاجع عنو ، فالتغَتات اؼبؤقتة اليت يبكن الًتاجع عنها ال يبكن اعتبارىا  -

 .اصبلحا باؼبعٌت اغبقيقي للكلمة فتحوؿ نظاـ سلطوم أب نظاـ ديبقراطي ىش يبكن زكالو بسرعة ال يعترب اصبلحا 
  يتفق االصبلح السياسي مع الثورة بأهنما يهدفاف أب تغيَت األحواؿ ، إال أف التغيَت ُب االصبلح ال يعتمد العنف :الثورة - 

 أف الثورة مناقضة ، ُب حُت يرل البعض 5منهجا كال االستعجاؿ طريقا ، بينما تقـو الثورة على العنف ك التغيَت السريع 
 ك أنو غَت فبكن ُب اطار النظاـ القائم ك البد من تغيَت النظاـ بالكامل ك اقامة نظاـ جديد يقـو على أسس لئلصبلح

أك ليست " ثورة مكتملة " ما تلك اليت تؤدم أب اصبلح النظاـ ليست أجديدة ، فالثورة هتدؼ باألساس أب تغيَت جذرم ، 
، ك على النقيض من ذلك يعترب اذباه اخر أف الثورة قد تنتهي أب عملية اصبلح تراىا ىي جديدة ك يراىا " ثورة حقيقية "
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 . 18-17المرجع نفسه ، ص ص -  

2
 . 49حازم صباح حمٌد ، مرجع سابق ، ص -  

3
   .47، ص (1994جامعة الكوٌت، :الكوٌت ) ، موسوعة العلوم السٌاسٌةإسماعٌل صبري ، محمد محمود ربٌع ، -  

4
 : ، متحصل علٌه من " دراسة نظرٌة : االصالح السٌاسً " محمد تركً بنً سالمة ، -  

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=30976 , (2014-06-05) .   
5
.  477نصار أسعد نصار ، مرجع سابق ، ص -  

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=30976


باؼبقابل جزء من النظاـ القائم غَت متناقضة مع أصوؿ النظاـ اؼبفًتضة ، ك على أم حاؿ يصعب التسليم بأف أم اصبلح 
يتضمن العودة أب أصوؿ ما ، ك أف أم ثورة ال تتضمن بالضركرة ىذه األصوؿ ، ففي أم اصبلح جدم شبة عناصر ثورية ، ك 
ُب أم ثورة ال تكتفي باؽبدـ ك الفوضى ك تنهمك بالبناء ، ال نلبث أف قبد عناصر اصبلحية ، فغالبا ما ربيي الثورات أصوال 

 .1 أخرل للنظاـ القائم ترتكز عليها حينما ربكم دكلة كطنية أك حُت تبنيها
   ك خبلفا ؼبفهـو الثورة فاإلصبلح ليس سول ربسُت ُب النظاـ السياسي ك االجتماعي القائم دكف اؼبساس بأسس ىذا 
النظاـ ، حيث أف االصبلح يشبو الدعائم اػبشبية اؼبقاكمة حملاكلة منع اهنيار اؼببا٘ب اؼبتداعية ، ك عادة ما يستعمل االصبلح 

 .2ؼبنع الثورة من القياـ أك من أجل تأخَت كقوعها 
 الثورة  مفهوم  :مطلب الثالثال
، إذ يأخذ اؼبصطلح أبعاده من  السياسية يعد البحث ُب مفهـو الثورة كتعريفها من أعقد القضايا ُب العلـو االجتماعية ك     

، فما يعَّرؼ على أنو ثورة ُب حاالت كمواضع يبكن أف يأخذ توصيفات  الواقع االجتماعي كالسياسي لكل حالة من اغباالت
 ، ك فيما يلي عرض ـبتصر للمفهـو اللغوم ك أخرل من قبل فئات اجتماعية أك سياسية أك حىت ُب غبظات تارىبية ـبتلفة

 .االصطبلحي ؼبفردة الثورة ، ليتم التطرؽ بعد ذلك للفركؽ القائمة بينها كبُت اؼبفاىيم اؼبشأّة ؽبا 
 ة المفهوم اللغوي لمصطلح الثور:الفرع األول 

تعريفُت ، التعريف  ، ك يبكن تلخيصها ُب إف لفظ ثورة وبيلنا للرجوع إٔب اؼبعجمُت العريب ك الغريب بغية معرفة ضبولتو      
التقليدم القدٙب الذم كضع مع انطبلؽ الشرارة األكٔب للثورة الفرنسية كىو قياـ الشعب بقيادة لبب كطبلئع من مثقفيو لتغيَت 

كالقوات "أما التعريف أك الفهم اؼبعاصر كاألكثر حداثة ىو التغيَت الذم وبدثو الشعب من خبلؿ أدكاتو  ، نظاـ اغبكم بالقوة
 أك من خبلؿ شخصيات تارىبية لتحقيق طموحاتو لتغيَت نظاـ اغبكم العاجز عن تلبية ىذه الطموحات" اؼبسلحة

3
. 

      كُب اللغة العربية جاءت كلمة الثورة من الفعل ثار يثور ثورة ، كتعٍت ُب األصل اؽبيجاف أك اشتداد الغضب كاالندفاع 
ثار "  ، ك حبسب لساف العرب يشتق لفظ الثورة من 4ثار أم ىاج ،  ثارت أعصابو أم فقد السيطرة على أفعالو : العنيف 

، "  اؽبيج " اىدأ حىت تسكن ىذه الثورة ك ىي : ك يقاؿ .. الغضباف : ىاج ، كالثائر : الشيء ثورا ك ثؤكرا ك ثورانا ك تثور 
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  . 35، ص  ( 2012المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ،: لبنان ) ، فً الثورة و القابلٌة للثورةعزمً بشارة ، -  

2
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 :  ، متحصل علٌه من 1، ص " اطاللة نظرٌة : الثورة و الربٌع العربً " وفاء لطفً ،- 

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-21-05-2012.pdf, (2014-06-18). 

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-21-05-2012.pdf


 ، ك ّٔذا اؼبعٌت فإف للثورة ُب اؼبفهـو العريب بعدا غاضبا متمردا 1كالثورة  ُب لساف العرب ىي اؽبيج ك  تتضمن معٌت الغضب 
  اْب....ثورة الزنج ك ثورة القرامطة "  . ىائجا ، فقد استخدـ مصطلح الثورة لوصف ربركات شعبية من أنواع عدة مثل 

، ككفقا ؽبذا  " التغيَت الشامل اعبذرم الذم يطرأ على الظواىر الطبيعية أك االنسانية"       ك تعٍت  ُب االصطبلح العريب االسبلمي  
اؼبعٌت فإف الديانات السماكية ثورات ك لكن موحى ّٔا ظباكيا ، فهي ثورات شاملة ال تقتصر على تغيَت النظاـ السياسي بل 
تغيَت طبيعة العبلقات اليت ربكم البشر بعضهم ببعض ك تغيَت منهج حياهتم ، ك ٓب ترد كلمة الثورة ُب القراف الكرٙب باؼبعٌت 

السياسي ك االجتماعي اؼبتداكؿ اليـو بل كردت دبعٌت االنقبلب ُب األكضاع أك ُب الواقع القائم ، فثورة األرض ك تثويرىا يعٍت 
 أم ال تقلبها باغبرث ، كما استخدـ القراف الكرٙب مصطلح 2 (ال ذلوؿ تثَت األرض )قلبها باغبرث فبقرة بٍت اسرائيل كانت 

، ك ىو فعل يأتيو األنصار " االنتصاؼ من الظلم ك أىلو ك االنتقاـ منو " االنتصار للداللة على معٌت الثورة ، فاالنتصار ىو 
الذم ىو الظلم ك الفساد ك االستطالة ك ؾباكزة اغبدكد ، أما ُب األحاديث النبوية فقد كردت كلمة " البغي" ضد –الثوار - 

ثورة  دبا ىو قريب من معناىا السياسي اؼبتداكؿ اليـو ، ففي حديث شريف راكه البخارم ك مسلم ك االماـ أضبد ك تركيو 
فثار اغبياف ، األكس ك اػبزرج حىت نبوا أف يقتتلوا ، " السيدة عائشة رضي اهلل عنها حوؿ ىياج األكس ك اػبزرج حيث تقوؿ 

ُب " مرة اؼبهزم " ك يركم الصحايب ،  3"ك رسوؿ اهلل قائم على اؼبنرب ، فلم يزؿ رسوؿ اهلل ىبفضهم حىت سكتوا ك سكت 
" ُب ركاية ك مصطلح " اؽبياج" تنبؤ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالثورة على عثماف بن عفاف حديثا يستخدـ فيو مصطلح 

، ك ُب الركاية األخرل يركم أف "  هتيج فتنة كالصياصي " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :  ُب ركاية أخرل يقوؿ"الثورة 
 .4" كيف ُب فتنة تثور ُب أقطار األرض كأهنا صياصي بقر " الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ 

فدؿ عندىم على " الثورة " للداللة على بعض معا٘ب مصطلح " اؼبلحمة "       كما استخدـ العرب اؼبسلمُت قديبا مصطلح 
  ، كما دؿ على عمليات االصبلح اعبذرم*التبلحم ُب الصراع ك القتاؿ ك خباصة اذا كاف القتاؿ ُب ثورة 
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 ، ص 2011المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ، أوت : قطر  ، سلسلة دراسات و أوراق بحثٌة،  «  فً الثورة و القابلٌة للثورة»عزمً بشارة ، - 

18 . 
  وقد استخدمها عرب القرن العشرٌن المتؤثرون بثورات عصرهم لفهم مفترض ٌكتب كؤنه سٌرورة نضال الطبقات المضطهدة ، فكما أن هناك ثورة 

و طبعا ثورة الجزابر و  (1963-1882)، و ثورة الرٌؾ بقٌادة محمد بن عبد الكرٌم الخطابً (1931-1862)الزنج و القرامطة هناك أٌضا ثورة عمر المختار 

 .7المرجع نفسه ، ص : الثورة الفلسطٌنٌة ، أنظر 
.71سورة البقرة ، االٌة 

2
  

3
،  ص  (2011دار أي كتب للنشر ، : برٌطانٌا) ، علم االجتماع السٌاسً ، مقاربة ابستٌمولوجٌة و دراسة تطبٌقٌة على العالم العربًابراهٌم أبراش ، - 

 .278- 277ص
4
  . 12، ص  (1988دار الشروق ، : مصر ) ، 3 ، ط االسالم و الثورةمحمد عمارة ، -  

*
و ثورات  (موقعة الحرة  )تجدر االشارة الى التارٌخ الطوٌل للثورات فً العالم االسالمً بدءا من الخروج على عثمان رضً هللا عنه و ثورة أهل المدٌنة   

الخوارج و الثورات فً العهد العباسً كثورة النفس الزكٌة ، و حركة موسى كاظم ، و ثورة الزٌدٌة فً الرقة ، و لم تتوقؾ الثورات ضد الممالٌك و العثمانٌٌن 
: - و منها ثورات علماء األزهر الشهٌرة ، و تكاد تكون الثورة العباسٌة هً الوحٌدة التً نجحت فً اقامة دولة استمرت لقرون ، للمزٌد من المعلومات أنظر 

 .29، ص  (2012مركز نماء للبحوث و الدراسات ، : لبنان ) ، أسئلة الثورةسلمان عودة ، 



كالثورة يعٍت الوثوب ك االنقضاض ، ك نقرأ ُب اغبديث " النهوض " العميق ، كما استخدموا أيضا مصطلح النهضة ألف 
 ، 1" أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف وبب أف ينهض أب عدكه عند زكاؿ الشمس " ابن أيب أكَب " الذم يركيو الصحايب 

ك  ىناؾ العديد من األدلة الشرعية اؼبستمدة من كتاب اهلل عز ك جل ك سنة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ك اليت تدين 
 :السلطة اؼبستبدة ك تضفي ُب اؼبقابل الشرعية على ثورة الشعب باعتباره خركجا على الظلم ك االستبداد ، من ذلك 

 ، كقد استدؿ العلماء منها أف اهلل تعأب 2(كال تطيعوا أمر اؼبسرفُت الذين يفسدكف ُب األرض كال يصلحوف  )قولو تعأب -  
 .قد أمر بعدـ طاعة الظاؼبُت سواء كانوا حكاما أك ؿبكومُت 

 ككجو االستدالؿ أف اهلل تعأب أمر بعدـ 3(كال تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا ك اتبع ىواه ك كاف أمره فرطا  )ك قولو تعأب - 
 طاعة من رفض االمتثاؿ للحكم الشرعي ك أمر الناس أف ال وبتكموا ؽبول ُب نفسو بعد أف فرط ُب دين اهلل 

 .  ، ككجو االستدالؿ أف االنتصار من الظاؼبُت ىو صفة اؼبؤمنُت 4(ك الذين اذا أصأّم البغي ىم ينتصركف  )ك قولو تعأب - 
من رأل منكم منكرا فليغَته بيده فإف ٓب  )    ك من األدلة اؼبستمدة من السنة اؼبطهرة قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم 

، ككجو االستدالؿ أف تغيَت اؼبنكر أمر على الوجوب بكافة  (يستطع فبلسانو فإف ٓب يستطع فبقلبو ك ذلك أضعف االيباف
اف الناس اذا رأكا  )الوسائل اؼبمكنة بدءا من القلب ك انتهاءا باليد ك ىي معٌت القوة  ، ك قولو أيضا صلى اهلل عليو ك سلم 

، ككجو االستدالؿ أف اهلل توعد بعقاب من سكت عن الظلم  (الظآب فلم يأخذكا على يده أكشك اهلل أف يعمهم بعقاب منو
 .  ك ٓب يسع لدفع الظآب 

كالكلمة ال تشَت إٔب   ،" مظهرة اغبركة الدائرية للنجـو  " الدقيق   كلمة الثورة دبعناىا البلتيٍت   تعٍت ؼ      أما ُب اللغات األجنبية 
اكتسب أنبيتو اؼبتزايدة من خبلؿ العآب ك  أصل الكلمة ُب علم الفلك ك نشأ   ، 5  بل تشَت إٔب حركة دائرية متكررةالعنف
حىت القرف التاسع    يعٍت   كظل مصطلح الثورة   السياسة ،   كاستخدـ على سبيل التشبيو ُب   "  كوبرنيكوسنيكوالس   " الفلكي
. 6  دبدة كجيزة ، عاـ إندالع الثورة الفرنسية 1789   قبل عاـ   كأهنا ازبذت معناىا السياسي   اضطرابا شعبيا فقط، عشر 

تغيَت شامل ك جذرم بعيد اؼبدل ُب طرؽ التفكَت ك فعل األشياء ، ك "       عرؼ قاموس شامرب اؼبوسوعي الثورة على أهنا 
، ك عموما تتفق "تغيَت جذرم كاسع النطاؽ ُب نظاـ اجتماعي سياسي بالقوة " حسب  قاموس أككسفورد  فالثورة ىي
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 . 14-13محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص ص - 
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 .1وفاء لطفً ، مرجع سابق ، ص -  

6
 : ، متحصل علٌه من " التؤصٌل النظري لمفهوم الثورة و المفاهٌم المرتبطة بها " وفاء علً داود ، -  

http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/422.aspx , (2014-01-15).  

http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/422.aspx


تغيَت فجائي ك أساسي  كتاـ ك جوىرم ُب النظاـ السياسي يتلخص ُب االطاحة " اؼبعاجم الغربية على تعريف الثورة بأهنا 
 ، كاؼبصطلح مشتق من فرنسية العصور الوسطى" حبكومة قائمة ك اقامة حكومة من احملكومُت 

1Revolvere دبعٌت االستدارة ُب االذباه ، ك من األصل البلتيٍت  Revolutio ،  ك لعل استخداـ اؼبصطلح ُب آّاؿ
، Re أب Evolutionالسياسي ك االجتماعي أكسبو معا٘ب جديدة تفيد التطور ك النمو، جعلها تشَت أب ذبدد النمو  

 متضمنا اغبركة ك النشاط ك التطور ، ك يعٍت  ذلك أف اؼبصطلح صار يشَت أب حالة ربدث ضد Evolution ك اضافة 
  . 2السكوف ك توقف اغبركة ك التطور 

      استنادا للتعاريف السابقة يبكن القوؿ أف  مفردة الثورة لغة تشمل كل فعل يؤدم أب تغيَت األكضاع تغيَتا جذريا سواء 
 . كانت أكضاعا طبيعية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية 

 
 

 الثورة اصطالحا : الفرع الثاني 
       اف ضبط مفهـو للثورة أمر صعب بسبب تنوع الفهم للمصطلح ك تنوع اقًتابات اؼبفكرين منو كل حسب أيديولوجيتو 

فقد ركز  ك حسب اختصاصو ، ك كل ما يبكننا قولو ىو أف ىنالك ؿباكالت يصعب أف ترقى أب مستول التعريف العلمي ، 
بعضهم على اهنيار النظاـ االجتماعي ك االقتصادم ك السياسي اؼبوجود كسط ؿباكالت بناء بديل أخر جديد ، بينما ركز 

اخركف على ضركرة امتبلؾ اعبماعة الثورية اليت حازت السلطة بالقوة برناؾبا للتغيَت يعطي الشرعية لعملية نقل القوة ، ك ىناؾ 
من ركز على الثورة من حيث أهنا عملية تطوير الزمة ، باإلضافة أب التيارات اليت اىتمت بضركرة ارتباط الثورة بالتغيَت ُب 

 .توزيع ىيكل القول داخل الدكلة أك آّتمع اؼبد٘ب 
" أفبلطوف على أهنا فالثورة كحالة تغيَت اجتماعي سياسي شغلت الفبلسفة ك اؼبؤرخُت منذ العصور القديبة ، اذ يعرفها         

أف أمباط اغبكم كلها " السياسة " ُب كتابو   أما أرسطو فَتل ، 3 "ربوؿ شبو طبيعي ُب شكل من أشكاؿ اغبكومة أب شكل أخر
معرضة للثورة دبا فيها  مبطا اغبكم األساسياف ك نبا األكليجارشية ك الديبقراطية ، كرأل أف كبل منهما يصبح معرضا ػبطر 

نوع : الثورة عندما ال يتبلءـ نصيب اغبكاـ أك الشعب من اغبكم مع تصورىم اؼبسبق عنو ، ك يقسم الثورات أب نوعُت 

                                                           
1
الثورة و التغٌٌر فً الوطن ،  (محررا)عبادة كحٌلة :   ، فً «االشكاالت و الفروض :  فً البحث عن قانون علمً لظاهرة الثورة »عاصم الدسوقً ، -  

  .15، ص  (2005مركز البحوث و الدراسات االجتماعٌة بكلٌة االداب ، : مصر  ) ، العربً عبر العصور
2
 .2-1وفاء لطفً مرجع سابق ، ص ص -  

3
 .27، ص  (2008المنظمة العربٌة للترجمة ، : لبنان )عطا عبد الوهاب ، :  ، ترجمة فً الثورةحنة أرندت ، -  



، كيشار 1يؤدم أب تغيَت الدستور القائم فينتقل من نظاـ حكم أب نظاـ اخر ، كنوع يغَت اغبكاـ ُب اطار بنية النظاـ القائم 
ىنا أب أف أرسطو يعترب أف االنتقاؿ من نظاـ أب اخر عملية دائرية أك متكررات شبو حتمية ، ك ّٔذا اؼبعٌت ال تؤدم أب 

 .جديد أم ليست جزءا من عملية تطور ك تقدـ 
التغَتات اعبذرية ُب البٌت اؼبؤسسية للمجتمع ، تلك التغيَتات اليت تعمل على تبديل "       ك تعرفها موسوعة علم االجتماع بأهنا 

آّتمع ظاىريا ك جوىريا من مبط سائد أب مبط جديد يتوافق مع مبادئ ك قيم ك أيديولوجية ك أىداؼ الثورة ، كقد تكوف الثورة عنيفة دموية ، 
أسلوب من   "هنا ل أ الثورة عل فتعرؼ اؼبوسوعة العربية ، أما2 " كما قد تكوف سلمية ، ك تكوف فجائية سريعة أك بطيئة تدرهبية

الوسائل اؼبعتمدة ُب النظاـ  التغيَت ال تتبع  كعملية ،أساليب التغيَت االجتماعي تشمل األكضاع كالبٌت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
  ". تؤدم إٔب اهنيار النظاـ القائم كصعود نظاـ جديد سريعة الدستورم للدكلة كتكوف جذرية كشاملة ك

أف الثورة من الكلمات اليت تتصف بالغموض ك قائمة " تشريح الثورة " فَتل ُب كتابو " كرين بريننت "      أما  الباحث األمريكي  
األحداث ك األفعاؿ اؼبرتبطة ّٔذه الكلمة غَت ؿبدكدة ، فهناؾ الثورة الفرنسية الكربل كالثورة األمريكية  ك الثورة الصناعية ك الثورة الزقبية ُب 

 ردبا" تغيَت " ، غَت أهنا ك ُب االستعماؿ الشائع تكاد تستخدـ كمرادؼ تأكيدم لكلمة *اْب ....أمريكا 
االستبداؿ العنيف ك اؼبفاجئ " الثورة  بأهنا  " بريننت" مع االوباء بأف التغيَت مفاجئ أك الفت للنظر ، كاستنادا أب ذلك يعرؼ 

 ُب انتفاضة عنيفة أك –ٓب تكن حىت ذلك اغبُت تدير تلك اغبكومة –ّٓموعة ما مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي دبجموعة أخرل 
 .3 "انقبلب أك عصياف مسلح أك نوع اخر من اػبيانة

ربوؿ سريع ك أساسي ُب حالة آّتمع ك الًتكيبة الطبقية ك األيديولوجية يًتافق مع التمردات " الثورة  على أهنا" سكوكبوؿ "       يعرؼ 

ركز على الناحية " سكوكبوؿ "، ك الواضح حسب ىذا التعريف أف  " الطبقية من أدٗب اؼبستويات ك ىي تؤدم اليو جزئيا
فوريست " االجتماعية ، فهو ينظر أب اغبالة الثورية كآلية تتدخل بقوة ك ربدث التغيَتات األساسية ُب اغبياة اليومية ،  أما 

كاالستبداؿ اؼبفاجئ ك العنيف ك اعبذرم ّٓموعة حاكمة ُب كياف سياسي معُت " فَتل الثورة Forrest Colburn" كولربف 

 .4 "دبجموعة أخرل كانت مستبعدة سابقا عن اغبكومة ك اؽبجـو البلحق على الدكلة ك آّتمع جذريا
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  .7 ، مرجع سابق ، ص فً الثورة و القابلٌة للثورةعزمً بشارة ، -  

2
 .47، ص  (2003الدار المصرٌة اللبنانٌة ، :  مصر) ، علم االجتماع السٌاسً قضاٌا العنف السٌاسً و الثورةشعبان الطاهر األسود ، -  

 
*
الخ لوصؾ التؽٌٌرات الجوهرٌة التً تطرأ على حٌاة الشعوب و .... تستعمل كلمة ثورة فً سٌاقات مختلفة كالقول بالثورة الصناعٌة أو الثورة التكنولوجٌة  

 : على الحضارة االنسانٌة ، و فً هذا السٌاق ٌمكن الحدٌث عن أشكال متعددة من الثورات ، أنظر 

 .273ابراهٌم أبراش ، مرجع سابق ، ص - 
3
  .24-23، ص ص  (2009دار الفارابً ، : لبنان   )سمٌر الجلبً ، :  ، ترجمة تشرٌح الثورةكرٌن برٌنتن ، -  

4
 .44، ص  (2007دار الفارابً ، : لبنان)تانٌا بشارة ، :  ،ترجمة اعادة التفكٌر بالتغٌر الجذري فً عصر العولمة: مستقبل الثورات جون فوران، -  



تغيَت سريع ك أساسي ك عنيف ُب القيم السائدة ُب آّتمع ك مؤسساتو السياسية ك "      أما  صامويل ىنتنغتوف فقد عرفها على أهنا 

مع صامويل " ُب الثورة "ُب مؤلفها"  حنة أرندت "  ، ك تتفق 1 "البنية االجتماعية ك القيادية ك األنشطة السياسية ك اغبكومية
ىنتنغتوف  ُب أف التغيَت ىو الوصف األجدر لظاىرة الثورة ك أف العنف ال يكفي لوصفها ، فبل يبكن اغبديث عنها إال حُت 
وبدث التغيَت ك يكوف دبعٌت بداية جديدة ، ك إال حُت يستخدـ العنف لتكوين شكل ـبتلف للحكومة لتأليف كياف سياسي 

 .2جديد 
 التوازف اكبرافات مرضية تبعد عن"أهنا    أم    " دكركايبي  " كرة دبثابة تعبَتأف الث "  بارسونز  " يرل   للثورة،   كمن اؼبنظور السوسيولوجي     

تعرب    كاليت   ، " ظاىرة الفوراف اعبمعي  " مفهـو الثورة بػ  فقد ربط  " إميل دكركاٙب "، أما عآب االجتماع الفرنسي  " اؼبستقر لبنية السلطة
تتكوف    اليت   كىي   حالة الفوراف   ُب   يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف االستمرار طويبلن  يبكن ذباىلو    ال    ربرؾ صباعيعن

 ،  إٔب جانب نقص اغبرية  األساس    يعيش حياة مزرية مرتبطة بالفقر ُب   فالشعب   ،آّتمع    فيما بُت الطبقات األدٗب ُب   أساسان 
كأهنا إعادة لتنظيم    حركة تتسم برفض كإنكار ما ىو قائم فعبلن،" على أهنا    "العقل كالثورة"   كتابو   ُب فقد عرؼ الثورة  "  ىيجل  "أما

 " العبلقة بُت الدكلة كآّتمع على أساس عقبل٘ب
3. 

شكل من أشكاؿ  "، كىي حسبو فينظر ؽبا دبنظار األدبيات اؼباركسية ُب ربليل التطور االجتماعي " يورم كرازين"أما      
االنتقاؿ من تشكيل إٔب آخر ،كما أهنا قفزة من التشكيل االقتصادم كاالجتماعي البإب إٔب تشكيل أكثر تقدما ، تكوف اػباصية اؼبميزة 

بعد " توكوفيل " ُب حُت توصل اؼبؤرخ  الفرنسي الشهَت  ، 4  "إٔب الطبقات الثورية السائدة لو كمضمونو السياسي ىو انتقاؿ السلطة
ؿباكلة ذباكز الفرؽ الشاسع القائم بُت اغباكم ك احملكـو فهي مساكاة بُت " دراسة العديد من اغباالت الثورية أب القوؿ بأف الثورة ىي 

احتجاج على اؼبسافة بُت " ،كما يعرفها أيضا على أهنا  " احملكومُت ك مساكاة بينهم ك بُت اغباكمُت عرب اعادة االعتبار للعقد االجتماعي

على "ُب الثورة ك القابلية للثورة "  ،  أما عزمي بشارة  فقد عرؼ الثورة  ُب كتابو 5 "الواقع القائم ك بُت القانوف أك النظاـ اؼبفًتض
ك الثورة ّٔذا  " ربرؾ شعيب كاسع خارج البنية الدستورية القائمة أك خارج الشرعية ، يتمثل ىدفو ُب تغيَت نظاـ اغبكم القائم ُب الدكلة" أهنا 

  .6  "حركة تغيَت لشرعية سياسية قائمة ال تعًتؼ ّٔا ك تستبدؽبا بشرعية جديدة" اؼبعٌت ىي 
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  -Ahmad Alkanatri , “La  Rationalité  Des  Révolutions  Arabes "  ,  p.4 , available at : 

http://www.archipel.uqam.ca/5134/1/M12615.pdf , (02-01-2014). 
2
 . 47حنة أرندت ، مرجع سابق ، ص -  

3
 . وفاء علً داود ، مرجع سابق -  
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عملية تارىبية استثنائية صباىَتية تتسم بالشموؿ ك العنف ُب غالب األحواؿ ، ك ىي "       تأسيسا على ما سبق نستخلص أف الثورة  
تعبَت عن  تراكمات ك تناقضات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية حادة ك عميقة عندما تصل أب درجة األزمة  ال ذبد اعبماىَت امامها إال 

 .   "التحرؾ لتغيَت األكضاع تغيَتا جذريا
  الثورة و المفاىيم المقاربة لها :الفرع الثالث 

االنقبلب ، :       لفهم مصطلح الثورة أكثر ينبغي العمل على التمييز بينو كبُت اؼبصطلحات اؼبشأّة لو ك من بينها 
 :  االنتفاضة ، اغبركة االجتماعية ، التمرد ،  فيما يلي  

يتوجب توضيح الفرؽ بُت الثورة ك االنقبلب ألف الكثَت من النخب اؼبتصارعة ك اليت تنقلب على بعضها : االنقالب -  
رباكؿ اعطاء شرعية غبركتها من خبلؿ القوؿ أهنا ثورة نابعة من االرادة الشعبية ك تسعى لتحقيقها ، فاالنقبلب ىو  عمل 
مفاجئ ك عنيف تقـو بو فئة أك ؾبموعة من الفئات داخل الدكلة تنتمي ُب معظم االحياف أب اعبيش ضد السلطة الشرعية 

، كعلى 1فتقلبها ك تستوٕب على اغبكم ك ذلك كفق خطة موضوعة مسبقا تنتهي بتوزيع جديد للسلطة داخل النظاـ نفسو 
هتدؼ إٔب إحداث تغيَتات جوىرية ُب ىذا األساس يبكن التفريق بُت االنقبلب كبُت الثورة على أساس أف ىذه األخَتة 

النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي بينما يهدؼ االنقبلب إٔب إعادة توزيع السلطة السياسية بُت ىيئات اغبكم 
 . اؼبختلفة أك األشخاص القائمُت بو

االجتماعية أك - ىي الفعل اعبماىَتم اؼبباشر اؼبتسم بالعنف الذم ينشأ عن بلوغ التناقضات االقتصادية:االنتفاضة  -  
القومية ذركهتا ك توفر كضع ثورم كامل يهيئ ؽبا التحرؾ ضد سلطة الطبقة اغباكمة ، ك ربدث االنتفاضة بصورة مفاجئة 
عندما يصل الصراع بأنواعو أب نقطة الغلياف اليت يصبح عندىا من اؼبستحيل تقبل االستمرار ُب اغبياة ُب ظل الظركؼ 

 .2القديبة القائمة 
     ك تفرؽ أغلب كتابات علم اجتماع الثورة بُت الثورة ك االنتفاضة ُب كوف األكٔب تكوف سريعة عكس الثانية اليت سبتد لفًتة 

 ُب فرنسا مثبل كانت دبثابة انتفاضة ألهنا امتدت ؼبدة شبانية عشر سنة ، كىذا التمييز بُت الثورة ك 1830زمنية أطوؿ ، فثورة 
 .3االنتفاضة ال يتناقض مع ما كصفت بو االنتفاضة من حيث كوهنا كسيلة خاصة لبلستحواذ على السلطة بالقوة 

اغبركة " 2004-1768اغبركات االجتماعية " ُب مؤلفو " تشارلز تلي " يعرؼ : الحركات االجتماعية االحتجاجية - 
تنظيمات شاملة مؤلفة من صباعات مثل العماؿ ك اعبماعات النسائية ك الطبلب أب جانب العنصر الفكرم ، ك الشيء " االجتماعية بأهنا 
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 .372عبد الوهاب الكٌالً ، مرجع سابق، ص -  

2
 .346المرجع نفسه ، ص -  

3
 : ، متحصل علٌه من " سوسٌولوجٌا الثورة " سمٌة قادري ، محمد المهدي شنٌن ، -  

http://maktabat-ach3b-alkarim.blogspot.com/2011/10/blog-post_20.html , (2014-07-27). 
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، 1 " الذم سيجمع ىذه القطاعات اؼبختلفة من آّتمع ذات اؼبصاّب اؼبتنوعة ىو شعور عاـ بالضيم قوامو االدراؾ اؼبشًتؾ لغياب الديبقراطية
ؿباكالت "  بأهنا  "1850    إٔب   1987   فرنسا من   تاريخ اغبركة االجتماعية ُب  " مؤلفو   ُب فيعرفها "   لورانز فوف شتاين  "أما 

 ليشمل حركات  فقد قدـ تعريفا أكسع للحركة االجتماعية "  ركدكلف ىيربؿ  "أما   ،"الربكليتاريا اكتساب القوة االقتصادية كالسياسية
النظاـ    أكضح أف اغبركات االجتماعية هتدؼ إٔب إحداث تغيَتات راديكالية ُب ك    اشية،الفبلحُت كاغبركات الوطنية كالف

 . االت توزيع الثورة كعبلقات العملمج   السيما ُب   العاـ ،   االجتماعي
  : تتمثل ُب   ثبلث كظائف للحركات االجتماعية، "  جَت كشيو  " كقد حدد عآب االجتماع الفرنسي       

  .  الوساطة بُت ؾبموعة من الناس من جهة كاألبنية كاغبقائق االجتماعية من جهة أخرل-
  . تكشف نفسها أك مصلحتها   حالة اعبماعة اليت   كىي   توضيح الضمَت اعبمعي،-
  .2  الضغط على األشخاص الذين بيدىم مقاليد اغبكم-

إٔب اؼبزاكجة بُت    يؤدم  ذمة كالثورة بسبب التشابو الكبَت األمر اؿيصعب توضيح الفرؽ بُت اغبركة االجتماعي   كمن ىنا     
كمن    كيهدؼ أب ربقيق أىداؼ ؿبددة،   لو ىياكلو كمؤسساتو التنظيمية،   فاغبركة االجتماعية تنظيم اجتماعي   اؼبفهومُت ،

  .  ايبكن أف تكوف كسيلة لتحقيق كذبسيد أىدافو   كاليت   كسائل ىذه اغبركات الثورة 
 يعٍت التمرد الرفض ك اؼبقاكمة للسلطة ك يتخذ أشكاال متنوعة ك يقًتف باستخداـ العنف بشكل مباشر ؼبنع :التمرد - د

العناصر اؼبمثلة للسلطة من القياـ بواجباهتا الوظيفية ، ك على أية حاؿ البد من التفريق بُت التمرد ك الثورة ، اذ أف التمرد 
 .3حالة سلبية ك رفضية بينما الثورة نظرة اهبابية تستهدؼ بناء نظاـ جديد ك ىذا ما يفرض على الثائر االنضباط ك االلتزاـ 

     كما زبتلف الثورة عن حركب االستقبلؿ بأف ىذه تعٍت غالبا أف يبقى النظاـ االستعمارم ك تصبح السيادة لوجوه كطنية 
 .4، أما الثورة فتعٍت تغيَت النظاـ نفسو ليصبح كطنيا 

     كخبلصة ذبدر االشارة أب أف الثورات ، االنقبلبات ، االنتفاضات ك اغبركات االجتماعية ىي ظواىر متداخلة ك قد 
تقود احداىا أب األخرل ، فقد يؤدم سبرد شعيب أب انقبلب ُب داخل النظاـ ، ك قد يقود التمرد أب اصبلح ُب داخل النظاـ 

 .ك العكس صحيح أيضا 
 

 التأصيل النظري لظاىرة الثورات في المنطقة المغاربية : المبحث الثالث 
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ارتباكا كاضحا ُب األكساط العلمية ك االكاديبية ُب الدكؿ الغربية ، اذ أثبتت خطأ توقعات كثَت       أحدثت الثورات العربية
من علماء االجتماع ك السياسة الغربيُت الذين تنبؤا بانتهاء عصر الثورات ك رأكا أف الثورة أصبحت مبطا سياسيا من الطراز 

هناية " فرانيسي فوكوياما صاحب نظرية " عصر الثورات " القدٙب ال يصلح ُب عصر العوؼبة ، ك من أبرز الذين بشركا بنهاية 
عآب اجتماع ُب جامعة نيويورؾ ك غَتىم كثَتكف ، ك قد أسسوا ىذه الرؤية على عدة " جيف جودكين " ، ك كذا " التاريخ 

عوامل منها أف العوؼبة دمرت االساس اؼبنطقي للثورات بسبب القوة اؼبتزايدة للمؤسسات اؼبالية الدكلية ك للشركات اؼبتعددة 
اعبنسيات حيث تآكلت سلطة الدكلة ، بعبارة اخرل كلما قوضت العوؼبة سلطة الدكلة ك أضعفتها كلما تقلصت منطقية أم 

  .1مشركع سياسي يهدؼ أب االستيبلء على سلطة دكلة دبا ُب ذلك الثورة 
" سيكولوجية اعبماىَت " ُب مقدمة كتابو " غوستاؼ لوبوف "       ك يصدؽ على اغبالة العربية الراىنة ما أكرده اؼبفكر 

اف دخوؿ الطبقات الشعبية ُب اغبياة السياسية ك ربوؽبا تدرهبيا أب طبقات قائدة يبثل احدل اػبصائص األكثر بركزا لعصرنا ، " حيث قاؿ 

، ك لقد أسقطت الثورات العربية تلك الصورة النمطية اليت كانت أب كقت قريب تفسر عدـ قياـ الثورة ُب 2 " عصر التحوؿ
 :3آّتمعات العربية لعدة عوامل 

 .خصوصية الثقافة القائمة بُت اغباكم ك الرعية ك ليس بُت الدكلة ك اؼبواطن  -
 .اؼبقايضة التارىبية بُت اغباكم ك الرعية كفقا للمعادلة األمنية  -
 .الدكلة الريعية اليت تقدـ مسكنات اجتماعية ؼبنع التغيَت  -
 .غياب القول القادرة على تبٍت كقيادة التغيَت  -

       فبعد أف أخذ التحوؿ ُب  النموذجُت اللييب كالتونسي بعدا ثوريا كاف لزاما عليا البحث ُب مكنوف ظاىرة الثورة ك 
البحث عن أسبأّا ك ؿباكلة فهمها من خبلؿ اؼبداخل اؼبفسرة ؽبا ك ابراز دكر العامل اػبارجي ُب التحكم ُب مساراهتا ك عليو 
سيتم زبصيص ىذا اؼببحث لبحث أسباب الثورات كمراحلها ك العوامل اؼبتحكمة ُب قباحها ك اؼبتسببة ُب فشلها ُب اؼبطلب 

 مدخل التنمية السياسية ، اؼبدخل االقتصادم : األكؿ ، ليتم التطرؽ ألبرز اؼبداخل اؼبفسرة للثورات 
 مدخل الثقافة السياسية ك اؼبدخل النفسي ُب اؼبطلب الثا٘ب، مع زبصيص اؼبطلب الثالث ؼبقاربة دكر العامل اػبارجي

 .ُب الثورات العربية على ضوء نظرية الفوضى اػببلقة ، نظرية الدكمينو ك نظرية اؼبؤامرة 
 دراسة في األسباب ، المراحل و عوامل النجاح و الفشل : ظاىرة الثورة :المطلب األول 

    ركزت مراكز الفكر ك األحباث ُب السنوات االخَتة على حبث العوامل اؼبؤدية الندالع الثورات كربديد اؼبراحل اليت 
تسلكها ، ك رغم أف لكل ثورة خصوصياهتا فقد يكوف ىناؾ تشابو ُب األسباب اليت أدت لقيامها ك لكنها زبتلف حبسب 
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كذلك   قد ربقق قباحا ُب مرحلة من مراحلها  الثورات دبجموعة من اؼبراحلطبيعة البلد اليت قامت ّٔا الثورة ، ك غالبا ما سبر
 ، ك ُب ىذا االطار وباكؿ  النجاحكأسباب، بينما زبفق ُب مرحلة اخرل لعدـ توافر شركط  نظرا لتوافر متطلبات النجاح فيها

 :ىذا اؼبطلب معاعبة أسباب اندالع الثورات ، مراحلها ،ك من ٍب حبث عوامل قباحها ك فشلها 
 الثورات    قيام أسباب :ولالفرع األ
اىتم علماء السياسة بتحليل األسباب اليت تؤدم أب اندالع الثورات ُب ؿباكلة الستخداـ نتائج ىذه الدراسات لتوقع       

، لكنهم عجزكا عن تكوين مباذج مستقبلية دقيقة بسبب تفاكت التجارب الثورية ك صعوبة  حدكث ثورات جديدة مستقببل
استخراج أمباط ثابتة ، فما هبعل ؾبتمعا يثور قد ال وبقق النتيجة نفسها ُب ؾبتمع اخر ،  ك قد ذىب العديد من الدارسُت 

أب البحث ُب نفسية أفراد آّتمع عن الدكافع العميقة اليت من شأهنا مىت ما تداخلت بشكل معُت أف تفقد السلطة القائمة ك 
قدرهتا – أيديولوجيات كانت أـ أساطَت مؤسسة أك أم شيء اخر يقـو مقامها ُب عقوؿ الناس ككعيهم – أفكارىا اؼبوجهة 

الرغبة ك التطلع لتحقيق " بأف " السياسة " ُب مؤلفو " أرسطو"ك ُب ىذا الصدد أكد  ،على ابقاء الناس ُب اطار النظاـ القائم

فيلخص األعراض أك العوامل اليت تنذر بنضوج الوضع " لينُت "، أما اؼبفكر 1 " اؼبساكاة ىو الدافع الرئيسي كراء اندالع الثورات
 :2الثورم ُب االٌب 

تزايد البؤس ك الشقاء  ك يتضح ذلك من خبلؿ تأـز الوضع االقتصادم ك االجتماعي لدل الطبقات الفقَتة الواسعة بصورة -
 .متزايدة كسريعة فبا هبعلها غَت قادرة على االستمرار ُب العيش حسب النمط القدٙب 

بركز أزمة سياسية لدل الطبقة اؼبسيطرة بسبب عجزىا عن مواجهة رفض الطبقات الدنيا ؽباك على اغبفاظ على سيادهتا -
 .بشكلها السابق فبا يضعف سلطتها القائمة ك هبعل سياستها غَت كاثقة ك ىو ما يؤدم أب سهولة اسقاطها 

ك نعٍت ّٔذا زيادة ُب شدة نشاط اعبماىَت الفقَتة ك ظهورىا ك استعدادىا للعمل الثورم بشكل علٍت مهما :نشاط ك غلياف -
 كلف ذلك من تضحيات ، ك على الرغم من ذلك البد من توافر العوامل اؼبوضوعية ك الذاتية من أجل

 .القياـ بالثورة ك إال ربولت أب مغامرة فاشلة 
: 3ُب ىذا اػبصوص أعراضا متبلزمة تتمثل ُب   فيقًتحاف "كرين بنتوف "  ك  Edwardsأما       
. داء كظائفها أك البعض منها أضعف اغبكومة ك عجزىا عن : أكال
اجتماعية مستفحلة ك فبتنعة على االستيعاب – أزمة سياسية : ثانيا 
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. سرياف الفساد ك الرذيلة تتخذ شكل أمراض أخبلقية تنخر عميقا  ُب آّتمع : ثالثا 
تفاقم ك اشتداد حدة العداء االجتماعي بسبب ابعاد ذكم الكفاءات ك اؼبوىبة من مصادر النفوذ ك التأثَت ك اقتصارىا : رابعا 

. على فئة معينة 
. قلق يسود أفراد آّتمع يدفع أب شكل من أشكاؿ الكفاح يصعب مواجهتو ك من ٍب كبحو : خامسا 
. يصبح االحباط عاما ك شامبل :  سادسا  
 .كعي سياسي باغباجة أب التغيَت سبيبل كاحدا أب كسر نطاؽ أزمة السلطة : سابعا 
. تنظيم سياسي طليعي ينهض بدكر التوعية ك التعبئة ك التمثيل ك القيادة ك االقباز نيابة عن آّتمع كلو : ثامنا 

      ك ُب ظل ىذه األكضاع تصبح اغبياة غَت مقنعة للكثَتين كال تطاؽ بشكل متزايد ، ك ىذه كلها عبلمات تؤذف حبدكث 
ثورة ، فهي تعبَت عن تناقضات حادة ك عميقة تعًتم اعبسد السياسي ك ربوالت ىامة تأخذ طريقها أب منظومات القيم اليت 
يؤمن ّٔا الناس ك يتخذكهنا دليبل ؽبم ُب حياهتم ، ك عندما تصل ىذه األكضاع أب درجة األزمة تبدأ عندىا السلطة باالىتزاز 
ك تًتاخى قبضتها كما يأخذ االكببلؿ طريقو أب القوانُت ك النظم ك تتداعى اغبقوؽ ك االلتزامات ، كُب ىذا السياؽ يصبح 

، ك اذا كاف من نوافل 1دكر الزعامات ك اغبركات  الثورية دبثابة اشارة االنطبلؽ للعمل اؼبباشر الذم سينهي النظاـ القدٙب 
متوفر على الدكاـ ُب الواقع العريب فإف االنتباه كثَتا ما يشد أب  (أزمة السلطة)القوؿ أف نشَت أب أف الشرط اؼبوضوعي للتغيَت 

 ،  فلفًتات 2لكوهنما التعبَت اؼبباشر عن نضوج الشرط الذاٌب ألم تغيَت (الوعي السياسي ك التنظيم )العاملُت االخَتين 
طويلة  كضع مفهـو الثورة ُب الوعي العريب ُب حكم االستحالة بالنظر  لئلخفاقات اؼبتعاقبة اليت منيت ّٔا عديد احملاكالت ُب 

 ُب اعبزائر مثبل  ، فالذين حسبوىا ُب حكم 1988اؼباضي القريب ُب سوداف ما بعد جعفر النمَتم أك ُب انتفاضة اكتوبر 
" االستحالة امبا كانوا يفًتضوهنا على مقتضى ىندسة نظرية تنزلت من كعيهم منزلة اليقُت الذم ال يتبدؿ ، فالثورة عندىم 

، ك ىذا  " فعل سياسي ك اجتماعي تنهض بأمره طبقات ثورية ك تقـو ىذه الطبقات بذلك األمر مىت امتلكت كعيها الطبقي دبصاغبها
الوعي كقف على كجود من وبملو اليها ك ينظمها ، كدبا أف ىذه اؽبندسة النظرية ال تستقيم كاقعا أك ال ذبد ُب الواقع ما 

يشهد ؽبا ، ك دبا أف قول اؼبعارضة ك آّتمع ُب حالة من الضعف ك الوىن حبيث ال تقول على النهوض بأدكار ثورية قبم من 
 .3ذلك حكما أف أفق الثورة مقفل ك امكانية اندالعها مستحيلة ُب الواقع العريب 

                                                           
1
 .78، ص المرجع نفسه -  

2
 .39، ص  (2012منتدى المعارؾ ، : لبنان  ) ، ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتمل عبد االله بلقزٌز ، - 

 
3
 . 117عبد االله بلقزٌز ، المرجع نفسه ، ص -   



، فالتغَتات االقتصادية ك االجتماعية اليت  أف الثورات مرتبطة تارىبيا بارداة التحديث ك العصرنة" ىنتنغتوف"     يرل 
اْب تساىم ُب تطور الوعي ...تصاحب عملية التحديث كالتصنيع، التحضر ، ارتفاع مستول التعليم ك التطور التكنولوجي 

السياسي للمجتمعات اليت ترفع سقف مطالبها ، ك قد يؤدم عجز مؤسسات اغبكم عن تلبية تلك اؼبطالب أب حالة من 
أخطر أسباب الثورة ىي برامج االصبلح اؼبتوقفة أك اؼبتعثرة ، " توكوفيل  بأف "  بينما يلحظ ،1عدـ االستقرار ك الفوضى ك ردبا الثورة 

ألف الناس كصلوا أب مستول يعرفوف فيو أنبية االصبلح ك يعوف ضركرتو ، ك يركف أنبية االستعجاؿ ك االلبراط فيو ، فكل تعثر أك بطء ينذر 
" ُب مقاؿ لو بعنواف " ركبرت كاببلف "، ك ُب ىذا السياؽ يذىب  2 "بإحباط ك يأس من التغيَت الذم رباكلو تلك الربامج اؼبتعثرة

أب التأكيد أف الثورات العربية قامت بسبب فشل برامج االصبلح العربية ك تنامي حالة اغبرماف لدل " النظاـ العريب اعبديد 
الشعوب العربية ثارت ضد البطالة ك الطغياف ك اىدار "الشعوب العربية مستبعدا أم تأثَت للعامل اػبارجي ، ك يصرح بالقوؿ أف 

الكرامة ُب ؾبتمعاهتا الداخلية كٓب تنتفض بسبب الغرب أك الواليات اؼبتحدة، ك ىذا ما يشكل اؼبوجة الكربل من التغيَت ُب تاريخ الشرؽ 
  .3" األكسط

كمثاؿ " مستقبل الثورات " ُب مؤلفو "  عآب اجتماع ُب جامعة كاليفورنيا –" جوف فوراف "       لكن بصفة عامة طرح 
طبسة عوامل مسببة مرتبطة ببعضها البعض يؤدم تظافرىا ُب مكاف كاحد أب تنامي قدرة اجتماعية يبكن أف تتطور أب ثورة 
ُب كقت الحق ، ك يتميز ىذا الطرح ُب كونو هبمع ما بُت دكافع الثوار ك بُت األبعاد األخرل داخليا ك خارجيا ، كىي كما 

 :4يلي 
 .دكلة قمعية ك شخصانية ك اقصائية -
 .تنامي ثقافات مقاكمة النظاـ - 
 .أزمة اقتصادية قائمة على انكماش اقتصادم - 
 .تنمية داخلية معتمدة على أطراؼ خارجية - 
 .ثغرة عاؼبية تؤدم أب ضعف مؤقت ُب السيطرة اػبارجية يسمح باندالع ثورة دكف قدرة القول الكربل التدخل اؼبباشر - 

متنوعة، كزبتلف باختبلؼ السياؽ الزما٘ب كاؼبكا٘ب كبتباين البناء   عديدة ك قياـ الثوراتسباب      كخبلصة نستنتج أف أ
. االجتماعي

 ات مراحل الثور : الفرع الثاني 

                                                           
1
 -William Lipsky , Op,. Cit , P.506 .  

2
 .36سلمان العودة ، مرجع سابق ، ص -  

3
  . 225خلٌدة كعسٌس خالصً ، مرجع سابق ، ص -  

4
 . 312، ص  جون فوران ، مرجع سابق-  



  Revolutionology" علم الثورة " اىتم علماء السياسة ك االجتماع ك خاصة اؼبعنيُت دبا يطلق عليو اليـو اسم       
" كرين برينتوف " دبحاكلة شرح مراحل الثورة ، أم اؼبراحل اليت سبر ّٔا العملية الثورية ، كقد ذىب اؼبؤرخ األمريكي اؼبعاصر 

Crane Brinton  أب أف العبلمة الدالة على اقًتاب الثورة ُب ؾبتمع ما ال تكوف كاضحة ُب العادة ك ال فبكنة التمييز
  كعندما تتفكك الشرعية بسهولة ، امبا تكوف ىناؾ ضغوط ك مصاعب متزايدة يؤدم تفاقمها أب اهنيار النظاـ السياسي  

يكن ؽبا كزف من قبل قوة كنفوذا كتأثَتا على اغبركة    ىذا الوقت تكتسب صباعات ٓب   كُب   يعمد النظاـ إٔب الوسائل القسرية، 
التصنيفات اؼبرحلية للثورات باختبلؼ نظرة الكاتب كأيديولوجيتو تعددت  كقد  كترفع شعار إسقاط النظاـ القائم،   الثورية
  الذم قسم  العملية الثورية أب ثبلثة  Jules Monnerot" جوؿ مونرك "  ، ك ارتأت الدراسة اعتماد تصنيف كموقعو
   :1مراحل 

 تتسم ىذه اؼبرحلة باختبلؿ بنيوم حاد للنظاـ ك بتفشي الفساد :مرحلة تداعي النظام القائم و محاولة القطع معو -1
على كافة األصعدة السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية ك القيمية ، ك قد يلجأ النظاـ اؼبتداعي أب اجراء بعض التعديبلت 
ربت عنواف االصبلح ُب حاؿ اشتداد أزمتو ، إال أف ذلك قد يؤجج قول الرفض فيهيئ لقياـ الثورة لتكوف حدثا مصححا 

                                                           
1
-4، ص ص 2011المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، أكتوبر  : ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة ، «قراءة فً قراءات الثورة التونسٌة »مرشد القبً ، -  

5. 

: و الذي  قام بدراسة مقارنة ألربع ثورات كبرى " تشرٌح الثورة " مإلؾ كتاب " كرٌن برٌنتن" نشٌر على سبٌل المثال الى اسهام المفكر - 

 المرحلة األولى:الثورة الفرنسٌة ، الثورة األمرٌكٌة ، الثورة الروسٌة و الثورة االنجلٌزٌة ، و حسبه تمر الثورة بؤربع مراحل نوجزها فً االتً 

 تتمٌز بتصاعد سخط المرحلة الثانٌةتمهٌدٌة تسود فٌها حالة من التنافر الطبقً ، ال كفاءة الحكم و الحاكم ، فشل القوة ، النقل الفكري للوالء ، 

الطبقة الوسطى و ٌثور فٌها الشعب ضد النظام ، وتشهد هذه المرحلة زٌادة فً االحتجاجات ضد الحكم ، انهٌار مالً ، استٌالء المعتدلٌن على 

تبلػ  (األزمة) المرحلة الثالثةالسلطة و نجاحهم فً الصمود فً وجه مشاكل ادارة الدولة و األزمة االقتصادٌة  ووضع دستور جدٌد و ؼٌر ذلك ، 

الثورة فٌها الذروة و ٌتولى المتطرفٌن السٌطرة بعد أن عجز المعتدلٌن عن اداء مهمة حكم البالد ، وتشهد هذه المرحلة حربا أهلٌة و تتورط 

الحكومة الجدٌدة عادة فً حرب خارجٌة فً محاولتها نشر مبادئ الثورة كما تبدأ الثورة بفقد زخمها وال ٌعد الشعب ٌساندها إال خوفا من التطهٌر 

 تدخل البالد فترة االنتعاش مع تزاٌد ضعؾ (النقاهة)المرحلة الرابعة ، كما ٌواجه الثورٌون تهدٌدا داخلٌا متزاٌدا بسبب تفاقم األزمة االقتصادٌة ، 

الثورة و ٌوقد البالد حاكم مركزي قوي ٌشرع فً عملٌة اعادة االستقرار الى البالد و ٌقوم باستبعاد أو اعدام زعماء الثورة األكثر عنفا ، و ٌبدأ 

  . 10-8كرٌن برٌنتن ، مرجع سابق ، ص ص : - الناس فً التخلص من أي عالمات باقٌة من عالمات الثورة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

خاللها تتمٌز بآمال طوباوٌة خٌالٌة كبرى ٌنخرط المرحلة األولى : نشٌر أٌضا الى تصنٌؾ اخر ٌقسم العملٌة الثورٌة الى خمسة مراحل - 

 فٌحدث فٌها انقسام بٌن المعتدلٌن و المرحلة الثانٌةالثورٌون فً شعارات خطابٌة تتحدث عن الكمال ، لكن هذه المرحلة ال تدوم طوٌال ، أما 

المتطرفٌن و تنتهً هذه المرحلة بهزٌمة المعتدلٌن و صعود المتطرفٌن و تركٌز السلطة بؤٌدٌهم ، و ٌتبع هذا التركٌز للسلطة ممارسة االرهاب و 

المرحلة فهً مرحلة بذل الجهد المضنً من أجل تحقٌق األهداؾ الثورٌة بؤي ثمن ، : المرحلة الثالثةاستخدام العنؾ بؤقسى األشكال رادٌكالٌة ، 

تكون بمثابة فترة نقاهة تخؾ فٌها حماسة الثورٌٌن المفرطة ، و تتوج بتنصٌب رجل قوي ال تزال فٌه حٌوٌة األمانً الثورٌة و تشكل  : الرابعة

تعود فٌها بعض العادات القدٌمة الى الظهور و ٌحاول البعض اعادة توطٌد النظام  : المرحلة الخامسةفترة حكم هذا الرجل المرحلة الخامسة ، 

القدٌم ، اال أن ذلك ٌكون مستبعدا جدا بسبب قٌام مإسسات جدٌدة تالبم البنٌة االجتماعٌة المتؽٌرة التً جلبتها الثورة ، وهذا ٌصل منظروا الثورة 

عبد الوهاب الكٌالً ، مرجع سابق ، : - أنظر : الى نتٌجة مإداها أن محصلة الثورة هً تحقٌق درجة أعلى من كفاٌة الحكم ، للمزٌد من التفصٌل 
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أم نظاـ متداع يصل أب مرحلة "أف " جاؾ جويار " للخلل البنيوم للنظاـ ُب تقدير دعاهتا ك فاعليها ، ك ُب ىذا السياؽ يؤكد 

  ".فقداف اؼبركنة البلزمة لكل ذبمع سياسي ك يبعد هنائيا اصبلحات تبدك مؤكدة ، فتكوف الثورة عندئذ ىي اؼبخرج الوحيد
ؽبذه اؼبرحلة ظبات تظهر ُب الغالب متداخلة ك من أنبها أف الفعل الثورم ىو : مرحلة الغليان الثوري و ارادة التغيير -2

 ك ىدمو ىدما تاما ، ىذا –سياسيا كاف أك اقتصاديا أك اجتماعيا –تغيَت جذرم راديكإب يندفع أب تقويض ما ىو قائم 
الثورة تعٍت تغيَت اعبهاز "ذلك بالقوؿ أف   " توماس غرين " اؽبدـ هبعل من عملية تغيَت الشرعية القائمة أمرا حتميا ، ك يؤكد 

، ك يتصف الغلياف الثورم بأنو ربرؾ  " االدارم للحكومة ك بنيتها ك أسطورهتا اؼبساندة ككظائفها بطرؽ غَت ؾبازة ُب الدستور القائم
شعيب شامل ك يؤكد عديد الدارسُت ُب ىذا السياؽ أف الطابع اعبماىَتم ىو الذم يكسب الثورة خاصيتها الثورية ، ك من 

، ك من ظبات  " اعبماىَت ىي اليت تضفي السمة الثورية على الثورة ك دكهنا ال تكوف الثورة ثورة" الذم اعترب أف " جوؿ مونرك " ىؤالء 
الغلياف أف يتخذ التغيَت الثورم طابعا عنيفا ك فوضويا ك يتصف بالتعجيل ك الفجائية ، فالثورة ُب العمق كسر لنسق مبو 

طبيعي ُب مسار ما ، ك ّٔذا اؼبعٌت فالثورة قد ال تكوف تغيَتا جذريا لبٌت آّتمع بقدر ما ىي تغيَت للنسق الزمٍت غبركة مبو البٌت 
لقد أقبزت " على الثورة الفرنسية بالقوؿ " دم توكفيل " السياسية ك االجتماعية ك حىت الذىنية ، ك من ىذا اؼبنطلق وبكم 

   " .بشكل مفاجئ ك جبهد متشنج ك مؤٓب ك دكف مرحلية أك حذر أك مراعاة ما كاف سينجز شيئا فشيئا من تلقاء ذاتو ُب مدة طويلة
تتطلع الثورة دائما أب بناء هنج جديد للحياة ىبتلف بشكل جذرم عما كاف سائدا ، : مرحلة التأسيس و اعادة البناء -3

ك تتضح بعض معآب ىذا النهج ُب الشعارات اليت ترفعها اعبماىَت ُب مرحلة الغلياف الثورم ، ك اؼببلحظ أف ىذه اؼبرحلة 
تتصف باالرذباؿ ك غالبا ما تنجذب أب اؼبشاريع الطوباكية ك تنزلق ُب ضرب جديد من التسلط ، فيحوم الوضع اعبديد 
بذلك بذكر الرفض ك التداعي الذم قد وبفز على الثورة عليو الحقا خاصة من قبل الذين ٓب هبدكا حظوظهم ُب الًتتيب 

اعبديد لؤلكضاع ، ك مع ذلك فإف ما حققتو الثورات الكربل ُب التاريخ االنسا٘ب قد اقًتف دبحاكالت للتحديث ك لتحسُت 
 .أكضاع الطبقات ك الفئات احملركمة من أبسط حقوقها 

كقد    بعضها،   فقد تتقاطع الثورات ُب   ، كل الثورات   كهبب التنويو ىنا إٔب أف ىذه اؼبراحل ليست مقدسة كال كاحدة ُب     
  .كليدة ظرؼ خاص أدل لظهورىا   البعض اآلخر ألف كل ثورة ىي   زبتلف ُب

 عوامل نجاح و فشل الثورات   :   الفرع الثالث 
 أنو شبة أمور متعددة تؤثر تأثَتا مباشرا ُب اؼبسار الثورم سلبا أك       يكشف استقراء تاريخ بعض الثورات القديبة ك اؼبعاصرة

السياسية ، مستول الوعي العاـ /اهبابا كدرجة التدخل األجنيب ُب اؼبسار الثورم ، جاىزية اعبماعات ذات التوجهات الدينية 



، ك قد حدد الباحثوف عددا من 1اْب، كحبسب اختبلؼ ىذه األمور زبتلف األطوار ك تتوأب التطورات على اؼبسار الثورم....
 : العوامل يؤدم توفرىا أب قباح ثورة أم شعب على النظاـ ُب بلده،نورد أبرزىا ُب االٌب

 .صبلبة االرادة ك التصميم لدل الثوار -
 .اغبفاظ على الصورة الناصعة للثورة  -
 .كحدة الصف ك التبلحم بُت القول الشعبية  -
 .حسن التسديد أب مراكز ثقل النظاـ  -
 .الوعي بأجنحة النظاـ اؼبختلفة  ك ـبططاهتا  -
 .تقدٙب البديل السياسي حىت ال ذبد فلوؿ النظاـ فراغا للتمكن  -
 .رفض السقوؼ الواطئة ك التغيَتات الشكلية ُب النظاـ  -
 .التمسك دبنطق اؼبغالبة ال اؼبطالبة  -

          ك من ىنا لضماف قباح الثورة البد أف تكوف الشركط السابقة الذكر حاضرة باستمرار ُب اطار تكاملي ، ك على 
النقيض من ذلك يؤدم انتشار الثورة بغض النظر عن اؼبعطيات أب القضاء عليها ، ك يبكن تلخيص أبرز العوامل اليت تقف 

 :  كراء افشاؿ الثورات ُب االٌب 
 .كسر االرادة بالقمع ك الغش     -

 .تلطيخ صورة الثوار ك تزيُت الوعي الشعيب  -
 .تفريق الثوار ك سبزيقهم باإلغراء ك االغواء  -
 .توجيو جهد الثوار أب حواشي النظاـ ك ىوامشو  -
 .التضحية ببعض أجنحة النظاـ لئلبقاء على البعض االخر  -
 .سد الفراغ الذم ربدثو فوضى ما بعد الثورات  -
 .تقدٙب بدائل مزيفة ترقع الواقع كال تغَته  -
 . 2ربويل الثورة أب حركة مطالبة دكف مغالبة  -

                                                           
1
 . 12، ص  (2013دار الشروق ، : مصر ) ، فقه الثورةٌوسؾ زٌدان ، -  

2
 : ، متحصل علٌه من " منطق الثورات و ماالتها " محمد بن المختار الشنقٌطً ، -  

http://aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/2/24/%D9%858%B7%D9%82-% %A7D8%A7, (2014-01-15).  

http://aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/2/24/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7


 «ىيجاف » ذكره نستخلص أف الفعل الثورم اف ٓب يكن  رشيدا ك ىادفا أب غاية ؿبددة فهو  سبق    تأسيسا على ما 
 ، ك 1ال معٌت لو ، ذلك أف قياس الفعل الثورم امبا يكوف بدرجة كعي القائمُت بو ك دبقدار عمق فكرهتم عن الثورة 

اعبدير بالذكر أف قباح الثورة ليس رىنا بلحظة تارىبية معينة يتهاكل فيها النظاـ أك تسقط رموزه فاؼبسَتة طويلة حىت 
 .ربقيق اؼبطالب ك مواجهة العقبات ك الصعوبات ك التحديات 

 المداخل النظرية المفسرة لظاىرة الثورات العربية : المطلب الثاني 
    تعددت اؼبداخل النظرية اؼبفسرة لظاىرة الثورة ك تنوعت فكل مدخل أك نظرية اقًتبت من الثورة من خبلؿ 
زاكية معينة ، إال أنو ك على الرغم من اجتهاد عديد اؼبنظرين إلعطاء قوانُت ثابتة للثورات ك التنظَت ؽبا تبقى كل 

عن غَتىا من خبلؿ أسبأّا ك ظركفها اػباصة ، فهي كليدة سياؽ اجتماعي خاص ال يبكن  ثورة متفردة 
عن أف تفسَتاهتا ال  ك قد كشفت مراجعة عميقة ألبرز  اؼبداخل الكبلسيكية اؼبفسرة للثوراتفهمها إال من خبللو ، 

يتضمن - يتماشى ك معطيات البيئة العربية -تتماشى ك سياقات الثورات العربية ، ك ىو ما يستدعي اعتماد مركب نظرم 
 : أربع مداخل نظرية تستهدؼ دراسة ك ربليل الثورات العربية من زكايا متعددة ، ك ىذا ما سيتم ابرازه ُب االٌب

 مدخل التنمية السياسية : الفرع األول 
 ، ك قد عانت معظم 2     اف التنمية السياسية ىي حلوؿ سياسية ألزمات مًتابطة ُب الكياف االجتماعي للدكلة اغبديثة 

دكؿ العآب الثالث ك لعقود طويلة من أزمات تنموية خانقة عجزت عن اهباد حلوؿ ؽبا، اذ كاجهت مطالب شعبية متزايدة 
باؼبساكاة ك اؼبشاركة ك عكس االختبلؼ ُب اؼبطالب تعارضا ُب اغباجات ك الرؤية ككل ، ك مع الوقت تصاعدت حدة 

 ُب عدد من الدكؿ العربية ، 2010التعارضات بُت النخب اغباكمة ك عامة الشعب ك انتهت بتفجر األكضاع مع هناية العاـ 
 .ك من ىنا تربز أنبية ىذا اؼبدخل ُب تفسَت أسباب اندالع الثورات العربية 
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 .15-14ٌوسؾ زٌدان ، مرجع سابق ، ص ص -  

  كالتً جرت فً كل من تونس الثورات الهادئةاشارت صحٌفة التاٌمز الى ان الربٌع العربً جاء بثالثة انواع من الثورات فً مختلؾ الدول األولى منها 
 كالتً حصلت فً لٌبٌا والحرب االهلٌة المستمرة فً الثورات المسلحة او العنٌفةادت الى سقوط بن علً وحسنً مبارك، اما النوع الثانً فهً  ومصر و

تلك التً اجبرت االنظمة مثل االردن والمؽرب والسعودٌة والجزابر على اتخاذ اصالحات بعٌدة المدى وارساء الثورات االصالحٌة سورٌا، والنوع الثالث هو 
 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظر الدٌمقراطٌة ومكافحة الفساد 

 :، متحصل علٌه من  11ص ، " بناء االشكالٌة : الثورات العربٌة و اثرها على طبٌعة التؽٌر الدولً " جهاد عودة ، - 

http://www.gehadauda.com/?p=972 , (2013-12-05).   
  ًساد خالل القرن التاسع عشر بٌن أحراب و مفكري : التفسٌر النقدي االرتفائً المتفائل:-ٌمكن تلخٌص أكثر التفسٌرات النظرٌة الكالسٌكٌة للثورة فٌما ٌل

الٌسار، و طبقا لهذا التفسٌر فإن الثورات السٌاسٌة و االجتماعٌة الكبرى هً أدوات التقدم الحتمً للبشرٌة نحو مجتمع تسوده الحرٌة و االستقالل الذاتً فً الحكم 

 و بعدها ، عبر عنه مفكرون سٌاسٌون ذوو منحى 1789 و الذي تمثل خالل فترة الثورة الفرنسٌة :التفسٌر المحافظ التشائمً-والتناؼم  االجتماعً و المساواة ،

ذهنً اقطاعً تقلٌدي الهوتً أو ملكً ، و تمثل خالل النصؾ االخٌر من القرن التاسع عشر فً مفكرٌن سٌاسٌٌن ذو نظرة سٌكولوجٌة خاصة مثل نٌتشه و 
التفسٌر االجتماعً ؼوستاؾ لوبون ، و ٌصر هإالء على أن الوثرات هً انفجارات شبه بربرٌة خارجة عن السٌطرة و انفعاالت جماهٌرٌة مدمرة ،

الذي ٌذهب الى أن كل تؽٌٌر فجابً جذري و عنٌؾ فً نظام الحكم و المجتمع ٌشكل ثورة حقٌقٌة طالما أمكن اثبات أن الحركة السوسٌولوجً أو الوضعً 
ٌعارض كل التفسٌرات السابقة و ٌرى أن الثورة هً دابما شؤن :التفسٌر الحدٌث السٌاسٌة التً قامت بهذا التؽٌٌر كانت تتمتع بتؤٌٌد قطاع عرٌض من الشعب ، 

عبد :- متناقض مشحون بالفجابٌة ٌنفجر فٌه الالشعور الجمعً لشعب من الشعوب بكل ما ٌنطوي علٌه من عوامل تقدمٌة و رجعٌة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

 .  871-870الوهاب الكٌالً و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص 
. 108، ص  (2013دار النفابس للطباعة و النشر و التوزٌع ،  : لبنان)، الغضب فً الشارع العربً جمال البدري ، -

2
  



 يضم الذين األولبُت اذباىُت ، " جاكوريب "ك تباينت ، ك ُب ىذا الصدد ميز *      تعددت تعاريف التنمية السياسية 
يركف ُب التنمية السياسية مرادفا للتحديث السياسي ك ىذا األخَت ىو عملية حدثت تارىبيا ك تعٍت التحوؿ الذم حدث ُب 

 فيمثل الذين يفهموف التنمية السياسية دبعٌت التأسيس السياسي االتجاه الثانيآّتمعات الغربية منذ القرف الثامن عشر ، أما 
الذم يشمل التعبئة السياسية ك التكامل السياسي ك التمثيل السياسي ، ك ىنا يصنف كل من ىنتنغتوف ك دكتش ك بام ، ُب 

بُت االذباىُت اذ اعترب أف التنمية السياسية ىي ربديث زائد تأسيس سياسي ك أم اختبلؿ ُب أحد " جاكوريب "حُت هبمع 
 عناصر ىذا االخَت قد يؤدم حسبو أب ظهور مظاىر العنف ك عدـ 

 .1االستقرار ك الديكتاتوريات ك غَتىا من اؼبظاىر السلبية 
      يبكن القوؿ أف اؼبشكلة األساسية اليت غالبا ما كاجهت نظم العآب العريب ُب سعيها كبو ربقيق التنمية السياسية كانت 

تتمثل ُب اؼبدل الذم يبكن أف تصلو قدرهتا على التكيف مع اؼبطالب اؼبتغَتة اليت تعرب بدكرىا عن ؾبتمع متغَت ك قول 
سياسية متغَتة ىي األخرل ، ك قد سبثلت احدل ىذه اؼبطالب ُب اؼبشاركة السياسية بكل ما تعنيو من متضمنات انتخابية ك 
تصويتية ك اجراءات أخرل تكفل ألفراد آّتمع قدرا أكرب من اغبقوؽ ك اغبريات ناىيك عن اؼبشاكل العديدة األخرل على 

الصعيد االجتماعي ك االقتصادم ك مشاكل تنظيمية أخرل ، ك تاريخ ىذه الدكؿ حافل بالكثَت من حاالت التكيف الفاشل 
مع ىذه اؼبطالب تدؿ على ذلك كثرة االنقبلبات العسكرية ك أحداث العنف ك عدد كبَت من الثورات اليت كانت تنتج غالبا 

عن عجز البٌت القائمة عن التعامل بشكل اهبايب مع اؼبشاكل اليت أثارهتا التغَتات ك اؼبشاكل اعبديدة ، ك عدـ قدرة 
اؼبؤسسات ك خصوصا الرئيسة منها على اضفاء بعض من الشرعية على األقل على التغَتات اؼبتنوعة ك حركات االحتجاج 

 .2اؼبتأصلة ُب عمليات التحديث ذاهتا ، فبقيت خارج اطارىا سبارس تأثَتىا اؼبخرب على ؾبمل العمليات التحديثية 
      يرتبط استقرار النظاـ السياسي بطريقة معاعبتو ؽبذه االزمات لتحقيق التنمية السياسية ، ك لعل أىم ما ُب ىذه الرؤية 
التوزيع العادؿ للثركات لرفع مستول اؼبعيشة ك زج األفراد ُب العملية التنموية بعد رفع درجة الوعي الثقاُب لديهم للوصوؿ أب 

يبكن التعبَت رقميا عن مؤشرات "  صامويل ىنتنغتوف" ، ك حسب 3أفضل اندماج تنموم على مستول األفراد ك آّتمع 
كجود النظاـ السياسي أك عدمو باستعماؿ أشكاؿ ك مؤشرات عدـ االستقرار مثل العنف ك االضطرابات ك حوادث العصياف 
                                                           

*
 برز مفهوم التنمٌة السٌاسٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بعد أن انتقل من علم االقتصاد الى علم السٌاسة منذ ستٌنات القرن العشرٌن على أٌدي رواد - 

ساهم فٌها كل من لٌونارد باٌندر ، جٌمس كولمان و لوسٌان باي و " التنمٌة السٌاسٌة " لجنة السٌاسات المقارنة التً أخرجت سلسلة من سبعة مجلدات بعنوان 
 : اخرون ، أنظر 

: ،لبنان المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ، «مقاربة معرفٌة لتفسٌر الحراك الشعبً فً الوطن العربً : التنمٌة السٌاسٌة »مراد شحماط ، لبنى جصاص ، - 

 .37، ص 2013، ربٌع 38 العدد  مركز درسات الوحدة العربٌة ،
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، ك ىذا ما ينتشر ُب دكؿ العآب الثالث الذم تصنف معظم الدكؿ العربية ضمنو ك اليت تفتقد للتنمية السياسية ك التحديث 
 ، ك ىذا ما 1السياسي ك تنتشر فيها باؼبقابل كل مظاىر التخلف السياسي ك فقداف اؼبعايَت ك القيم الثقافية السياسية اغبديثة 

 :جعلها تعا٘ب ازمات التنمية السياسية اليت يبكن القوؿ أهنا كانت كراء اندالع الثورات العربية ، يبكن ربديد أبرزىا ُب االٌب 
ربدث أزمة الشرعية جراء التحدم اؼبوجو للنظاـ ُب أبعاده الدستورية األساسية ، فهي دبعٌت أخر اهنيار البنية :أزمة الشرعية -

 الدستورية ك فشل اغبكومة ُب ادائها لوظائفها ك غالبا ما تنجم عن اػببلؼ حوؿ طبيعة السلطة اؼببلئمة ك 
اؼبطلوبة ، ك يؤدم ذلك بآّتمعات أب البحث عن أمباط أخرل من السلطة ك نظم اغبكم يبكنو أف ىبلف ما ىو قائم من 

 .2أنظمة تقليدية ٓب تعد تتفق ك اؼبزاج الفكرم ك الثقاُب العاـ 
 ربط ىنتنغتوف بُت اؼبشاركة السياسية ك التنمية السياسية ك أكد أف عملية التنمية السياسية تشتمل على :أزمة المشاركة -

ترشيد السلطة ك التمايز ُب الوظائف السياسية ك التهيئة للمشاركة السياسية حبيث تزداد اؼبسانبة الشعبية : تطورات ثبلثة ىي 
سواء من حيث عدد اؼبسانبُت ك نطاؽ مسانبتهم ك ؾباؿ ىذه اؼبسانبة ك مدل تكرارىا ك بركز مؤسسات سياسية لتنظيم 

، ك ُب الواقع العريب بلغت أزمة اؼبشاركة السياسية مرحلة متقدمة رافقها قدر كبَت من السخط على النظاـ 3ىذه اؼبشاركة 
القائم ، فاألجياؿ اعبديدة ساخطة على ما ىو قائم ك يرجع ذلك أب البٌت اؼبؤسساتية القائمة اليت تنتمي ُب قيمها ك معايَتىا 

 . 4أب جيل سابق ٓب يعد دبقدكرىا بالتإب االجابة على حاجات ك مطالب األجياؿ اعبديدة 
تشَت أب غياب فكرة اؼبواطنة بُت أفراد اعبماعات اؼبشكلة للمجتمع ، دبا يعنيو ذلك من انتفاء الوالء :أزمة الهوية -

 .5السياسي اؼبوحد الذم يتجو أب حكومة قومية كاحدة ، ك بالتإب تعدد الوالءات السياسية داخل آّتمع الواحد 
يقصد بالتغلغل بصفة عامة التواجد الفعاؿ للحكومة اؼبركزية على سائر أرجاء االقليم الذم يناط ّٔا فبارسة : أزمة التغلغل -

سلطاهتا داخلو ، ك من ىذا اؼبنطلق  تعا٘ب العديد من الدكؿ العربية أزمة تغلغل اذ ال يكوف ُب مقدكر حكوماهتا اؼبركزية بسط 
، ىذا ك تتشابك أزمة التغلغل مع أزمة الشرعية من 6سيطرهتا على شىت القطاعات اعبغرافية ك السكانية اػباضعة غبكمها 

جهة ك أزمة اؽبوية من جهة أخرل ، فتشابكها مع أزمة الشرعية امبا يرتد أب كوف قدرة اغبكومة على التغلغل يتناسب طرديا 
مع ما تتمتع بو من تأييد شعيب ، أما تشابك أزمة التغلغل مع أزمة اؽبوية فمرده أب تضاؤؿ قدرة اغبكومة على التغلغل امبا 
 . يكوف ُب مناطق كجود اعبماعات العرقية الرافضة لبلندماج ُب آّتمع نظرا لقناعتها بأف ىذا آّتمع ال يعرب عن ىويتها 
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ترتبط ىذه األزمة بالقدرة التوزيعية للنظم السياسية أم بدكر اغبكومات فيما يتصل بتوزيع اؼبنافع ك اؼبوارد بُت :أزمة التوزيع -
سائر الفئات ك الطبقات ك اعبماعات اؼبشكلة ّٓتمعاهتا ، ك يبثل سوء توزيع اؼبوارد احدل الظواىر البارزة ُب آّتمعات 

العربية اذ تنفرد القلة جبل اؼبوارد ك يقع عبء اغبرماف على الكثرة الغالبة داخل ىذه آّتمعات ، ك زبلق ىذه األزمة تفاكت 
طبقي حاد يؤدم للتصادـ السياسي الناجم عن العامل االقتصادم ، فتتجو الطبقات احملركمة ك ُب سبيل التخلص من 

اغبرماف أب مصارعة الطبقة اؼبسيطرة بغية انتزاع السلطة من أيديها ، ُب الوقت الذم يستميت فيو أفراد الطبقة اغباكمة ُب 
 .1اغبفاظ على السلطة ُب قبضتهم كأداة غبماية امتيازاهتم 

      اضافة أب ما سبق ذكره ، يعد اعبمود السياسي ظاىرة ٓب تسلم منها أغلب النظم السياسية اغبديثة ُب العآب الثالث 
، كىي ُب التحليل األخَت " التفسخ السياسي " تسمية " صامويل ىنتنغتوف "عموما ك العآب العريب ربديدا ، ك يطلق عليها 

حالة انتكاس لعملية التحديث ك التنمية تعيق قدرة آّتمع ك مؤسساتو على النمو اؼبستمر ك تؤدم أب حاالت من عدـ 
االستقرار ك ىيجانات اجتماعية تعمل على اضافة عبء جديد على اؼبؤسسات القائمة قد تنتهي باهنيار النظاـ االجتماعي 

 :2ك السياسي ، ك يبكن تلخيص أبرز عوامل اعبمود السياسي ُب االٌب 
 .عجز اؼبؤسسات السياسية القائمة على توفَت بدائل سلمية للتغيَت -
فشل األيديولوجيات اؼبعتمدة من قبل النظم خبلؿ فًتة النضاؿ من أجل التحرر ك االستقبلؿ ُب التعبَت عن حاجات ؾبتمع -

 .ما بعد التحديث 
 .عدـ رغبة النخب السياسية بالتسليم حبقائق التغيَت اعبديدة -
قيم اغبكم باعتبارىا احد خصائص الثقافة السياسية السائدة ك ما أدتو من أدكار ُب ظاىرة اعبمود السياسي يبكن مبلحظتو -

 .ُب ذبارب عدد من البلداف العربية ك االسبلمية 
     خبلصة القوؿ ك تدعيما ؼبا سبق ذكره نوافق الفكرة القائلة أف الثورات العربية ىي نتاج كصوؿ البنية السياسية العربية أب 
نقطة األزمة اؼبستعصية حيث انتقل آّتمع العريب من التكيف أب سياسات التغيَت ، ك دبا أف أزمات التنمية السياسية اليت 
عانت منها األنظمة العربية سانبت بشكل أك بأخر ُب اندالع الثورات فاألكيد اذف أف التنمية السياسية ىي أحد األسباب 
اليت ينبغي على الدكؿ العربية االرتكاز عليها من أجل خلق قطيعة حقيقية مع كل أشكاؿ النظم التقليدية اليت ٓب تعد تتماشى 

 .ك األكضاع السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك حىت الثقافية الراىنة سواء على اؼبستول احمللي أك حىت الدكٕب 
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المدخل االقتصادي   : ثانيالفرع ال
      يعد التفسَت االقتصادم أحد التفسَتات األساسية اليت قدمها الباحثوف للتغيَت االجتماعي العميق خاصة التغيَت الثورم 

ك اليت ال تزاؿ تتمتع بوجاىة نظرية ك عملية ، فالثورة كحشد أك حركة تغيَت اجتماعي راديكإب عادة ما يكوف ؽبا جذر 
اعبذكر االجتماعية "الرائدة حوؿ " بارينجتوف مور " اقتصادم يدفعها ك وبكم تطورىا ك يشكل نتائجها ، ك تعد دراسة 

من أىم األطركحات اؼبفسرة للثورات على أسس اقتصادية ك تطرح دراستو نظرة أكثر تعقيدا " للديكتاتورية ك الديبقراطية
الثورة البورجوازية ، الثورة من : ؼبسارات التحديث من خبلؿ عدة مباذج ثورية ُب أكركبا ك الياباف ك الواليات اؼبتحدة ىي 

أعلى ك ثورات الفبلحُت ، ك اليت أدت كل منها أب نتائج ك مسارات حوؿ سياسية متباينة ، ك حسبو تتحكم ُب اندالع 
الثورات ك تداعياهتا اؼبستقبلية ؾبموعة من اؼبعايَت كفقا للمسارات الثبلثة أنبها الًتكيبات ك التحالفات الطبقية ك اكبيازاهتا 

 .كخياراهتا السياسية ُب غبظة تارىبية معينة 
 حوؿ الدكؿ ك الثورات االجتماعية من Theda Skocpolتيدا سكوكبوؿ "     باإلضافة أب ذلك ، تعترب دراسة 

" أزمة الدكلة"تتنامى احتماالت الثورة ُب حالة " سكوكبوؿ"األطركحات اؼبهمة اليت توٕب اعتبارا للعوامل االقتصادية ، فوفقا ؿ 
ك اليت قد تتشكل ُب أحد أبعادىا من أزمات اقتصادية أك اجتماعية ، ك تعد طبيعة النظاـ ك مدل قدرتو على احتواء األزمة 

مفهـو األزمة "على " كاكفماف"ك " ىاجارد " عنصرا حاكما ُب احتماالت ربوؿ األزمة أب ثورة من عدمو ، ك بدكرنبا يركز 
ك دكرىا ُب اذكاء السخط االجتماعي ضد األنظمة االستبدادية حبيث يعد تفاقم السخط االجتماعي الناتج عن " االقتصادية

 . 1األزمات االقتصادية ىو اؼبتغَت الوسيط بُت األزمة من جهة ك التحوؿ الديبقراطي أك الثورة من جهة أخرل 
      من ناحية أخرل ، تولد البلعدالة التوزيعية ك ما يصاحبها من تفاكت اقتصادم ك اجتماعي حالة من العنف السياسي 

أب أف االستغبلؿ الذم سبارسو طبقة " ماركس " أف الظلم أك عدـ اؼبساكاة ىو سبب الثورة ، ك انتهى " أرسطو"، فقد أكد 
مسيطرة على أدكات االنتاج على الطبقات اليت ال سبلك سول قوت عملها ىو سبب الثورة مىت كعى اؼبستغلوف حقيقة 

 1958عاـ " ميلر "  ، ك من الدراسات اليت سارت ُب ىذا االذباه دراسة 2مستغليهم ك قدرهتم على تغيَت ىذه األكضاع 
 دكلة خبلؿ فًتتُت ـبتلفتُت 56عن العبلقة بُت عدـ اؼبساكاة ُب توزيع الدخل ك القهر اغبكومي ك العنف السياسي ُب 

ك انتهى أب تأكيد العبلقة الطردية بُت عدـ اؼبساكاة ُب توزيع الدخل ك العنف  (1977-1968)ك  (1958-1967)
                                                           

:، متحصل علٌه من " االقتصاد السٌاسً للتحوالت الثورٌة فً المنطقة العربٌة : من الحرمان الى التوقعات " هناء عبٌد ، -
1
  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=780585&eid=3120, (2013-12-29).  
،(2001مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ) ، عالقات التفاعل و الصراع: الدولة و القوى االجتماعٌة فً الوطن العربً ثناء فإاد عبد هللا ، - 
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من دراستو عن العبلقة بُت الندرة ك عدـ اؼبساكاة من جانب ك الثورات " ميدالرسكي " السياسي اعبماعي ، كما خلص 
الشعبية من جانب اخر أب أف احتماالت العنف الثورم تتزايد ُب الدكؿ اليت تعا٘ب ندرة األرض الزراعية ك عدـ اؼبساكاة ُب 

 كقعت ُب 1960-1955 أف اغبركات الثورية الناجحة خبلؿ الفًتة  Reymond Tanterتوزيعها ، ك استنتج 
أب النتيجة نفسها ُب " فاركؽ يوسف أضبد " ، ك انتهى ؾبتمعات عرفت درجة عالية من عدـ اؼبساكاة ُب ملكية األرض 

لكنها  (اهبابية بينهما)دراستو عن العبلقة بُت اغبرماف االقتصادم ك عدـ االستقرار السياسي ، ك أكد كجود عبلقة طردية 
غَت مباشرة اذ تتوسطها عوامل أخرل كوعي اغبرماف ك ضعف سيطرة النظاـ اغباكم على أجهزة القمع ككجود مسهبلت 

 :1اجتماعية أخرل ، ك قد صاغ النتيجة اليت انتهى اليها ُب الشكل االٌب 
      اضطراب اجتماعي←وعي اجتماعي+ حرمان اقتصادي 

     ثورة← الضبط الحكومي ←مسهالت الوضع االجتماعي  + اضطراب اجتماعي 
ك من كجهة نظرنا، تعد نظرية اغبرماف النسيب ك بالنظر الستيعأّا ؼبفهـو االستبعاد من أكثر النظريات قدرة على تفسَت       

اندالع الثورات ، فطبقا ؽبذه النظرية تتزايد احتماالت الصراع داخل آّتمع عند ارتفاع االحساس باغبرماف بسبب عدـ توفر 
اغبرماف النسيب "تيد جَت أب أف "االمكانات البلزمة لؤلفراد ك اعبماعات لتحقيق التطلعات اؼبناسبة ، ك ُب ىذا االطار يشَت 

يعرب عن تلك اغبالة اليت وبـر فيها شخص أك صباعة من أمور يعتقدكف أهنم أحق ّٔا ، ُب حُت أف شخصا أخر أك ؾبموعة أخرل سبتلك ىذه 
يؤدم اغبرماف النسيب أب حدكث خصومة ك تنافر ك ردبا حدكث ثورة من قبل " كركسيب"ك " ليربنشتاين " ، ك حسب "األمور

 :2أعضاء اعبماعات األقل كضعا من الناحية االقتصادية ، باختصار تقـو ىذه النظرية على فرضيتُت رئيسيتُت 
  الشعور باغبرماف نظرا لوجود حاجات ٓب يتم اشباعها حسب ما ىو متوقع :أولهما . 
  اىتزاز بناء القوة القائم ُب آّتمع :ثانيتهما  . 

       خبلصة القوؿ ، ال شك  أف توافر عنصر الوعي دبعٌت ادراؾ اؼبواطنُت مظاىر عدـ العدالة التوزيعية ك معرفتهم مصادر 
ك قول االستغبلؿ ك احساسهم باغبرماف ك التهميش ك الظلم االجتماعي ك قدرهتم على تغيَته تعد عوامل مهمة ُب دفع 

 .بعض الفئات االجتماعية لبللبراط ُب أعماؿ عنف قد تؤدم أب الثورة على النظاـ اغباكم ك اسقاطو 
 مدخل الثقافة السياسية : الفرع الثالث 

  مفهـو ارشادم بالغ األنبية لتفسَت كاقع التسلط ُب البلداف العربية بالنظر للتجربة التارىبية *       اف الثقافة السياسية

                                                           
 .308ثناء فإاد عبد هللا ، المرجع نفسه ، ص - 
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*
 اكتسح مفهوم الثقافة السٌاسٌة مجال علم السٌاسة فً اواخر الخمسٌنات و الستٌنات من القرن الماضً  مع بروز ما أطلق علٌه الثورة السلوكٌة ،-  

جٌوفري جورٌر " و " مرجرٌت مٌد " و " روث بٌندكت " و تعود الجذور الفكرٌة للبحث فً الثقافة السٌاسٌة الى الدراسات الرابدة حول الطابع القومً على ٌد 
 :، و قد ركزت هذه االدبٌات على دراسة القٌم و المعتقدات و الممارسات الفرٌدة التً تشكل ثقافة أمة ما ، للمزٌد من المعلومات أنظر " 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286


 ؽبذه األخَتة ، ك يعد مدخل الثقافة السياسية أحد اؼبداخل اؽبامة لتحليل وبدث ُب اؼبنطقة العربية ك ذلك من خبلؿ 
حبث طبيعة الدكر الذم قامت بو الثقافة السياسية ُب تفجَت الثورات العربية ك ذلك بالًتكيز على نقطتُت تتعلق األكٔب بتعريف 
مفهـو الثقافة السياسية ك ربديد معناىا لقياس قدرهتا على التغيَت ، ُب حُت زبص النقطة الثانية تعرية مظاىر الثقافة السياسية 

 .2010اليت كرست ديبومة االستبداد ك كانت كراء اندالع الثورات اكاخر العاـ 
      سبثل الثقافة السياسية جزءا من البنية الثقافية العامة للمجتمع فصورة السلطة السياسية ك دكرىا ك العبلقة معها ُب ذىن 
آّتمع ىي انعكاس الصبإب اؼبنظومة اؼبعرفية ك الثقافية ُب آّتمع ، ك قد تعددت تعاريف الثقافة السياسية ك تنوعت بتنوع 

،  " اعبوانب السياسية للثقافة باعتبارىا تشكل ُب نفسها ؾبموعة منظمة" بأهنا " موريس دكفرجيو " منطلقات أصحأّا ، اذ يعرفها 
 1 " ؾبموعة من القيم ك األفكار ك اؼبعتقدات السياسية اليت تدخل ُب تركيبة ؾبتمع ما ك سبيزه عن غَته من آّتمعات" كما يقصد ّٔا أيضا 

نتاج تاريخ كل من النظاـ السياسي ك األفراد األعضاء ُب النظاـ ، فهي مغركسة ُب الوقائع " ، فيما يرل البعض أف الثقافة السياسية ىي 

 أكثر اجرائية فبالنسبة Pye"بام "  ، ك لعل التعريف الذم صاغو اؼبفكر2" العامة ك ُب التجربة الشخصية اػباصة حبكم اعبغرافية
 .3 "ؾبمل القيم األصلية ك اؼبشاعر ك اؼبعرفة اليت تعطي شكل ك جوىر العملية السياسية" اليو الثقافة السياسية ىي 

     يبثل الثقاُب مكونا مركزيا من مكونات التحوؿ الذم ركبتو أفعاؿ التحرر اعبارية ُب أغلب الدكؿ العربية ، ك على الرغم 
من غلبة طابعها السياسي إال أنو يقع ُب قلب مظاىر التغيَت اعبارية اليت زبتزف ُب قلب ذبلياهتا تعبَتات ك مواقف ثقافية 
بعضها معلن ُب رموز ك سلوكات ك كثَت منها مضمر ك ىو ىبتزف خيارات ثقافية عديدة ، ك يبكن تفسَت الكثَت من 

االشكاالت اؼبطركحة اليـو ُب دكؿ الثورات بصور االنكفاء الثقاُب اغباصل ُب بيئات الثقافة العربية منذ عقود من الزمن بفعل 
من  ، ك4اتساع ك تنامي تيارات الفكر النصي احملافظ ك انقطاع بل توقف كتَتة مغامرة االجتهاد ك االبداع ُب الفكر العريب 

ك تبلزمية اذ تتحكم طبيعة الثقافة السياسية السائدة بنوعية التغيَت  البديهي أف العبلقة بُت الثقافة السياسية ك التغيَت متينة
الذم يعتمل داخل آّتمع ك ىبًتؽ نسيجو ، ك بالنظر لطبيعة الدراسة فالتساؤؿ اؼبطركح ينصب عن طبيعة الثقافة السياسية 

 اليت سادت أب حُت انفجار الثورات العربية ك اذا ما كانت ضبالة
 .بذكر التغيَت ؟ 

                                                                                                                                                                                                       
 .321، ص  (1997عالم المعرفة ، : الكوٌت  )علً سٌد الصاوي ، : ، ترجمة نظرٌة الثقافة مٌشٌل تومبسون و اخرون ، - 

 . 183-182، ص ص  (2007دار الكتب الوطنٌة  ، : لبنان  )، علم االجتماع السٌاسً مولود زاٌد الطبٌب ، -
1
  

 . 102جمال البدري ، مرجع سابق ، ص - 
2
  

الثقافٌة فً األبعاد: االنفجار العربً الكبٌر أمحمد مالكً و اخرون ، :  ، فً«دور الثقافة السٌاسٌة فً تفجٌر الثورات العربٌة »أمحمد مالكً ، -
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.265 ، ص (2012المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، :لبنان )،   و السٌاسٌة   
.20-19ص ص مرجع سابق ، امحمد مالكً و أخرون ،: ، فً «مدخل الى قراءة األبعاد الثقافٌة للثورات العربٌة »كمال عبد اللطٌؾ ، - 
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 Culture De      يبيز علماء االجتماع ك السياسة بُت مبطُت من اؼبشاركة السياسية يصفوف األكٔب بثقافة اؼبشاركة 
Participation  ُب حُت ينعتوف الثانية بثقافة اػبضوع ،"Culture De Soumission  " ك ىي الثقافة السائدة

ُب الدكؿ العربية منذ استقبلؽبا ، فقد حجب سياؽ األتوقراطية العربية ميبلد ثقافة سياسية ذات مضموف ديبقراطي ك سبكن 
أب حد بعيد من خلق بنية مًتاصة نابذة ألم امكانية التحوؿ كبو الديبقراطية ، فلم تسمح باؼبشاركة االرادية اغبرة ك النزيهة ك 
ٓب توفر للمجتمع شركط التعبَت عن ذاتو ك استقبلليتو ك جعلت الدكلة متكورة على نفسها مهيمنة على كل مفاصل آّتمع 

، ك ُب ىذا االطار يبكن طرح أربع اشكاليات فكرية من شأهنا اؼبساعدة ُب تفسَت مصادر الثورات العربية ك دكر الثقافة 1
 :السياسية ُب انفجارىا ، تتعلق االشكاليات األربعة ب 

  كالواقع أهنا شكلت احدل النقائص اؼبفسرة لتأخر الدكؿ : قيمة اغبرية ك مكانتها ُب منظومة القيم السياسية العربية
العربية ، اذ أفقد غيأّا ك ضعف ترسخها ُب آّاؿ السياسي العريب النظم السياسية امكانية التطور على قدر من 

 .2التوازف ك االستقامة ك االقباز ك الًتاكم 
  شكل غياب اغبرية  أك ضمورىا ُب آّاؿ السياسي العريب أحد :أزمة اؼبشاركة السياسية ُب الًتاث الفكرم العريب

اؼبصادر اؼبفسرة ألزمة اؼبشاركة السياسية اليت تعرؼ بقدرة اؼبواطن على االلبراط بفعالية ُب الشأف العاـ ، فعلى 
الصعيد العريب تعا٘ب اؼبشاركة السياسية أزمة مستدامة على صعيد أشكاؽبا اؼبعركفة تقليديا من قبيل العمل اغبزيب ك 

 . االنتخابات ،كما أهنا ما زالت بعيدة كل البعد من ادراؾ اؼبعا٘ب ك اؼبضامُت اعبديدة ؽبا
  أثر اؼبقدس ُب صورة السلطة السياسية ُب الذىن الشعيب. 
  أزمة تطويع مفهـو الشورل دبفهـو الديبقراطية. 

      ك يشَت اعبدكؿ التإب أب بنية ثقافية مغاربية ال تشكل القيم الديبقراطية بعدا مركزيا فيها ، ك ىو ما أدل أب 
 :فقداف اؼبقومات األساسية لتطور العملية الديبقراطية ك بالتإب اليات ربقيقها 

 القيم الديمقراطية في الثقافة المغاربية         (1)الجدول رقم 

                                                           
 ًٌتشكل لدى األفراد فً هذا النوع من الثقافات نوع من األحاسٌس و المشاعر و الوعً و ٌقومون باصدار نوع من األحكام تجاه ذلك النظام السٌاس 

ككل ، كما ٌتعرؾ األفراد على عملٌة صنع القرارات السٌاسٌة و ٌدركون كٌفٌة تكوٌن البناءات السٌاسٌة و كل ما ٌتعلق بالعملٌة السٌاسٌة اال أن موقفهم من كل 
 : هذه العملٌة ٌكون نسبٌا ، للمزٌد من التفصٌل حول ثقافة الخضوع و ثقافة المشاركة أنظر 

  .185مولود زاٌد الطبٌب ، مرجع سابق ، ص - 

. 268-265 ، مرجع سابق ، ص ص «دور الثقافة السٌاسٌة فً تفجٌر الثورات العربٌة »أمحمد مالكً ، -
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 فً النظم السٌاسٌة ذات  تنطوي األدبٌات العلمٌة الحدٌثة على اجتهادات مهمة بخصوص مفهوم المشاركة السٌاسٌة و المضامٌن العمٌقة التً اكتسبتها والسٌما
" أو " الدٌمقراطٌة التشاركٌة " التارٌخ الدٌمقراطً ، من أبرز نتابج هذه االجتهادات ما أصبح ٌتداول فً الخطاب السٌاسً من مصطلحات و تسمٌات مثل 

كما هو الحال فً أوروبا الشمالٌة ، و كلها فً الواقع مفردات سٌاسٌة للداللة على التطور العمٌق الذي طال مفهوم " ندوات التوافق " أو " الدٌمقراطٌة التداولٌة 

  . 282المرجع نفسه ، ص : - المشاركة السٌاسٌة  ، أنظر 



النسب اؼبئوية لدعم آّتمع للقيم  الدكلة
 الديبقراطية

 53 اعبزائر

 65 اؼبغرب

 57 تونس

 51 ليبيا

أمحمد مالكً و اخرون ، مرجع سابق ، ص :  ، فً «من اللحظة الراهنة الى االفاق السٌاسٌة :  حضور التارٌخ » ولٌد عبد الحً ، :-   المصدر

187. 
      تستند التسلطية العربية ُب جانب منها أب بنية ثقافية تنطوم على تربير التسلط ، ك باؼبقابل فالديبقراطية ليست ؾبرد 
مؤسسات ك اجراءات فحسب بل ؽبا متطلباهتا ك أبعادىا الثقافية اليت تتمثل ُب ما اصطلح على تسميتو بثقافة الديبقراطية ، 
ك أثبتت الثورات العربية أف شعؤّا اقتنعت بأف اعادة صياغة أسس ك مرتكزات ك قيم الثقافة السياسية ك تعميم مبط جديد 
من الثقافة السياسية ال يناؿ إال بتغيَت مبط القيادة السياسية ك أشكاؿ العبلقات السياسية ك ؾبموعة القيم ك التقاليد اؼبرتبطة 

 ك ، 1ّٔا ، لتتسع بذلك مساحة العمل السياسي ك يربز الدكر ك اؼبكانة الطبيعية للمؤسسات ُب سياؽ عملية فبارسة السلطة
ؼبا كانت الثورة السياسية موصولة بالتحوالت الثقافية فبلبد أف تصحبها ثورة ثقافية موصولة بأفعاؿ التغيَت السياسي اليت 
يفًتض أف تنقل آّتمعات من طور ألخر ، ك قد تظهر ارىاصاهتا األكٔب ُب قلب التغيَت السياسي لكن استواءىا يتطلب 

 .2جيبل أك جيلُت لكي نصبح أماـ قواعد مرتبة إلمكانية القطع مع التقليد ك مع أنظمة الفكر القديبة 
      خبلصة القوؿ أف األتوقراطية العربية ك ىي تستميت ُب تكريس ثقافة اػبضوع ك االتباع ك حجب امكانية تكوف ثقافة 
سياسية مشاركة ك ديبقراطية سانبت من حيث ال تدرم ُب زرع بذكر ما ربصده اليـو أم عمليات اؽبدـ اعبارية ، فقد فشلت 
ُب افراغ ركح آّتمعات من اغبس السياسي ك من التطلع أب فبارسة السياسة ، كما سانبت بفعل احتكارىا للسلطة ك الثركة 
ك حصر دائرة االستفادة غَت اؼبشركعة من اؼبصدرين معا ُب أقلية ذبمعها عناصر قرابة الدـ ك الوالء ك احملسوبية ُب  خلق شرخ 

ؾبتمعي ساىم ُب رفع درجة كعي آّتمعات العربية بضركرة االنتقاؿ من التكيف مع الواقع أب تغيَته ،  لذا تقدـ ىذه 
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الثورات دليبل قاطعا على تطلع آّتمعات العربية أب بناء فلسفة سياسية جديدة ك ىو ما عربت عنو بوضوح شعارات الثورة ك 
 .مطالبها 

 المدخل النفسي : الفرع الرابع 
      برزت ؿباكالت متعددة لفهم ك تفسَت الثورات ك اعتمدت معظم التحليبلت على الرؤل السياسية ك التارىبية ك 

 الصعب فهم تاريخ الثورات الشعبية دكف ؿباكلة فهم غرائز اعبماىَت   االقتصادية ك االجتماعية مغفلة البعد النفسي ، اذ من
 ، فمعرفة نفسية اعبماىَت 1اليت تسعى لتغيَت مؤسساهتا ك تقـو أحيانا بثورات عنيفة من أجل ربقيق أماؽبا ك طموحاهتا 

يساعد على تقدٙب تفسَتات للعديد من الظواىر اليت تبدك غَت مفهومة اطبلقا بدكهنا ، ك عليو وباكؿ ىذا اؼبدخل حبث 
الذم يعرؼ " غوستاؼ لوبوف "العوامل النفسية اليت تدفع بالشخص للمشاركة ُب اغبركات الثورية،ك يتزعم ىذا اؼبدخل  

  ".ؾبموعة من التحوالت الفجائية ُب اؼبعتقدات ك األفكار ك اؼبذاىب"الثورة على أهنا
      يشكل زمن الرضوخ ك االستكانة أك الفًتة اؼبظلمة من تاريخ آّتمعات عصر االكبطاط ، ك تكوف قول التسلط ُب أكج 
سطوهتا ك حالة الرضوخ ُب أشد درجاهتا ، فتكوف اعبماىَت ُب حالة قصور كاضح ُب درجة التعبئة اليت تؤىلها للرد ك اؼبقاكمة 
ك ىو ما رباكؿ قول التسلط غرسو ُب نفسيتها ك قطع أم سبيل أماـ أم انتفاضة أك أمل ُب االنتفاضة ، إال أف اؼببلحظة 
اػبارجية اليت تقلل من قدرة ك طاقة الشعوب على التغيَت ٓب تستطع الغوص ُب كجداف ىذه الشعوب اؼبقهورة كي تتلمس 
بذكر التمرد ك االنتفاضة اليت تنمو بصمت ك بطء ك لكن بشكل أكيد ك حتمي ، فحُت ربُت ساعة االنتفاض تتفجر 

 .2الطاقات التغيَتية اليت تفاجئ أكؿ ما تفاجئ الفئة اؼبتسلطة ك تتجاكز ُب مداىا تصورات أكثر اؼببلحظُت اػبارجيُت تفاؤال 
رضوخ ظاىرم ك :      ك قد خلقت طبيعة النظم اغباكمة ك الشعوب على السواء ازدكاجية ُب العبلقة اليت ربكمهما 

عدكانية خفية ، ك تشكل ىذه االزدكاجية مرحلة كسطى بُت الرضوخ ك التمرد ، كُب ظل سيادة حالة االضطهاد ك التسلط 
تكوف اغبالة النفسية للشعوب قد بلغت درجة عليا من التوتر االنفعإب ك الوجودم العاـ فتدخل الشعوب ُب مرحلة من 

الغلياف الداخلي للعدكانية اليت كانت مقموعة بشدة ك اليت بدأت تطفو أب السطح ، خاصة أماـ تزايد حالة التبخيس الذاٌب 
ك الرغبة باإلحساس بشيء من العزة ك الكرامة ، ك تفجر ىذه اؼبشاعر بدكرىا عدكانية شديدة تزداد كطأهتا تدرهبيا دبقدار 

، ك نكوف بذلك أماـ الظاىرة اليت يسميها علماء 3تراكمها الداخلي ك عندما تصل العدكانية أب ىذا اغبد وبدث االنفجار 
ك اليت تتلخص ُب اػبيار بُت الفناء أك آّأّة ، فتصبح الثورة ىي السبيل الوحيد لتتخلص " رد الفعل اغبرج " األحياء ب 
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الشعوب اؼبقهورة من عقدة النقص ك اػبوؼ ك اعبنب اليت غرستها فيها أنظمتها اغباكمة ، ك لتحقق الشعوب  ذاهتا ك ترد 
  .1اليها االعتبار ُب نظر نفسها 

     يعد االحباط النفسي خاصة اذا اشتدت حدتو ك طالت مدتو سببا منطقيا ك جوىريا لبلنفجار ك الثورة على األكضاع 
القائمة ك االنتقاؿ من حالة البلفعل أب الفعل ، ك ينشأ االحباط النفسي عندما يكوف ىناؾ تباين ك تناقض بُت ما يريده 
االنساف ك يراه من حقو ك بُت كاقعو اؼبعاش ، ك قد سانبت العوؼبة ك ثورة االتصاالت ُب ىذا التباين ك من ٍب االحباط 

فأصبح الفرد العريب العادم على كعي ك ادراؾ حبياة ك ظركؼ معيشة االنساف ُب الدكؿ اؼبتقدمة ، ك لذلك أصبحت رؤيتو ك 
توقعاتو ؼبا هبب أف تكوف عليو حياتو ُب تناقض ك تباين كاضح مع كاقعو خاصة من ناحية حقوؽ االنساف ك اغبقوؽ 

 ، كما أف معاناة آّتمع من أزمات داخلية متبلحقة ك بقاءىا دكف معاعبة جذرية 2السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية 
 الذم يسيطر *يؤدم باؼبواطنُت أب درجات متفاكتة من القلق باالنتماء أب الوطن ك عدـ القدرة على معاعبة جذكر ىذا القلق

 .3على الشعوب 
       كطبقا لنظرية الدكافع يسعى االنساف لتحقيق حاجاتو األساسية أكال كاؼبأكل ك اؼبشرب ك اؼبسكن ك عند

ربقيقو ؽبذه االحتياجات تظهر لديو دكافع للحصوؿ على احتياجات أخرل مثل حقوقو السياسية ، فقد يثور االنساف لعدـ 
أك غبصولو على احتياجاتو األساسية ك تطلعو أب احتياجاتو االنسانية  (ثورة الفقراء)حصولو على احتياجاتو األساسية 

ك قد وبدث خليط من االثنُت ُب بعض األحواؿ ، فالطوفاف الثورم يتدفق بدافع اغباجات ك  (ثورة الطبقة الوسطى)األخرل 
ضغط اؼبمنوع ك القهر ك الظلم ك منع اغبريات ك التفاعل االستبدادم مع الشعب ، ك عليو فالثورة تعٍت اليقظة العقلية ك 
النفسية ك اغبسية ، ك اليقظة تفجَت لقدرات ك أحاسيس متأججة ُب األعماؽ البشرية سبنحها اآلليات اعبديدة للفهم ك 
االستيعاب ك االدراؾ ك التعبَت اغبضارم ك االنسا٘ب اؼبتفق مع ما فيها من الطاقات االبداعية اػببلقة البلزمة للتعبَت عن 

 .4رسالتها ك دكرىا اغبي 
     تتحرؾ ديناميكية األكجاع االنسانية كفقا ؼباكنة اغباجات ك تتجدد طاقتها ك قدراهتا ُب التعبَت عن آليات ارضائها ك 

تتعدد ىذه اآلليات ك تتطور كفقا لزمنها ذلك أف ارضاء اغباجات قبل قرف ىبتلف عن ارضاءىا االف ألف نوع اغباجات يتفق 
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ك الزمن الذم تتولد فيو ، ك من الطبيعي أف يؤدم  عصر العوؼبة ك التواصل اؼبعلوماٌب ك التفاعل االجتماعي أب انفجار ىائل 
ك كبَت ُب آّتمعات اؼبرىونة باغباجات ك ستتحقق تداعيات قاسية ألف البقاء ُب ؿبنة اغباجات ال يبكن التعايش معو ك 
القبوؿ بو ، ك سيدفع كل ذلك بالتأكيد أب حصوؿ ثورات عنيفة ُب آّتمعات اؼبخنوقة باغباجات ، كلن هتدأ الثورات إال 

 . 1بتوفَت األساسيات البلزمة إلطبلؽ طاقات البشر ُب فضاء اغبياة 
       يتوقع علماء النفس حدكث حالة االنفجار النفسي ُب آّتمعات اؼبكبوتة ك اؼبسلوبة االرادة ك اغبرية ك ىو ما حدث 
ُب آّتمعات العربية ك الذم يبكن أف نسميتو بصحوة الدفاع عن الكرامة ك النضاؿ من أجل رفع غمة االذالؿ ، ك ىو شعور 

الكتلة اغبرجة " ك اف كاف متأصبل ُب الشخصية العربية فقد ظل شبو كامن أب أف كصل ىذا الشعور اعبماعي باإلذالؿ درجة 
اليت أقنعت آّتمعات العربية ك رفعت قدرهتا على نبذ اػبضوع ك االذالؿ ك اعبنوح أب التغيَت ك ىو ما ٓب يكن متوقعا " 

 .حدكثو على كجو اليقُت 
 استناد للمداخل النظرية السابقة الذكر  فقط ك اليت تركز على  موجة الٌتغيَت كالثورات العربية ربليل ال يبكن     ك األكيد أنو 
يتمثل أساسا  بعدان جيوسًتاتيجيااالخَتة إال أف ؽبذه دالع ىذه الثورات  ُب افتو، كذلك على الرغم من مركزمالبعد الداخلي 

سياسٌية ُب اؼبنطقة ، كما يرتبط بذلك من تأثَت على اؼبصاّب اغبيوية لعدد من القول الكربل -ُب تأثَتىا ُب اػبريطة اعبيو
 ، ك من ىذا اؼبنطلق سنحاكؿ من خبلؿ اؼبطلب البلحق مقاربة دكر العامل اػبارجي ُب السيما الواليات اؼبتحدة األمريكية

 :الثورات العربية على ضوء عدد من النظريات 
في الثورات المغاربية على ضوء نظريات الفوضى الخالقة و المؤامرة ،  العامل الخارجي مقاربة دور: المطلب الثالث 

 نظرية الدومينو
    استأثرت اؼبنطقة العربية اليت عدت مركز ربديد اذباىات مستقبل اؼبنافسة الدكلية باىتماـ خاص ُب االسًتاتيجية األمريكية 

ك األكركبية ، ك قد حافظت االدارات اؼبتعاقبة ُب ىذه الدكؿ على ثبات أىدافها االسًتاتيجية ُب اؼبنطقة العربية ، ك منذ 
شبانينات القرف اؼباضي تنامى دكر مراكز األحباث ك الدراسات ُب توجيو ك التأثَت ُب صياغة قرارات السياسة اػبارجية لئلدارات 

األمريكية اؼبتعاقبة ذباه اؼبنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بوضع تصورات ك مفاىيم ك نظريات ك خطط لكيفية التعامل مع 
العآب العريب ك لتغيَت كاقعو دبا يتماشى ك اؼبصاّب الغربية ربت مسميات االصبلح ك األمن ك السبلـ ك حقوؽ االنساف،فربزت 

ك تفعيل نظرية الدكمينو اليت تعٍت تدحرج النظم *عديد النظريات اؽبدامة مثل اغبرب على االرىاب ك اغبركب االستباقية 
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 تجدر االشارة الى أن السٌاسات األمرٌكٌة تجاه  المنطقة العربٌة هً حصٌلة أراء و طروحات مراكز فكر المحافظٌن عامة و خبرابهم و المحافظٌن- 

:الجدد خاصة الذٌن ٌسٌطرون على هذه المراكز و األسبلة كثٌرة على هذه الصورة ٌمكن الكشؾ عنها فً ضوء الحقابق التالٌة   



، ٍب جاءت نظرية الفوضى اػببلقة كحل أخَت  كاحدا بعد األخر انطبلقا من اؼبفاعيل اليت أحدثها سقوط النظاـ ُب العراؽ
 للتعامل مع ىذه اؼبنطقة ، ك قد اقتضت الضركرة البحثية 
ؼبقاربة دكر العامل اػبارجي ُب الثورات العربية ،كما ستتم  االستناد أب طركحات نظرييت الدكمينو ك الفوضى اػببلقة 

 .االستعانة أيضا بآراء نظرية اؼبؤامرة اليت لقيت ركاجا كبَتا ُب األكساط العربية األكاديبية ك الرظبية 
 نظرية الفوضى الخالقة: الفرع األول 

  مكانة بارزة ُب األكساط االكاديبية ؾبددا عقب اندالع الثورات العربية اليت *      احتلت نظرية الفوضى اػببلقة 
 اليت سبثل احدل جوانب تطبيقات االسًتاتيجية األمريكية الشاملة ُب اؼبنطقة العربية ، ينطلق منظور االسًتاتيجية األمريكية 

 يرل أف الوضع اغبإب ُب اؼبنطقة العربية غَت مستقر ك أف األولُب بناء مفهـو نظرية الفوضى اػببلقة من فكرة قوامها اذباىُت 
الفوضى اليت تفرزىا عملية التحوؿ الديبقراطي ُب البداية ىي من نوع الفوضى اػببلقة اليت ردبا تنتج ُب النهاية كضعا أفضل فبا 

فَتل أف االستقرار ُب اؼبنطقة ىو العقبة اليت هبب أف تتغَت  االتجاه الثاني تعيشو اؼبنطقة االف حسب الزعم االمريكي ، أما
 ، ك على ىذا األساس  تستهدؼ نظرية الفوضى 1أب البلستقرار من أجل اهباد فرص أفضل للمصاّب األمريكية ىناؾ 

اػببلقة استحداث حالة فوضى ُب دكلة ما حىت لو كانت حليفة أك صديقة ك ربريض القول السياسية ك االجتماعية ُب 
الداخل للتحرؾ ك التعبَت عن رفضها لنظاـ اغبكم القائم الذم هبد نفسو أماـ احتمالُت ، اما أف يسقط هنائيا ك اما أف 

ىبضع للضغوط األجنبية ك ينصاع ؼبطالبها ، ك ُب اغبالتُت يقـو مهندسو الفوضى اػببلقة بإعادة بناء الدكلة ك تركيب قواىا ك 
، ك يلحظ اؼبتابع للشأف العريب اتساؽ األىداؼ العليا ألمركة العآب مع ارىاصات 2مؤسساهتا كفق ـبططاهتم ك أىدافهم 

الثورات العربية على أساس أنو اذا كانت البٌت االقليمية غَت مهيأة للقياـ بالوظيفة اؼبطلوبة أمريكيا ، يصبح اخراجها من دائرة 

                                                                                                                                                                                                       
مفهوم الضربة االستباقٌة الذي تبنته ادارة بوش االبن ٌهدؾ الى درء األخطار التً ٌمكن أن تقع مستقبال من خالل قٌام الوالٌات المتحدة بعمل انفرادي هذا -

" و ٌعد هذا المركز المعقل الربٌسً لكبار المحافظٌن الجدد تم تؤسٌسه على ٌد أحد كبار منظرٌهم و هو مركز المشروع للقرن األمرٌكً الجدٌد المفهوم طوره 
 ، لالطالع على معهد مانهاتنفً أهم معاقل الفكر المحافظ فً نٌوٌورك و هو " دٌفٌد فروم"، مصطلح محور الشر صدر عن الخبٌر الكندي " وٌلٌام كرٌستول

:تؤثٌر مراكز البحث  على السٌاسات االمرٌكٌة تجاه المنطقة العربٌة ، أنظر   
:  ، العراق مجلة دراسات اقلٌمٌة ، «مراكز األبحاث األمرٌكٌة و أثرها فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة ازاء القضاٌا العربٌة »هاشم حسن حسٌن الشهوانً ، -

.262-227 ، ص ص 2012، 26جامعة الموصل ، العدد   

 
*
 تعود الجذور الفكرٌة للفوضى الخالقة الى مجموعة من المفكرٌن و الفالسفة المتخصصٌن فً العلوم السٌاسٌة و العلوم االجتماعٌة و الفكر السٌاسً-  

الذي عده " الطرٌق الى الدٌمقراطٌة " فً مإلفه المعنون ب " ناتان شارنسكً " القدٌم و الحدٌث و المعاصر ، اذ ٌنصب البعض منهم أصولها الفكرٌة للمفكر 
القٌادة "فً مإلفه " كٌوهن " لرباسته ، و كذلك أفكار صاموٌل هنتنؽتون فً مإلفه صدام الحضارات ، و رإى و طروحات  (الخرٌطة الجٌنٌة )بوش االبن ب 

و هو من منظري المحافظٌن الجدد ، و أبحاث " راإول مارك ؼٌرٌشت " ، و كذلك كتابات "  الجٌش و رجال الدولة و الزعامة فً زمن الحرب : العلٌا 
 :و فإاد عجمً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر " برنارد لوٌس " مإرخٌن نافذٌن أمثال 

 ، 18الجامعة المستنصرٌة ،  العدد :  ، العراق المجلة السٌاسٌة الدولٌة، « الفوضى البناءة و أثرها على المعادلة األمنٌة الخلٌجٌة »وابل محمد اسماعٌل ، - 

  . 16 ، ص 2011

36-35، ص ص  (2012دار الكتاب العربً ، : سورٌا )، الربٌع العربً بٌن الثورة و الفوضى : الفوضى الخالقة رمزي المنٌاوي ، :- أنظر اٌضا -  

.16وابل محمد اسماعٌل ، مرجع سابق ، ص - 
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 .116رمزي المنٌاوي ، مرجع سابق ، ص -  

 



 كخيار بديل من االستقرار الذم ال «الفوضى»الفعل بتدمَتىا ك ادخاؿ مقدراهتا ُب عملية نزؼ مفتوحة دبا يًتتب على بث 
 . يتسق ك ديناميات اػبطط اؼبرسومة للجغرافيا السياسية العاؼبية 

     هتدؼ الفوضى اػببلقة  أب اجراء ضبلة طويلة من اؽبندسة االجتماعية تفرض بالقوة ، فالتدمَت البناء ىو الصفة اؼبركزية 
ؽبذه النظرية ، ك تقضي الفوضى اػببلقة اليت يعمل عليها بأف تقـو الواليات اؼبتحدة األمريكية بزرع الفوضى على حساب 

االستبداد ، دبعٌت أف الفوضى تصبح مظهرا من مظاىر اغبرية ك على اؼبعنيُت ّٔا اؼببادرة أب عملية بناء سياسي جديد يناقض 
االستبداد الذم تكفلت الواليات اؼبتحدة بإزاحتو أك تدمَته ، ك ىكذا يتاح للشعب اؼبعٍت االقداـ على خلق نظاـ جديد 

"  ، ك لئن كانت نظرية الفوضى اػببلقة تتأسس نظريا على ثنائية التفكيك ك الًتكيب إال أنو البد حسب 1جوىره اغبرية 
من احداث شيء من الفوضى ك اػبلخلة ُب آّتمعات العربية الراكدة سياسيا ، ألف ذلك سيخلق دينامية " شارانسكي 

الوقت قد حاف "   أف *"مايكل ليدف"جديدة توفر األمن ك االزدىار ك اغبرية ، انو العبلج بالصدمة ، ك ُب ىذا السياؽ أكد  
لكي تصدر الثورة االجتماعية من أجل اعادة صياغة اؼبنطقة العربية عرب تغيَت ليس النظم فقط بل اعبغرافيا السياسية كذلك انطبلقا من رؤية 

" اسًتاتيجية الفوضى اػببلقة فيقوؿ أهنا " دكرك نسورك " ، ك من ناحية أخرل يشرح  "خاصة تقود أب تصميم جديد لبناء ـبتلف
تتضمن استغبلؿ عناصر داخل آّتمع تتطلع كبو التغيَت ك دعمها عرب ربريك االعبلـ احمللي ك العاؼبي ك اخًتاع رمز يبكنهم التوحد حولو ك 

، كُب سياؽ حديثها عن الواقع العريب ك اؼبساعي األمريكية الرامية لدمقرطتو  2 " زيادة الضغط الدكٕب ذباه القول اليت يعارضوهنا
الوضع اغبإب ليس مستقرا ك أف الفوضى اليت تفرزىا عملية التحوؿ الديبقراطي ُب البداية ىي نوع من " أف " كونديليزا رايس " اعتربت 

  .3"  ..الفوضى اػببلقة اليت ردبا تنتج ُب النهاية كضعا أفضل فبا تعيشو اؼبنطقة حاليا 
      يبدك من قراءة متأنية لؤلفكار االنفة الذكر أف صناعة الفوضى نابعة من ايباف عقائدم عميق لدل صناع السياسة 

اػبارجية األمريكية ك القائم على فكرة مفادىا أف التغيَت كحده ال يكفي ك أف األكضاع الداخلية ُب اؼبنطقة العربية ك ثقافتها 
 :4ربتاج ربوال شامبل ، عموما تقـو نظرية الفوضى اػببلقة على عدة دعائم أساسية ىي 

فهي تقـو على بعث الشرخ العرقي اغباد ُب الدكؿ التوافقية القائمة على التوازف بسبب تركيبها : اطبلؽ الصراع العرقي -
 .العرقي 
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 استراتٌجٌة للحراك العربً-مقاربات سوسٌو: ثورات قلقة ،  (محررا)محمود حٌدر :  ، فً « فً الفوضى الخالقة على الطرٌقة األمرٌكٌة »معٌن حداد ، -  

   .168-167، ص ص  ( 2012مركز الحضارة لتنمٌة الفكر االسالمً ، : لبنان  )، 
*

 .الذي ٌعتبر قلعة المحافظٌن الجدد و المهتم بصٌاؼة مشروعات بوش السٌاسٌة للشرق األوسط " أمرٌكان أنتربراٌز "  عضو بارز فً معهد -

. 19وابل محمد اسماعٌل ، مرجع سابق ، ص -
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يقـو على ضرب الدكلة جبميع مؤسساهتا ك استبداؽبا بوالءات حزبية أك عشائرية ؾبتزأة قائمة على : اطبلؽ صراع العصبيات -
 .انتماءات قبلية 

اطالة أمد االختبلؿ األمٍت حبيث يشعر الناس أف ال ؾباؿ للعودة أب اغبالة اليت كانت سائدة قبل : ضرب االستقرار األمٍت -
 . اغبرب 

خلخلة الوضع االقتصادم ُب العمق كما حصل عقب اهنيار االرباد السوفياٌب مطلع تسعينات القرف اؼباضي ، حيث -
اهنارت اؼبؤسسات اؼبصرفية الرظبية ك ساد التضخم بسبب هتريب معظم الرساميل ك الودائع العامة بعد تسييلها أب خارج 

 .الببلد 
 .ك ىي كفيلة على اؼبدل الطويل بالنيل من العدك : التعبئة االعبلمية -

  :1 ىي مراحل متتابعةثبلثؿُب اؼبنطقة العربية عملية تنفيذ الفوضى اػببلقة  زبضع        ك 
 . تفكيك النظاـ العريب االقليمي من خبلؿ سياسة احملاكر مع أمريكا أك ضدىا  -
 .كضع النظم ُب حالة قلق مستمر ك هتديدىا بالتغيَت  -
ٍب تًتكها لصراعاهتا الداخلية حىت تصبح اغباجة أب  (الفوضى)اعادة صوغ النظم حبيث تقـو أمريكا بدكر اؽبدـ  -

 .التدخل ك الضبط األمريكي ضركرة 
فيظهر من خبلؿ شبكة  (الفوضى)     أما عن مدل االتساؽ بُت الفعل الثورم العريب االقليمي ك مركزية اؼبصطلح 

 :أفكار نسجت بعناية ، ترتكز على 
 .فشل آلية اغبرب اؼبباشرة على الطريقة األفغانية ك العراقية  -
 .دكر اللوبيات اؼبعوؼبة اليت تدفع باذباه تأزٙب مناطق الضعف ُب العآب  -
اعادة انتاج اؽبيمنة بوسائل عوؼبية جديدة ك ؿباكلة ربقيق جغرافيا سياسية أكثر قربا من مشركع الشرؽ األكسط  -

 .اعبديد 
السرقة اؼبنظمة للنفط ، حبيث أف غياب اؼبؤسسات يتيح لؤلنظمة اؼبؤقتة القبوؿ باؼبساكمات الضركرية لتأمُت بقائها  -

 .ُب السلطة 
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مركز دراسات الوحدة :  ، لبنان المستقبل العربً ، «النزعة المركزٌة فً الثورات العربٌة المعولمة :  الحرب على الفوضى الخالقة »فتحً العفٌفً ، -  

  .155-154، ص ص 2011 ، أوت 390 ، العدد 34العربٌة ، السنة 



        الواقع أف نظرية الفوضى اػببلقة عربت عن تيار قوم الـز جناح احملافظُت اعبدد ُب ادارة الرئيس األسبق بوش األكٔب 
مستمرة بالعمل ّٔا مع بعض " بارؾ اكباما"ك الثانية ، كعلى الرغم من بعض اخفاقاهتا عند التطبيق إال أف ادارة الرئيس اغبإب 

 .التعديبلت تصب كلها ُب نفس احملتول ك ىو خدمة اؼبصاّب األمريكية 
 

 
 نظرية الدومينو : الفرع الثاني 

 مفهـو العدكل الثورية أك ما يطلق عليها ب 2010     طرحت التطورات اليت تشهدىا اؼبنطقة العربية منذ هناية العاـ 
أنبية بالغة للعامل اػبارجي ُب احداث تغيَتات ُب دكلة ما ، ك قد خلصت بعض الدراسات اليت  اليت تعطي "نظرية الدكمينو"

كظفت ىذه النظرية ُب ؾباؿ النظم السياسية اؼبقارنة أب أف درجة ارتفاع أك البفاض الديبقراطية ُب دكلة ما ينتشر أب الدكؿ 
آّاكرة ، ك بالتإب فإف أم تغَت يطرأ داخل دكلة معينة يؤدم بالضركرة أب احداث تغَتات فباثلة ُب الدكؿ آّاكرة ؽبا فبا يشبو 

 .1 أثر العدكل

 Eisenhower"ايزهناكر"     ترجع البدايات الفكرية األكٔب لنظرية الدكمينو أب طركحات الرئيس األمريكي األسبق 
  لئلجابة عن سؤاؿ حوؿ أنبية منطقة 1954 أفريل 7الذم استخدـ اؼبصطلح ألكؿ مرة ُب مؤسبر صحفي عقده ُب 

  Copley press عن مؤسسةRobert Ritchards" ركبرت ريتشارد " اؽبند الصينية توجو اليو بو الصحفي 
أف اؼبنطقة قيمة خاصة بسبب انتاجها ؼبعادف تعد مهمة للعآب اغبر كذلك ىناؾ كم ىائل من التكتبلت البشرية زبضع ألنظمة .." فقاؿ 

ك اخَتا ىناؾ اعتبارات مهمة ؼبا يبكن أف ندعوه دببدأ الدكمينو الذم يعٍت أف صفا من أحجار الدكمينو يبكن أف ... ديكتاتورية ُب ىذه اؼبنطقة 
، ك خبلؿ سنوات العقد السادس  "..ك ىكذا يبكن أف تسقط الدكلة بعد األخرل ربت الشيوعية ...تسقط بفعل تأثَتات اغبجر األكؿ 

من القرف اؼباضي تنامت نظرية الدكمينو خاصة مع تطور السياسة الدكلية لبلرباد السوفياٌب الذم اذبو أب ؿباكلة كسب أكرب 
قدر من الدكؿ ك ضمها أب اؼبعسكر الشيوعي ، ك قد تبنت التطور اعبديد ُب ىذه النظرية بعض الصقور ُب اغبكومة 

  .2األمريكية آنذاؾ 
     ك اذا كانت نظرية الدكمينو قد استخدمت سابقا للتحذير من ـباطر عدكل الشيوعية فإهنا تستخدـ االف ُب اذباه اخر 
مؤداه أف الديبقراطية الليربالية اذا ما تركزت ُب بلد ما من البلداف الشمولية فإهنا ستنتشر ُب البلداف احمليطة ، ك استنادا أب 
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 -Peter Lesson , Andrea Dean, «The Democratic Domino Theory:An Empirical Investigation », American Journal of 

Political Science, Vol.53,No.3 ,Jul 2009, P . 533. 

 مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة،،« تطبٌقات نظرٌة النخبة و نظرٌة الدومٌنو فً بلدان الربٌع العربً»محمد علً محمود، سعد السعٌدي ، - 
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بررت الواليات اؼبتحدة األمريكية تدخلها العسكرم ُب العراؽ ك اعتربت أف قباحها ُب خلق " دكمينو الديبقراطية " فكرة  
نظاـ ديبقراطي بو سيؤدم أب دمقرطة الشرؽ األكسط ، ك تدعيما ؽبذا الطرح صرح الرئيس األمريكي السابق بوش االبن بأف 

، ككفقا لنظرية الدكمينوا " اقامة عراؽ حر ديبقراطي ُب قلب الشرؽ األكسط سيشكل حدثا فاصبل ُب الثورة الديبقراطية العاؼبية " 
الديبقراطية ستؤثر التغَتات اليت تطرأ ُب اؼبؤسسات السياسية لبلد ما على كبو فباثل ُب البلداف آّاكرة ، ك ىو ما سيؤدم أب 

انتشار اؼبد الديبقراطي ُب اؼبنطقة ك العآب ككل ، ك دبقابل ذلك سيؤدم تراجع الديبقراطية ك انتكاستها ُب بلد ما أب 
، ك من خبلؿ اسقاط نظرية الدكمينو على الثورات العربية يبكن أف نسوؽ صبلة 1تقهقرىا ك اكبصارىا ُب الدكؿ آّاكرة ؽبا  

 :2من اؼببلحظات 
  أف البلد العريب األكؿ ُب مصفوفة الدكمينو كانت تونس اليت فقد نظاـ بن علي مشركعيتو ُب ظل تنامي

حالة السخط الشعيب ك زبلي الغرب عنو ، أدل ذلك باحملصلة أب عدـ استقرار أكٔب أحجار الدكمينو 
 .العربية ك بالتإب سقوطها 

  أف الثورات العربية ركزت أساسا على اعبمهوريات العربية ذات األنظمة الرئاسية العسكرية اليت تتسم
كتونس، مصر،ليبيا ك سوريا ، ك ىذه البلداف ىي " األمنوقراطية " أنظمتها السياسية بسمة ما يعرؼ ب 

 .أحجار الدكمينو تتصف بتقارب شكل ك مضموف أنظمتها السياسية ككاقعها االجتماعي 
  ال تزاؿ األنظمة اؼبلكية ك الوراثية بأشكاؽبا اؼبختلفة أكثر سباسكا ألسباب داخلية ك خارجية ،ك اؼببلحظ أف

القول التغيَتية ُب ىذه الدكؿ ال تطالب بإسقاط النظاـ السياسي كمطلب رئيسي بقدر مطالبتها 
 . باإلصبلح الشامل الذم يبكن أف يفضي أب نفس النتائج اليت ابتغتها الثورات اليت سبقتها

     خبلصة القوؿ ، برغم االنتقادات اغبادة اليت كجهت ؽبذه النظرية خاصة تلك اليت رأت أهنا تتجاىل اختبلؼ الطبيعة 
االجتماعية لكل دكلة ك درجة التطور اغبضارم ك االجتماعي ك الثقاُب ، إال أف ىناؾ بعض الصحة ُب طركحاهتا جعل عديد 
احملللُت يلجأكف اليها لتفسَت األحداث العربية الراىنة ، اذ ينسحب منطق ىذه النظرية على ما حدث ُب تونس ك االنتشار 

دبجرد قباح الثورة ك انتشار " السريع للمد الثورم أب بقية االقطار العربية ، ك ُب ىذا السياؽ يؤكد اؼبفكر العريب عزمي بشارة أنو 

 " جاذبيتها ك ما تعرضو من امكانات التغيَت بواسطة ارادة الشعب ك قوتو على التحرؾ فإف الشعوب اليت تشعر بالظلم تستلهم النموذج للتحرؾ
3 .
 

                                                           
1
 - Peter Lesson , Andrea Dean , Op., Cit, P. 534.  

. 362-361محمد علً محمود ، سعد السعٌدي ، مرجع سابق ، ص ص - 
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 . 73، مرجع سابق ، ص فً الثورة و القابلٌة للثورة عزمً بشارة ، -  
3
  



   نظرية المؤامرة : الفرع الثالث 
      ذبد نظرية اؼبؤامرة قبوال كاسعا ك استثنائيا ُب البيئة العربية اليت تفسر فيها أحداث كثَتة عاشها العآب العريب على أهنا 

 ألحداث الداخلية من خبلؿ ؿباكلة رمى اغبمل ك اؿباكلة تربيرمؤامرة حاكتها أيادم خارجية ، ك يقتضي مفهـو اؼبؤامرة 
 ، أك بسبب عدـ القدرة على تفسَت اغبدث بعد حدكثو أك عدـ ظهور تبعيات ىذه األحداث على جهات أخرل خارجية

، بينما يرل اؼبعارضُت ؽبذه النظرية أف االذباه اؼبصر عليها ك اؼبتمسك ّٔا ال يبتلك أدلة قاطعة ك براىُت 1معٌت مقبوؿ لو 
كاقعية لتفسَت ظواىر معينة من حوؽبم لذلك كاف عبوؤىم لتحليل ماال يبكن تفسَته بأنو مؤامرة ، كما يتم استخدامها أيضا 

كثَتا ما يربز اػبطاب .                   2لتربير اؽبفوات ك أكجو القصور الذم تعانيو األنظمة العربية على ـبتلف األصعدة 
التآمرم ُب حاالت األزمات كضعف القوة كتراجعها كُب فًتات التحوؿ السياسي الثورم لذا نشهد ركاجا لنظرية اؼبؤامرة ُب 

، سواء لتفسَت بداية األحداث نفسها كتفجرىا أك تطورىا كمساراهتا البلحقة  خطابات ـبتلف القول كالفواعل كاعبماىَت
إعبلف لبدء اػبطة األمريكية  كاف دبثابة الثورات العربية دالع  أف افق النظرية ىذنصارأ ، ك ُب ىذا االطار يرل كمآالهتا
  ك "برنارد لويس"مفكرين أمثاؿ كمقاالت  بتصروبات ككتابات غربية كثَتةىذا الطرح  كاربطُب اؼبنطقة العربية ك  دةاعبدم

 اليت صورت اؼبنطقة العربية بصورة جديدة تشبو نسيجان كشكبلن جديدان للمنطقة العربية أشبو دبا حدث ُب  "تَتم ميساف"
 مشركع الشرؽ األكسط الكبَت الذم أطلقتو إدارة الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش ، ك قد مثل  اتفاقية سايكس بيكو

 .3  عبلمة كدليبلن اخر ؼبثل ىذا التوجو2004مارس /األمريكية ُب اذار
       ك حسب أنصار ىذا الطرح  سبيل السياسات الغربية ك األمريكية على كجو اػبصوص أب الضغط على اؼبنطقة العربية 
*حبيث ربدث فيها انقسامات داخلية ذبعلها تعا٘ب على مستول األفراد ك اغبكومات بصورة كاضحة من التفكك ك االنقساـ 

 

، فبا يبعث على كجود القابلية لًتسيخ مفهـو اؽبيمنة الغربية مركرا بتقسيم اؼبنطقة على اعتبار أف اؽبدؼ الرئيسي للسياسة 
اػبارجية األمريكية ُب القرف الواحد ك العشرين يقـو على دمج بلداف أخرل ك منظمات داخل حلوؿ توافقية تسمح بارتقاء 

                                                           
. 33، ص  (2009مكتبة الملك فهد الوطنٌة ، : السعودٌة  )،هاجس المإامرة فً الفكر العربً بٌن التهوٌن و التهوٌل علً بن ابراهٌم النملة ، - 

1
  

: لالطالع على حجج المإٌدٌن و المعارضٌن لنظرٌة المإامرة أنظر -
2
  

. 116-109المرجع نفسه ، ص ص -   

  .13-6، ص ص  (2007مطابع األهرام التجارٌة قلٌوب ، : مصر )، المإامرات حقائق أم نظرٌات فاروق عمر العمر ، :- أنظر كذلك -
3
 - Fadi Elhusseini , " The Arab Spring: Conspiracy Theory or National Will ? " , avaible at : 

 https://www.middleeastmonitor.com /middle-east/the-arab-spring-conspiracies-or-national-will , (2014-11-05). 
*
  تدعم عدٌد الوثابق والتقارٌر الؽربٌة هذا الطرح الذي ٌإكد المساعً الؽربٌة الهادفة لتفتٌت المنطقة ، نشٌر على سبٌل المثال ال الحصر الى - 

قدمها ربٌس وزراء وثٌقة اتحاد دول الشرق األوسط التً تعبر عن رإٌة المحافظٌن الجدد لإلمبراطورٌة األمرٌكٌة الجدٌدة ، وثٌقة القرن األمرٌكً الجدٌد 

 تحتوي على خطة ترمً الى تفكٌك جامعة الدول العربٌة و أن ٌكون لكل من اسرابٌل و تركٌا دور 2005اسرابٌل للربٌس األمرٌكً السابق جورج بوش سنة 

 مرفقة 2006التً قدمتها مجلة القوات االمرٌكٌة المسلحة على موقعها االلكترونً شهر جوان خرٌطة الشرق األوسط الجدٌد الرٌادة و أمرٌكا دور المراقب ، 

تحدث فٌه عن عملٌة تؽٌٌر الشرق األوسط من " حتى ال ٌهدأ القتال " و هو كولونٌل سابق فً الجٌش األمرٌكً له كتاب بعنوان " رالؾ بٌترز " بتقرٌر كتبه 
الناحٌة الجؽرافٌة تنشؤ عبرها دول جدٌدة و تنقسم دول أخرى ، و ٌعرض التقرٌر خرابط لمنطقة الشرق األوسط بشكلها الحالً و خرابط للشكل الذي ٌتم العمل 

 :على تحقٌقه مع تسمٌة الحدود الجدٌدة بؤنها حدود الدم ، أنظر 

 .55-54، ص ص  (2012المٌراث النبوي للنشر و التوزٌع ،: الجزابر)،الوثائق التآمرٌة على الدول العربٌة و االسالمٌة محمد بن عبد هللا االمام ، -

https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/5992-the-arab-spring-conspiracies-or-national-will


 ، ك تعتمد ُب ذلك على  ما يبكن أف نطلق عليو  بإسًتاتيجية األزمات اؼبفتوحة 1عآب ينسجم مع اؼبصاّب ك القيم األمريكية 
أمريكي من -ك ىي أشبو ما تكوف باألزمات العنقودية القابلة للتشعب ك االنتشار ، الشيء الذم يبكن اؼبشركع الصهيو
  .2احكاـ قبضتو على اؼبنطقة العربية ك توظيفها كموقع جيوسياسي ك كثركات طبيعية ـبزكنة  ُب خدمة مصاغبو

 الذم نشرتو ؾبلة كزارة الدفاع األمريكية ىذا الطرح حيث يهدؼ اؼبشركع أب تفتيت *" برنارد لويس"      يدعم ـبطط 
اؼبنطقة العربية كفقا ػبرائط دقيقة ، نشَت على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أب خريطة  اؿ افريقيا اليت تستهدؼ تفكيك اعبزائر ك 
ليبيا ك اؼبغرب ّٔدؼ اقامة دكلة الرببر على امتداد دكيلة النوبة دبصر ك السوداف ، دكيلة البوليساريو ، ك الباقي دكيبلت اعبزائر 

، ك حسب أنصار نظرية اؼبؤامرة  شبة أكثر من سبب يدفع الغرب دائما ؼبواجهة اغبالة العربية أبرز 3ك اؼبغرب ك تونس ك ليبيا 
 :4ىذه الدكافع ثبلثة 

صراع اؽبويات اغبضارية بُت حضارة غربية نازعة كبو اؼبادية ك أخرل عربية ظلت على سبيزىا خبصوصيتها االسبلمية ك -
 .توجهها أب العاؼبية على قاعدة أنسنة ىذه العاؼبية 

 .الدفاع الغريب الدائم عن مشركع الصهيونية التوراٌب ُب اقامة دكلة اسرائيل الكربل -
 .الصهيو٘ب على أىم ثركة اقتصادية ـبزكنة ُب األرض العربية ك ىي النفط–االستحواذ الغريب -

الذم أشار أب أف القول الكربل تستثمر ُب ثبلث " ريبوف ىيبوتش "        تعد اؼبنطقة العربية األكثر اخًتاقا على حد تعبَت 
 ، ك قد ساعدت صبلة 5الصهيو٘ب ك تفتت القول احمللية –موضوعات لتحقيق ىذا االخًتاؽ ك ىي النفط ك الصراع العريب 
 :6من اؼبؤشرات على جعل اؼبنطقة العربية موضع اخًتاؽ نذكر منها 

 .الضعف االقتصادم ك السعي أب تلقي اؼبساعدات -
-العجز العسكرم ك السعي أب ضباية خارجية من أم خطر يهدد بقاء الكياف السياسي أك أم من مقوماتو األساسية  -

 .افتقاد التماسك االجتماعي ك االستعانة باػبارج للمسانبة ُب صوغ البيئة آّتمعية بأبعادىا اؼبختلفة 
الثورات ىي صنيعة قول خارجية غربية كليست ىذه   أب فكرة مفادىا أفطبيق نظرية اؼبؤامرة على الثورات العربيةوبيلنا ت     

لن  (ردبا تكوف اقتصادية كردبا سياسية أك جيوإسًتاتيجية)كأف ىناؾ مصاّب ، نتيجة ؿبضة لفشل األنظمة الفاسدة اؼبستبدة 
                                                           

.74-73علً بن ابراهٌم النملة ، مرجع سابق ، ص ص - 
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. 155، ص  (2009دار المنهل اللبنانً، : لبنان ) ،السٌاسة األمرٌكٌة تجاه الوطن العربً بٌن الثابت االستراتٌجً و المتغٌر الظرفًمحمد مراد،- 
2
  

*
  برنارد لوٌس مستشرق برٌطانً األصل ٌهودي الدٌانة وفر الكثٌر من الذخٌرة األٌدٌولوجٌة إلدارة بوش فً قضاٌا الشرق األوسط و الحرب على-

 .االرهاب حتى أنه ٌعتبر بحق منظرا لسٌاسة التدخل و الهٌمنة األمرٌكٌة فً المنطقة العربٌة 

. 61-57محمد بن عبد هللا االمام ، مرجع سابق ، ص ص : - لإلطالع على خرابط مشروع برنارد لوٌس ، أنظر - 
3
  

.68-67محمد مراد ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
  

التداعٌات الجٌوستراتٌجٌةأحمد سعٌد نوفل و اخرون ، :  ، فً «استراتٌجٌة االختراق و اعادة التشكل : النظام االقلٌمً العربً »ولٌد عبد الحً ،- 
5
  

  . 60، ص  (2014المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، : لبنان )، للثورات العربٌة 

 . 63المرجع نفسه ، ص - 
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 ,  كتغيَت األنظمة كىذا ىبالف منطق الثورات اليت تعترب مشركع ربررم ؼبواجهة تبعية األنظمة كارهتاهنا باػبارجة تتحقق إال بالثور
السياسة اليت مارستها كسبارسها األنظمة نتيجة أف الثورات العربية ىي أمر طبيعي  يرل تيار اخر " نظرية اؼبؤامرة"ُب مقابل ك 

السياسة عديدة ؾكيرتكز ىذا التيار ُب تفسَته ؼبا جرل كهبرم باؼبنطقة على أسباب   ،  مدل سنُت حكمهاعلىالعربية 
سياسة اغبيف االجتماعي كاالقتصادم اؼبنتهجة ُب االستبدادية اليت مارستها ك سبارسها األنظمة العربية ضد شعؤّا ، القمعية 

اْب ،  ... االنظمة العربية باػبارجارتباط  ، ازدياداعبهوم البلداف العربية كاليت لبرىا الفساد كاحملسوبية كالتفاكت االجتماعي ك
كىي سبثل  أكثر من حافز كعامل كسبب لتحٌرؾ الشعوب العربية ضد انظمتها كالثورة  كتبدك ىذه العوامل حقيقية ُب أغلبها

 .  ألف تلك االنظمة قد فقدت مربرات كجودىا أماـ شعؤّاك إلسقاطهاعليها 
 

 خالصة الفصل 

     اقتضت طبيعة التحوالت السياسية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية بكل معطياهتا ، أبعادىا ك ذبلياهتا اعتماد اؼبفاىيم 
، ك االستعانة بالنظريات السابق " الثورة " ، " االصبلح السياسي " ، " التحوؿ الديبقراطي " اؼبفتاحية الثبلثة السابق ذكرىا 

ذكرىا ك اليت سيتم اسقاط طركحاهتا ُب الفصوؿ البلحقة ُب ؿباكلة لئلؼباـ باؼبوضوع ؿبل الدراسة ك حبث ك ربليل خلفياتو، 
جوانبو ك أبعاده  ، ك هبدر التأكيد على أف  الثورة من أجل الديبقراطية تبقى ؾبرد طريق بكل ما تصنعو أفعاؽبا داخلها من 

مراحل انتقالية  قد تطوؿ أك تقصر ، أما بلوغ عتبات آّتمع الديبقراطي فإنو قد وبتاج أب مدل زمٍت أطوؿ ك ذلك للتمكن 
من توطُت دعائم الديبقراطية ك آلياهتا ك مؤسساهتا ُب آّتمع ، ك ال يعترب قباح التحوؿ الديبقراطي بعد الثورات أمرا مؤكدا اذ 

 . يرتبط أشد االرتباط بتجارب الفاعلُت السياسيُت ك درجات كعيهم ك كذا مستول سبثلهم للثقافة الديبقراطية  

 

 

 

 



 

 

:انفصم انثاوٍ   

 

انتحىالث انسُاسُت انثىرَت فٍ 

: انمىطقت انمغاربُت   

 تىوس ومىرجا  

 

 
 



 ،  ك  العربيةدكؿثورة تونس ىي الشرارة األكٔب اليت أشعلت الثورات العربية ُب مصر كليبيا كاليمن كسوريا كغَتىا من اؿ      
قد يكوف من الصعب عمليا ؿباكلة القياـ بالبحث عن ثورة أك حراؾ شعيب ُب طور التحوؿ ك التحرؾ لتقييمو ك دراسة 

مضمونو ك ؿباكلة اػبركج بعد ذلك بنتائج ك تقييمات ربلل ما جرل ك تأخذ العربة للمستقبل كما ُب حالة التحوالت اليت 
تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ، مع ذلك ك استنادا أب اؼبعطيات الراىنة ك اؼبعلومات اؼبتوفرة سيتم العمل على االحاطة دبختلف 

 .جوانب ك ذبليات ىذه الثورة ك حبثها بالدراسة ك التحليل 
 ؽبذا الفصل ظبات النظم السياسية اؼبغاربية لتبياف البيئة اليت مهدت المبحث األول     ك كخلفية البد منها سنستعرض ُب 

ؽبذه الثورات الشعبية ك اغبركات االحتجاجية ، كمن ٍب التطرؽ أب طبيعة ك ظبات النظاـ التونسي باعتباره النموذج ؿبل 
الدراسة ُب ىذا الفصل ،  ٍب حبث  دكافع التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، ُب حُت سيخصص 

 لدراسة الثورة التونسية عرب حبث ك ربليل عوامل اندالعها ، مسارىا ، خصائصها ك اؼبواقف االقليمية ك المبحث الثاني
 المبحث الرابع مؤشرات التحوؿ ُب اؼبشهد السياسي التونسي بعد الثورة ، أما المبحث الثالثالدكلية ازاءىا ،  لنرصد ُب 

 .   فسيخصص لبحث أبرز التحديات اليت تعًتض العملية االنتقالية ُب تونس ك فرص ذباكزىا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سمات النظم السياسية المغاربية و دوافع التحول : المبحث األول 
    اف دراسة ظبات النظم السياسية اؼبغاربية ك توضيح طبيعتها ك طرؽ عملها سيساعد على فهم طرؽ تعاملها مع التحوالت 

 من جهة ،  ك معرفة أسباب اندالعها من جهة أخرل ،  لذا كاف لزاما عليا 2011السياسية اليت تشهدىا منذ مطلع العاـ 
كخطوة أكٔب ربديد السمات اليت تشًتؾ فيها النظم اؼبغاربية ُب اؼبطلب األكؿ ، ليتم التطرؽ ك بكثَت من التفصيل لطبيعة ك 
ظبات النظاـ السياسي التونسي ُب عهد بن علي باعتباره النموذج ؿبل الدراسة ُب ىذا الفصل ، ليخصص اؼبطلب الثالث 

 : لبحث دكافع التحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية 
سمات النظم السياسية المغاربية  : المطلب األول 

نوردىا  بالرغم من االختبلفات اؼبهمة بُت النظم السياسية اؼبغاربية إال أهنا تتفق ُب الكثَت من السياسات ك اػبصائص       
 : ُب االٌب 

فالدكؿ اؼبغاربية حبدكدىا الراىنة ىي نتاج ؾبموعة من التطورات اليت تعرضت ؽبا اؼبنطقة ك اليت : الخبرة االستعمارية - 1
خضعت دكؽبا ؼبختلف أشكاؿ السيطرة االستعمارية  ك أساليبها  كانت من بينها تكالب القول االستعمارية عليها ، فقد

 ، فالدكؿ 1كما أهنا حديثة العهد بالتخلص من تلك السيطرة اليت خلفت العديد من االثار السلبية على كافة األصعدة
اؼبغاربية  خرجت من رحم الظاىرة االستعمارية  ك اكتسبت بذلك ىشاشة جوىرية ُب بنية الدكلة ك طبيعتها األكلية فلم تكن 

نتاجا طبيعيا ؼبعطيات البيئة االجتماعية ك االقتصادية أك استثمارا ؽبا ،كما أهنا ٓب تكن من جانب اخر امتدادا للتجربة 
 . السياسية العربية التأرىبية 

 اذ تشًتؾ األنظمة اؼبغاربية بعدـ فبارسة الديبقراطية اغبقة ك اليت ال يبكن تغطيتها باالنتخابات :الجمود السياسي -  2
الشكلية ك اغبياة النيابية اؼبعقدة اليت يشؤّا الشك بنزاىتها ك مدل تعبَتىا عن نبض الشارع اؼبغاريب ، فقد عانت  الدكؿ 

اؼبغاربية منذ استقبلؽبا من أزمة حكم الزمت سياؽ تطورىا السياسي بالرغم من كل ؿباكالت التغيَت ك التحديث ك الدمقرطة 
اليت شهدهتا ك حاكلت ادخاؽبا على بنيتها السياسية ،  اذ عجزت كل السياسات ك الربامج عن تطوير ك تعزيز اغبياة 

السياسية كوهنا جاءت دبحاكالت جزئية أك شكلية أك ظرفية أك برغماتية ٓب سبس جوىر اؼبشكلة ك أبعادىا اغبقيقية، ك ٓب 
 ، ك يرجع ذلك أب ركوهنا 2تتوصل أب تأسيس ؾباؿ سياسي حقيقي ك حديث مبٍت على مقتضى السياسة اؼبدنية اؼبعاصرة 

 . كبو تسيَت األمور كفقا لركتُت ك بَتكقراطية أجهزة الدكلة دكف التطلع لتحقيق نتائج تشكل انتقاؿ نوعي للبلد 

                                                           
1
 .20، ص (مركز دراسات الوحدة العربٌة ،د س ن: لبنان ) ، النظم السٌاسٌة العربٌة قضاٌا االستمرار و التغٌٌر علً الدٌن هالل ، نٌفٌن مسعد ، - 
2

 .164 ، ص 2012 ، 51جامعة بؽداد ، العدد :  ، العراق دراسات دولٌة ، « ؼٌاب األٌدٌولوجٌة عن الثورات العربٌة »أحمد عبد الكرٌم ، - 



 ، فلم يكن ؽبا تعاظم نزعة االستئثار بالسلطة و مقاومة األنظمة  لجميع مبادرات االنتقال الى الديمقراطية الحقة- 3
مواقف ثابتة ك جوىرية ازاء التحوالت ك التجارب الديبقراطية بل استبعدهتا من براؾبها السياسية ، ك عملت على اخضاع 

الشعوب إلرادهتا ك قمع صبيع مظاىر التحرر من قبضة السلطة اغباكمة اليت باتت تعرؼ دبفردات ؿبددة مثل الشخصانية أك 
  .1الفردية أك الشمولية ك غَتىا من اؼبسميات رافضُت الواقع اؼبتطور ك التقدـ الذم تعيشو بلداف العآب اػبارجي 

يرجع غياب ك تراجع دكر اؼبؤسسات ُب مواجهة دكر النخب اغباكمة ُب اغبياة : غياب أو ضعف الجانب المؤسسي-4
السياسية اؼبغاربية أب بقاء اغبكاـ ُب السلطة لفًتة طويلة فبا أدل أب سبركز السلطة ُب أيديهم دبا يعنيو ذلك من احتكار للثركة 
ك ؼبقاليد اغبكم  ك غَتىا ، ك يبكن ارجاع ىذه النظرة اؼبعادية للمؤسسية من قبل صناع القرار اؼبغاربة أب اػبوؼ من القيود 

 .2اليت يبكن أف تضعها اؼبؤسسات التشريعية ك القضائية عليهم ك اخضاعهم للمساءلة 
تعا٘ب األنظمة اؼبغاربية من أزمة شرعية بدرجات متفاكتة ك تتجسد ىذه األزمة ُب أف الصيغ  :*اشكالية الشرعية - 5

السياسية اليت تبنتها النخب اغباكمة ظلت قاصرة عن استيعاب التحوؿ االجتماعي اؽبائل أك التعامل معو سلميا من خبلؿ 
توسيع قنوات اؼبشاركة السياسية،بل على العكس من ذلك  فقد ًب تضييق قنوات اؼبشاركة القائمة ُب معظم األقطار اؼبغاربية 

اليت ٓب ربصل بعض أنظمتها على شرعيتها بشكل ديبقراطي ، فبا أدل أب خلق صعوبات ُب عملية التنشئة السياسية ك 3
غياب األسلوب الديبقراطي ُب اغبكم ك استخداـ األساليب القمعية من أجل احملافظة على السلطة ، ك الواضح أف ىناؾ 

 مسافة كاسعة بُت اؼببادئ اليت تتغٌت ّٔا النظم اؼبغاربية ك بُت حقائق اؼبمارسات السياسية 
 .4ك االدارية كلدت احباطا عاما لدل احملكومُت ك عزكفهم عن االىتماـ اعبدم أك اؼبشاركة الفعلية  

 باالستناد أب عدد كبَت من اؼبواد الدستورية ذات الصلة كذلك محورية دور رئيس الدولة في اطار عملية صنع القرار-  6
، ك مؤدل ىذه اػباصية باإلضافة أب تعطيل آلية 5مع بعض االختبلفات بُت حالة ك أخرل تبعا لطبيعة النظاـ السياسي 

                                                           
1

، مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة  ، «دراسة فً األسباب و النتابج :  محددات التفاعل و التؤثٌر بٌن الثورات العربٌة »اسراء أحمد جٌاد ، - 

 .36 ، ص 2013 ، 43الجامعة المستنصرٌة ، العدد : العراق 

مركز دراسات الوحدة العربٌة:، لبنانالمستقبل العربً  ، « السمات المشتركة للنظم العربٌة و تعاطٌها مع المتؽٌر الثوري »عبد الحً علً قاسم ، - 
2
  

 . 16 ، ص 2012، ماي 399، العدد 35السنة 
*
  ٌعنً مصطلح الشرعٌة قبول الحكام من قبل المجموعة ، و بموجب معاٌٌر و قٌم تستمد جذورها من الحالة التؤسٌسٌة للعالقات االجتماعٌة ذاتها - 

و الشرعٌة هً قٌمة سٌاسٌة بذاتها و ثقافٌة بجوهرها كما أنها قدرة النظام السٌاسً على تكرٌس القناعة لدى ؼالبٌة المحكومٌن بؤن المإسسات السٌاسٌة القابمة 
هً األكثر مالبمة للمجتمع و أفضل من أٌة مإسسات أخرى ٌمكن اقامتها ، مما ٌمنحها من حٌث النتٌجة الحق فً طلب الطاعة والخضوع  و النظام السٌاسً 

 :ٌكون شرعٌا عند الحد الذي ٌشعر مواطنوه أنه صالح و ٌستحق التؤٌٌد و الطاعة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر
جامعة دمشق ،  المجلد :  ،سورٌا مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة و القانونٌة ، « النظام السٌاسً و جدلٌة الشرعٌة و المشروعٌة »أحمد ناصوري ، - 

 .384 ، ص 2008 ، العدد الثانً ، 24
3
 . 383المرجع نفسه ، ص -  
4

 . 15 -14، ص ص  (1984دار الشروق ، : مصر ) ، شرعٌة السلطة فً العالم العربًأحمد بهاء الدٌن ، - 
5

 .640، ص  (2010مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ) ، كٌف ٌصنع القرار فً األنظمة العربٌة، (محررا)نٌفٌن مسعد - 

فباإلضافة الى قٌام ربٌس الدولة برسم السٌاسة العامة لدولته و اختٌار ربٌس الوزراء منفردا أو بالتشاور مع أطراؾ أخرى فإنه ٌتمتع بصالحٌات تشرٌعٌة - 
تتمثل فً حقه فً اقتراح مشروعات القوانٌن و التشرٌع فً ؼٌر دورات انعقاد المجلس اذا اقتضى األمر ورد القوانٌن و حل المجلس و هو ٌملك الحق فً اعالن 

حالة الطوارئ بكل ما ٌترتب علٌها من  توسٌع صالحٌات ربٌس الدولة بؤكثر مما هً علٌه لمواجهة  الظروؾ ؼٌر االعتٌادٌة  ، ٌضاؾ الى كل ما سبق أن 



تداكؿ السلطة اضعاؼ القدرة على مراقبة اداء الرئيس حبيث يسمح لو طوؿ أمد رئاستو خبلق شبكة كاسعة من العبلقات ك 
، ك على الرغم من بعض التعديبلت 1اؼبصاّب اليت يصعب زبللها ك يفقده اغبرص على ربقيق اقباز ُب هناية عهدتو الرئاسية 

الدستورية ُب اطار كل من النظم اعبمهورية ك اؼبلكية إلعادة توزيع السلطة بُت رئيس الدكلة ك رئيس الوزراء أك لتعزيز دكر 
 . فإف الصورة العامة ك الفعلية لدمج السلطات ظلت على حاؽبا  (1992اؼبغرب ُب دستور )الربؼباف ُب اطار النظاـ السياسي 

كتعبَت عن حاجة الوجود ك ضركرة البقاء ك االستمرار يبدكا قاعدة مشًتكة ما بُت األنظمة   :التوريث السياسي - 7
اليت وباكؿ حكامها تكرار أنفسهم بالتوريث لسًت عيوب ذبارّٔم ك اغبيلولة دكف ؿباسبتهم ك  ك 2اؼبغاربية  ك العربية عموما

سبديد التجربة نفسها ببل انتقاد ك تقوٙب ك بدعول االستمرار ك التواصل ، ك مقابل تغَت النخب السياسية ُب األنظمة الغربية 
 ، كُب ىذا السياؽ سجل حكاـ اؼبنطقة عموما من 3ربافظ األنظمة اؼبغاربية على ربجر لببها اغباكمة أب أطوؿ مدل فبكن 

اعبمهوريُت أرقاما قياسية للبقاء ُب السلطة ك التمسك باغبكم ك عدـ تسليمو لآلخر كعليو غاب مبدأ التداكؿ على السلطة 
 . ُب الواقع اؼبغاريب 

 حيث زاكجت بُت احتكار السلطة ك اؽبيمنة االقتصادية ك ىو ما ساعد  احتكار النخب الحاكمة للثروات الوطنية- 8
 .على ربوؿ القول البَتكقراطية اغباكمة أب قول طبقية طفيلية جديدة تتسم بالنهب ك االغًتاب عن مصاّب ببلدىا الوطنية 

 استنادا على عدد اعتماد الحل األمني كوسيلة للتخلص من الخالفات التي نشأت بين النظم الحاكمة و الشعوب- 9
من " كبَت من األجهزة األمنية ذات االختصاصات اؼبتداخلة ك اليت امن القائموف عليها باللعبة الصفرية ُب آّاؿ السياسي 

 . 4" فهو ضدم ... ليس معي 
فبالرغم فبا تضمنتو دساتَت الدكؿ اؼبغاربية ك القوانُت اؼبنبعثة عنها فإننا قبد أف تلك ،  تعددية سياسية و حزبية شكلية- 10

، فلقد سبت ترصبة العديد من الدساتَت ك القوانُت األساسية للدكؿ اؼبغاربية على أساس "كفق القانوف "النصوص مقيدة بعبارة 
تكريس سلطة النظاـ القائم ك قمع اغبريات الفردية ، ك يبكن القوؿ أف عملية االنتقاؿ أب التعددية السياسية جاءت دببادرة 
من قبل األنظمة السياسية اغباكمة لتحقيق أىداؼ زبدـ سياستها القائمة بالشكل الذم يضمن أف تظل ىذه التعددية ضمن 

                                                                                                                                                                                                       
الخ ، هذا و تتكرس أرجحٌة دور الربٌس  بشكل واضح فً ....الربٌس ٌتمتع بصالحٌات قضابٌة تتمثل فً تعٌٌن القضاة و ترإس أرفع المإسسات القضابٌة 

أو " ضامن دوام الدولة و استمرارها " النظم الملكٌة و ذلك بعدة وسابل منها المماهاة بٌن شخص ربٌس الدولة و كٌان الدولة نفسها ، كما فً اعتبار الملك هو 

 . 641المرجع نفسه ، ص : النص على أن ذاته ال تمس أو اتخاذه مرجعا للسلطات الثالث ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
1
 .645المرجع نفسه ، ص -  

2
 .64،  (2003المإسسة العربٌة للدراسات و النشر، : لبنان )، التورٌث السٌاسً فً األنظمة الجمهورٌة العربٌة المعاصرة خلٌل أحمد خلٌل ، -  

3
 . 50-48المرجع نفسه ، ص ص-  

4
جامعة النهرٌن ، المجلد :  ، العراق قضاٌا سٌاسٌة، " دراسة تحلٌلٌة حول أسباب انهٌار النظم : الثورات العربٌة و استحقاقات التؽٌٌر " وصال العزاوي ، -  

 .160-158 ، ص ص 2012، العدد األول ، 26



اغبدكد اؼبرسومة ؽبا من خبلؿ تدعيم قدرة ىذه األنظمة على االستمرار ، ك من ٍب اكسأّا نوع من الشرعية السياسية لضماف 
  .1بقاءىا ُب اغبكم أطوؿ مدة زمنية 

 فالفساد ظبة مبلزمة للدكلة اؼبغاربية ك العربية اؼبعاصرة  ارتبط ارتباطا كثيقا بواقع السلطة السياسية ُب :تفشي الفساد - 11
اؼبغرب العريب ك ربديدا ُب ظل غياب الشرعية ك أشكاؿ اؽبيمنة ك الديكتاتورية ، ذلك أف الدكؿ اؼبغاربية كعلى العكس فبا 
ىو سائد ُب الديبقراطيات الغربية أصبحت سبارس السياسة فيها كطريقة رئيسية للوصوؿ أب ذبميع الثركات الفاحشة من 

، ك يعكس الفساد 2خبلؿ استخداـ اؼبنصب السياسي ك اخضاع اؼبؤسسات السياسية ك االقتصادية ػبدمة اؼبصاّب الفردية 
 .مدل غياب اؼبؤسسات السياسية الفاعلة للدكلة كإحدل مرتكزات الديبقراطية 

 ك اليت أنتجت ُب أحسن األحواؿ انفتاحا سياسيا ؿبدكدا ، فلم تسمح بعض ضعف دور المعارضة السياسية- 12
األنظمة اؼبغاربية للمعارضة بالعمل على الساحة السياسية كعملت على حظر نشاطها ك الوقوؼ حبـز ضد أم اجراء تقـو بو 
كىو ما جعلها تتخذ من اؼبنفى أسلوب لنشاطها السياسي ، كبالرغم فبا تعرضت اليو من أساليب متنوعة  لت االبعاد ك 

االقصاء ك التهميش فقد استطاعت  أف ذبد ؽبا قاعدة كاسعة على مستول الشارع اؼبغاريب ك أف تعمل على طرح مطالبها ُب 
االصبلح السياسي ك الدستورم داخل قبة الربؼباف فبثلة ُب عدد من النواب ، كالضغط باذباه كضع تلك اؼبطالب موضع 

 .3التنفيذ ك ىذا قبده ُب عدد قليل من الدكؿ اؼبغاربية كالعربية عموما 
      خبلصة القوؿ ، سبسكت النخب اؼبغاربية  برؤيا احادية سبنع االخرين من اؼبشاركة ك ذبيز لنفسها استخداـ كل كسائل 
القمع ك مؤسساتو ضد معارضيها ك من ؽبم رأم اخر ، ك ٓب تعد االجراءات الًتقيعية المتصاص نقمة الشارع كافية خاصة 

، ك بالنظر لكوف تونس مبوذج الدراسة ُب ىذا بعد انكسار حاجز اػبوؼ الذم كانت تديره ىذه األنظمة ضد شعؤّا 
الفصل سيتم حبث طبيعة ك ظبات  النظاـ السياسي التونسي ُب عهد بن علي ُب اؼبطلب التإب سبهيدا لدراسة كحبث الثورة 

 :التونسية بالتفصيل الحقا 
النظام السياسي التونسي في عهد بن علي طبيعة و سمات : المطلب الثاني 

 عندما انقلب 1987 نوفمرب 7بتاريخ  *كانت نقطة البداية مع النظاـ السياسي التونسي بقيادة زين العابدين بن علي     
كأعلن ُب أكؿ خطاب رئاسي للعهد اعبديد أف بورقيبة أصبح حبالة عجز مطلق عن االضطبلع بأعباء  ، على الرئيس بورقيبة

                                                           
1
 . 192 ، مرجع سابق ، ص االصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحازم صباح حمٌد ، -  

2
 .1041، ص  (1997منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : سورٌا ) ، المجتمع المدنً و الدولة السٌاسٌة فً الوطن العربًتوفٌق المدٌنً ، -  

3
 . 208حازم صباح حمٌد ، مرجع سابق ، ص -  

*
شهادة الدراسة   ولدا ، لم ٌحصل بن علً على11 فً حمام سوسة و كان الرابع فً أسرة متواضعة مإلفة من 1936 سبتمبر 3ولد زٌن العابدٌن بن علً فً  - 

أنه " نوفٌل أوبسرفاتور" ربٌس مجلة " جان دانٌٌل " الثانوٌة وٌزعم البعض أنه ترك الثانوٌة فً الصؾ الخامس ، إال أنه لم ٌتردد فً أن ٌشرح فً مقابلة مع 
"  بعد أن نال دبلوم من مدرسة إالدرس الحقوق بعد استقالل تونس و قام بانجاز مشرؾ بدراسة االقتصاد ساعتٌن فً الٌوم ، و لم تنطلق مسٌرة بن علً فعلٌا 

بفرنسا ، ثم درس فً المدرسة العسكرٌة العلٌا لالستخبارات و األمن فً الوالٌات المتحدة لمدة " شالون سور مارن "ثم من مدرسة المدفعٌة فً " سان سٌر 



مهامو برفع بن علي كأعرب عن احًتامو لسابقو ك لتضحياتو الكبَتة ، ك باشر  رئاسة اعبمهورية مؤكدا ذلك بتقرير طيب
اقامة دكلة القانوف : ك عرض االصبلحات اؼبقرر اجراءىا  كالتجديد كظبى عهده بالعهد اعبديد كاإلصبلحشعارات التغيَت 

، النضاؿ ضد الفساد  ك اعطاء اغبريات العامة ك تقوية  التضامن االسبلمي ك العريب كبعث ركح جديدة ُب النظاـ السياسي 
 الشعب التونسي يستحق حياة سياسية متطورة قائمة فعبل على تعدد األحزاب ك تعددية اؼبنظمات "ك االفريقي ك اؼبتوسطي ، ك أكد أف 

أف يكتسب شرعية مرحلية عربت عنها "  نوفمرب7بياف "كقد استطاع من خبلؿ األىداؼ اؼبعلنة ُب  ، 1"  ..اعبماىَتية 
كعملت القيادة ، االستجابة الشعبية العامة كحالة االصطفاؼ ألغلب األطياؼ الفاعلة ُب الساحة السياسية كاالجتماعية 

كاغبد ُب الوقت ذاتو من التجاذبات   الشرعية التارىبيةكإكسأّاالسياسية على ىذا االصباع ُب اذباه مركزة السلطة اعبديدة 
 الغاء ؿبكمة أمن األيديولوجية اليت كانت هتدد النظاـ السابق كتشق آّتمع التونسي كذلك عرب اطبلؽ االرادات اؼبقموعة ك

كبعث حالة من االرتياح من خبلؿ ، توفَت شعور باؼبشاركة كالقياـ بعمليات استباقية ُب االصبلح السياسي كالقانو٘ب الدكلة 
، 2" اغبركة االسبلمية كالتيار اليسارم كالليربإب" االذباىات الفاعلة ُب الساحة الفكرية كالسياسية ةصبلة من اؼبزايا ىدفها طمأف

: يبكن رصد أىم اػبطوات اليت أعلنها بن علي على الصعيد السياسي فيما يلي  ىذا ك
".  هبوز لرئيس اعبمهورية أف وبدد ترشحو مرتُت متتاليتُت" بند الرئاسة مدل اغبياة كإلغاءتنقيح الدستور - 
السعي أب بناء حالة من الوفاؽ الوطٍت حيث دعا اؼبعارضة أب توقيع ميثاؽ كطٍت يكوف أساسا للمرحلة اعبديدة شاركت ُب -

مناقشتو ـبتلف القول السياسية كاغبزبية كالنقابية التونسية 
. الغاء نظاـ اغبزب الواحد   ك1988اصدار قانوف األحزاب السياسية ُب مام -
( 2003،1993،1990،1988)تنقيح آّلة االنتخابية عدة مرات - 
 باؼبائة ُب انتخابات 25 باؼبائة من اصبإب اؼبقاعد ُب ؾبلس النواب ٍب ارتفعت أب حدكد 20حصوؿ اؼبعارضة على نسبة - 

2009 .

                                                                                                                                                                                                       
عشرٌن شهرا و لدى عودته تقلد منصب مدٌر لألمن العسكري لمدة عشر سنوات ، ثم خدم كملحق عسكري فً المؽرب و اسبانٌا ، وسمع التونسٌون ألول مرة 

 أٌن اقترح القذافً اسم بن علً لقٌادة االستخبارات و األمن 1974 جانفً 12 خالل االتحاد العابر بٌن تونس و لٌبٌا فً 1974بإسم زٌن العابدٌن بن علً عام 

لداخلٌة قبل أن ا عٌن مدٌرا لألمن الوطنً  ثم كسفٌر الى وارسو لمدة أربع سنوات  ، ثم عٌن بعدها كوزٌر دولة ثم مفوض للشإون 1977العسكري ، وفً عام 

 نوفمبر 7 ثم ربٌسا للجمهورٌة التونسٌة منذ  ، 1987 ثم ربٌسا للوزراء فً حكومة الربٌس الحبٌب بورقٌبة فً أكتوبر 1986 أفرٌل 28ٌعٌن وزٌرا للداخلٌة فً 

  :للمزٌد من التفصٌل ، 2011 جانفً 14 الى 1987

.  35-32ص ص ،  (2005قدمس للنشر و التوزٌع ، : سورٌا )،  صدٌقنا الجنرال زٌن العابدٌن بن علًنٌكوال بو ، جان بٌٌر توكوا ،  -

:  ، متحصل علٌه من "زٌن العابدٌن بن علً : - " أنظر أٌضا - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9AF8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A  
1
 . 52نٌكول ابو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص -  

2
مركز رام هللا لدراسات حقوق االنسان ، :  ، فلسطٌن مجلة تسامح، " الثورة التونسٌة فشل الحداثة الفوقٌة و تآكل االستبداد العربً " عبد الرزاق العٌاري ، - 

   http://www.rchrs.org/ar/2/28 , (2011-08-30):             ، متحصل علٌه من 75، ص 2011  ، أفرٌل  32، العدد 9السنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://www.rchrs.org/ar/2/28
http://www.rchrs.org/ar/2/28
http://www.rchrs.org/ar/2/28


ادخاؿ اؼبزيد من اؼبركنة على شركط الًتشح لبلنتخابات الرئاسية حبيث وبق لكل حزب لو نواب ُب الربؼباف أف يقدـ - 
  . 1 مرشحو

 ُب جواف 40 ٍب تعديل اؼبادة  ، كالذم أزاؿ قيد عدد فًتات الًتشح ؼبنصب رئيس اعبمهورية1998تعديل الدستور سنة - 
 سنة، كترتب على ىذه التعديبلت فوز 75 أب 70 اليت ألغت فًتات توإب اغبكم كرفعت سن الًتشح  للرؤساء من 2002

مرشح حزب التجمع الدستورم الديبقراطي الرئيس اؼبخلوع بن علي ُب االنتخابات الرئاسية للسنوات 
.  2  باؼبائة90 بنسبة فاقت 2009ك2004ك1999ك1994ك1989
 أف ما حدث ُب عهد بن علي كاف إال كرغم  قياـ الدكلة بالعديد من التغيَتات ك التعديبلت ُب الدستور ك القوانُت      

 ثارا عميقة ُب اصبلح اؼبشهد السياسي التونسي ، بل على العكس سانبت ُب تكريساؾبرد اجراءات شكلية ٓب ربدث 
أصبح يبلك بشكل مباشر - السلطة التنفيذية اؼبخولة لو كبإضافة-بُت السلط لصاّب سلطة الرئيس بن علي الذم االختبلؿ 

، ك مع توإب   ذلك ٓب يطبق على الواقعإفك لئن نص الدستور على التفريق بُت السلط ؼ،  3 كغَت مباشر كامل السلطة
الوقت كبعد تثبيت حكمو كربقيق استقرار سياسي بدأ الرئيس بن علي ُب الًتاجع عن كعوده كذلك دبنعو ألم شكل من 

، ك دبقابل ذلك عمل أشكاؿ اؼبعارضة ُب فًتة تعترب قياسية كسرعاف ما سبكن من دحض كل خصومو كالزج ّٔم ُب السجوف 
 منح 1998على خلق معارضة صورية للربكز دبظهر ديبقراطي أماـ شركائو الغربيُت ك كأحدث تصوير لذلك فرض  عاـ 

ك بإصباع اؼبتتبعُت للشأف ، 4اؼبعارضُت طبسة مقاعد ُب االنتخابات التشريعية ك احمللية اؼبقبلة مهما كانت نتيجة االقًتاع 
على جهاز بوليس ك أمن ُب  معتمدا ُب ذلك ُب صنع ديكور ديبقراطي كانتخابات تبدكا نزيهة كشفافةبن علي  أجاد التونسي

 أما الصحافة ككسائل االعبلـ  كحرية النشر كاالجتماع  ،غاية من النجاح عرؼ كيف يسيطر على الشعب دبختلف شرائحو
، كقد اعتمد اعتمادا كليا  على صحافة   الضغط كالتعبَت صبيعها كانت مقيدة كموضوعة ربت رقابة بوليسية دائمة اغبضور ك

شديدة الوالء فجند العديد من الصحفيُت اؼبعلنُت كاػبفيُت الذين كانت مهمتهم األكٔب تلميع صورة النظاـ ُب الداخل 
 .  *كاػبارج كالتسويق لنظاـ مستقر كمزدىر لبلد يسَت خبطى ثابتة على درب الديبقراطية

                                                           
1
مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان  ، المستفبل العربً، «ومٌالد الموجة الثانٌة من التحرٌر السٌاسً الحركة االحتجاجٌة فً تونس »ناجً عبد النور ،-  

 .133-132،  ص ص 2011 ماي  ،387 ، العدد 34السنة 
2
،   ص 2011المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ،جوان : ، قطر سلسلة دراسات و أوراق بحثٌة، «ثورة المواطنة : تونس »العربً صدٌقً ، -  

 . 14-13ص 
  . 77 ، ص(2011دار أقالم للنشر و التوزٌع و الترجمة ، : مصر ) ، 2011قصة تونس من البداٌة الى ثورة راؼب السرجانً ، -  3
4

  . 80نٌكول بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص - 
التً ارتكبت على   عن أبرز التجاوزات واالنتهاكات2013  الذي صدر عن دابرة االعالم والتواصل التونسٌة  سنة "األسود الكتاب " كشؾ وفً هذا السٌاق  *

 الموالٌن والمتعاونٌن مع نظام بن علً نورد واألجانب التونسٌٌن واإلعالمٌٌن، والى جانب ذلك تضمن الكتاب قابمة للقنوات  الصعٌد االعالمً فً عهد بن علً
:    ابرزها فٌما ٌلً

، (قناة نسمة، قناة حنبعل )االعالم الخاص،(، اذاعة الشباب، االذاعة الوطنٌة "21تونس"و" 7تونس "وكالة تونس افرٌقٌا لألخبار، قناتا  )االعالم الرسمً-

أبو بكر  ) اسما نذكر منهم90ضمت القابمة  الصحفٌٌن التونسٌٌن الموالٌن ،(الخ...الحدث، الصرٌح، الشروق،أخبار الجمهورٌة، الصباح: الصحؾ الخاصة)



كال ىبتلف الدستور التونسي عن غَته ُب كثَت من الدكؿ العربية ك ذلك من حيث السماح بوجود أحزاب سياسية فنجد      
 بوجود تعددية حقيقية أك بكوف تلك األحزاب ؽبا مشاركة حقيقية ُب اغبكم ك تدبَت شؤكف لئلوباءُب تونس عدة أحزاب 

حزب التجمع الدستورم "  الدكلة ، كُب الواقع شهدت اػبريطة السياسية ُب عهد بن علي سيطرة حزب كاحد فقط ىو 
ك يعكس ذلك حجم سبثيل تلك األحزاب ُب الربؼباف الذم يسيطر فيو اغبزب ، الذم يرأسو بن علي " الديبقراطي اغباكم 

 ، فبالتدريج استطاع بن علي القضاء 1اغباكم على األغلبية اؼبطلقة لعدة دكرات متتالية منذ توٕب بن علي للسلطة ُب تونس 
االدارية عبهاز اغبكم كأفرغو من رموزه -على كل منافذ اغبراؾ السياسي اذ حوؿ اغبزب الدستورم أب كاجهة للشبكة األمنية 

تلعب دكر الديكور ُب -  ليصطنع كاجهة ديبقراطية-، ك استعاف دبجموعة من األحزاب السياسية اؼبوالية لو  التارىبية
االنتخابات الشكلية اليت كانت تنظم دكريا كتوزع فيها اؼبقاعد ُب  

، كقد شكل حزب 2 حسب درجة الوالء كالقرابة من دائرة اغبكم (ؾبلس النواب كؾبلس اؼبستشارين)آّلسُت النيابيُت 
ىيمنة أجواء سطوة اغبزب الواحد  ؿبور اغبياة السياسية فبا أدل أب انسداد األفق السياسي ك *التجمع الدستورم الديبقراطي

اغبياة .." ف  رئيس حزب التكتل من أجل العمل كاغبريات أ"منصف بن جعفر" كقيادة الزعيم األكحد ، كُب ىذا السياؽ يرل 
اغبزبية التونسية عانت طواؿ سنوات حكم بن علي من توغل اغبزب اغباكم كتصفية القول اؼبعارضة الرئيسية لصاّب أحزاب صغَتة تدكر ُب 

   .3" ...كاليت كجدت من أجل اضفاء الصبغة الديبقراطية على اغبياة اغبزبية التونسية ...فلك النظاـ 
 كإضفاءقبح نظاـ بن علي ُب تركيض النخبة السياسية كالفكرية ك جعلها كسيلة لتقوية نفوذىا  كعلى صعيد اخر       

 األمر الذم دفع البعض منها أب التزاحم من أجل التقرب أب السلطة بتقدٙب الوالء كاإلغراءالشرعية على ىيمنتها بالًتىيب 
كىو ما ساىم ُب تعظيم أنانية السلطة اليت عملت على السيطرة على كل ، كاالجتهاد ُب اضفاء اؼبعقولية على خطأّا 

                                                                                                                                                                                                       
أحمد : اسما نذكر منهم39ضمت القابمة : ، الصحفٌٌن األجانب المتعاونٌن مع نظام بن علً (الصؽٌر، سفٌان االسود، عبد الرإوؾ المقدمً، على بن نصٌب

 :، للمزٌد من التفصٌل أنظر (نقٌب الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن)، نعٌم الطوباسً ( الخلٌج اللبنانٌةمرآةمدٌرة مجلة )، مارٌا معلوؾ(جرٌدة العرب)الصالحٌن الهونً 

 .224-75، ص ص  (2013دابرة االعالم و التواصل ، : تونس  ) ، منظومة الدعاٌة تحت حكم بن علً: الكتاب األسود - 
1

 .78-77راؼب السرجانً ، مرجع سابق ، ص ص - 
2

محصلة "، ورقة مقدمة فً اللقاء السنوي الحادي والعشرون  بعنوان " الثورة التونسٌة بعد عامٌن و نصؾ من اسقاط الدكتاتور " عمٌره علٌه الصؽٌر ، - 

 .8 ، ص 31/08/2013، الجامعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، اوكسفورد ، ، "التحركات من أجل الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة 
قبل - الدستوري التونسً الحزب–  على ٌد الشٌخ عبد العزٌز الثعالبً تحت اسم 1920خضع لمراجعات اٌدٌولوجٌة وتنظٌمٌة متالحقة منذ تؤسٌسه عام والذي  *

التجمع الدستوري " وبوصوله للسلطة اختار بن علً للحزب اسم ،  وٌحوله الى حزب الدولة الوحٌد بعد االستقالل1934أن ٌتزعمه الحبٌب بورقٌبة عام 

 نوع من القطٌعة الرمزٌة مع التوجه السابق، وقد امتلك الحزب الشك تجربة طوٌلة وقواعد شعبٌة عرٌضة وظل مهٌمنا على إلحداثكمحاولة " الدٌمقراطً

هٌاكل الدولة رؼم الواجهة التعددٌة المعلنة وبعد فترة طوٌلة من عدم االضطرار لخوض نضال حزبً أو مناقشة فكرٌة وترك الصراعات السٌاسٌة والفكرٌة 

، و فقد بعد الثورة  ألجهزة األمن  تحول الى حزب اصحاب الوظابؾ و اصحاب المصالح وأصبح جزءا من الفساد االقتصادي والسٌاسً والمإسسة األمنٌة

 :، للمزٌد من المعلومات أنظر مصدر قوته المتبقً الوحٌد وهو الوجود فً الحكم 
، ص ص  (2012المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ،: لبنان )،بنٌة ثورة و صٌرورتها من خالل ٌومٌاتها: الثورة التونسٌة المجٌدة عزمً بشارة ، -

164-165                . 
3

 . 15-14العربً صدٌقً ، مرجع سابق ، ص ص - 



أما   ،1 القنوات الثقافية اؼبنتجة كعلى صبيع اؼبنظمات األىلية كالسياسية رغبة ُب دعم سيطرهتا كتعبئة اعبماىَت كراء خياراهتا
ُب عهد بن علي سجبل حافبل من االنتقادات اليت كجهتها لو العديد من اؼبؤسسات اغبقوقية فقد شهد كاقع حقوؽ االنساف 

التعذيب ُب تونس فبارسة كصفية ك " فقد كشف االرباد العاؼبي لركابط حقوؽ االنساف أف الدكلية كاإلقليمية أك حىت احمللية ،

الضغوط اؼبمارسة على اؼبناضلُت ك كذلك على " فأكدت ُب تقرير ؽبا أف " ىيومن رايتس ككتش" ، أما منظمة .".خطَتة ك منهجية 

، ك برغم كل االنتقادات   2.".ضحاياىم ك أسرىم ك الشهود األساس قد منعت نشر معلومات حوؿ أكثر االعتداءات خطورة ُب تونس 
 على اؼبستول الرظبي الدكٕب انتقادات كبَتة  من حكومات كرؤساء العديد من الدكؿ دشوم ٓب اؼبوجهة لنظاـ بن علي إال أنو

.  كاإلرىاب بدعول أف تونس حليف اسًتاتيجي للغرب ُب مواجهة التطرؼ االسبلمي 
لقد ركز نظاـ بن علي على التطوير االقتصادم كاالجتماعي كمتنفس للشعب التونسي يغنيو عن اؼبطالبة بالتغيَت      

، كبالفعل سجلت تونس خبلؿ اعبزء األكرب من عهد بن علي قباحا اقتصاديا  اغبقيقي أم معادلة التنمية من دكف ديبقراطية
عن شبار كفَتة -  دبا فيها اػبصخصة كفتح الباب أماـ االستثمارات األجنبية-كبَتا حيث أسفرت االصبلحات اليت قادىا 

، كزاد نصيب الفرد من اصبإب الناتج احمللي أكثر   باؼبائة سنويا5فأثناء العشرين عاما األكٔب من  عهده مبى االقتصاد دبتوسط 
 كضع تقرير التنافسية 2010، كُب عاـ 2008  دكالر عاـ 3786 أب 1986 دكالر عاـ 1201من ثبلثة أضعاؼ من 

كذلك بفضل تدفق االستثمارات األجنبية  3العاؼبية الصادر عن منتدل دافوس االقتصادم تونس ُب اؼبرتبة األكٔب افريقيا 
كالسياسية اػبارجية اؼبندرجة ُب اطار تصور غريب قائم على دعم النموذج التونسي الذم سبكن من مواجهة مطالب اغبركة 

كالواضح أف نقطة ضعف ىذا النموذج تكمن ُب غياب مؤسسات ربوز الشرعية اؼبطلوبة  ، األصولية بالنجاح االقتصادم
، كىو ما مثل أىم مدخل للفساد اؼبإب كالستخداـ أسلوب اؼبافيات  ؼبراقبة مسالك اؼباؿ العاـ الذم يصرؼ ُب برامج التنمية

 االقتصادية القادرة على  لآللياتاؼبنظمة لتجميع الثركة ُب غياب اليات اؼبراقبة كاحملاسبة اؼبؤسساتية ىذا فضبل عن افتقارىا 
.  4  األزمة اؼبالية العاؼبيةتداعياتامتصاص 

ٓب يفلح نظاـ اػبطاب السياسي اغبداثي الذم حاكؿ نظاـ بن علي بناءه كتركهبو على مدل ثبلثة كعشركف عاما      
،  ُب جسر الفجوة مع كاقع استبدادم يهيمن فيو النظاـ على اغبياة السياسية بكافة كجوىها كأنشطتها (1987-2010)

فظل اػبطاب كاؼبمارسة متنافرين كمتناقضُت ألف نظاـ بن علي أقاـ عاؼبُت متوازيُت كمتقابلُت ُب الوقت ذاتو عآب اغبكم 
الشموٕب الذم يتحكم ُب مفاصل الدكلة كالسلطة دبختلف أنواعها كعآب الديبقراطية الشكلية اليت تسوؽ للعآب ُب ىيئة برؼباف 
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، كقد كلد ىذا   صبعية9000كانتخابات دكرية منتظمة كأحزاب سياسية كؾبتمع مد٘ب يفوؽ عدد صبعياتو قبل الثورة أكثر من 
التناقض الصارخ حالة من انعداـ الثقة ُب اػبطاب كاؼبمارسة معا لدل شرائح اجتماعية كاسعة كخلق من جهة أخرل جسورا 

 الذين دخلوا 1 نشطاء آّتمع اؼبد٘ب ؽ بُت مكونات اؼبعارضة السياسية كعدد من الفاعلُت السياسيُت كممن التواصل كالتنس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوؽ االنساف اليت لعبت دكرا مهما :  مع السلطة رغم افتقارىم للعمق الشعيب مثلاتُب مواجو

ُب الكشف عن االنتهاكات كاؼبمارسات القمعية كتعرية النظاـ عند اؼبنظمات االقليمية كالدكلية كصبعيات الصحفيُت كاحملامُت 
اْب كقد مثلت ىذه النضاالت رصيدا مدنيا قطف شباره ُب الثورة اليت أدت أب اسقاط .... 2كالنساء الديبقراطيات كالقضاة

. نظاـ من أعىت األنظمة السلطوية ُب الوطن العريب
، جاءت الثورة التونسية لتثبت أف نظاـ بن علي كاف ىشا كأف النموذج التونسي الذم عمل الغرب على  كخبلصة      

،  ٓب ينجح ألنو فضل التنمية االقتصادية على اغبقوؽ السياسية للمواطن- هبب االقتداء بو-دعمو كتصويره كنموذج مثإب 
فلطاؼبا امتدح البعض مكاسب تونس ُب ميادين عدة كالتعليم كالصحة كحقوؽ اؼبرأة كاعتربكىا شرطا أساسيا لتحقيق 

 أف الشباب التونسي اؼبنتفض صرخ بأعلى صوت ليقوؿ للعآب أف ال إال،  الديبقراطية كاف اعتربىا البعض تعويضا للديبقراطية
شيء يعوضو عن حقوقو السياسية فهو ُب حاجة للتعبَت عن اراءه كتطلعاتو بل كاؼبشاركة الفعالة ُب اؼبؤسسات السياسية 

 ، فكانت االنطبلقة من تونس لينتشر اؼبد الثورم أب عدد من الدكؿ اؼبغاربية ك العربية ك بالرغم من كتقرير مصَته بنفسو
 : خصوصية كل حالة إال أهنا تلتقي ُب صبلة عوامل أدت النفجار الثورة ُب كل منها  نستعرضها ُب اؼبطلب التإب 

 دوافع التحوالت السياسية الراىنة في المنطقة المغاربية : المطلب الثالث 
ك اجتماعي لكنها تعرب عن تراكم طويل اؼبدل وبدث ُب البٌت أك تقـو من فراغ سياسي أ من العدـ تبدأ اف الثورات ال      

ففي غبظات تارىبية حاظبة تشعر آّتمعات االنسانية كربت ضغوط داخلية كخارجية كبعد  ،  السلطةكأنظمةالسوسيولوجية 
 النظر ُب طريقة حياهتا كعبلقتها بكل ما وبيط ّٔا ، كُب ضركرة لصياغة إلعادةنضوج الظركؼ الذاتية حباجتها اعبماعية 

 حاظبة بعدىا قد تؤدم أب بزكغ حقبة تارىبية إلحداثشكاؿ جديدة ُب التعامل مع ما وبيط ّٔا، اهنا غبظة تارىبية تؤسس أ
  .جديدة تلك ىي اللحظة اليت تعيشها الدكؿ العربية اليـو

ف العامل احملرؾ ؽبذه أ يرل  عموما الوطن العريبؼبنطقة اؼبغاربية ك اف اؼبتتبع لتحركات الشارع العريب كثورات الشباب ُب ا     
م سلطة كانت مطالبا حبريتو كتأمُت مستقبل ببلده من أالثورات ىو عنصر الشباب اػببلؽ الرافض لبلستبداد كاالستعباد من 

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من " ضواء على التجربة التونسٌة فً االنتقال الدٌمقراطً أ" عز الدٌن عبد المولى، -  

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.htm, (2013-11-12). 
2

 . 77عبد الرزاق العٌاري ، مرجع سابق ، ص - 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.htm


 فلقد جاءت الثورات العربية لتعرب عن  ،1بناء الشعب الواحدأخبلؿ اؼبشاركة ُب صناعة القرار كعدالة ُب توزيع الثركات بُت 
نوع من انواع االنقطاع كالصراع بُت االجياؿ اعبديدة كذكم السلطة ُب آّاالت السياسية ك األكاديبية كاالعبلمية، كيبثل 

الذم رفعو شباب الثورة سبردا ك رفضا كاضحا لسيطرة اعبيل القدٙب على اغبياة السياسية " الشعب يريد اسقاط النظاـ" شعار 
يناسب مدركات ىذا اعبيل  (حرية، عدالة، كرامة)، كتوجها لبناء عآب جديد  من جهة2كآّتمعية العربية اليت امتدت لعقود

   . اليت تشكلت ُب ظل انسداد اغبراؾ آّتمعي كتصلب شرايُت السلطة
، فعلى عكس ذلك توقع   للنظم العربية اغباكمة كاؼبؤيدين ؽبا من الداخل كاػبارجإال ٓب تكن ثورات الربيع العريب مفاجأة     

، بأف االنفجار قادـ ال ؿباؿ ألف عامل تراكم نضاؿ  السياسية ُب العآب العريب/ اؼبطلعُت كالراصدين للحالة االجتماعية
جل االصبلح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي بدأ منذ سنوات من خبلؿ سلسلة من التحركات أالشعوب العربية من 

، فعند  مراجعة تاريخ األحداث اليومية للمجتمعات العربية للثبلثُت عاما األخَتة  نلحظ الكثَت من التذمر  االحتجاجية
 برزىا  تظاىرات اػببز اليت جرت ُب مصر ، تونس ، اعبزائر كأكالسخط من الشعوب العربية كالذم عرب عنو بطرؽ ـبتلفة 

 تزايدت قوة اغبركات االحتجاجية حُت 2004كاخر عاـ أ، ك منذ 1980األردف كاؼبغرب كاالحتجاجات ُب ضبص عاـ 
دل أب تفاقم أكىو ما  ، 3 ُب اعبمهورياتألبنائهم لفكرة التمديد اك توريث اغبكم هتيئبدأت النظم السياسية العربية 

االحتقاف السياسي كاالجتماعي كاتساع دائرة االحباط كارتفاع درجة التوتر كاالستعداد لبلنفجار كاالنفبلت كالعنف لدل 
 موجة عارمة من 2011 كمطلع العاـ 2010كاخر العاـ أغلب األكساط االجتماعية كعلى صبيع اؼبستويات ،  لتشهد أ

طلقت كتَتة الشرارة أكباء الوطن العريب بدأت دبحمد البوعزيزم كالثورة التونسية اليت أالثورات الشعبية االحتجاجية ُب ـبتلف 
.   ُب الكثَت من األقطار العربية 

سباب ىذه التحوالت اعبذرية ُب اؼبسَتة السياسية أككنتيجة طبيعية ؼبا حدث جرت ؿباكالت متعددة لفهم كحبث       
قل بناءا على أك أكرب أف بعض ىذه األسباب ذات تأثَت أبرزىا فيما يلي اخذين بعُت االعتبار أستنباط االعربية ، كيبكن 

:  الوضع الداخلي السياسي ك االقتصادم كاالجتماعي ُب كل دكلة
تشهد اؼبنطقة العربية ُب العقدين األخَتين ما يعرؼ بالطفرة الشبابية ، اذ يبثل الشباب ُب اؼبرحلة : العامل الديمغرافي- 1

، كتعا٘ب ىذه الفئة العمرية مظاىر اقصاء اقتصادم كسياسي  كثر من ثلث سكاف اؼبنطقةأ سنة 29 أب 15العمرية من 
ىم اؼبشاكل اليت يعانيها الشباب ُب العآب أ، كتعد البطالة من  كاجتماعي جعلها ُب مقدمة الفئات اؼبطالبة بالتغيَت كاحملركة لو
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كتًتكز نسب البطالة بشكل كبَت ُب   %14،4بُت الشباب مقارنة باؼبتوسط العاؼبي  %25العريب اذ ترتفع مستوياهتا أب 
، كما   باؼبئة من الشباب العاطل عن العمل ُب العآب العريب95كساط الشباب اؼبتعلم اغباصل على تعليم عاؿ بنسبة تفوؽ أ

دل غياب اغبريات السياسية كاؼبدنية كضعف األحزاب أخرل اقصاءا سياسيا كاضحا فقد أيعا٘ب الشباب من ناحية 
كمنظمات آّتمع اؼبد٘ب كاالنتهاكات الواسعة غبقوؽ االنساف أب انصراؼ الشباب عن اؼبشاركة السياسية من خبلؿ القنوات 

ككاف االنطباع السائد عن األجياؿ العربية الشابة اعبديدة سلبيا كيذىب منطوقو أب الظن بأف ىذا اعبيل غَت  ، 1الشرعية
، كاف ثقافتو الفكرية كاالجتماعية  مسيس بل غَت مبإب كقليل االىتماـ بالسياسة كالشأف العاـ قياسا باألجياؿ السابقة لو

سباب االستمتاع كفرصو اليت يوفرىا آّتمع أضحلة، جيبل متشبعا بقيم النفعية كاالستهبلؾ كالرغبة اعباؿبة ُب امتبلؾ 
ف األنظمة العربية ٓب تلحظ ذلك التغيَت الذم طرؽ نظاـ قيم ىذا اعبيل كىو ما يفسر تفاجئها أكالواضح  ، 2االستهبلكي 

. ك حىت التفاكض معوأباؼبوجة الثورية اليت قادىا ىذا اعبيل كعجزىا عن كبحو 
دت أب أتعد من األسباب الرئيسية احملركة ؽبذه الثورات ، اذ :  زمات الشرعية و غياب األساس الديمقراطي للحكمأ- 2

 الواقع اغبامل عبمود سياسي كشيخوخة باألمرسست ؽبا كأب بعض القبوؿ أترسيخ التسلطية السياسية كالثقافة القمعية اليت 
 80-70ف سن اغبكاـ ما بُت  أ سنة ك30-20، فالنخب اغباكمة ذباكزت ما بُت  3جهزتو أسياسية عند قمة النظاـ ك

كعجزىا  سنة كىذا السن ال يتكيف مع متطلبات الشباب العريب كطموحاتو ، خاصة ُب ظل سبسك ىذه األنظمة بالسلطة
عن انتاج السلطة الشرعية ككضعها ُب التداكؿ للتعبَت عن ارادة اعبماعة كسيادهتا، كعلى العكس من ذلك كظفت الدكلة 

 كىو ما ساىم ُب تعميق اؽبول بُت الشعوب 4ئة للنخب اغباكمة كدعمت احتكارىا ؽبا ؼبواجهة القول كاؼبخططات اؼبناك
الشعوب العربية ما  "ف أ" صدمة الثورات العربية" ُب مؤلفو "  ماتيو غيدير " كد أنظمتها اغباكمة ، كُب ىذا السياؽ  أالعربية ك

 ، "كىنا تكمن احد اعبوانب االساسية لبلنتفاضات اعبارية....عادت تقبل بوضع الرعية بل اصبحت تطالب بوضع اؼبواطن اغبر كاؼبسؤكؿ
ف عملية االنتقاؿ من مرحلة الرعية أب مرحلة اؼبواطنة اغبديثة كحقوؽ االنساف ليست سهلة على االطبلؽ كال تتم أكما اعترب 

.  5بُت عشية كضحاىا كتتطلب عقودا من الزمن
ىم العوامل اؼبنطقية الكامنة كراء انفجار الشعوب العربية كثورهتا على األكضاع القائمة أ يعد من :االحباط النفسي- 3

كانتقاؽبا من حالة البلفعل أب الفعل ، كينشأ االحباط النفسي اذا كاف ىناؾ تباين كتناقض بُت ما يريده االنساف كيراه من 
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،  االعبلـ اؼبفتوح كثورة االتصاالت ُب ىذا التباين كمن ٍب االحباط سهمت العوؼبة كأ، كقد  حقو كبُت الواقع العملي
صبحت توقعاتو كرؤيتو ؼبا هبب اف أ حبياة االنساف ُب الدكؿ اؼبتقدمة ، كلذلك كإدراؾ العريب العادم على كعي فاإلنساف

، خاصة من ناحية حقوؽ االنساف كاغبقوؽ السياسية كاالجتماعية  تكوف عليو حياتو ُب تناقض كتباين كاضح مع مواقفو
 حقق فإذا،   كاؼبشرب كاؼبسكناؼبأكلكال لتحقيق حاجاتو األساسية مثل أكاالقتصادية ، فطبقا لنظرية الدكافع يسعى االنساف 

خرل مثل حقوقو السياسية ، فقد يثور االنساف لعدـ أىذه االحتياجات األساسية تظهر لو دكافع للحصوؿ على احتياجات 
ك غبصولو على احتياجاتو األساسية كتطلعو أب احتياجاتو االنسانية األخرل أ (ثورة الفقراء)حصولو على احتياجاتو األساسية 

. 1كما ىو حاؿ ثورات الربيع العريب ك ُب بعض األحواؿ وبدث خليط من االثنُت أ(ثورة الطبقة اؼبتوسطة)
 ضبلت ثورة االعبلـ كاالتصاؿ أب آّتمعات العربية ُب مطالع عقد التسعينات  :العامل التكنولوجي واالتصاالت- 4

، كبدت تلك اؼبتغَتات مؤذنة كاألشياء  امكانات جديدة التصاؿ الشباب دبصادر اؼبعلومات كتوسعة مداركهم للعآب 
كرغم سياسة منع دخوؿ التقنيات ،   2 تبدالت جوىرية ُب انساؽ القيم كُب اؼبعايَت كما ُب الصلة بالذات كالعآببإحداث

ف العوؼبة اجتاحت آّتمعات أ إال- جهزهتا االمنية كاؼبخابراتيةأ ُب  إال-اؼبتطورة اليت انتهجتها معظم االنظمة السياسية العربية
، فقد استطاعت كسائل االعبلـ اعبديدة متعددة *  االلكًتكنيات ُب متناكؿ الكثَت من شعوب العآب العريبكأصبحتكاغبدكد 

 كالتعبَت كآّاؿ الرأم اؼبفركضة على حريات كاإلداريةف تكسر القيود السياسية كالقانونية أالوسائط كمواقع التفاعل االجتماعي 
برزت أحباث اؼبفكر أ، ك قد 3 ، كذلك عن طريق االنتقاؿ كاؼبشاركة ُب آّاؿ العاـ السياسي العوؼبي اؼبفتوح السياسي الفعلي

على " كاستل " كد أالدكر الذم سبارسو تقنيات اؼبعلومات ُب اقباز التحوالت االجتماعية الكربل ، ك " ايبانويل كاستل "
 ك تداكؿ ما ظباه بإنتاجدكر الذات الفاعلة ُب آّتمع الشبكي حيث يشتغل الفاعلوف أفرادا ك صباعات ضمن شبكات تقـو 

ُب مؤلفو " ألفن توفر"كُب ذات السياؽ يؤكد الكاتب  ، 4القوة ك التجربة ك بناء ثقافة افًتاضية متجاكزة حدكد اؼبكاف ك الزماف
م زكاؿ االنظمة أ..   الزكاؿمآؽبام سلطة ال تأخذ بعُت االعتبار ىذه اؼبتغَتات سيكوف أ" ف أ"   صدمة اؼبستقبل كاؼبوجة الثالثة" 

طر أف ىؤالء الشباب يعيشوف ُب أف السلطات العربية افًتضت أكُب الغالب  ، 5"  النظم الديبقراطية ؿبلهاكإحبلؿاالستبدادية 
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  .2-1، ص ص ، مرجع سابق " األبعاد النفسٌة للتحوالت الثورٌة فً المنطقة العربٌة : من الكبت الى التعجل " هشام رامً ، - 
2

  . 125، ص  ، مرجع سابق ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد االله بلقزٌز ، - 
*
 ، وفً( بالمبة من السكان34) ملٌون مستخدم فً تونس 3.5 حوالً 2010 بلػ عدد مستخدمً االنترنت حسب موسوعة وٌكٌبٌدٌا فً اواخر عام  

 الؾ مدونة حسب 600 الى حوالً 2009زابر ووصل عدد المدونات فً العالم العربً فً العام ج، وفً ال وفً لٌبٌا ( بالمبة من السكان21) ملٌون 17مصر 

 :  أنظر تقرٌر اعدته الشبكة العربٌة لحقوق االنسان
مجلة ، «دور األنترنٌت و مواقعه فً تحرٌر المعلومة و الرأي من القٌود التقلٌدٌة :  فً ضوء الثورات الشعبٌة بتونس و مصر»حازم عبد الحمٌد النعٌمً،-

  79ص  ،  2010 ، 32الجامعة المستنصرٌة ، العدد : ، العراق المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة
3

  . 46نبٌل عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص - 
4
  . 29مرجع سابق ، ص  ، «مدخل الى قراءة األبعاد الثقافٌة للثورات العربٌة »كمال عبد اللطٌؾ ،  - 

5
  . 250بلقٌس محمد جواد ، مرجع سابق ، ص -  



 اجهزة القمع السلطوية فاجأتف ىؤالء الشباب ربولوا بسرعة أ، غَت   كال يبتلكوف القدرة على التأثَت ُب الواقعكاألكىاـاػبياؿ 
، كذلك عندما استخدموا االنًتنيت بفعالية لتعبئة صباىَت  م أب الشارعأكخرجوا من العآب االفًتاضي أب العآب الواقعي 

 داعُت أب التغيَت االصبلحي 2011 ذبمع حولوىا أب انتفاضات كثورات ُب الشهر األكؿ من عاـ كأماكنالشباب دبواعيد 
اسية كاالقتصادية م جذرية للهياكل السبإصبلحات الفساد صعودا أب اؼبطالبة كإهناءبرفع القيود عن اغبريات كاغبقوؽ 

، كىو ما ربقق   النظاـ اغباكم كاستبدالو بنظاـ ديبقراطيبإسقاطكاالجتماعية كصوال أب الدعوة للتغيَت الثورم الشامل 
بشكل فاجئ اؼبنطقة كالعآب كغَت مسار التاريخ ُب اؼبنطقة اليت يتوقع  (تونس، مصر، ليبيا)نظمة قوية كمستقرة نسبياأبسقوط 

.  1  على الطريقة ذاهتاألنظمتهاخرل أفيها تغيَتات 
 اف اؼبتفحص ُب خطابات حركات االحتجاج كالثورة ال هبدىا تدكر على رفض بنية االستبداد اغباكمة :تفشي الفساد- 5

، بل ايضا اسقاط الفساد كرفض ظواىر النهب اؼبنظم للثورات كاؼبقدرات من قبل عصابات اؼباؿ  للنظاـ السياسي فحسب
صبح الفساد ىو الشرعية اليت تقـو عليها األنظمة العربية نتيجة أفقد  ، كالسلطة اؼبتحالفة كاؼبؤتلفة ُب شبكة مصاّب مشًتكة

كىو ما كشفتو ، نظمة اغبكم غَت الديبقراطية ألغياب الرقابة اليت يفرضها مبدأ اؼبسؤكلية كتد٘ب درجة الشفافية اليت تتسم ّٔا 
 كاتفاقيات سرية لؤلمواؿتسريبات كيكليكس اليت فضحت فساد اغبكاـ ُب البلداف اليت مر ّٔا الربيع العريب من بذخ 

كقد كشف  ، 2، فبدأت اؽبوة تتسع بُت الشباب اغبآب بالوعود كبُت ساسة دكؽبم  اْب...كمؤامرات ضد اغبكاـ كالشعوب 
م كمإب ارف تلك الدكؿ كانت تعا٘ب من فساد ادأنظمتها عن أك زكاؿ بعض زعماء دكؿ ثورات الربيع العريب كاهنيار أتنحي 

. الكوادر  ككاإلمكانياتغَت مسبوؽ كلف االقتصاد عشرات اؼبليارات من الدكالرات اضافة أب اؽبدر ُب اؼبوارد 
 ذبلى ُب سوء األكضاع االقتصادية كاالجتماعية ُب الدكؿ العربية اليت تتسم بأداء :العامل االقتصادي واالجتماعي - 6

خفقت ُب ربقيق التنمية اؼبستدامة كالعدالة أهنا أ إال، فعلى الرغم من الثركات اؽبائلة اليت تزخر ّٔا  حكومي غاية ُب السوء
، اذ ال تزاؿ قطاعات كاسعة من الشعوب  العربية تعا٘ب األمية كالبطالة كتد٘ب مستويات الدخل كغياب اػبدمات  االجتماعية

 فضبل عن ارتفاع معدالت التضخم  ،3كاؼبرافق فضبل عن االتساع اؼبستمر للفجوة بُت الطبقات كاؼبناطق ُب الدكلة الواحدة
 السلع الغذائية ُب ظل فشل سياسات الدعم اغبكومي ُب مساعدة الفئات األكثر فقرا حيث ألسعاركاالرتفاع غَت اؼبسبوؽ 

من مبالغ الدعم اؽبائلة اؼبقدمة ُب الدكؿ اليت شهدت االضطرابات تذىب %  34ف أتشَت دراسات البنك الدكٕب أب 
 دل أب تزايد حالة السخط االجتماعي فالطبقات الشعبية اليت عانت من اغبرماف كأ، كىو ما  للفئات اليت ال تستحق الدعم
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  . 86-85حازم عبد الحمٌد النعٌمً ، مرجع سابق ، ص ص -  

2
  . 65 ، مرجع سابق ، ص عاصً حسٌن محمود ، سهاد عادل أحمد-  

3
  . 7، مرجع سابق ، ص «التحركات الراهنة فً النظام العربً المعاصر»نؽم نذٌر شكر ، -  



 دكمبا اماؿ ُب * ترفض العيش كراء خطوط اغبرماف كالفقرألهناالتهميش كالقمع صربت لفًتات تارىبية كلكنها انتفضت كبقوة 
 كيبثل اعبمع بُت مطليب اغبرية كالعدالة االجتماعية ُب ؾبرل اغبركات الثورية  ، 1 اغبادة  كحل ؼبشاكلهاكاإلصبلحالتغيَت 

االقتصادية ُب الوعي العريب /شكاؿ االقًتاف بُت اؼبسألة السياسية كاؼبسألة االجتماعية أكؿ شكل من أكاالحتجاجية اليـو 
.  اؼبعاصر ، فقد طالب الشباب اؼبنتفض كمن خبلؿ خطاباتو اؼبرفوعة  بكل حقوقو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

ف غياب العدالة ُب توزيع الثركة أ يشَت الكثَت من اؼبراقبُت السياسيُت كمن علماء االجتماع السياسي أب :احتكار الثروة- 7
، فقد شهدت الدكؿ العربية ُب العقود األخَتة خلبل كبَتا ُب توزيع الثركة كاستئثار فئة  سباب اندالع الثوراتأىم أحد أيعد 

 ـبلفات االصبلح االقتصادم كتبٍت كأحدكتفشي االفقار  (زكاج السلطة كرأس اؼباؿ)قليلة دبوارد الدكلة عرب تكريس معادلة 
 السوؽ كتراجع الدكر االقتصادم كاالجتماعي للدكلة كىو ما عظم من قيمة اؼبؤشرات اؼبالية على حساب التهميش آليات

كعلى ىذا األساس قامت الثورات العربية ُب كجو نوعُت من االحتكار  ، 2التنموم لفئات كشرائح كاسعة من آّتمعات العربية
كقد ترجم االحتجاج على االستبداد كالفساد ُب مطلبُت غلبا على غَتنبا من اؼبطالب نبا " احتكار السلطة كاحتكار الثركة" 
.  سيها االجتماعية اؼبدمرةأفق للخبلص من اغبقبة اؼباضية ـكأمنظورا اليهما ؾ"  اغبرية كالعدالة االجتماعية" 
 لتقييد كاإلدارية كاألمنية اعتمدت الدكؿ العربية على ترسانة كاسعة من األدكات القانونية :غياب الحريات السياسية- 8

 كمنظمات آّتمع اؼبد٘ب كىيكلة االنسداد السياسي بأطر ال تسمح بالتعبَت اغبر ، كقد كاإلعبلـ السياسية كاألحزاباغبريات 
كاذباه اؼبهتمُت  ،  3دل امتناعها عن تبٍت اصبلحات سياسية حقيقية أب انصراؼ اؼبواطنُت عن اؼبشاركة ُب العملية السياسيةأ

اء الطبقة الوسطى أب اؼبشاركة من خبلؿ قنوات بديلة كُب مقدمتها اغبركات الدينية كالعرقية أبنمنهم بالشأف العاـ خاصة من 
ىم فاعل سياسي ُب مواجهة النظم اؼبستبدة ُب معظم الدكؿ العربية حيث رفضت اؼبشاركة ُب أاؼبناطقية كاليت ربولت أب  ك

، كتبنت خطابا يتجاكز مطالب االصبلح التدرهبي كطالبت بالتغيَت  اؼبنظومة السياسية اليت فرضتها الدكلة على معارضيها
ف أنو ُب حاالت التوتاليتارية الشمولية اؼبطلقة هبب أمؤكدة 4الشامل من خبلؿ تعبئة الشارع ُب مواجهة النخب اغباكمة

. يكوف التحوؿ جذريا ككامبل ك من خبلؿ الثورة
  تغيير جذريوإجراء القائمة لألنظمةاخفاق المعارضات السياسية في العالم العربي في تقديم بديل سياسي عملي - 9

 اف ٓب تأخذ بزماـ األمور بأيديها فسوؼ تكرس كأهناف مسؤكلية التغيَت مسؤكليتها أ، كبذلك شعرت اعبماىَت العربية 

                                                           
*
كثر شعوب األرض فقرا حٌث ال ٌزٌد متوسط الدخل الفردي السنوي على األلؾ دوالر لنسبة أ تعد الشعوب العربٌة 2009فوفقا لتقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام   

 .ي من سكان العالم العرب % 70تزٌد على 
1
  . 40نبٌل عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص -  

2
  . 156صمرجع سابق ، وصال العزاوي ، -  

3
  .10نؽم نذٌر شكر ، مرجع سابق ، ص -  

4
  . 12، مرجع سابق ، ص  «محركات التؽٌٌر فً العالم العربً »دٌنا شحاتة ، -  



 اليت حكمت اؼبتهرئة العربية لؤلنظمةكمن ىذا اؼبنطلق شكلت الثورات اؼبندلعة ادانة كرفضا صروبا   ، سياسات القمع القائمة
 كظلم كاستعباد كقهر الشعوب كإذالؿالببلد على مدار عقود طويلة ككرست سياسات كفبارسات احتقار 

يعد العامل اػبارجي من العوامل اؼبؤثرة جدا ُب عملية التغيَت اليت تشهدىا اؼبنطقة العربية ، كال : العامل الخارجي-  10
 متابع اغفاؿ دكر الغرب فبثبل ُب الواليات اؼبتحدة االمريكية من جهة كاالرباد االكركيب بقيادة فرنسا من جهة ألميبكن 

 1ك عسكريا مباشرا كما حدث ُب ليبياأك سياسيا أخرل ُب دعم الثورات العربية على كافة األصعدة سواء كاف دعما اعبلميا أ
فقد شهدت السنوات األخَتة تصاعدا كبَتا لدكر الفاعلُت الدكليُت ُب السياسات الداخلية لدكؿ اؼبنطقة كذلك عرب دعم ، 

مبادرات زبل باستقرار النظاـ العريب القائم كبالنظم السلطوية ُب اؼبنطقة خاصة تلك اليت تبنت مواقف مناىضة للواليات 
، كدعم مبادرات  االحتبلؿ األمريكي للعراؽ ك اؼبتحدة ، كقد ذبلى ىذا التدخل ُب سياؽ التدخل األمريكي ُب الصوماؿ

حداث اغبادم عشر من سبتمرب أ، كحىت النظم اؼبعتدلة تعرضت لضغوط خارجية متزايدة بعد ..االنفصاؿ ُب جنوب السوداف
، فمنذ تلك الفًتة  2 اغبريات السياسية كاؼبدنيةكإطبلؽ اصبلحات سياسية إلدخاؿكالربط بُت االرىاب كغياب اغبريات 

بدأت الواليات اؼبتحدة االمريكية بعملية القصف الفكرم للشعوب العربية كاالنفتاح على العآب كاستلهاـ الثقافات الغربية 
األكثر انفتاحا كديبقراطية ككظفتها ضد األمة العربية كاليت كاف ؽبا دكر فاعل ُب استقطاب الشباب العريب ضد االستبداد 

 تقف ُب جانب الشعوب العربية كحقها ُب اغبرية كالديبقراطية ُب بأهناحيث حاكلت الواليات اؼبتحدة االوباء ،  *السياسي
 ؽبا ُب اؼبنطقة ككانت ىي كبش الفداء االسًتاتيجيُتالوقت الذم كانت فيو األنظمة التونسية كاؼبصرية كاليمنية من اغبلفاء 

كُب ىذا السياؽ ذبدر االشارة أب بركز اذباىُت وبمبلف رؤل متباينة لدكر  ، للتحوالت اليت نادت ّٔا الواليات اؼبتحدة 
 كإحداثف للعامل اػبارجي دكر كبَت كمؤثر ُب ربريك الشارع العريب أ االتجاه االولالعامل اػبارجي ُب ىذه الثورات ، يرل 

تغيَتات فيو ، اذ لعبت الواليات اؼبتحدة االمريكية دكرا خفيا ىاما ُب ىذه الثورات حيث استغل اسًتاتيجيوىا حالة الغضب 
االجتماعي للشبيبة العربية لقلب األنظمة كذبديد الطبقة السياسية العربية كقطع الطريق على الديبقراطية اغبقيقية كالعدالة 

نصار ىذا االذباه طرحهم  بتسريبات موقع كيكليكس اليت عد نشرىا دبثابة فوضى خبلقة أكيدعم  ، 3 االجتماعية اغبقيقية
ف عددا أ- كفقا ؼبقاببلت مع مسؤكلُت كدبلوماسيُت كعدد من الربقيات اليت حصلت عليها-كدت أبوسائل جديدة حيث 
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  . 169 ، مرجع سابق، ص «ؼٌاب االٌدٌولوجٌا عن الثورات العربٌة»أحمد عبد الكرٌم ، -  

2
  . 15 -14نؽم نذٌر شكر ، مرجع سابق ، ص ص -  

مم ألشارت الٌه تقارٌر اأوفقا لما - ظهرت شرابح واسعة من الجمهور العربً مٌال واضحا واستبشارا ملموسا بالتؽٌٌر الذي طال انتظاره أفقد - 
*
 المتحدة حول 

 عن تصدر العرب البحة من ٌإٌد وأفصحتوان كانت هذه التقارٌر قد صدرت بضؽوط ؼربٌة بل امرٌكٌة - 2003التنمٌة البشرٌة العربٌة ومنها تقرٌر عام 

:، أنظرالراي القابل بؤن الدٌمقراطٌة افضل من اي شكل اخر للحكم وعبروا عن اعلى مستوى من الرفض للحكم االستبدادي   

  . 6نؽم نذٌر شكر ، المرجع نفسه ، ص -
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  . 131هاشم صالح ، مرجع سابق ، ص - 



 افريل ُب مصر كمركز 6حركة  )اؼبتورطُت مباشرة ُب الثورات العربية اليت اجتاحت اؼبنطقة العربية ؾ  ككاألفرادمن آّموعات 
قد تلقت التدريب كالتمويل عرب صباعات مثل  (حقوؽ االنساف ُب البحرين كحركات شعبية مثل انتصار القاضي ُب اليمن

 كىذا ما ،1كىي منظمة غبقوؽ االنساف كمقرىا ُب كاشنطن " فريدـك ىاكس" اؼبعهد اعبمهورم  كاؼبعهد الديبقراطي الوطٍت ك
ف الغرب وباكؿ أمن الواضح ...." بالقوؿ" سبعة مفاتيح لفهم الثورات العربية " ُب كتابو " فانساف جيستَت" يؤكده اؼبفكر 

ات العارمة كتوجيهها ُب االذباه الذم ىبدـ ـبططاهتا ُب اؼبنطقة بشكل كرمريكا التأثَت على ىذه الثأف رباكؿ أاستغبلؿ الوضع لصاغبو فبل ريب 
ُب " حداد ميزرم" ، كُب السياؽ ذاتو يرل اؼبفكر التونسي 2 " يتناسب مع رؤيتهم االيديولوجية لطبيعة الديبقراطية اؼببلئمة للعآب العريب

ف لديو كثائق تثبت  أك " ف  انتفاضات الربيع العريب ليست عفوية أب اغبد الذم يصوركنوأ" " ربيع عريب اـ خريف اصوٕب" مؤلفو
ك بعضهم على كيفية تفجَت الثورات عن أ بتدريب الشباب العريب 2008 منذ بدأتاليت تورط األجهزة السرية األمريكية 

ف الثورات العربية أ االتجاه الثانينصار أ، كعلى النقيض من ذلك يرل 3جهزة اؼبعلوماتية اغبديثة أطريق الفايس بوؾ كبقية 
ثورات " كده  اؼبفكر عبد االلو بلقزيز ُب كتابو أ،  كىذا ما  م دكر خارجيأىي صناعة داخلية خالصة ٓب يكن فيها 

نو ال ينفي أ، غَت " ٓب يكن للتدخل اػبارجي دكر ُب انتاج حالة الثورة اك حالة االحتجاج الشعيب العاـر ُب الوطن العريب" كخيبات بالقوؿ 
ال وبتاج اؼبرء أب كبَت ذكاء "... كده قائبل أبعد انطبلؽ فصوؽبما كىذا ما  ك االحتجاج كأثناء الثورة أف وبصل ىذا التدخل أ

ف وباكؿ ىذا  أك...السياسية كالثقافية كالنفسية فتخرج أب الوجود/ف تنشأ ثورة ُب رحم ظركفها كشركطها االجتماعيةأبُت ..للتمييز بُت األمرين 
اف  نو كأ كاألكيد، 4 " ك يرل فيها مصلحة لوأخذىا أب هنايات يبتغيها أك ذاؾ استغبلؽبا كؿباكلة التأثَت ُب ؾبرياهتا كمساراهتا بغية أالطرؼ 

. حسن استغبلؿ كضع ذكي جاىز لبلستغبلؿ أالواقع العريب ك اختلفت االراء كاؼبواقف يبكن اعبـز بأف الغرب قبح ُب قراءة
سبابو أ من خبلؿ ما سبق ذكره نصل أب التأكيد على اف شركط االنفجار العريب كانت جاىزة كمتوافرة فكانت لو       

، ك ينبغي التأكيد على أف  عراض قياـ ثورةأ مثلت باألحرلك أالواقعية كاؼبوضوعية شكلت مقدمات مهدت النفجار الوضع 
ىذه الثورات ٓب تكن ناصبة عن قرارات سياسية متخذة من عواصم غربية ك امبا من عوامل سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية 

ك ىذا ال ينفي طبعا الدكر اػبارجي ُب احتواء ىذه الثورات ك توجيهها ك خصوصا ، ؿبلية كاف من الصعب التنبؤ بديناميتها 
ىذه  أم فرصة  للتغيَت فجاءت غاربية ٓب تًتؾ النظم السياسية آبك األكيد أف   ،دكر الواليات اؼبتحدة ك االرباد االكركيب

                                                           
1
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  .121المرجع نفسه ، ص : -و بالتالً فاألرضٌة كانت مهٌبة تماما لذلك االنفجار ، أنظر 
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  . 145 ، مرجع سابق ، ص ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد االله بلقزٌز ، -  



بعد قباح ثورٌب الشعبُت التونسي ك اؼبصرم ُب اسقاط نظامُت خاصة الثورات بعد عقود من الغضب اؼبكتـو ك أثبتت قباعتها 
 . عيُت قم

 دراسة تحليلية : الثورة الشعبية في تونس : المبحث الثاني 
      أضحت تونس بثورة شعبها أمبوذجا للعآب العريب ألهنا أسقطت مبوذج الدكلة البوليسية السائدة عربيا ،  فقد أدت حالة 
االستبداد ك االنغبلؽ السياسي الذم شهدتو تونس على مدار عقود من حكم بن علي أب تضافر صبلة من العوامل أدت أب 

 جاءت الشرارة اليت أشعلت الثورة كاليت ٓب زبطط ؽبا لبب 2010 ديسمرب 17تآكل نظامو ك تنامي السخط الشعيب ، ك ُب 
سياسية أك ثقافية كال قيادات حزبية أك نقابية ، ككاف الشاب ؿبمد البوعزيزم الشرارة اليت أشعلت التظاىرات ك االحتجاجات 
الشعبية العفوية ُب العديد من اؼبدف التونسية لتنتقل الشرارة لعدة عواصم عربية أخرل ، ك مهما بدا من عناصر االشًتاؾ بُت 
ثورة تونس كباقي الثورات فإف األكٔب تظل ذات خصوصية  على مستول الدكافع  ك اؼبسار ك اػبصائص ك كذا مواقف دكؿ 

 : اعبوار ك القول الكربل حياؽبا ، ك ىذا ما سيتم التطرؽ اليو بالتفصيل ُب االٌب 
الثورة التونسية دوافع قيام : المطلب األول 

       ككل حدث تارىبي كبَت تقدـ لنا الثورة التونسية نفسها بوصفها ظاىرة متعددة األبعاد ال يبكن فهمها باختزاؽبا ُب بعد 
يكشف استقراء الواقع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي التونسي عن تراكم كاحد أك االكتفاء بقراءهتا من زاكية كاحدة ، ك 

: ىا نذكر  من أبرزكاف ؽبا الدكر اغباسم ُب تفجَت الثورةؾبموعة من اؼبشكبلت 
، فقد أدل ذبميع السلطة  طبيعة النظاـ السياسي التونسي الذم كظف أجهزة الدكلة كاغبزب ألغراضو كألغراض بطانتو- 1

 صبيع منافذ التعبَت كأطر التنظيم السياسي أب ارتكاب النظاـ اغباكم انتهاكات جسيمة ُب حق كإغبلؽكالثركة ُب يد كاحدة 
 ك كبت اغبريات كمنع الشعب من حقو ُب التنظيم السياسي كىو ما أسهم  ،الشعب التونسي كخاصة ُب صفوؼ اؼبعارضُت

 كىذا ما أكده كصف  ،1ُب اضعاؼ صبيع اؼبؤسسات الوسيطة اليت يبكن أف تنقل مطالب آّتمع أب مؤسسات الدكلة
" بأنو - كالذم نشره موقع كيكليكس 2008ُب تقريره لوزير خارجيتو لشهر جواف -السفَت األمريكي بتونس لنظاـ بن علي 

كأف بن علي كنظامو فقد ..كأف تونس دكلة بوليسية فيها القليل من حرية التعبَت كمشاكل خطَتة متعلقة حبقوؽ االنساف...نظاـ شبو مافيوم 
 .2 ."أم اتصاؿ حقيقي مع الشعب التونسي

جهويا كؿبليا كفبارسة الرقابة عن طريق انشاء  اغبضور اؼبكثف للحزب اغباكم اداريا كعلى ـبتلف اؼبستويات كطنيا ك- 2
 كىو ما عمق الشعور خبيبة  ، عباف التنسيق اغبزيب اضافة أب التداخل بُت رئاسة اعبمهورية كرئاسة اغبزب ك الوزارة األكٔب
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  اؼبكبوت من أجل أف تتمكن األغلبية الصامتة كإلخراجاألمل لدل الشباب ُب ذبسيد اؼبشاركة الفعلية كدفعهم أب التظاىر 
 .اؼبهمشة من التعبَت عن سخطها كاؼبطالبة حبقوقها 

طرح مشركع يكرس الرئاسة مدل اغبياة كاغبكم الفردم اؼبطلق حيث تصاعدت كتَتة اعبدؿ الدائر ُب تونس بشأف - 3
.  1 2014مطالبة قول سياسية كنقابية بالتمديد للرئيس بن علي لوالية سادسة عاـ 

التهميش اؼبناطقي للجنوب كالوسط مقارنة باحملافظات اؼبطلة على البحر فقد كشفت دراسة أعدهتا منظمة رجاؿ -4
ك ،  ؿبافظات ساحلية 7من الشركات ُب تونس توجد ُب % 52  عن أف أكثر من 2010األعماؿ التونسيُت أكاسط عاـ 

 أقل من نصف اؼبؤسسات التونسية كاالستثمارات اغبكومية كاػباصة ما يعٍت أف نسب إال ؿبافظة اؼبتبقية ال تستقطب 17أف 
 ُب الواليات 2008 ، كعلى سبيل اؼبثاؿ بلغت معدالت البطالة سنة 2البطالة كالفقر فيها أكرب بكثَت من اؼبعدالت الوطنية 

 % 21،6 بينما ٓب يتجاكز اؼبعدؿ الوطٍت %35، القصرين %42، قفصة %32،2سيدم بوزيد : اعبنوبية أرقاما مفزعة 
ك يبكن القوؿ أف ادراؾ سكاف ىذه اؼبناطق غبجم التفاكت غَت اؼبربر بُت مناطقهم ك مناطق الشماؿ ك الساحل كلد  ،3

كىو ما يفسر الدكر اغباسم الذم لعبتو تلك اؼبناطق ُب اؼبظاىرات احساس صباعي بعقدة االنباؿ من طرؼ السلطة اؼبركزية 
. اليت أطاحت بنظاـ بن علي

قدر عددىم ب اذ تفشي البطالة خاصة ُب أكساط خرجي اعبامعات حيث شهدت ارتفاعا مطردا ُب السنوات األخَتة - 5
 عاطل حسب تقرير للبنك 121800بينما ٓب يتجاكز عددىم  للسنة اؼباضية،  2007-2006 عاطل سنة 336000

 13،2 ظاىرة البطالة ما فتئت تتفاقم كنسبة إف، كرغم التبلعب باألرقاـ اؼبقدمة رظبيا ؼ2008الدكٕب يعود لشهر مارس 
 كىذا ما يفسر اغبضور كاالندفاع اؼبذىل للشباب الذم شكل  ، 4  ىي بعيدة عن اغبقيقة2010باؼبائة الرظبية اؼبقدمة سنة 

. كقود ىذه الثورة بعد أف أيقن عدد كبَت منهم كخاصة ذكم الشهادات العالية أف ال مستقبل ؽبم ُب ظل نظاـ بن علي
تفاقم مظاىر الفساد كالرشوة كاحملسوبية اليت عمت جل القطاعات السياسية كاالقتصادية كحىت األكاديبية ُب السنوات - 6

 حسب تقرير منظمة 2007 سنة 61 أب 2005 سنة 43األخَتة غبكم بن علي كىو ما أدل أب تراجع ترتيب تونس من 
ُب كتأّما الذم صدر ُب فرنسا ُب سنة " نيكوال بييوا"كالكاتب" كاترين كراسييو "كقد كشفت الصحافية ، الشفافية الدكلية 

 مقدار الفساد الذم ارتكبتو حاشية الرئيس بن علي ُب السنوات األخَتة خاصة عائلة اؼباطرم كالطرابلسي مع 2010
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  . 140-139ناجً عبد النور ، مرجع سابق ، ص ص - 
مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة و : مصر  ، السٌاسة الدولٌة، «دالع الثورة ضد نظام بن علً قً تونس نعوامل ا: التهمٌش الشامل »،كمال بن ٌونس - 2

 .59-58ص ص  ،2011رٌل أؾ ، 184العدد االستراتٌجٌة 
3

، األسباب و السٌاقات والتحدٌات : ثورة تونس امحمد مالكً وأخرون ، :  ، فً « الطابع المدنً و العمق الشعبً للثورة التونسٌة »المولودي األحمر ، - 

 .129مرجع سابق ، ص 
4
 . 6-5عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص ص -  



 كُب ىذا اػبصوص  ،1تسجيل تراجع حضور شخصية الرئيس بن علي بسبب مرضو ككرب سنو ُب متابعة شؤكف الدكلة 
 باؼبائة من ؾبمل 40الفرنسية أف أسرة الرئيس اؼبخلوع كأسرة زكجتو ليلى الطرابلسي سيطرتا على " لوفيغارك"أكردت صحيفة 

  ، ك باإلضافة أب مظاىر الفساد ك عمليات اػبصخصة اؼبشبوىة مثل االقتصاد التونسي ُب 2النشاط االقتصادم التونسي
عهد بن علي أيضا أداة من أدكات االستبداد ك ذلك عرب استعماؿ سبلح اعبباية ك اخضاع اعبهاز االدارم العمومي لنفوذ 

ربوؿ صراع اؼبصاّب بُت رموز كلو كاألخطر من ذلك  ، 3اغبزب اغباكم ك الذم مثل بدكره رافعة  ؽبيمنة بن علي ك اؼبقربُت منو
أب صراعات علنية ك شرسة على اؼباؿ كاؼبشاريع كالنفوذ فبا أهنك نظاـ بن علي من الداخل كفتك  *اؼبهيمنةالعائبلت 

  .دبؤسسات الدكلة
جل االصبلح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي يعد أىم العوامل اؼبسانبة ُب تفجَت الثورة كاف أتراكم النضاالت من - 7

  ك اليت كصفت بالدموية 2009 كأحداث بن قرداف كمدنُت سنة 2008من أبرزىا أحداث سبيطلة كاغبوض اؼبنجمي سنة 
 . 4 1984ٓب تشهد الببلد مثيبل ؽبا منذ أحداث ثورة اػببز سنة 

غياب بوادر رؤية جديدة للتغيَت ك االكتفاء بإجراءات ذبميلية للنظاـ ّٔدؼ اعادة ترتيب البيت الداخلي ضمن منطق - 8
احملافظة على اؼبكاسب ك االمتيازات ، مع الرفض القاطع ألم تغيَت يقود أب انتقاؿ من سياسة تسلطية بوليسية أب سياسة 

 .5تتبٌت رؤية أ ل للديبقراطية 
تنامي الثقافة االتصالية كاؼبعلوماتية كسط األجياؿ الشابة أدل أب تبلور قدرات نوعية جديدة مستمدة من استخداـ ىذه -9

اؼبعرفة كالتقنيات على كبو فجر بعضا من طاقة جيلية شابة استطاعت عرب مواقع التفاعل االجتماعي كاؼبدكنات أف تكسر 
بل كأدت بعض القنوات الفضائية أب فتح ،  اؼبفركضة على حريات الرأم كالتعبَت كاإلداريةالقيود السياسية كالقانونية كاألمنية 
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  . 3، ص   ، مرجع سابق«مدى قابلٌة النموذج للتعمٌم:  الثورة الشعبٌة فً تونس »عبد العلً حامً الدٌن ، - 
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 .10، ص مرجع سابق العربً صدٌقً ، - 

 14وكان احسن مثال فاضح لنهب المال العام ما أقدمت علٌه زوجة الربٌس المخلوع لٌلى الطرابلسً بتواطإ مع محافظ البنك المركزي قبل أٌام قلٌلة من - 

 . 9 ص عمٌره علٌه الصؽٌر، مرجع سابق ،:  ، أنظر جانفً من سرقة طن ونصؾ من الذهب من خزٌنة البنك المركزي وتهرٌبها نحو الخارج
3

األسباب و السٌاقات : ثورة تونس امحمد مالكً وأخرون ،  : : ، فً « االجتماعٌة –قراءة فً الخلفٌات االقتصادٌة :  الثورة التونسٌة »ولٌد حدوق ، - 

 .103، مرجع سابق ، ص والتحدٌات 
*

 : للتعرؾ على أبرز هذه العابالت التً سٌطرت على كل أوجه الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة فً تونس و نشاطاتها المشبوهة أنظر 

 .160-156نٌكوال بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص ص - 
4

 .49 ، مرجع سابق ، ص النخبة و الثورةنبٌل عبد الفتاح ، - 

 كانت قد نبهت الى الخلل االقتصادي و الى نتابج االنفتاح العشوابً ؼٌر المدروس الذي ساهم 1984و من الملفت للنظر أن دراسات عدٌدة لثورة الخبز سنة - 

فً تعمٌق الفجوة بٌن األؼنٌاء و الفقراء من جهة و بٌن المناطق الساحلٌة و الداخلٌة من جهة أخرى ، و بعكس ثورة تونس االخٌرة فإن ثورة الخبز لم تطالب 
بتؽٌٌر شامل للنظام السٌاسً و انما بقٌت محصورة فً مطالب ذات طابع اقتصادي و اجتماعً سرعان ما استطاع بورقٌبة احتواءها سٌاسٌا بإجراءات تسكٌنٌة 
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 اعبديدة اليت اآلليات الذم فشل ُب السيطرة على ىذه 1 أحد أبرز بوابات الضغط االعبلمي كالسياسي على نظاـ بن علي
. تتعامل معها كمن خبلؽبا األجياؿ الشابة 

ك كانت تلك ىي الوسيلة اليت استعملها لييثٌبت ّٔا أسس حكمو ين التونسيانتهاكات نظاـ بن علي  اؼبمنهجة غبقوؽ - 10
 يبد أم احًتاـ لسيادة القانوف كىو ما كاف أحد األسباب اؽبامة اليت  ، كٓباؼببٍت على نشر الرعب ك اػبوؼ بُت التونسيُت
. 2 أشعلت الثورة لتضع هناية ؼبعاناة الشعب التونسي

 اف ىذه األسباب السالفة الذكر أب جانب العديد من األسباب األخرل ىي اليت دفعت بالشباب التونسي أب أف يثور     
، كتؤكد األحداث على مدار التاريخ أف أعظم ما يؤدم أب تدىور كاهنيار النظم السياسية  ُب كجو نظاـ بن علي االستبدادم

.  ىو تفشي الظلم كالطغياف ُب آّتمعات
 مسار الثورة التونسية و عوامل نجاحها في اسقاط نظام بن علي : المطلب الثاني  

االطاحة بنظامو الذم استمر  مثلت الثورة التونسية اليت أدت أب ىركب الرئيس التونسي  كعائلتو أب السعودية ك      
 ديسمرب كرد فعل على 17يـو انطبلقتها  ت عاما عبلمة فارقة كبداية مرحلة تارىبية جديدة ُب العآب العريب كاف23مدة

مظاىرات، اضرابات ، غلق الدكاكُت، )  كتعبَت عن تراكم االحتقانات االجتماعية *انتحار البوعزيزم ُب كالية سيدم بوزيد
  لت جهات داخلية عديدة ُب اعبنوب كاؼبناطق الغربية للببلد، كٓب تتطور ىذه  ، ٍب (...مشادات مع قوات األمن

اليت سقط فيها ) 2011 جانفي9 ك8 بعد أحداث القصرين كتالة يومي إالاالحتجاجات أب سبرد عنيف ٍب أب ثورة سياسية 
اليت عرفت يـو 3ٍب اؼبسَتات الشعبية اليت بلغت أقصاىا ُب  قابس كالساحل كصفاقص  ( شهيدا كعشرات اعبرحى50كبو 
، لتصل   ألف متظاىر100 مظاىرة ضخمة نظمها االرباد العاـ التونسي للشغل ضمت أكثر من 2011 جانفي 12

 جانفي كانطبلقا من ساحة ؿبمد علي معقل 14االحتجاجات أخَت أب الضواحي الشعبية للعاصمة تونس ليصب التيار يـو 
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 :لإلطالع على نماذج  انتهاكات نظام بن علً لحقوق االنسان أنظر - 

 . 120-109نٌكوال بو ، جان بٌٌر توكوا ، مرجع سابق ، ص ص - 

 ، متحصل علٌه 2010، تقرٌر مجموعة مراقبة حالة حرٌة التعبٌر فً تونس ، جوان " تقوٌض حقوق االنسان فً تونس : ما وراء الواجهة : -  " أنظر كذلك - 

 : من 

https://www.ifex.org/tunisia/2010/06/07/tmgreportarabic2010.pdf , (2012-01-23). 
*

 قرابة 2007 سىت  من مساحة الجمهورٌة التونسٌة ، بلػ عدد سكانها% 4،6تقع والٌة سٌدي بوزٌد فً الوسط الؽربً للبالد التونسٌة ، وتشكل ما ٌعادل  

 من مجموع سكانها ، كما ٌمثل من % 30 سنة 15 نسمة ، و تتمٌز هذه الوالٌة كعدٌد الجهات الداخلٌة بارتفاع نسبة الشباب حٌث ٌمثل من هم أقل من 400000

 من % 20 من مجموع سكان سٌدي بوزٌد و التً تعتبر المخزون الؽذابً للتونسٌٌن حٌث توفر % 60  ( سنة59 سنة و 15بٌن  )هم فً سن تخول لهم العمل 

 :االنتاج الفالحً بالبالد كما تمثل مخزونا مابٌا هابال ، أنظر 

 .97-96ولٌد حدوق ، مرجع سابق ، ص ص - 

 . 60-59مرجع سابق ، ص ص ، «دالع الثورة ضد نظام بن علً قً تونس نعوامل ا: التهمٌش الشامل »،كمال بن ٌونس - 3
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كسرت حواجز األمن كاقتحمت شارع بورقيبة لتصل أماـ بناية ( ألف متظاىر100أكثر من )النقابيُت ُب مظاىرة ضخمة
 ." ارحل...ارحل...ارحل" كزارة الداخلية ك ليهتف اؼبتظاىرين بصوت كاحد

 كمن كل الشرائح اؼبهنية كأطفاؿكالبلفت أف ىذه اؼبظاىرات شاركت فيها كل الفئات العمرية من شباب كشيوخ      
 كاإلعبلميكٓب تقتصر مطالبها على اغبقوؽ الوظيفية كالتشغيل امبا تطورت لتشمل اؼبطالبة باالنفتاح السياسي  كاالجتماعية

على الرغم من قياـ   النظاـبإسقاطلَتفع اؼبتظاىركف سقف مطالبهم أب اؼبطالبة  ، 1كؿباربة الفساد كربقيق العدالة االجتماعية
، ك نتج عن ىذه اؼبظاىرات  عرب تعمد القتل اؼبباشر برصاص القناصة كباستخداـ رصاص ذم رأس متفجر بإرىأّمالشرطة 

 اليت  لت مدف عديدة ُب تونس سقوط العديد من القتلى ك اعبرحى من اؼبتظاىرين
 كأجربت الرئيس بن علي على اقالة عدد من الوزراء بينهم كزير الداخلية ك تقدٙب كعود ؼبعاعبة اؼبشاكل اليت نادل حبلها 

 .اؼبتظاىركف ، لكن االحتجاجات توسعت كازدادت شدهتا 
كاف حديث اؼبؤامرة جزءا من اػبطابات السياسية السلطوية ُب تونس لتفسَت حركات االحتجاج السياسي       ك 

 لتسويغ خطاب التخوين النمطي السلطوم ازاء القول الثائرة كلتربير القمع اؼبفرط كالوحشي الذم مارستو  ككاالجتماعي
أعماؿ قلة مأجورة ك ارىابية تسَتىا "  ، حيث كصف بن علي ُب خطابو الثا٘ب تلك االضطرابات بأهنا 2األجهزة األمنية للنظاـ 

كل من يعمد للنيل من مصاّب الببلد كتغرير " ، ك كتوعد "من اػبارج أطراؼ يغيظها قباح تونس الذم تشهد بو مؤسسات دكلية نزيهة 

، كما  أعلن عن صبلة من القرارات تشمل مضاعفة طاقة التشغيل كتنويع " أبنائها كشبأّا ، بأف القانوف سيكوف ىو الفيصل 
 جانفي ظهر بن علي ؾبددا 13 ، كُب 3اْب.... ألف كظيفة جديدة 300 كخلق 2012 ك2011ميادينها خبلؿ عامي 

على شاشة التلفاز ليلقي خطابا غَت مسبوؽ يعلن فيو أنو فهم الشعب التونسي أخَتا ك يعلن عن استجابتو ؼبطالب الشعب ، 
 ، كما أعلن عن تشكيل عبنة مستقلة للتحقيق ُب الفساد ، ك 2014ك كعد بعدـ الًتشح لبلنتخابات الرئاسية اؼبقبلة عاـ 

استجابة ؼبطالب الشعب اليت تفاعل " ك أف التغيَت الذم أعلن عنو ىو "  يفًتض تغيَتا شامبل ك عميقا " اعترب أف الوضع ُب تونس 

للخطابات الثبلثة اليت ألقاىا بن علي لتلك الوعود أك ٓب يعر الشعب التونسي أنبية  ك ، 4 "معها ك تأٓب ؼبا حدث شديد األٓب
كاستمر ُب ثورتو كاألكثر من ذلك فعلت ىذه اػبطابات فعبل عكسيا اذ أهنا أججت نار الثورة لكوهنا خطابات خالية من 

                                                           
 . 131مرجع سابق، ص ، «ومٌالد الموجة الثانٌة من التحرٌر السٌاسً الحركة االحتجاجٌة فً تونس » ناجً عبد النور ،- 1
  2011 جانفً 14 دٌسمبر الى 17وفقا لتحقٌقات اللجنة الوطنٌة التونسٌة الستقصاء الحقابق حول التجاوزات المسجلة خالل الفترة الممتدة من  

 حالة كان ضحٌتها سجناء ، وقد سقط أؼلب الضحاٌا فً والٌات القصرٌن ، سٌدي 86 من قوات االمن و 28حالة وفاة ، من بٌنها  (338)بلػ عدد الضحاٌا 

: مشهد التغٌٌر فً الوطن العربً ، (محررا)محسن عوض : -  فردا ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 2147بوزٌد، وقفصة وتونس الكبرى ، كما بلػ عدد الجرحى 

 .         101، ص  (2013المنظمة العربٌة لحقوق االنسان ، : مصر ) ، ثالثون شهرا من االعصار
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ميو " حسب رئيسة اغبزب التقدمي االشًتاكي "   ٓب ترتق أب طموحات الناس كٓب ربوم سول التهديد كاؽبذياف" اؼبصداقية ك 
 . 1اعبرييب
 14 يوما كبفضل تبلضبهم كطوؿ نفسهم أف يطيحوا بالرئيس بن علي مساء يـو اعبمعة 25استطاع اؼبتظاىركف  بعد      

جرب على التنحي على السلطة كمغادرة الببلد بشكل مفاجئ حبماية أمنية ليبية أب السعودية كذلك أكالذم  2011جانفي 
أعلن الوزير األكؿ ؿبمد ، كُب نفس اليـو   2 ُب تطور دراماتيكي ٓب تشهده منطقة  اؿ افريقيا كالشرؽ األكسط من قبل

 من الدستور 56الغنوشي عن توليو رئاسة اعبمهورية بصفة مؤقتة كذلك بسبب تعثر أداء الرئيس ؼبهامو كذلك حسب الفصل 
 شغور كإعبلف من الدستور 57، لكن قرر آّلس الدستورم اللجوء للفصل  حضر التجوؿ مع اعبلف حالة الطوارئ ك

 يناير عن توٕب رئيس ؾبلس النواب فؤاد ؼببزع منصب رئيس 15منصب الرئيس كبناءا على ذلك أعلن ُب يـو السبت 
 .3 يوما60 أب 45اعبمهورية بشكل مؤقت أب حُت اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خبلؿ فًتة من 

:   من أبرزىاُب اسقاط نظاـ بن علي تداخلت عوامل عديدة سانبت ُب قباح الثورة التونسية  لئلشارة      
خصوصية آّتمع التونسي اؼبتجانس ُب تركيبتو الدينية كالعرقية ساعد على قباح الثورة التونسية حسب الدكتور صبحي - 

  .4"ك اثنية فبلبد أف تكوف النتائج ـبتلفةألو حدثت التجربة التونسية ُب دكؿ أخرل ذات تعددية دينية "غندكر الذم أكد أنو 
 القمع الرىيبة اليت مارسها نظاـ بن آلةارادة التغيَت لدل الشباب التونسي الثائر أكجدت حالة من التحدم كالصمود  أماـ - 
، فقلد تشكلت حالة من التحدم اؼبعلن بُت شباب الثورة كالنظاـ كعرب عنو النظاـ بتنازالت متتالية ٓب تلب مطالب  علي

. 5 ف رحل رأس النظاـأاؼبتظاىرين اليت ارتفع سقفها شيئا فشيئا أب 
حد أ البلفت ُب دعم التحركات اعبلميا كسياسيا شكل كإسهامهاانضماـ اعبهات النقابية كالسياسية مبكرا أب اؼبتظاىرين -

، كقد برز ُب ىذا السياؽ رموز من النشطاء كالكوادر ُب اربادات نقابات العماؿ كاغبزب الديبقراطي  عوامل قباح الثورة
التقدمي كالتجديد كالتكتل الوطٍت الديبقراطي كبعض آّموعات اليسارية مثل حزب العماؿ الشيوعي ، كما لعب التيار 

دكرا فبيزا ُب ؿبطات القصرين ك جندكبة ك الكاؼ كسيدم -رغم ما تعرض لو من قمع خبلؿ العقدين اؼباضيُت-االسبلمي 
. بوزيد
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ك غَت مباشرة كبو ألعبت شخصيات سياسية رظبية من داخل القصر الرئاسي دكرا ىاما ُب دفع بن علي بطريقة مباشرة -
مغادرة الببلد كعطلت تعليمات اصدرهتا بعض اعبهات الرظبية ؼبواصلة استخداـ الرصاص ضد اؼبتظاىرين بينهم ؿبمد 

.  الغنوشي كفؤاد ؼببزع
أسهمت العائبلت اؼبقربة من بن علي ُب االطاحة بو من خبلؿ دفع األكضاع كبو التدىور كشل عمل اغبكومة كمؤسسات -

. 1 الدكلة عرب تدخبلهتا اؼبتناقضة كقول الضغط اؼبتضاربة اؼبصاّب كالتوجهات اليت سلطوىا عليها
حيث التـز باغبياد ككاف تدخلو غبفظ ،  الدكر االهبايب للجيش التونسي الذم كاف لو شأف مؤكد ُب ؾبريات األحداث-

األمن كاغبفاظ على عدـ اهنيار الدكلة التونسية ، ككاف ذلك نابعا من أف اعبيش التونسي عاٗب من سياسة التهميش 
، ك تردد أف كاإلضعاؼ اؼبعتمدين لو من قبل بن علي ؼبصحلة األجهزة األمنية األخرل اليت كاف وبتمي ّٔا النظاـ التونسي 

 قادة اعبيش سانبوا ُب اقناع بن علي بضركرة الرحيل كمغادرة الببلد حىت ال تصل األمور أب مرحلة الفوضى غَت اؼبسيطر عليها
، كعقب رحيل بن علي طمئنت القيادات العسكرية احملتجُت بضماف تنفيذ اؼبطالب اليت ثاركا من أجلها من خبلؿ تعهد 2

حبماية الثورة الشعبية ك عدـ اػبركج على الدستور ُب اشارة كاضحة أب التزاـ اعبيش " رشيد عمار" قائد أركاف اعبيش اعبنراؿ
  .  على السلطةاالستيبلءباغبياد كعدـ 

 ؿبركات الثورة فساىم بفعالية ملحوظة ُب تشكيل كعي أحد أبرز ربوؿ بطبيعتو التفاعلية أب ذماؿااللكًتك٘ب دكر  االعبلـ - 
كما سانبت  ، جديد من خبلؿ حركة التسييس السريعة كاؼبكثفة كربط النشطاء ببعضهم البعض كتنسيق ربركاهتم اؼبيدانية

بعض القنوات ُب نشر حقيقة ما هبرم على األرض فبدا الفرؽ شاسعا مع ما يبثو االعبلـ الرظبي الذم مارس سياسة التعتيم 
.  فبا أدل أب قناعة التونسيُت بقضيتهم كأب مواصلة الثورة،3كتشويو اغبقائق 

عجل زبلي عديد العواصم الغربية عن نظاـ بن علي ُب سقوطو بسبب تراكم أخطاءه ُب السنوات األخَتة : العامل اػبارجي-
مع بعض العواصم اؼبؤثرة ُب صنع القرار ُب تونس السيما باريس ككاشنطن اللتُت أكدت مواقفهما أف بن علي ٓب يعد حليفا 

" ،  كىذا ما كشفتو احدل الوثائق السرية األمريكية اليت سرّٔا موقع كيكليكس كربمل عنواف  مفيدا للغرب كهبب أف يذىب
كاليت  ضبلت -   الصادرة من السفارة األمريكية2009 جويلية 13كتعود ليـو " - ماذا ينبغي أف تفعل...تونس اؼبضطربة

أنو ال يتوقع أم تغيَت اصبلحي ُب تونس طاؼبا بن علي موجود ُب " يقوؿ فيو  " ركبرت جوديك " تصروبا للسفَت األمريكي ُب تونس 
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أضبيدة "، ك مثلت ىذه الوثيقة حسب اؼبفكر التونسي ...".كأف التغيَت اغبقيقي سوؼ وبتاج أب انتظار رحيل بن علي....السلطة
.  1 حكما مسبقا بسقوط بن علي قبل ىركبو" النيفر

: كقد حققت الثورة التونسية صبلة من اؼبكتسبات ُب غاية األنبية  اذ      ىذا 
 على اؽبركب كعائلتو أب السعودية  كاستحداث حالة من اغبراؾ السياسي ُب كإجبارهقبحت ُب اسقاط الرئيس بن علي - 

. الشارع التونسي 
. 2 حل أجهزة أمنو اػباص الرئاسي اليت كانت سبثل دكلة داخل الدكلة- 
. كضع اليد على األمبلؾ كاألمواؿ العامة اؼبسركقة من الشعب باسم الرئيس كزكجتو كصهره كقرابتو- 
-  على ما ُب شأف اغبكومة كتركيبتها من جدؿ-  الفًتة االنتقالية إلدارةتشكيل حكومة ائتبلفية - 
التحقيق ُب ملفات الفساد كاالتفاؽ على ؿباكمة اؼبسؤكلُت عن القمع ُب العهد الديكتاتورم كالًتكيع كبث الفوضى  - 
.  كالصحف اغبرةلؤلحزابفك االرتباط بُت اغبزب كالدكلة ك الًتخيص - 
.  ىيئة مستقلةبإشراؼالتحضَت النتخابات نزيهة - 
  . 3اْب ...االتفاؽ على اعبلف عفو عاـ تشريعي على اؼبعتقلُت السياسيُت كاؼبغًتبُت - 

خصائص الثورة التونسية : المطلب الثالث 
     على الرغم من أكجو الشبو الكثَتة بُت ـبتلف الثورات العربية إال أف لكل ثورة من ىذه الثورات خصائصها  كمزاياىا 

الوطنية اػباصة من منطلق أف لكل منها سياقاهتا ك ظركفها اػباصة ، ك بدكرىا انفردت الثورة التونسية جبملة من اػبصائص ك 
 : اؼبميزات لعل أبرزىا 

حيث شاركت فيها كل شرائح آّتمع ك ٓب تتخذ عبلمة أك شارة رمزية ربيل أب انتماء اجتماعي معُت : جماىيرية الثورة -1
، كمن الناحية السوسيولوجية تعٍت ىذه الظاىرة أف أغلب الفئات االجتماعية أصأّا الضرر من السياسة العامة اؼبتبعة ُب 

صعوبة االستثمار )، أك على اؼبستول االقتصادم  (كبت اغبريات السياسية ك الفكرية )الببلد سواء على اؼبستول السياسي 
التهميش ) ، أك على اؼبستول االجتماعي  (....االمن نتيجة الفساد ، تردم القدرات الشرائية لؤلفراد ك العائبلت ، البطالة 

 .4 (ك الشعور باإلىانة كاغبرماف 

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من  " دور أمرٌكا فً اسقاط بن علً كشفته وٌكلٌكس" حسٌن فاروق، : - للمزٌد من التفصٌل أنظر -  

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special/tunisia/127846-2011-01-15-16-01-09.html , (2014-02-18). 
2
 . 31 ، مرجع سابق ، ص ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد االله بلقزٌز ، -  

3
 . 32المرجع نفسه ، ص -  

4
 .127المولودي األحمر ، مرجع سابق ، ص -  

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/tunisia/127846-2011-01-15-16-01-09.html


 ك اغبضارم سواء  سبيزت الثورة التونسية منذ انطبلؽ شعلتها األكٔب ُب سيدم بوزيد بالطابع السلمي: الطابع السلمي- 2
 ، كذلك 1على مستول الشعارات ك األساليب كما ُب العبلقة باؼبمتلكات العامة ك اػباصة اليت ظلت خارج أم استهداؼ

،  أبدل الشباب مسؤكلية عالية ذباه اؼباؿ العاـ ك كاف حرصهم على ضباية اؼبؤسسات العامة ملحوظابعكس كل التوقعات اذ 
، كلعل االقباز األكرب ؽبذا الطابع السلمي ىو رفض اعبيش   اللجاف األمنية غبماية األحياء كاؼبمتلكاتبإنشاءكما قاموا 

. التدخل اؼبباشر كالتصدم للمتظاىرين كاكبيازه الكامل للثورة
 أهنا ٓب تأٌب إال مثلت الثورة التونسية حدث فجائي تقاطعت عناصر ـبتلفة ُب غبظة تارىبية لصنعو كميبلده : الفجائية- 3

جياؿ ـبتلفة كأيضا جاءت أفهي تتويج لًتاكم نضإب سانبت فيو ، من فراغ كليست حدث جربم حصل خارج االرادات 
  .2 تعبَتا عن انتقاـ مقموع من سياسة استبدادية فبنهجة قامت عليها دكلة االستقبلؿ

 ك التلقائية ك قبح اؼبتظاىركف ُب تنظيم احتجاجات ك مسَتات ك اعتصامات  اتسمت الثورة التونسية بالعفوية: العفوية-4
كٓب تكن ربركها أم ، انتشرت من اؼبناطق النائية الفقَتة أب أحياء الطبقة العاملة داخل اؼبدف الرئيسية سلمية ك حضارية 

، كالبلفت أف أغلب من خرجوا ُب ىذه الثورة ىم من الشباب غَت اؼبؤدِب كغَت اؼبنتمي  أجندة خببلؼ اسقاط النظاـ اغباكم
 ، ك خلف العفوية اليت تبدكا على سطح اغبراؾ قدر من التنظيم ٓب تصنعو األحزاب ك التنظيمات 3 أب التيارات السياسية

 .السياسية امبا صنعو شباب أتقن استخداـ  كسائل التواصل اغبديثة االلكًتكنية 
اؼبنظمات األىلية أك عدـ قدرهتا على قيادة   حيث أف غياب األحزاب السياسية ك: عدم وجود قيادة معينة للثورة- 5

اؼبتظاىرين كربريضهم كتوجيههم عقد مهمة سلطة النظاـ ُب ؿباصرة األحداث كاحتواءىا لعدـ كجود قيادة معينة يبكن 
  . 4 اعتقاؽبا أك التفاكض معها

فالفئات الشبابية ىي من قادت الثورة حيث تبلغ نسبة  البعيد عن أم تأطَت سياسي أك نقايب ، الطابع الشبابي الصرف- 6
   .5  باؼبائة كىذا العنفواف كالقوة الفتية كانت احملرؾ الرئيسي للثورة43،7 سنة ما يقارب 19-15الشباب ُب الفئة العمرية 

 ك االعتصامات كبديل عن العمل السياسي كاإلضرابات مثل التظاىرات االعتماد على العمل االحتجاجي المباشر-7
.  6 كبدكف اغبصوؿ على تصريح مسبق من السلطة فبثلة ُب األجهزة األمنية
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 .50 ، مرجع سابق ، ص ثورات و خٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتملعبد االله بلقزٌز ، -  

2
 . 79عبد الرزاق العٌاري ، مرجع سابق ، ص -  

3
  .23، ص  جون أر برادلً ، مرجع سابق-   
4

  . مرجع سابق علً عبده محمود،- 
5

 .24العربً صدٌقً ، مرجع سابق ، - 
6

 . 138ناجً عبد النور ، مرجع سابق ، ص - 



امتازت الثورة التونسية خبلفا للحركات االحتجاجية السابقة اليت اقتصرت مطالبها على الشأف االجتماعي كاالقتصادم -8
حيث رفع اؼبتظاىركف شعارات سياسية خالية من البعد االيديولوجي أك الديٍت فبا أفقد النظاـ سبلحا ، دبطالبها السياسية 

.  اسًتاتيجيا طاؼبا استخدمو ُب كجو التونسيُت كىو ؿباربة التطرؼ االسبلمي أك االرىاب
 يوما غلب عليها 28 كالعزيبة كاستعداده للتضحية اذ امتدت الثورة باإلصرار كتسلحهم طول نفس الشباب الثائر-9 

فبا رفع من معنويات احملتجُت كزاد من ثقتهم بقدرهتم على الوصوؿ أب مطالبهم مستندين على الدعم ، اؼبنحى التصاعدم 
. 1 اؽبائل الذم تلقتو الثورة كعلى عناد كغطرسة النظاـ ُب معاعبة األحداث

 اليت ساعدت على اضعاؼ النظاـ ككذا ربركو القدرة االبتكارية للشباب التونسي في استخدام الوسائط االتصالية- 10
  .2 خارج اؼبنطق السياسي التقليدم الذم يقـو على اؼبساكمة كالتنازؿ

تقاطعت األسباب كاؼبعطيات لتجعل الثورة التونسية مقدمة لسلسلة من الثورات اليت جاءت تباعا من      خبلصة القوؿ ، 
 ،  كقد أثبتت الثورة التونسية أب حد كبَت سلميتها كحضاريتها ك مدل تطلع التونسيُت مصر كليبيا كاليمن أب البحرين كسوريا

 .أب اغبرية ك الديبقراطية  

المواقف االقليمية والدولية تجاه الثورة التونسية   : رابع الطلبالم
 كاليت ٓب يتضح حينها أهنا ثورة حقيقية كأهنا  على السواء الغريب بعد اندالع الثورة التونسية اليت فاجأت العآب العريب ك     

 ، فمنذ اليـو األكؿ للثورة كحىت انتصارىا  إزاءىااؼبواقف االقليمية ك الدكلية ، تباينت  تسعى جدينا إلسقاط النظاـ اغباكم
 معارض ك ، كبُت ، ما بُت مؤيد للمسار الذم تتجو إليو تونس توالت التصروبات الرظبية اليت عكست منظور كل فبثل لدكلتو

 ،  ىذا ك يدرؾ اؼبتفحص ؼبختلف ىذه اؼبواقف  من أعرب عن قلقو حوؿ ما سيؤكؿ إليو الوضعمناىض ؼبا وبدث ، ك بُت
 البعد اؼبصلحي ُب ىيكلتها،كىذا ما سيتم تبيانو من خبلؿ استعراض بعض ىذه اؼبواقف ُب االٌب 

 تجاه الثورة التونسية المواقف االقليمية : الفرع األول 
تباينت اؼبواقف الرظبية من الثورة التونسية لدكؿ اؼبغرب العريب اليت سبثل احمليط العريب األقرب جغرافيا لتونس ، ك اؼببلحظ       

أف ىذه اؼبواقف انطلقت من أرضيات ك قراءات ـبتلفة ، ك ُب ما يلي نستعرض موقف النظاـ اعبزائرم ك اؼبغريب ك اللييب ، 
 : كما ستتم االشارة أب موقف جامعة الدكؿ العربية 
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، متحصل  56-55ص ، "(2011-2010)الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و التحوالت الثورٌة الشعبٌة فً دول محور االعتدال العربً "عبد هللا عبد الحلٌم ، - 

 : علٌه من 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/%D8%8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85.pdf , (2013-11-04). 
2

 . 316عز الدٌن عبد المولى ، مرجع سابق ، ص - 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_0.pdf


اتسم اؼبوقف اعبزائرم باغبياد أب حد كبَت حياؿ الثورة التونسية  حيث اكتفت اعبزائر بإعبلف  :الموقف الجزائري -
ُب كلمة ألقاىا أماـ ؾبلس األمة أف  " مدلسي " اعبزائرم  كاعترب كزير اػبارجية احًتامها إلرادة الشعب التونسي ، 

نابع من " ، كدافع عن اؼبوقف اعبزائرم بالقوؿ أنو " ..ببلده سبيزت دبواقفها اؼبسؤكلة حياؿ التحوالت اعبارية ُب بعض الدكؿ العربية "  
اؼببادئ اليت ربكم الدبلوماسية  اعبزائرية منذ عقود ك تتمثل ُب دعم القضايا العادلة كعدـ التدخل ُب الشؤكف الداخلية للدكؿ ك احًتاـ خيارات  

 . 1.."  الشعوب ُب تقرير مصَتىا كإرادة
عربت اؼبملكة اؼبغربية ُب بياف رظبي عن دعمها للثورة التونسية ك تضامنها العميق مع الشعب التونسي : الموقف المغربي-

بكل مكوناتو ، ك دعت آّتمع الدكٕب أب مساندة ك دعم اعبهود اؼببذكلة من قبل القول التونسية ك الشعب بأكملو من 
 .2 خدمة للطموحات اؼبشركعة للشعب التونسي الشقيق –ُب أقرب االجاؿ –أجل ربقيق األىداؼ السياسية اؼبعلنة 

كجو الزعيم اللييب الراحل معمر القذاُب انتقادات حادة ك صروبة للثورة التونسية  ك شبو األجواء اليت : الموقف الليبي -
تعيشها تونس بأجواء الثورة البلشفية ، ك طالب بعودة الرئيس اؼبخلوع زين العابدين بن علي أب اغبكم ُب تونس ك قاؿ 

كأعرب عن أؼبو ؼبا حدث باعبمهورية  " اذا كاف رئيسكم أخطأ فحاسبوه" ـباطبا الشعب التونسي ُب كلمة أذاعها التلفزيوف اللييب 
  .3التونسية 

مع اندالع الثورة التونسية أبدل اؼبتحدث باسم األمُت العاـ عبامعة الدكؿ العربية  قلقو من : موقف الجامعة العربية -
ك دعا صبيع األطراؼ للعمل على التوصل إلصباع كطٍت ىبرج الببلد  "  اعبامعة تراقب عن كثب" األكضاع ُب تونس ك أكد أف 

من أزمتها ، ك مع تفاقم األحداث ُب تونس بدا موقف اعبامعة أكثر جرأة من خبلؿ تصروبات األمُت العاـ للجامعة عمرك 
موسى  كالذم أكد أف جامعة الدكؿ العربية تؤيد االحتجاجات الشعبية ُب تونس ك تدعم ارادة الشعوب ك عرب عن ذلك 

اف ما نعيشو ىو حركة تارىبية غَت مسبوقة  كال كانت متوقعة كلكنها أصبحت حقيقة كاقعة ىي أف األمة ترفض اف تبقى رىنا " ...بقولو 
كأهنا قررت أف تأخذ أمورىا بأيديها ُب اطار من نظاـ  ديبقراطي ك رفض ؼبمارسات الديكتاتورية أك فرض ألشخاص ... ألكامر ك تعليمات 

ك اآلف كبن نتقدـ كبو الرموز اغبقيقية كالعمل اغبقيقي ك العصر .... بعينهم يرأسوهنا ربت مفهـو اعبمهورية ك الديبقراطية ك االنتخاب 
 .4..." الديبقراطي ك نسمات اغبرية 
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 :، متحصل علٌه من " الجزابر تدافع عن موقفها حٌال الثورات -  "  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/12/5/%D8%A , (2013-07-17). 
2
 : ، متحصل علٌه من " أصداء تونس الٌاسمٌن عند السٌاسٌٌن المؽاربة -    "  

http://www.nadorcity.com/%D8%A3% _a7012.html , (2013-07-22). 
3
 .100-99، ص ص   راؼب السرجانً ، مرجع سابق- 

4
 : ، متحصل علٌه من 1لمجلس وزراء الخارجٌة العرب ، ص  (135)كلمة األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة السٌد عمرو موسى فً الدورة -  

http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/4c097_Council_135_02Feb2011.pdf?MOD=AJPERES , (2012-11-25). 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/12/5/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.nadorcity.com/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_a7012.html
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/4c097700460976218a71ab9e5f8b8ec3/hwahba_SGspeech_Council_135_02Feb2011.pdf?MOD=AJPERES


      فبا سبق نستنتج أف انقساـ مواقف الدكؿ اؼبغاربية حياؿ الثورة التونسية بُت داعم أك مناىض  أك صامت ينتظر اقببلء 
 . اؼبوقف مرده اػبوؼ من انتقاؿ عدكل الثورة اليها ُب ظل االحتقاف السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي الذم تشهده

 الموقف األوروبي من الثورة التونسية : الفرع الثاني 
     اتسمت اؼبواقف الصادرة عن دكؿ االرباد األكركيب باالزدكاجية ك االرتباؾ ُب بداية الثورة التونسية، فقد كجدت ىذه 
الدكؿ نفسها أماـ مشكلة كربل تتعلق دبوقفها ىل سيكوف لصاّب األنظمة اغباكمة ك ما قد يًتتب على ذلك اؼبوقف 

مستقبليا ُب حاؿ انتصار الثورة من االضرار باؼبصاّب ؟ ، أـ أهنا مدعوة للوقوؼ أب جانب الثورة ك ما قد ىبلفو ذلك من 
 .ضرر ُب حاؿ فشلها ، من ىنا كانت اؼبواقف األكركبية تتخبط ُب دىاليز ك أركقة السياسة الداخلية لبلرباد األكركيب

      معلـو أف تونس ترتبط بعبلقات شراكة مع االرباد األكركيب  حيث كقعت اتفاقية الشراكة األكركبية اؼبتوسطية ُب عاـ 
 ، كقد نصت على قياـ تونس بإزالة حواجز التجارة مع االرباد 1998 مارس 1 ك دخلت االتفاقية حيز التنفيذ ُب 1995

 ترتبط معو بعبلقات حسن 2008على مدل عقد من الزمن ك ّٔذا أصبحت تونس شريكا كامبل لبلرباد األكركيب ُب عاـ 
جوار كدية ك تعاكف استخباراٌب ك تبادؿ للخربات األمنية ك صادرات األسلحة ككارداهتا من االرباد األكركيب ُب عهد بن علي 

، كقد استمر ىذا التعاكف حىت كقت قريب ك بشكل خاص فيما يتعلق بتنسيق اعبهود اعبماعية ُب مكافحة االرىاب ك 
القاعدة ُب  اؿ اؼبغرب العريب ، ك خبلؿ األياـ األكٔب للثورة التونسية قاد الرئيس الفرنسي كااليطإب السياسة األكركبية 
بإظهار قدر عإب من التعاطف مع نظاـ بن علي كذلك من أجل اغبفاظ على مصاّب أكركبا ُب  اؿ افريقيا ك جنوب 

الصحراء ، كما ترافقت تلك السياسة مع تأكيد دكؿ االرباد بأنبية استمرار امداد دكؿ جنوب أكركبا بالنفط القادـ من  اؿ 
 .1أفريقيا 

ضبط النفس " ..أب" كاترين أشتوف " جانفي دعت الناطقة الرظبية باسم كزيرة الشؤكف اػبارجية لبلرباد األكركيب 10     كُب 
ُب استخداـ القوة ك أب احًتاـ اغبريات األساسية ك االفراج الفورم عن اؼبدكنُت الصحفيُت ك احملامُت  ك غَتىم من اؼبعتقلُت الذين كانوا 

 ، ك ُب 2 متظاىرا على يد قوات األمن20، ك قد جاءت ىذه الدعوة متأخرة بعد مقتل أكثر من ." ..يتظاىركف سلميا 
االرباد األكركيب فضل ُب ...." النائبة اؽبولندية ُب الربؼباف األكركيب ك عضو عبنة اػبارجية فيو أف " مارٌب شاؾ " اعًتاؼ ؽبا أقرت 

 جانفي أعربت 14 ، ك بعد 3.".بداية الثورات العربية ربقيق مصاغبو بتقدٙب اؼبساعدات لؤلنظمة القمعية على اعبلء قيم حقوؽ االنساف 
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عن دعم أكركبا آلماؿ التونسيُت الديبقراطية  كتطلعاهتم اليت هبب ربقيقها بالطرؽ السلمية ، كتلقت تونس " كاترين أشتوف " 
 .1 كعودا بتقدٙب الدعم الضركرم ؽبا من ؾبموعة الثمانية 2011 مام 29اؼبنعقدة ُب " دكفيل " ُب قمة 

 :       عموما تفاكتت مواقف الدكؿ األكركبية حياؿ الثورة التونسية ك اليت يبكن توضيحها ُب ما يلي 
قد يبدكا للوىلة األكٔب أف اؼبوقف الفرنسي كاف أكثر تعاطفا مع الرئيس بن علي إال أنو اتسم فيما بعد : الموقف الفرنسي -

بالتذبذب ك التأرجح نتيجة لطبيعة العبلقات ك اؼبصاّب الفرنسية ُب تونس من جهة ، ك سباشيا من جهة أخرل مع طبيعة 
اؼبواقف األكركبية األخرل ، فمع بداية الثورة عرضت فرنسا اؼبساعدة على الرئيس التونسي ك تشَت بعض اؼبصادر أب أف 

تونس تلقت شحنات من األسلحة قادمة من فرنسا التزاما باتفاقية التعاكف اؼبشًتكة بُت البلدين  ُب ؿباكلة إلهناء حالة العنف 
عن أسفها ألعماؿ العنف ُب تونس دكف " ميشيل أليو مارم " جانفي  عربت كزيرة اػبارجية 11، ك ُب 2اليت كانت ذبتاحها 

أف تدين استعماؿ القوة اؼبفرطة ضد اؼبتظاىرين ، ك قبل يـو من رحيل بن علي  دعى رئيس اغبكومة الفرنسي أب ضبط 
 .3كٓب يتضمن ىذا الكبلـ الرظبي أم ادانة " االستخداـ غَت اؼبتكافئ للعنف " النفس ك أعرب عن قلقو من 

 جانفي تغَت اؼبوقف الفرنسي ك أعلنت رظبيا ابتهاجها بالثورة ك بسقوط بن علي ك رفضت عبوءه ك أفراد 14     ك بعد 
عائلتو أب فرنسا ، كما أهنا ازبذت اػبطوات الضركرية لضماف منع أم ربركات مالية مشبوىة لؤلصوؿ التونسية ُب فرنسا اداريا 

استعداده لتلبية أم طلب للمساعدة على ضماف سَت العملية الديبقراطية بطريقة ال "  ، كُب خطوة أخرل أكد الرئيس الفرنسي على 

، غَت أف موقفها السليب من استقباؿ آالؼ التونسيُت الشباب الذين كفدكا اليها عرب ايطاليا ك ترددىا ُب تقدٙب  " تقبل اعبدؿ
،  ك قد دافع الرئيس ساركوزم عن تعامل بلده مع األزمة السياسية 4االعانة الفعلية لتونس يشكك ُب مصداقية موقفها 

ك فضلت االمتناع عن التدخل من منطلق حساسية التدخل ُب "  فرنسا نأت بنفسها عما وبدث " التونسية معًتفا بأف 
 ، كالغريب أف ىذه اغبساسية ٓب تعترب دعم نظاـ مستبد قائم على االستمرار ُب اغبكم تدخبل ُب شؤكف 5مستعمرة سابقة 

 . تونس 
بعد أياـ قليلة من اندالع الثورة التونسية أعلنت ُب بياف صادر عن كزارة خارجيتها أف تونس تعيش : الموقف البريطاني -

غبظة تارىبية ك أف الشعب التونسي يعرب عن تطلعاتو اؼبشركعة ُب التحوؿ الديبقراطي ك االنتقاؿ السلمي للسلطة ، ك أكدت 
 .بريطانيا دبوقفها ىذا عن تأييدىا لتطلعات الشعوب ُب التعبَت عن حاجاهتم للحرية ك الديبقراطية كإقامة حقوؽ االنساف 
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كاف األكثر اعتداال حيث دعت أؼبانيا ك منذ األياـ األكٔب الندالع الثورة التونسية صبيع األطراؼ : الموقف األلماني -
صبيع " أقبيبل مَتكل" للحوار كإلهباد حلوؿ سلمية ك اغبد من كقوع اؼبزيد من الضحايا ك األضرار ، كما دعت اؼبستشارة 

األطراؼ اؼبعنية أب بذؿ كل اعبهود إلجراء حوار ك حل اؼبشكبلت سلميا ؼبنع كقوع اؼبزيد من العنف ك التصعيد ك أردفت 
ك أنو يتعُت على تونس أف تتخذ خطوات باذباه الديبقراطية ك اغبقوؽ االساسية مثل ... ىناؾ اآلف فرصة لبداية جديدة ُب تونس " قائلة أف 

 .1معربة عن استعداد ببلدىا للمساعدة ُب ذلك ." ...حرية الصحافة ك التجمع
موقف ثابت ككاضح من الثورات العربية كٓب تظهر أم اىتماـ ّٔا أك تأييدىا على أقل  لقد كاف لركسيا: الموقف الروسي - 

تقدير بل كقفت ضدىا ، كقد اعتمدت السياسة اػبارجية الركسية بشكل عاـ على مصطلحات عدـ االستقرار كاالضطرابات 
" ، كنقلت كسائل االعبلـ الركسية تصروبات «فوضى ال جدكل من كرائها »ُب كصف الثورات العربية كٓب زبف بالقوؿ أهنا 

جدا أف وبمل ؽبا مستقبل تلك األحداث أكقاتا  ىذه الدكؿ صعبة اؼبراس ك من اؼبرجح.. " ُب كصفو للثورات العربية بقولو " ميدفيدؼ 
كىو ما يعٍت أف ىذه الدكؿ ستعيش ُب حركب لعقود مقبلة ك ينتشر فيها االرىاب ك قد .. عصيبة دبا ُب ذلك أف يقفز أب السلطة اؼبتطرفوف 

ك ٓب تبد ركسيا موقفا كاضحا من الثورة التونسية حىت تنحي بن علي ، فخبلؿ األياـ األكٔب  ، 2..." تتجزأ أب دكيبلت قزمية 
فيما نأل الكرملُت بنفسو عن توجيو أم ربذيرات " انقبلب " للثورة التونسية كصف التلفزيوف الركسي ما هبرم على أنو 

للنظاـ التونسي فيما ىبص االستخداـ اؼبفرط للقوة ضد اؼبتظاىرين ك اكتفى بالتزاـ الصمت ، كبعد سقوط نظاـ بن علي 
تتابع موسكو  "...أصدرت كزارة اػبارجية الركسية بيانا أعربت فيو عن أملها ُب اهناء أعماؿ العنف ُب تونس،حيث جاء فيو

  . 3..." بقلق كبَت تطور األكضاع ُب تونس الصديقة 

 الموقف األمريكي من الثورة التونسية : الفرع الثالث 
       تسعى االدارة االمريكية منذ اندالع الثورات العربية أب استثمار قدر كبَت من جهودىا للحفاظ على مواقفها ُب اؼبنطقة 
ك ضماف اقامة أنظمة يبكن أف تبدأ معها ك ربافظ على حوار اسًتاتيجي مثل اغبوار الذم كاف قائما ، ك تشكل تونس ؿبورا 

مهما ُب السياسة اػبارجية األمريكية ُب  اؿ افريقيا ؼبا يسمى اغبرب على االرىاب ك تنفيذ أجندة اؼبصاّب األمريكية ُب 
استعماؿ اؼبوانئ ،  )أفريقيا خبلؿ العقدين األخَتين سواء على صعيد التسهيبلت العسكرية اليت كانت تتمتع ّٔا األفركـو 

أك على صعيد القضية الفلسطينية ك استضافة حركة فتح لسنوات ، أك على صعيد القضايا العربية ك استضافة  (...استخبار 
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تونس ؼبقر جامعة الدكؿ العربية لسنوات أيضا ، ناىيك عن دكرىا ُب ضرب معاقل اغبركة االسبلمية ُب الببلد ك اؼبنطقة 
 .بالتعاكف مع اؼبخابرات األمريكية 

      ك برغم كل اػبدمات اعبليلة اليت قدمها نظاـ بن علي للواليات اؼبتحدة االمريكية إال أف موقفها من الثورة بدا مًتددا ، 
كفق خطوات -فبعد أف أحرؽ البوعزيزم نفسو ك خركج أالؼ احملتجُت أب الشوارع بدا اؼبوقف األمريكي ك كأنو يدعو 

ٍب الطلب من بن علي بضركرة ضبط النفس مركرا بتأييد االصبلحات ٍب " استتباب األمن "  أب ضركرة ما ظبي ب –متدرجة 
"  جانفي استدعت كزارة اػبارجية األمريكية السفَت التونسي ُب كاشنطن 7 ،  كُب 1طلب اقالة بعض الوزراء ك حل اغبكومة

حيث سلمتو رسالة تعرب عن القلق األمريكي من الطريقة اليت ًب التعامل ّٔا مع االحتجاجات ُب تونس " ؿبمد صبلح تقية 
الواليات " أف " مارؾ تونر "  جانفي أعرب اؼبتحدث باسم اػبارجية األمريكية 12كتطالب باحًتاـ اغبريات الفردية ، كُب 

 جانفي سارعت االدارة 14، ك بعد 2 " اؼبتحدة قلقة جدا بسبب تقارير عن استخداـ اغبكومة التونسية اؼبفرط للقوة ضد احملتجُت
بشجاعة  ك كرامة الشعب " باراؾ أكباما "األمريكية أب هتنئة الشعب التونسي بنجاح ثورتو حيث أشاد الرئيس األمريكي 

 تقف أب جانب آّتمع الدكٕب لتشاىد ىذا األمريكيةأف الواليات اؼبتحدة " التونسي  ك دعا أب اجراء انتخابات نزيهة حرة قائبل 
 . 3."كسنذكر على الدكاـ صور الشعب التونسي الذم يسعى إلظباع صوتو .. النضاؿ الشجاع للشعب التونسي من أجل اغبصوؿ على حقوقو 

     ك األكيد أف السلوؾ األمريكي ازاء الثورة التونسية ك باقي الثورات مرتبط باؼبصاّب األمريكية دائما كاليت يبكن اهبازىا ُب 
 :االٌب 
 .تأمُت الوجود السياسي ك العسكرم ُب اؼبنطقة باألشكاؿ اؼبختلفة اؼبوجودة فيو-
 .ضباية مصادر الطاقة  كُب مقدمتها النفط ك تأمُت تدفقها لؤلسواؽ الغربية -
 .ضماف القدرة االستهبلكية الكبَتة لؤلسواؽ ُب اؼبنطقة للمنتوجات االمريكية -
 .4حفظ أمن اسرائيل كسبلمتها - 

      ك تذىب بعض الكتابات أب اعتبار سقوط نظاـ بن علي بل كل األنظمة العربية اليت سقطت عملية مدبرة من 
اعبنراؿ عمار رفض أكامر " بالقوؿ أف " شبكة فولتار " ك رئيس " تَتم ميصاف " األمريكيُت ، كىذا ما أكده الصحفي الفرنسي 

،  كُب السياؽ عينو أكد 5" ...بن علي ُب اطبلؽ الرصاص على احملتجُت ك أبلغو أف اعبنراؿ كلياـ كارد قائد األفركـو يأمره باؽبركب حاال 
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 ىذا الطرح  ك ربدث عن 2011 مارس 31لدراسات الشرؽ األدٗب اؼبعاصر ُب " بيًت سربغ " التقرير الذم نشره مركز 
قادة حركات االحتجاجات قد ًب تدريبهم من قبل األمريكاف عرب " ... الدكر األمريكي ُب تأجيج االحتجاجات ، ك علق بالقوؿ أف 

، ك اعتربت ركسيا أف ىذا اغبراؾ  منذ بدايتو نتاجا مباشرا للمبادرة الشرؽ  " ...ضببلت ك منظمات بواسطة كسائل االتصاؿ اغبديثة
 ربت ادارة اػبارجية األمريكية خضع من خبللو عشرات اآلالؼ 2001 برناؾبا منذ عاـ 350األكسطية اليت أشرفت على 

 ، غَت أف نائب كاتب الدكلة األمريكي 1من اؼبواطنُت العرب للتدريب ك التعبئة السياسية باستخداـ كسائل االتصاؿ اغبديثة 
 أم تدخل 2011 مام 8نفى عند زيارتو لتونس ُب " كلياـ بارنس "للشؤكف اػبارجية ك اؼبكلف بالشؤكف السياسية  

 .2لؤلمريكيُت ُب األحداث اليت شهدهتا تونس
      كمن كجهة نظرنا فالثورة التونسية قامت ُب بيئة داخلية مأزكمة بُت السلطة كالشعب الذم عاٗب كلعقود من الزمن من 
تناقضات كأزمات جاىزة لبلنفجار ، لكن ذلك ٓب يكن دبنأل عن رؤية القول الكربل السيما الواليات اؼبتحدة األمريكية 

 :3على قاعدتُت -   كباقي الثورات –اليت سانبت الواليات اؼبتحدة ُب اندالع الثورة التونسية 
 . ضبط ايقاع ردكد فعل األنظمة ك اخضاعها أب قواعد القانوف الدكٕب الذم وبـر استعماؿ العنف ضد اؼبتظاىرين:األولى
-  دعم العمل من داخل اؼبنطقة ك ىو ما يعفي الواليات اؼبتحدة من تغيَت النظم السياسية بالقوة العسكرية اؼبسلحة :الثانية

كتكرار تشويو صورهتا اؼبرفوضة عاؼبيا كقوة تفرض ارادهتا على الغَت بدكاعي مكافحة االرىاب الدكٕب - باستثناء اغبالة الليبية 
، ك تتطلع الواليات اؼبتحدة أب الظهور كمساند متميز داعم لتطلعات الشعوب أب اغبرية ك الديبقراطية لكنها ُب الواقع 
ستدخل الثورات ُب دكامة من الصراع  ك دبا ينسجم مرة أخرل مع اؼبشاريع االسًتاتيجية اليت لطاؼبا ربدثت عنها ك ىي 

 . الفوضى اػببلقة اؼبستندة أب تنفيذ مشركع الشرؽ األكسط الكبَت الذم صدرت دبوجبو خرائط جغرافية متعددة
      عموما يبكن القوؿ أف الدكؿ الغربية امبا تدخلت ُب الثورة التونسية كباقي الثورات األخرل عبملة من األسباب نذكر 

 :منها 
ربسُت صورة الغرب عند الشعوب خاصة بعدما أصبحت الشعوب العربية تنظر اليو على أنو مستعمر ك معاد ؽبا كذلك -1

 :ؼبمارساتو ذباىها كمن ذلك 
 .عوف الغرب ؽبذه األنظمة فًتة من الزمن ُب كل آّاالت على ظلم  الشعوب ك كبتها -
 .العدكاف الذم مارسو الغرب على األمة االسبلمية ك العربية ربت مسمى مكافحة االرىاب-
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 .رجحاف كفة الشعوب على كفة اغبكاـ -
 .     1استباؽ األحداث ك ؿباكلة كسب كد اغبكومات القادمة اليت ستقـو على الثورية الشعبية -

     تأسيسا على ما سبق ، نستنتج أف التحركات ك اؼبواقف الغربية ال تنطلق من مبادئ ك لكن بناءا على مصلحة تدكر 
 اذ جاءت ُب – كباقي الثورات األخرل –كتتغَت ك تتباين ، كىذا ما يفسر ازدكاجية اؼبواقف الغربية حياؿ الثورة التونسية 

هنايتها تتماشى كتطلعات الشعب التونسي ك طموحاتو بعد أف كانت ُب بدايتها متخوفة من ذلك اغبراؾ متذرعة دبخاكؼ 
تتعلق دبا قد ىبلفو من أثار سلبية على أكركبا ُب اطار ضباية مصاغبها ك هتديدىا ، ك مهما كاف موقف الدكؿ الكربل ك 

حكوماهتا فاؼبتتبع لصدل الثورة التونسية ُب العآب يلمس تقديرا ك حىت اعتزازا دبا قاـ بو ىذا الشعب الصغَت ك بوسائل سلمية 
 . من اسقاط أحد أسوأ الديكتاتوريات البوليسية من أجل حريتو ك كرامتو 

مؤشرات التحول في المشهد السياسي التونسي بعد الثورة   : بحث الثالثالم
شهدت الساحة السياسية ك الفكرية ُب تونس بعد الثورة جدال كبَتا خبصوص قيادة التحوؿ السياسي ك آّتمعي        

ة شأ٘ب الدكلة ك آّتمع ، ك اف عرفت األشهر األكٔب للثورة راداغباصل كتصور النموذج األمثل لقيادة ذلك الواقع كطرؽ ا
زببطا كاضحا ُب االختيارات ك بعض االرتباؾ ُب تبٍت اػبطوط العريضة ؼبشركع مستقبل تونس السياسي  كاالقتصادم  ك 

األمٍت ك االجتماعي ، فقد استقر الرأم عقب ذلك على كجوب الرجوع أب نقطة الصفر ك تدشُت اؼبرحلة اعبديدة دبجلس 
،     كبعد مركر طبس سنوات منذ تأسيسي جديد يأسبنو شعب تونس عرب االقًتاع على كبت شكل اؼبستقبل  ك التشريع لو 
 :اندالع ثورة الياظبُت  يبكن تلخيص أبرز تطورات اؼبشهد السياسي التونسي ُب ما يلي 

  ذبدد الغضب الشعيب الذم دفع اؼبتظاىرين لبلعتصاـ ؾبددا ُب ساحة اغبكومة اؼبعركفة بساحة القصبة ُب مناسبتُت
، كتركزت مطالب احملتجُت ُب اعتصاـ القصبة كاحد ُب التخلص من  " 2القصبة " ك " 1القصبة " اثنتُت عرفتا ب 

، أما اعتصاـ القصبة " أضبد فريعة " ككزير داخليتو " ؿبمد الغنوشي" رموز النظاـ السابق  كُب مقدمتهم رئيس اغبكومة 
 فيفرم فقد جدد فيو اؼبتظاىركف مطالبهم بإسقاط حكومة الغنوشي ك حل حزب التجمع ك 20 الذم انطلق ُب 2

"  فيفرم ك توٕب 27،  كقد انتهى باستقالة الغنوشي يـو حل ؾبلس النواب ك االعداد النتخابات ؾبلس تأسيسي 
رئاسة الوزراء  كقد أظهر منذ تصروباتو األكٔب قدرات ملموسة على التواصل مع الشارع التونسي " الباجي قائد السبسي 
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  و دمجت هذه اللجنة الحقا فً " عٌاض بن عاشور" ولالستجابة للمطالب الشعبٌة وقع بعث ثالث هٌبات األولى لجنة اصالح التشرٌعات و المإسسات ترأسها ،
، أما اللجنة الثانٌة فكانت اللجنة 2011 فٌفري 15الهٌبة العلٌا لتحقٌق أهداؾ الثورة و االصالح السٌاسً  واالنتقال الدٌمقراطً بمقتضى مرسوم مإرخ فً 

، أما اللجنة الثالثة فكانت لتقصً الحقابق حول دور قوات األمن "عبد الفتاح عمر" الوطنٌة لتقصً الحقابق حول الرشوة و الفساد المالً تحت ادارة استاذ القانون 

 .15عمٌره علٌه الصؽٌر ، مرجع سابق ، ص : - فً اطالق الرصاص على المتظاهرٌن ، أنظر 



، كبدا كاعيا بسقف اؼبطالب الشعبية اؼبرتفعة كحبجم القطيعة اعبذرية اؼبطلوبة  االجتماعية كمع ـبتلف القول السياسية ك
 .1مع العهد السابق كبضركرة اشراؾ ـبتلف الفاعلُت ُب ادارة اؼبرحلة االنتقالية 

   كبناءن على نتائجو تشكَّل ًحلفه ثبلثيّّ عيرؼ 2011تشرين األكؿ / أكتوبر23جرل انتخاب آّلس التأسيسي ُب ،
ذات التوجو " حركة النهضة"باسم الًتكيكا إلدارة اؼبرحلة االنتقالية كعملية صىٍوغ الدستور، كضمَّ آّلس كبلِّ من 

اؼبنتمي إٔب التيَّار الوسطي العلما٘ب الذم " اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية"اإلسبلمي اؼبعتدؿ اليت ترٌأست اغبكومة، كحزب 
ذم " التكٌتل الديبقراطي من أجل العمل كاغبريات"، كحزب  أسَّسو منصف اؼبرزكقي كأصبح رئيسنا للجمهورية

  .التوجٌهات االجتماعية الديبقراطية بقيادة مصطفى بن جعفر الذم تؤب رئاسة آّلس التأسيسي
  كتوبر أب فريقُت ، فريق مؤيد للًتكيكا ك فريق معارض ؽبا ك ىو أ 23انقساـ آّتمع السياسي ُب تونس بعد انتخابات

 .ما ساىم ُب تكريس االستقطاب الثنائي  كالصراع   اغباد على السلطة 
  تزايد نزعة اؽبيمنة لدل حركة النهضة على ؾبمل العملية السياسية ، كقد ذبلى ذلك ُب تعيُت أنصاره ك اؼبقربُت لو ُب

اؼبناصب اغبساسة ككضع يده على القضاء ك االعبلـ ُب سياؽ تركيز السلطة ، كقد انعكس النقص ُب مستول اػبربة 
العملية بشؤكف اغبكم على األداء السياسي غبركة النهضة اليت انتقد اؼببلحظوف سياستها اؼبًتددة ك قراراهتا اؼبرذبلة ُب 

 أكتوبر ك استهلكت كثَتا من الوقت 23بعض األحياف ، اذ ترددت اغبركة ُب تسليم مقاليد اغبكم عقب استحقاؽ 
 . 2ُب توزيع اغبقائب الوزارية كأمضت قرابة الشهرين ُب ترتيب شركط احملاصصة اغبزبية داخل الًتكيكا 

 الة حراؾ حزيب ؿ حزب التجمع الديبقراطي ك بحبحُب أعقاب سقوط نظاـ بن علي  ُب تونس زبيةسبيزت الساحة اّب
مستفيدة ألكؿ مرة  فاؽ عددىا اؼبائة حزب ، حيث قامت العديد من القول السياسية بتأسيس أحزاب جديدة كثيف

 .3 من حالة االنفتاح السياسي
  بسبب ما هتاتراجع شعيببعد اكبياز االرباد العاـ للشغل أب اغبراؾ االحتجاجي اؼبد٘ب ك اغبزيب اؼبعارض للًتكيكا 

ك بسبب ترددىا ُب االصبلح  كمكافحة الفساد ك  (خباصة حزب اؼبؤسبر  كحزب التكتل )اعًتاىا من تفكك داخلي 
 .فشلها ُب مواجهة التهديدات االرىابية 

 4للسلطة  حياد اؼبؤسسة العسكرية كالذم ساىم استبعاد فكرة االنقبلب على الشرعية القائمة كظبح بانتقاؿ سلس. 
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 ،مرجع سابق، «قراءة فً تجربة حركة النهضة : االسالمٌون فً تونس وتحدٌات البناء السٌاسً واالقتصادي للدولة الجدٌدة »أنور الجمعاوي ، - 

 .489ص 
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 - Kristina Kausch , «Political Parties in Young Arab Democracies », Policy Brief , N˚ 130 , May 2012, p . 2. 

 :  ، متحصل علٌه من 8-7، ص ص "الدرب الطوٌل نحو التوافق : المشهد السٌاسً فً تونس " أنور الجمعاوي ، - 4

http://www.dohainstitute.org/file/Get/256c6afb-ca8c-49ff-91f0-4a19cfcf1fcb.pdf , (2014-05-29).  

http://www.dohainstitute.org/file/Get/256c6afb-ca8c-49ff-91f0-4a19cfcf1fcb.pdf


  تنامي حوادث العنف السياسي كاؼبواجهات اؼبضطردة بُت الشرطة كاؼبتظاىرين ، حيث ازبذ العنف منحى جديدا ٓب
الذم " شكرم بلعيد"تعرفو الساحة التونسية من قبل كىو منحى االغتياؿ السياسي الذم راح ضحيتو اؼبعارض السياسي

لتكوف 1   ،2013 جويلية  25ُب " ؿبمد برانبي"، كتبع ذلك اغتياؿ اؼبعارض السياسي 2013 فيفرم 6اغتيل ُب 
الضربة القاصمة لعملية اغبوار الوطٍت ُب آّلس التأسيسي ، كقد طالبت اعبماىَت بعد عمليات االغتياؿ حبلو كحل 

 .اغبكومة  كتشكيل حكومة انقاذ كطٍت ك تكليف عبنة خرباء بإعداد الدستور كعرضو على االستفتاء الشعيب
  اصدار قانوف العزؿ السياسي الذم ينص على استبعاد قيادات حزب التجمع الديبقراطي ك رموز النظاـ السابق من

 على اسقاط 2014اغبياة السياسية ؼبدة ال تقل عن طبس سنوات ، ليصوت آّلس التأسيسي التونسي شهر مام 
 اؼبقًتح تضمينو ُب القانوف االنتخايب كالذم ينص على اقصاء أك عزؿ رموز نظاـ بن علي، لينتهي بذلك 167الفصل 

 .2اعبدؿ السياسي الطويل الذم عرفتو تونس حوؿ ربديد اؼبستقبل السياسي لرموز النظاـ السابق
  حكومات يبكن أف نطلق عليها مصطلح حكومات ست اآلف تساقط اغبكومات ُب ظرؼ كجيز اذ عرفت تونس أب

الذم أعلن عن توليو السلطة مؤقتا بعد فرار بن علي (2011 جانفي 14)غنوشياؿ، كتبدأ حبكومة ؿبمد  ما بعد الثورة
-12-24) ضبد جبايلي،ٍب3 (2011فرباير27 ) السبسي قايد جياٍب ب من الدستور ، 56كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 حكومة اغببيب الصيد، ٍب  ( 2014 جانفي 29 )اؼبهدم صبعة ، ٍب  (2013مارس7) علي العريض ، ٍب (2011
  .( أب االف 2015 فيفرم 6)

  طرحت بعض مكونات آّتمع اؼبد٘ب ُب ظل األزمة اؼبركبة كالعميقة اليت هتدد استقرار تونس مبادرة للحوار السياسي بُت
االرباد التونسي للشغل ، الرابطة التونسية للدفاع ) طرح الرباعي الراعي للحوار 2013 سبتمرب 17أطراؼ النزاع ، كُب 

 ، ك جرت أكؿ *خريطة طريق كأرضية للحوار (عن حقوؽ االنساف، ىيئة احملامُت ، االرباد التونسي للصناعة ك التجارة
  ك بسبب اػببلفات بُت أطراؼ النزاع توقف اغبوار أكثر من مرة ، كُب النهاية 2013 أكتوبر 25جلسة للحوار يـو 
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  .15، ص 2013 ، أوت 414  ، العدد 36مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة 

: ، متحصل علٌه من " اسقاط قانون العزل السٌاسً فً تونس : - " للمزٌد من المعلومات أنظر - 
2
  

http://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/fa2c2759-3eed-45be-b704-b6815c8b0600 , (2015-06-12). 
3
 - Thomas Schiller, "Tunisia – A Revolution And Its Consequences ", Kas International Reports , 2011, pp.14-15,  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_22802-544-2-30.pdf?110516130505 , (2012-03-27).  
*
 وقع علٌها أبرز أحزاب المعارضة الى جانب حزبً حركة النهضة والتكتل الحاكمٌن ، ورفض كل من حزب المإتمر و تٌار المحبة التوقٌع علٌها  

اضافة الى بعض األحزاب التً توصؾ بؤنها صؽٌرة الحجم وذات االشعاع المحدود ، و تنص على استكمال أعمال المجلس التؤسٌسً ، واختٌار أعضاء الهٌبة 

العلٌا المستقلة لالنتخابات وتركٌزها فً مدة ال تتجاوز أسبوعا واحدا ، و اصدار القانون االنتخابً فً مدة أقصاها أسبوعان ، و تحدٌد المواعٌد االنتخابٌة بمدة 

ال تتجاوز أسبوعٌن ، وتصدٌق الدستور خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسابٌع باالستعانة بلجنة خبراء ، و تشكٌل حكومة جدٌدة من الكفاءات المستقلة على أن تلتزم 

 : األطراؾ السٌاسٌة مواصلة الحوار الوطنً برعاٌة الرباعً الراعً له ، أنظر 
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الضغوطات االقليمية ك األكركبية  )كأخرل خارجية  (اشتداد األزمة االقتصادية كاالجتماعية )كبفعل عوامل داخلية 
قبح الرباعي ُب دفع أكثر ما يبكن من األحزاب لقبوؿ مضموف خارطة الطريق ، كانتهت اعبولة األكٔب من  (كاألمريكية

عن طريق آلية االنتخاب كذلك دبوافقة تسعة  (مهدم صبعة)اغبوار الوطٍت بالتوصل أب اختيار رئيس حكومة جديد 
 .1أحزاب كامتناع سبعة أحزاب عن التصويت كانسحاب اغبزب اعبمهورم من اغبوار 

  اجراء انتخابات تشريعية ك رئاسية أدت أب نتائج ـبتلفة جذريا عن االنتخابات التأسيسية 2014شهدت هناية سنة 
 ، ك ىي اختبلفات تعكس ربوؿ كبَت سواء على مستول اؼبشهد السياسي أك على مستول توجهات 2011لسنة 

 . الرأم العاـ 
رباكؿ الدراسة ُب ما يلي تقدٙب قراءة ألبرز اؼبؤشرات اليت ستسهم ُب الكشف عن حقيقة ك ، على ضوء ما سبق        

: حجم التحوؿ ُب اؼبشهد السياسي التونسي ما بعد الثورة 
 األحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في تونس بعد الثورة : المطلب األول 

منظمات آّتمع اؼبد٘ب األحزاب السياسية ك طاؼبا كاف الواقع السياسي ُب تونس قبل الثورة عائقا أماـ انشاء ك عمل      
عرفت  حيث  جانفي14كن الواقع السياسي تغَت بعد ثورة  ، ؿبسبب القيود القانونية ك اؼبراقبة اليت سلطها النظاـ السابق
 الذم أصبح يسود ىذا البلد بعد القمع حالة االنفتاح الكبَت تتونس كالدة أحزاب سياسية كصبعيات غَت حكومية عكس

 : سنة ، ك ُب ما يلي اطبللة على الواقع اغبزيب ك اعبمعوم ُب تونس ما بعد الثورة  20كثر من ألالسياسي الذم عاٗب منو 

  في تونس بعد الثورة  األحزاب السياسية: الفرع األول 
عرؼ اؼبشهد اغبزيب التونسي ربوالت جذرية بعد الثورة حيث تلقت كزارة الداخلية قرابة الثمانُت طلبا لتأسيس أحزاب       

سياسية ، كقد ذباكز عدد األحزاب اؼبرخص ؽبا اؼبائة حزب من بينها حركة النهضة االسبلمية برئاسة راشد الغنوشي كحزب 
، 2اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية ، كما منع اغبزب الدستورم من العمل كاهنارت أحزاب اؼبعارضة اؼبوالية اؼبرتبطة بالنظاـ السابق

لكن بقدر ما كفرت الثورة ىذه الفرصة التارىبية لؤلحزاب السياسية فإف ىذه األخَتة كجدت نفسها أماـ ربديات صبة بسبب 
حالة الضعف كاؽبشاشة الذم بقيت تشكوا منو نتيجة اؼبرحلة االستبدادية اليت مرت ّٔا تونس منذ العهد البورقييب كاليت 

 24، كمواكبة ؽباتو التطورات أصدر رئيس اعبمهورية األسبق فؤاد اؼببزع ُب 3ازدادت اتساعا كخطورة ُب عهد نظاـ بن علي
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 : ، متحصل علٌه من4،  ص " اآللٌات و المآالت : الحوار الوطنً التونسً " عبد اللطٌؾ الحناشً ، - 

http://studies.aljazeera.net/ResorceGallery/ 2014/2/6/National%20Dialogue%20in20Tunisia.pdf , (2015-03-21). 
2

. 178 ، مرجع سابق ، ص الثورة التونسٌة المجٌدةعزمً بشارة، - 
3

 .249امحمد مالكً واخرون ، مرجع سابق، ص : ، فً«المشهد الحزبً بعد ثورة الحرٌة والكرامة : تونس »صالح الدٌن الجورجً ، - 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/2/6/201426112944845621National%20Dialogue%20in%20Tunisia.pdf


  لتنظيم اؼبشهد اغبزيب بعد الثورة ك الذم يبكن حصر أىم األحزاب السياسية الفاعلة فيو 87 اؼبرسـو رقم 2011سبتمرب 
  : فيما يلي 

( 1979-1959)اعبماعة اإلسبلمية"ظهرت ُب بداياهتا األكٔب ُب شكل صباعة دعوية ظبيت ب :  حركة النهضة- 
اليت هنجوا هنجها ُب " الدعوة كالتبليغ "أسسها راشد الغنوشي ك عبد الفتاح موركا مع عدد من الشباب اؼبتدين اؼبتأثر جبماعة 

 سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كقد دفعت عدد من التطورات اغبركة االسبلمية أب كإحياءالدعوة أب اتباع السلف الصاّب 
 ك لتنخرط  ُب نسيج اغبياة السياسية استجابة لتطلعات الناس *مراجعة مقوالهتا الدعوية كتطوير منظومتها االيديولوجية 

كحبثهم عن بديل حزيب معارض يتحدل ىيمنة التيار البورقييب الدستورم ك انفراده بالسلطة على مدل عقود بعد االستقبلؿ ، 
– ك ذلك بعد عقدنبا مؤسبرا صحفيا شرحا فيو أىم األسس اليت تقـو عليها اغبركة - تقدـ زعيما اغبركة 1981 جواف 6كُب 

ف اغبركة ٓب ربصل على الًتخيص أبطلب رظبي للحصوؿ على الشرعية القانونية ؼبمارسة نشاطها السياسي العلٍت ُب تونس إال 
اليت قامت حبملة اعتقاالت كاسعة  لت قيادات ككوادر كأعضاء اغبركة ية  ، كدخلت ُب صداـ مع السلطات التونس1اؼبطلوب

:  ، عموما سبيز تاريخ ىذه اغبركة بثبلث ظبات بارزة*كتقديبهم للمحاكمات
.  انتقاؿ اغبركة من صباعة دعوية أب حزب سياسي:األولى-
 دخوؿ اغبركة ُب مواجهة مباشرة مع اآللة القمعية للدكلة اغباكمة ُب عهدم بورقيبة كبن علي ، كىو ما ساىم ُب :الثانية-

 .اكبسار كجودىا العلٍت ُب الساحة التونسية كاضطرارىا أب العمل السرم كربويل نشاطها أب اؼبهجر
موقفها من اغبريات كمن اؼبرأة كالتداكؿ ) عملت اغبركة خبلؿ حقبة النفي كاإلقصاء على تطوير مقوالهتا السياسية :الثالثة-

 .2011 جانفي 14ما أىلها ألداء دكر فاعل ُب اؼبشهد السياسي التونسي بعد  (...على السلطة
"  أصدرت اغبركة بيانا ُب ىذا اػبصوص جاء فيو أهنا 2011 مارس 1      كبعد حصوؽبا على تأشَتة العمل القانو٘ب ُب 

ذبدد سبسكها دببادئها اؼبعلنة كاحًتامها للتنوع كاغبق ُب االختبلؼ كرفضها للوصاية على االسبلـ كسبسكها بالعمل اؼبشًتؾ على قاعدة النضاؿ 
، كبذلك أرسلت قيادات اغبركة رسائل اهبابية أب مكونات " من أجل ربقيق االنتقاؿ الديبقراطي كذبسيد مبادئ الثورة كربقيق مطالبها

آّتمع التونسي بدت فيها حريصة على احًتاـ حالة التنوع الثقاُب كاأليديولوجي الذم يبيز آّتمع التونسي كالبرطت ُب 

                                                           
  بزعامة اتحاد الشؽل ، انتصار الثورة االسالمٌة1978 نشٌر على سبٌل المثال ال الحصر الى حركة االحتجاج الشعبً على نظام بورقٌبة عام  *

 :الخ، ، لمزٌد من التفصٌل أنظر ...1980، أحداث قفصة عام 1979فً اٌران على نظام الشاه فً عام  

االسالمٌون أحمد جبرون و آخرون، : ، فً"االسالمٌون فً تونس وتحدٌات البناء السٌاسً واالقتصادي قراءة فً تجربة حركة النهضة"أنور الجمعاوي، - 

 .469، ص (2013المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ، : لبنان  )، اتجاهات وتجارب: ونظام الحكم الدٌمقراطً
1
 .285-284، ص ص  (2001منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : سورٌا  )، نشؤتها وتطورها : المعارضة التونسٌة توفٌق مدٌنً ، -  

*
االنتماء الى جمعٌة ؼٌر مرخص لها ، النٌل من كرامة ربٌس الجمهورٌة ، نشر أنباء كاذبة ، توزٌع :  واشتملت البحة االتهامات المقدمة ضد الحركة ما ٌلً  

مفاده أن السلطات التونسٌة حصلت على وثٌقة تفضح ارتباط االتجاه االسالمً بجهة " ادرٌس قٌقة"منشورات معادٌة ، وتبع ذلك اعالن صدر عن وزٌر الداخلٌة 

 .289المرجع نفسه ، ص : - أجنبٌة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر



مسار التنافس النزيو على السلطة ، كقد أشبرت اسًتاتيجيتها الذكية اؼبعتمدة ُب استقطاب الناس كصوغها برناؾبا انتخابيا كاعدا 
 ، كقد شكل ىذا الفوز حدثا مهما كمنعرجا 1كطموحا فوزا كاسحا ُب أكؿ انتخابات ديبقراطية يشهدىا آّتمع التونسي

 .تارىبيا ُب سَتة اغبركة
مية " كترأسو 1998 من أبرز أحزاب اؼبعارضة التقليدية منح الًتخيص القانو٘ب ُب عاـ :الحزب الديمقراطي التقدمي -

، كمع اندالع الثورة كقف اغبزب أب جانب اؼبتظاىرين "أضبد قبيب الشايب" كاليت خلفت مؤسسو 2006منذ عاـ " اعبرييب
كطالب اغبكومة بسحب قوات األمن كبإطبلؽ سراح صبيع اؼبعتقلُت كإجراء اصبلحات ىيكلية تتصل بالنظاـ السياسي 
، 2كبإسًتاتيجية التنمية اؼبتبعة عن طريق ربرير اغبياة السياسية كرفع القيود اؼبفركضة على نشاط األحزاب كاعبمعيات اؼبدنية 

ُب خطابو األخَت كطرح خطاب اصبلحي ارتكب خطأ تارىبيا ُب مسَتتو ُب كقت ٓب يعد "بن علي"إال أنو كبًتحيبو بقرارات 
فيو الشعب يرضى بأقل من اسقاط النظاـ ، كىو ما كضعو ُب دائرة انتقاد كبَتة خاصة بعد أف بادر أب اؼبشاركة ُب حكومة 

 .ؿبمد الغنوشي األكٔب كتبٍت اؼبوقف العلما٘ب اؼبتصلب ك التصعيد ضد حركة النهضة 
 كىو تكتل يضم أحد عشر حزبا 2011 مام 31ذك توجو يسارم علما٘ب، أنشئ ُب : القطب الديمقراطي الحداثي -

كاغبزب اليسارم كاالشًتاكي ، باإلضافة أب مثقفُت علمانيُت بارزين  (اغبزب الشيوعي التونسي سابقا)حركة التجديد: أبرزىا 
ٓب يتميزكا دبعارضتهم للنظاـ السابق ، أنتج التكتل اعبديد برناؾبو السياسي على أسس علمانية متطرفة ك كرس ُب خطابو 

السياسي مواجهة االسبلميُت كحاكؿ أف يشكل قوة موازية لتأثَتىم ُب آّتمع التونسي لكنو كاف اػباسر األكرب ُب انتخابات 
 ، كيعيد القطب اغبداثي أسباب ىزيبتو أب اخفاؽ  القول اغبداثية كضعف 3 مقاعد فقط 5آّلس التأسيسي حبصولو على 

البعد االسًتاتيجي لديها ك تواضع قاعدهتا الشعبية أب جانب الثقة العمياء اليت كانت لديو ُب قباح اؼبسار الديبقراطي اغبداثي 
. 
سبيز  (2011مارس 8)كٓب وبصل على الًتخيص إال بعد قباح الثورة  2001 أسس عاـ :المؤتمر من أجل الجمهورية -

ضد النظاـ اغباكم كقاد طيلة العشرية اؼباضية " اؼبقاكمة اؼبدنية" حبدة نقده للنظاـ السابق ، دعا منذ تأسيسو أب تبٍت مبدأ 
تلك اؼبقاكمة كىو ما عرض قياداتو لعمليات انتقامية من قبل نظاـ بن علي تراكحت بُت حظر السفر كالسجن كالتعنيف 

كصوال أب ؿباكلة االغتياؿ ، كيعد رئيسو اغبإب منتصف اؼبرزكقي أكؿ من طالب بتشكيل حكومة كطنية تضم ـبتلف التيارات 
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 .273-271أنور الجمعاوي، مرجع سابق،ص ص - 
2

ثورة تونس األسباب  و امحمد مالكً واخرون ، : ، فً «األحزاب والمنظمات الوطنٌة التونسٌة ودورها فً الثورة ومجراها»عبد اللطٌؾ الحناشً، - 

 .225، مرجع سابق، ص السٌاقات و التحدٌات 
3

 :   ، متحصل علٌه من 14، ص «حالة تونس :  هل تإدي االنتخابات الى الدٌمقراطٌة»قوي بوحنٌة، - 

http://arabsi.org/attachments/article/1801/%D9%87%D9%84%20%DA4%D8% 9%8A%D8%A9.pdf , (2015-01-03). 

http://arabsi.org/attachments/article/1801/%D9%87%D9%84%20%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9.pdf


، كدخل  انتخابات آّلس الوطٍت التأسيسي كحزب ديبقراطي علما٘ب ك 1ُب تونس باستثناء التجمع الدستورم اغباكم سابقا
شدد برناؾبو السياسي على ضركرة التمسك باؽبوية العربية كاإلسبلمية كحامل حضارم لتونس ، كما انفتح اؼبؤسبر على 

 .2النهضة كاألحزاب االسبلمية كأخذ موضع تيار الوسط بينها كبُت التكتل الديبقراطي اغبداثي 
 20 اثر االنتخابات التشريعية اليت جرت ُب 1994 أفريل 9تأسس ُب : التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات -

 يرأسو مصطفى بن جعفر ، سبثلت أبرز مطالبو ُب 2002 أكتوبر 25 كٓب وبصل على التأشَتة القانونية إال ُب 1994مارس 
الفصل بُت اغبزب اغباكم ك أجهزة الدكلة ، تطهَت اؼبناخ السياسي ، تنقيح التشريعات، تنظيم انتخابات حرة نزيهة كإعادة 

اْب ، ك قد تعرض األعضاء اؼبؤسسُت للتكتل طواؿ فًتة حكم بن علي للمضايقة كمتابعة الشرطة ، ...التوازف بُت السلطات 
االعتقاالت اؼبتعددة ك عقوبات جائرة كحرماف من السفر، كبعد الثورة دخل اغبزب انتخابات آّلس الوطٍت التأسيسي 
بربنامج سياسي ينص على ارساء الديبقراطية كبناء اقتصاد قوم ، اضافة أب طركحاتو االشًتاكية حوؿ مكافحة الفقر ك 

 .3الصحة ، كما ركز على ضركرة بناء ائتبلؼ كطٍت يضم ـبتلف القول السياسية
 ، تبٌت 2011 مارس 3أسسو الدكتور ؿبمد اؽبا ي اغبامدم ُب : حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية - 

خطابا توفيقيا اسبلميا كتقدميا من ناحية اغبقوؽ االجتماعية ليكوف منافسا غبركة النهضة كاألحزاب البلئكية معا ، كقد 
 مقعدا ُب انتخابات آّلس الوطٍت التأسيسي 27أحرزت القوائم اؼبستقلة اليت رشحها اغبامدم بإسم العريضة الشعبية على 

 أعلن مؤسس 2013 مام 22 فبا جعلو زعيما للقوة السياسية الثالثة ُب الببلد ، كُب 2011 أكتوبر 23اليت جرت ُب 
العريضة الشعبية الدكتور اغبامدم عن ميبلد تيار احملبة بتوجو اجتماعي ديبقراطي ؿبافظ يركز على ضباية اغبريات السياسية 

  .4للتونسيُت كربقيق العدالة االجتماعية كربقيق مكاسب ملموسة للفقراء ك الشباب كالعاطلُت عن العمل 
اعترب خطرا حقيقيا  حيث حبكم قضائي ألغى كجودهتقرر حلو بعد سلسلة من اؼبشاكرات ؼالتجمع الدستوري أما حزب -  

خالف بتصرفاتو النظاـ اعبمهورم »على الثورة ، كقد عللت احملكمة حكمها بتأكيد أف حزب التجمع الدستورم الديبقراطي 
 كاليت اكبرفت ليصبح التشريع 1988دخلت على الدستور منذ سنة أأب جانب التنقيحات اليت «  كمبدأ سيادة الشعب

، كقد رحبت ـبتلف األكساط السياسية كالشعبية ّٔذا اغبكم الذم  يوافق مصلحة رئيس اغبزب كليس اؼبصلحة العليا للببلد
فيما اعترب العديد من كوادر اغبزب أف بن علي قد اكبرؼ حبزّٔم ك حولو أب  ،  عاما23ألغى كجود حزب حكم الببلد ؼبدة 

الذم حصل " حزب الوطن"، كُب ىذا السياؽ أسس بعض أعضاءه السابقُت حزبا جديدا أطلقوا عليو  جهاز قمعي تسلطي
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 http://mottamar.net/le-parti: أنظر موقع حزب المإتمر من أجل الجمهورٌة- 
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 .13-12قوي بوحنٌة، مرجع سابق، ص ص - 

3-
 http://www.fdtl.org/ar:   أنظر موقع حزب التكتل الدٌمقراطً من أجل العمل والحرٌات 

4
  http://www.alhachimi.net :أنظر موقع تٌار المحبة- 

http://mottamar.net/le-parti
http://mottamar.net/le-parti
http://www.fdtl.org/ar
http://www.fdtl.org/ar


 من الكوادر اغبزبية السابقة اليت كجدت نفسها بدكف غطاء حزيب بعد اآلالؼعلى الًتخيص القانو٘ب كمحاكلة الستقطاب 
اهنيار النظاـ كحل حزب التجمع الدستورم، كاألكيد أف مهمة ىذا اغبزب اعبديد ستكوف صعبة بالنظر للرفض الواسع 

 النتائج اؼبتواضعة اليت حصل عليها اغبزب ُب انتخابات  ذلك كقد أكدت،1للتونسيُت لكل ما يذكرىم باؼبرحلة السابقة 
  .آّلس التأسيسي

: يبكن القوؿ أف اؼبشهد اغبزيب ما بعد الثورة ُب تونس يتسم باػبصائص التالية       بعد مركر طبس سنوات 
، كلن يساعد ذلك على رسم خريطة حزبية كاضحة   حزبا على التأشَتة القانونية113كخاصة بعد حصوؿ :  التشتت- 

 .لدل الشعب التونسي
 لوحظ كجود شك لدل قطاعات كاسعة ُب قدرات األحزاب على ادارة شؤكف الببلد كاهتامها :األحزاب ضعف الثقة ُب - 

. احيانا بأهنا تريد ركوب الثورة من أجل الوصوؿ أب السلطة
انشغلت األحزاب بًتتيب أكضاعها الداخلية كبالتإب ٓب تتوفر ألغلبيتها برامج متكاملة ذبيب على :  عناكين من دكف برامج -

 . 2ربديات اؼبرحلة اعبديدة ُب آّالُت السياسي كاالجتماعي
 
 

      ك عقب انتخابات آّلس التأسيسي انتقل اؼبشهد اغبزيب التونسي أب االنتظاـ ضمن أربع جبهات سياسية ىي
  ، كالواضح أف اغبراؾ مستمر  ك*القومية ، كجبهة االنقاذ / جبهة الًتكيكا اغباكمة، اعببهة الليربالية، اعببهة اليسارية :

                                                           
1

 .264-263صالح الدٌن الجورجً ، مرجع سابق ، ص ص - 
2

  .266-265المرجع نفسه ، ص ص - 
*
، تضم كل من حركة النهضة 2011 دٌسمبر 16نعنً بالتروٌكا االبتالؾ الحزبً الثالثً الذي أدار تجربة الحكم بتونس بداٌة من :  جبهة التروٌكا- 

. ذات المرجعٌة االسالمٌة، حزب المإتمر من أجل الجمهورٌة وحزب التكتل من أجل العمل والحرٌات
 موقفا معارضا من حكومة التروٌكا، واعتبرت أنها ؼٌر 2011اتخذت عدة أحزاب علمانٌة لٌبرالٌة مباشرة اثر تولٌها مهماتها فً دٌسمبر : الجبهة اللٌبرالٌة - 

الحزب الجمهوري الذي ٌعد امتدادا للحزب الدٌمقراطً التقدمً بزعامة :  تلك األحزاب معنٌة بالتحالؾ معها أو المشاركة فً حكومة وحدة وطنٌة ، من أبرز
أحمد نجٌب الشابً والذي تدارك خسارته فً االستحقاق االنتخابً وضعؾ حضوره فً المشهد السٌاسً بالدخول فً تحالؾ سٌاسً موسع معارض للتروٌكا 

" نداء تونس"، حزب " ٌاسٌن ابراهٌم "بزعامة " افاق تونس "، حزب " الحزب الجمهوري"، الذي ضم الى جانب "االتحاد من أجل تونس" الحاكمة تمثل ب 

 وٌقوده ربٌس الحكومة االنتقالٌة الثالثة الباجً قابد السبسً، واستطاع هذا التحاؾ أن ٌشكل قوة 2012والذي تحصل على تؤشٌرة العمل القانونً فً مارس 

. ضاؼطة على التروٌكا وكان فً صدارة القوى السٌاسٌة الداعٌة الستقالتها

حركة الشعب، حزب :  حزبا من القومٌٌن وأقصى الٌسار من أبرزها14تشكلت ضمن  ما ٌعرؾ بالجبهة الشعبٌة، وهً تجمع ٌضم :  القومٌة/الجبهة الٌسارٌة-

الخ، والتً ال تحظى بتمثٌلٌة واسعة داخل المجلس التؤسٌسً وال بعمق شعبً كبٌر ؼٌر أنها تتمتع بنفوذ داخل  المنظمات النقابٌة والجمعٌات الحقوقٌة ..العمال

النهضة خصوصا وحملتها مسإولٌة تردي األوضاع والهٌاكل التمثٌلٌة العمالٌة، وقد تبنت توجها رادٌكالٌا فً معارضة التروٌكا الحاكمة عموما وحركة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة واالمنٌة ونجحت فً تحرٌك الشارع ودفعه نحو تنظٌم عدٌد االعتصامات واالضرابات ، لتساهم بذلك فً تصعٌد درجة االحتقان 

 .السٌاسً واالجتماعً من ناحٌة أخرى

 جوان 25فً " محمد براهمً"  اثر اؼتٌال عضو المجلس التؤسٌسً وزعٌم التٌار الشعبً 2013 جوان  26أعلن عن تؤسٌسها ٌوم : جبهة االنقاذ الوطنً - 

، تكونت من عدد من األحزاب السٌاسٌة المعارضة كحركة نداء تونس ، الجبهة الشعبٌة وعدد من األحزاب االشتراكٌة واللٌبرالٌة والتحق بها االتحاد من 2013

أجل تونس، وضمت الٌها حركة تمرد السٌاسٌة وست عشر منظمة مدنٌة وحقوقٌة ، وعبرت الجبهة فً بٌانها التؤسٌسً عن سعٌها لتحقٌق عدة أهداؾ من بٌنها 

تشكٌل الهٌبة الوطنٌة لإلنقاذ الوطنً الممثلة لألحزاب السٌاسٌة ومكونات المجتمع المدنً تتولى استكمال صوغ الدستور وعرضه على االستفتاء الشعبً ، 

 :وتشكٌل حكومة انقاذ وطنً محدودة العدد ال تترشح فً االنتخابات المقبلة ترأسها شخصٌة وطنٌة مستقلة تكون محل وفاق ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 



التحالفات السياسية ٓب تستقر بعد كذلك ُب انتظار الكشف عن خيارات األحزاب كنظرة كل كاحد منها لطبيعة اؼبشركع 
 .آّتمعي لتونس ما بعد الثورة

، دبا أف النظاـ الديبقراطي ال يتأسس إال بوجود أحزاب ديبقراطية كقوية ، فإف اؼبشهد اغبزيب التونسي      خبلصة القوؿ
مدعو أب االبتعاد عن التشرذـ كالتمحور حوؿ أقطاب فاعلة كقائمة على برامج كمقاربات ـبتلفة، كىو ما من شأنو أف يوفر 
األرضية اؼبناسبة إلدارة االختبلؼ كالتنافس كيوفر للتونسيُت فرصة االختيار الديبقراطي بُت مشاريع ؾبتمعية متباينة كذات 

. مضامُت كاضحة كمقنعة
 في تونس بعد الثورة المجتمع المدني منظمات : الفرع الثاني 

 مبوا كميا سريعا ُب عدد 2011 سبتمرب 24 اؼبؤرخ ُب 2011 لسنة 88     شهدت تونس بعد صدكر اؼبرسـو  عدد 
 ٓب تشهد تونس سول زيادة دبا يقارب 2010 أب 1990صبعيات  آّتمع اؼبد٘ب مقارنة بالعشرية الفارطة ، فمثبل منذ سنة 

 ك 2011، بينما ُب سنيت ( صبعية9600  2010 صبعية، سنة 4821  1990سنة ) صبعية بنسق تطور مكبوح 5000
كلئن يبكن اعتبار ىذا  ،2012  صبعية سنة12000 صبعية بعدد صبلي تقرييب كىو 2500 شهدت زيادة تقارب 2012

النمو ُب عدد اعبمعيات ظاىرة صحية أك طبيعية بالنظر أب حالة االنفتاح السياسي الفجائي اليت شهدهتا تونس ، إال أف 
اؼبتتبع لنشاطها هبد أف ؾبموعات كبَتة منها تعمل على هتيئة األرضية االنتخابية لبعض األحزاب السياسية ، كؾبموعات 

  ،خرل نصبت نفسها حكما على كل اؼبشاريع السياسية كاغبزبية رافضة ؽبا فانتصبت معارضة للسلطة كالدكلة بكل أشكاؽباأ
 غبدكد النشاطات كاالختصاصات آّتمعية ارتباكا كبَتا ُب اؼبشهد السياسي التونسي عموما خاصة ؼبا رؽكقد أحدث ىذا اْب

، فكاف التضخم الكبَت ُب عدد اعبمعيات سببا  يرتبط ببحث مصادر التمويل احمللية كاألجنبية لؤلحزاب كضببلهتا االنتخابية
، كما ربولت بعض اعبمعيات  ُب ربوؿ العديد منها أب معابر قانونية ؼبصادر التمويل اؼبشبوىة كاألجنبية لربامج حزبية بعينها

ك مواقع استعبلمات متقدمة للمجموعات األكركبية كشبكاهتا اؼبعلوماتية تقـو من خبلؽبا جبمع أأب مكاتب لبلسًتزاؽ 
 اؼبعلومات كذبنيد ؾبموعات الشباف ّٔدؼ صناعة رأم عاـ كتوجيهو خدمة ألغراضها كأىدافها التدخلية ُب الشأف التونسي

1. 

                                                                                                                                                                                                       
المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات، جانفً : قطر  ،سلسلة دراسات، «الدرب الطوٌل نحو التوافق : المشهد السٌاسً فً تونس »أنور الجمعاوي ، -

 .5-2، ص ص 2014

 

 :  متحصل علٌه من ، "  تطورهوآفاقالمجتمع المدنً التونسً خصابصه " محمد نجٌب وهٌبً، -  1

http://www.arabjo.net/index.php?option=comcontent&view=15798:% 7%D9%849&Itemid=73 , (2014-08-30). 

http://www.arabjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15798:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%20%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87%20%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1%D9%87%20(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1)%20/%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20&catid=53:%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&Itemid=73


سبيزت االرادة السياسية منذ االعبلف عن نتائج انتخابات آّلس الوطٍت التأسيسي كتكوين التحالف اغبكومي      كقد 
الثبلثي بُت أحزاب حركة النهضة كاؼبؤسبر من اجل اعبمهورية كالتكتل من أجل العمل كاغبريات بعدـ الوضوح كالضبابية ازاء 

 88كتضارب االراء حولو بُت التعبَت الصريح عن النية ُب اصدار قانوف جديد يعوض كيلغي اؼبرسـو ،  88تفعيل اؼبرسـو 
كبُت التشبث بو كالعمل على تطبيقو كتفعيلو ،    *لضعفو كؿبدكديتو من حيث اؼبضموف كالشكل

أب هتميشو كإطار قانو٘ب قابل   التناقض كالتذبذب أب اضعاؼ اؼبشركعية اليت حظي بو اؼبرسـو لدل صدكره كذاكقد أدل ق
للتحسُت كالتطوير كأب اعتبار أف اعبمعيات اؼبوجودة تنشط ُب حالة من الفراغ القانو٘ب كمن انعداـ الرقابة على أعماؽبا ، كبرز 

ذلك باػبصوص ُب شأف عدـ تطبيق العقوبات اؼبنصوص عليها باؼبرسـو على بعض اعبمعيات اليت تستخدـ العنف ُب 
 2013 جواف 4 ُب  التونسية، كُب أكؿ ببلغ رظبي ُب الشأف عربت رئاسة اغبكومة ت شطتها كال تعًتؼ بقانوف اعبمعياأف

كجوب تقيد كافة اعبمعيات بأحكامو لتفادم الوقوع ربت طائلة العقوبات أكدت على   ك 88عن التزامها بتطبيق اؼبرسـو 
 .1  من اؼبرسـو اؼبذكور45اؼبنصوص عليها بالفصل 

جل ربديد أدكارىم ُب اؼبراحل االنتقالية اغبالية بعد أف أدكا دكرا أُب آّتمع اؼبد٘ب اليـو من التونسيوف يناضل الفاعلوف      
ىم االربادات أ الذم يعد من "االرباد العاـ التونسي للشغل "نذكر على كجو اػبصوصحاظبا ُب اسقاط نظاـ بن علي 

اؼبؤسبر الوطٍت، :  ،  يتكوف من عدد من اؽبيئات كآّالس أنبها 1946كالكيانات اؼبدنية ُب تونس يعود تأسيسو أب سنة 
 دكرا أساسيا   أدت قواعد االرباد كالنقابات  مع بداية الثورة ك،اْب ...آّلس الوطٍت، اؽبيئة االدارية الوطنية، النقابة العامة

نقابة احملامُت كمنظمات حقوؽ االنساف كناشطيها ، أما قيادة االرباد فقد تأخر انضمامها أب الثورة حىت : بشكل عاـ مثل
 أدل االرباد العاـ التونسي للشغل دكرا سياسيا مهما عرب تبنيو للتحركات  2011 جانفي 14 كبعد  ،بلغت أيامها األخَتة

                                                           
*
 من العهد الدولً 2 فقرة 21 من بعض النقابص المتعلقة بمدى احترامه للمبادئ والمعاٌٌر الدولٌة خاصة تلك الواردة بالمادة 88ال ٌخلوا المرسوم  

، وتتمثل هذه النقابص فً عدم وضوح مسؤلة التموٌل الخارجً أو األجنبً من دول ال تربطها بتونس عالقات دبلوماسٌة  الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة

 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة، 2 فقرة 21مما ٌعتبر تضٌٌقا لحرٌة الجمعٌات وال ٌتماشى مع شروط التقٌٌد الواردة بالمادة  (35الفصل )

مما ٌقلص كذلك من حرٌة الجمعٌات فً المجال (34الفصل )كما ال ٌذكر المرسوم بالتفصٌل نوعٌة األنشطة االقتصادٌة التً ٌمكن للجمعٌات القٌام بها 

مما من شؤنه أن ٌفرض قٌودا اضافٌة مخالفة للمعاٌٌر والمبادئ  (37الفصل )االقتصادي ، كما أنه ٌفرض على الجمعٌات صرؾ مواردها فً مجال أنشطتها 

فٌتبٌن أنها ضوابط عامة وواسعة تحتاج الى المزٌد من  (4الفصل )الدولٌة فً مجال تسٌٌر الجمعٌات ، وأما بالنسبة للضوابط على ممارسة حرٌة الجمعٌات 

 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ألنها تسند للسلطة التنفٌذٌة سلطة تقدٌرٌة وألنها ال تنص على معاٌٌر 2 فقرة 21التدقٌق والتعدٌل طبقا للمادة 

التناسب والضرورة فً اطار مجتمع دٌمقراطً ، وبالنسبة لقواعد التؤسٌس ٌتضمن المرسوم بعض النقابص ومنها ضرورة اضافة حاالت واضحة دقٌقة ٌمكن 

 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة كما هو 21معها رفض مطلب التؤسٌس وذلك بلجوء السلطة العمومٌة المختصة الى المحاكم طبقا للفصل 

معمول به فً دول أخرى منها فرنسا والوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا ، كما ٌحتوي المرسوم أٌضا على بعض الثؽرات األخرى مثل عدم تعرضه الى جمعٌات 
: المصلحة العامة والمإسسات أنظر 

:  ، متحصل علٌه من 9-8، ص ص " الواقع و اآلفاق : البٌبة القانونٌة لمإسسات المجتمع المدنً فً تونس "  منٌر السنوسً، -

http://www.icnl.org/programs/mena/afan/Docs/Mounir%20Snoussi.pdf , (2014-10-19).  
 وهً تنظٌمات خارجة فً أؼلبها عن التنظٌم القانونً تعتمد فً أنشطتها على العنؾ " رابطات حماٌة الثورة"ٌنطبق ذلك خاصة على ما ٌسمى ب

اللفظً والجسدي ،اتهمت فً االعتداءات على اجتماعات عدة  أحزاب سٌاسٌة معارضة ومنعتها من االنعقاد ، وكذلك فً االعتداء العنٌؾ ضد المقر المركزي 

بمدٌنة تطاوٌن فً " لطفً نقض" فضال عن مشاركتها فً اؼتٌال المعارض وعضو اتحاد الصناعة والتجارة 2012.12.04لالتحاد العام التونسً للشؽل فً 

. 15-11، ص ص  منٌر السنوسً ، المرجع نفسه : - الجنوب التونسً ، للمزٌد من التفصٌل انظر
1

 . 12المرجع نفسه ، ص - 

http://www.icnl.org/programs/mena/afan/Docs/Mounir%20Snoussi.pdf


اؼبوجهة للحفاظ على منجزات الثورة كلتغيَت النظاـ فعبل كلعدـ عودة رموزه كالسيما أنو شكل سقفا أك مظلة شرعية للعديد 
 ظل حكوميت الغنوشي أب الضغط باإلضرابات فقد سعى ُب، 1 من القول السياسية ُب غياب قيادة سياسية كاضحة للثورة

الذم تشكل من عدة - كاالعتصامات من أجل إسقاطهما ، كبالفعل أدت الضغوطات اليت مارسها ؾبلس ضباية الثورة 
على اغبكومة كالرئيس اؼبؤقتُت أب فرض تنازالت عليهما من أجل - أطراؼ كاف ىيكبل متمحورا باألساس حوؿ االرباد 

اؽبيئة العليا " اعطاء دكر رظبي أكرب ؽبذا اؽبيكل ُب اؼبرحلة القادمة ، كىو ما ربقق بإصدار الرئيس اؼبؤقت مرسوما بتشكيل 
اليت أككلت اليها مهاـ اعداد نظاـ انتخايب مؤقت ُب اطار " لتحقيق أىداؼ الثورة كاإلصبلح السياسي كاالنتقاؿ الديبقراطي 

، كينتظر أف يزيد الدكر  19592  االعداد لتشكيل ؾبلس تأسيسي يصدر دستورا جديدا للببلد بعد ذبميد العمل بدستور
السياسي لبلرباد العاـ التونسي للشغل أنبية ُب اؼبرحلة القادمة سواء كمنظمة كطنية ضخمة أك عرب حزب سياسي قد ينخرط 

  .فيو عدد كبَت من النقابيُت
      مع ذلك ك برغم الدكر اؼبعترب الذم يلعبو االرباد العاـ التونسي للشغل كأحد أقول الفاعلُت ُب آّتمع اؼبد٘ب يبقى تأثَت 

: منها  كيرجع ذلك لعوامل عدة نذكر على العمليات السياسية اغبالية ىذا األخَت ؿبدكدا  
ىو انعكاس طبيعي لبلستقطاب الثنائي ك لبلنقساـ  االنقساـ العميق بُت ؾبموعات آّتمع اؼبد٘ب العلمانية ك االسبلمية ك-

الذم يشهده اؼبشهد السياسي كاالجتماعي التونسي اعتمادا على معايَت متصلة باؽبوية كباالنتماء الديٍت كالثقاُب كدبدل 
. االرتباط بالنظاـ السابق

. ضعف التفكَت االسًتاتيجي ازاء عدد من اؼبسائل اؼبرتبطة ببناء عقد اجتماعي جديد بُت الدكلة كآّتمع-
 أكثر آلياتنقص العمل اعبماعي بُت ؾبموعات آّتمع اؼبد٘ب ، كنتيجة لذلك ٓب يتم تطوير اسًتاتيجيات مشًتكة إلرساء -

. موعات األمر الذم قلص تأثَتىا على العملية االنتقاليةىذه اؼبج ولية مرتبطة بعملية ازباذ القرارات بُت 
دل الفاعلوف ُب آّتمع اؼبد٘ب نقصا ُب ادراؾ ـبتلف األدكار اليت أبالبراط ضعيف ُب اليات اؼبراحل االنتقالية القائمة ، اذ -

 تقدٙب اػبدمات كاػبربات كالًتبية اؼبدنية كالتماسك ،يبكنهم تأديتها ُب العملية االنتقالية خاصة تلك اؼبتعلقة باؼبراقبة،اؼبشورة 
. أك التسيَت االجتماعي

بيئة تنظيمية مقيدة ك متغَتة تشهد ارساء قوانُت جديدة كالتفاكض على القوانُت كاإلجراءات اؼبوجودة أنشأت ظركفا سلبية - 
. 3 جل تأثَت مستداـ على العملية االنتقاليةأمتعلقة بإطار العمل من 
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. 187-182ص ص  ، مرجع سابق ، بنٌة ثورة و صٌرورتها من خالل ٌومٌاتها: الثورة التونسٌة المجٌدة عزمً بشارة ، - 
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سباب و السٌاقات و ثورة تونس األامحمد مالكً و اخرون ،  : ، فً « جدلٌة السٌاسً واالجتماعً:  االتحاد العام التونسً للشؽل»عدنان المنصر، - 

. 293 ، ص ، مرجع سابقالتحدٌات
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 :  ، متحصل علٌه من 2، ص  "مواجهة التحدٌات الحالٌة فً تونس ومصر:  المجتمع المدنً فً المرحلة االنتقالٌة-  " 



بركز  نوع من التقارب بُت العمل اعبمعياٌب كالعمل اغبزيب كحدكث نوع من التطابق بُت اؼبطالب الصادرة عن آّتمع اؼبد٘ب -
، كاؼبطالب الصادرة عن األحزاب السياسية كترتب عنو أيضا تركيز اعبمعيات على اؼبطالبة باغبقوؽ السياسية كحبقوؽ االنساف 

  .1 كاالبتعاد نوعا ما عن طرح اؼبسائل االجتماعية كاالقتصادية كىي من األكلويات كمن األسباب اؼبباشرة الندالع الثورة
     كخبلصة ، هبدر دبؤسسات آّتمع اؼبد٘ب ُب تونس السعي أب حصوؿ حوارات شاملة حوؿ مستقبل الدكلة كاالقتصاد 
كآّتمع كالقضايا الراىنة ّٔدؼ اعادة كضع حاجات الشعب ُب قلب النقاش ،  مع ضركرة فهم تعددية األدكار اليت يبكن ؽبا 
تأديتها كاإلقرار ّٔا كتسهيلها كتعزيز آليات اؼبشاركة الشاملة كسيساعد ذلك على معاعبة األسباب الرئيسية اليت تقف خلف 

 .القطيعة اؼبتزايدة بُت النخب كالشعب
 العملية االنتخابية في تونس بعد الثورة  : المطلب الثاني 

،  تعد االنتخابات دبختلف أشكاؽبا أحد أىم مؤشرات اؼبشاركة السياسية على الرغم من اختبلؼ دالالهتا ك نتائجها     
 آّلس صياغة كسبثل انتخابات آّلس التأسيسي ُب أم بلد قيمة مضافة كاستثنائية بالنظر لوظيفتها التأسيسية حيث يتؤب

دستور الببلد ليكوف أساس القواعد القانونية اليت تفتح آّاؿ إلنشاء دكلة القانوف، كاستجابة للمطالب الشعبية أعلن رئيس 
 كحل ؾبلس النواب كاؼبستشارين اؼبنبثقُت 1959 تعليق العمل بدستور عاـ 2011 مارس 3اعبمهورية التونسية اؼبؤقت يـو 

، كحسب اؼبتتبعُت شكلت ىذه االنتخابات مرحلة  2011 اكتوبر 23من الدستور كإجراء انتخابات آّلس التأسيسي يـو 
. 2مفصلية إلهناء اؼبرحلة االنتقالية االكٔب كتأسيس برؼباف جديد

    سبيزت انتخابات آّلس التأسيسي اليت سبت بواسطة االقًتاع العاـ اؼبباشر ربت اشراؼ اؽبيئة العليا اؼبستقلة بقدر عاؿ من 
النزاىة كالتنظيم ك حرية التعبَت كاإلقباؿ الكبَت من جانب الناخبُت كىذا ما أكدتو تقارير اؼبنظمات الوطنية كالعربية  الشفافية ك
 ، حيث شارؾ فيها 3 ترصبت ُب حقيقة األمر ارادة الشعب التونسي كبو انتخاب سلطات جديدة بصورة ديبقراطية  كالدكلية،
 11618 ألف باػبارج من التونسيُت اؼبهاجرين، كبلغ عدد اؼبًتشحُت 652 ألف ناخب منهم 439 مبليُت ك 4قرابة 

 34 قائمة أحزاب ك 828 قائمة مستقلة ك 655للمئتُت كسبعة عشر مقعدا ُب آّلس الوطٍت التأسيسي موزعُت على 
 نوفمرب عن 14، ك أسفرت النتائج الرظبية اليت أعلنتها اؽبيئة العليا لبلنتخابات يـو 4 قائمة1517قائمة ربالف أم ؾبموع 

 مقعدا، ٍب العريضة 29 مقعدا، يليها حزب اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية الذم ربصل على 89حصوؿ حركة النهضة  على 

                                                                                                                                                                                                       
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/ccdp/shared/6305/Cairo_Issue%20Brief_AR.pdf , (2014-09-18).  
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 مقعدا كاعبزب 20 مقعدا، فيما ربصل حزب التكتل من أجل العمل كاغبريات على 26الشعبية للحرية كالعدالة كالتنمية ب 
 مقعدا، يليو حزب اؼببادرة كالقطب الديبقراطي اغبداثي خبمسة مقاعد لكل منهما كحزب أفاؽ 16الديبقراطي التقدمي على 

تونس بأربعة مقاعد ، ٍب قائمة البديل غبزب العماؿ الشيوعي التونسي بثبلثة مقاعد، كحركة الديبقراطيُت االشًتاكيُت كحركة 
 .1 قائمة أخرل على مقعد كاحد لكل منها 16الشعب دبقعدين لكل منهما، فيما ربصلت 

     كيفضي النظر أب ىذه النتائج أب القوؿ أف انتخابات آّلس التأسيسي أسفرت عن صعود الفت كفبيز غبزب حركة 
كبفوارؽ كبَتة كدالة عن باقي األحزاب األخرل ، كقد اذبهت عديد االراء أب التأكيد على أف فوز حركة النهضة ما *النهضة 

ىو إال ترصبة لتعطش غالبية آّتمع التونسي أب احياء الدين كإخراجو من دكائر التغييب كاإلقصاء ، فقد سبكنت اغبركة 
خبطأّا اؼبعتدؿ كبرسائلها اؼبؤكدة على عزمها اغبفاظ على اؼبكاسب اغبداثية للمجتمع التونسي خاصة فيما تعلق دبجلة 
األحواؿ الشخصية كحقوؽ اؼبرأة ُب ظل رؤية اسبلمية كسطية كمعتدلة من أّار عمـو الشعب التونسي ففازت بأصواتو ، 

 ربط تصويت التونسيُت غبركة النهضة بظاىرة ما يسمى باإلحياء الديٍت أك بعودة –كدبنطق سبيب - كمن ىذا اؼبنطلق يبكن 
الدين أب الشارع كأب آّتمع التونسي حيث قبحت اغبركة ُب توظيف العامل الديٍت فكسبت التعاطف الوجدا٘ب للناخبُت 

 ، كأب جانب ذلك سانبت اؼبوارد اؼبادية لدل النهضة بشكل مباشر أك غَت مباشر ُب فوزىا فضبل عن قباحها ُب معها 
االستفادة من القمع الذم مورس عليها ُب عهدم بورقيبة كبن علي ُب جذب تعاطف الكثَت من الشرائح ، ىذا ك يبقى 

ما يقارب مليوف كطبسمائة )انتصار حزب النهضة ُب ىذه االنتخابات نسبيا اذا ما احتسبنا نسبة األصوات اليت ربصل عليها 
ضمن اعبسم االنتخايب ككل أم ما يناىز شبانية مليوف ناخب،ىذآب يبنع كوادر حزب النهضة كفبثليهم ُب آّلس  (صوت

 .2التأسيسي من التموقع كأغلبية سبثل االرادة الشعبية
،  كيتكوف ىذا االئتبلؼ من حزب حركة "الًتكيكا"      شكلت األحزاب اغبائزة على اؼبراتب األكٔب ائتبلفا حاكما ظبي ب

النهضة كحزب اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية كحزب التكتل للعمل كاغبريات ، ك تقاظبت ىذه األحزاب السلطة فيما بينها بعد 
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 . 14- 13، ص ص 2012
*
 لقد أثبتت نتابج انتخابات المجلس التؤسٌسً أن القمع الذي تعرضت له حركة النهضة فً بداٌة تسعٌنات القرن الماضً لم ٌقض علٌها كتنظٌم  

متماسك، فعل اثر سقوط نظام بن علً أعادت الحركة تنظٌم صفوفها بشكل فعال بعد أن استرجعت العناصر المسجونة والعناصر المهجرة والخالٌا النابمة، كما 
 )نجحت فً استقطاب عناصر جدٌدة رؼم المنافسة التً وجدتها من قبل التٌارات االسالمٌة االخرى كحزب التحرٌر والسلفٌٌن من جهة واالحزاب الجدٌدة 

 : ذات التوجهات االسالمٌة من جهة أخرى ، انظر (..كحزب العدل والتنمٌة وحزب االصالح والتنمٌة 

 ، متحصل علٌه3-2، ص ص 2012 ،  مبادرة االصالح العربً، جانفً أوراق المتابعة السٌاسٌة، «االنتخابات وماذا بعد؟ :  تونس»أسماء نوٌرة،- 
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D9%839%85%D9%84%D8%A9_32.pdf , (2013-07-02).  

  فً صٌؽها الجماعٌة وذلك لسبب-  بنظرنا–مع ذلك تبقى فرضٌة التصوٌت االنتقامً أو العقابً واردة فً بعض أبعادها الفردٌة لكنها تظل مستبعدة 
 بسٌط وهو افتقاد حزب التجمع الدستوري الدٌمقراطً المنحل لعناصر تولٌؾ قوٌة بٌن منخرطٌه وروابط نضالٌة متٌنة كان بإمكانها الصمود بعد الثورة 

 .21-17عابشة التاٌب، مرجع سابق، ص : والتحول بالحزب الى طور العمل السٌاسً السري، للمزٌد من التفصٌل حول هذه النقطة أنظر
2

 .3- 2أسماء نوٌرة، مرجع سابق، ص ص - 

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_32.pdf
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_32.pdf


جوالت من اؼبفاكضات اؼباراثونية كبعد رفض األطراؼ األخرل اؼبمثلة ُب آّلس اؼبشاركة ُب اغبكومة اؼبقبلة ك توصلت ُب 
النهاية أب تقاسم الرئاسات الثبلثة فيما بينها فكانت رئاسة اعبمهورية من نصيب رئيس اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية السيد 
منصف اؼبرزكقي ك رئاسة اغبكومة من نصيب أمُت عاـ حزب النهضة السيد ضبادم اعببإب كأخَتا رئاسة آّلس التأسيسي 

كانت من نصيب رئيس حزب التكتل من أجل العمل كاغبريات السيد مصطفى بن جعفر، كًب توزيع اؼبناصب اغبكومية على 
 .1األحزاب الثبلثة كتشكلت حكومة ذات أغلبية هنضوية 

 :      عموما يبكن التوصل عند قراءة نتائج انتخابات آّلس التأسيسي  أب ما يلي
شكلت انتخابات آّلس التأسيسي اختبارا حقيقيا أكال لوثوؽ  التحوؿ الديبقراطي كرقي الثقافة السياسية التونسية، كما - 

شكلت مناسبة لتحدم النظاـ السابق على مستول ىوية الشعب التونسي كانتمائو أكثر فبا شكلت تنافسا بُت كتل سياسية 
2. 
أعادت نتائج ىذه االنتخابات ترتيب اػبريطة السياسية كاغبزبية ُب تونس بصورة جذرية ، اذ مكنت حزب النهضة من -

النظاـ اؼبخلوع عن ىذا اغبزب " فزاعات" اغبصوؿ على أكثر اؼبقاعد ُب آّلس التأسيسي ، كىو ما أسقط كل األكىاـ ك 
 .3الذم أظهر انفتاحا ُب خطابو كبرناؾبو على الرغم من استمرار الصاؽ هتمة ازدكاجية اػبطاب بقياداتو 

أعطت النتائج موقعا متميزا غبزب اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية على الرغم من صغر حجمو كؿبدكدية ذبربتو التنظيمية اذ فاجأ -
 مقعدا ، كذلك لًتكيز رموزه القيادية ك خاصة رئيسو اغبقوقي الدكتور اؼبنصف 29منافسيو بًتتيبو ثانيا بعد حصولو على 

اؼبرزكقي ُب ضبلتهم االنتخابية على اؽبوية العربية االسبلمية للببلد كقيم اغبداثة كالعدالة كالدكلة اؼبدنية كاالستقامة ، كالتزامهم 
دبطالب الثورة ُب بناء نظاـ ديبقراطي كؿباربة الفساد كاالستبداد كتطهَت جهاز الدكلة من رموز النظاـ السابق ، كُب جانب 

 .أخر كرست نتائج ىذه االنتخابات موقع حزب التكتل من أجل العمل كاغبريات الذم كاف منتظرا
اؼبعارض األبرز " اغبزب الديبقراطي التقدمي" اػباسر األكرب ُب انتخابات آّلس التأسيسي ىو حزب احملامي قبيب الشايب- 

 مقعدا رغم األمواؿ الكثَتة اليت صرفها 16لنب علي ، كعكس التكهنات اليت كانت تصنفو أكال أك ثانيا ٓب يتحصل إال على 
 .ُب ضبلتو االنتخابية

 ىزيبة أتباع النظاـ السابق من الذين ترشحوا ضمن األحزاب اؼبتولدة عن حزب التجمع الدستورم الديبقراطي اؼبنحل- 
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المركز العربً لألبحاث :  ، قطرسلسلة دراسات، «اإلطار ، المسار ، والنتابج : انتخابات المجلس الوطنً التؤسٌسً التونسً »عبد اللطٌؾ الحناشً، - 

 .42، ص 2012ودراسة السٌاسات ، مارس 



 مقاعد كحىت كاف أضفنا 6اف كانوا ُب قوائم حزب اؼببادرة أك اغبزب اغبر الدستورم ، اذ ٓب وبصل اغبزباف ؾبتمعُت إال على 
  نائبا 217 فقط من صبلة 10ؽبما مقاعد حزب افاؽ أخيهما ُب التوجهات كُب األصوؿ فإف ؾبموع نوأّم ىو 

  .1بآّلس التأسيسي 
ٓب تسجل نتائج ىذه االنتخابات حصادا يذكر ألصحاب القوائم اؼبستقلة باؼبقارنة مع كزهنا الكمي حيث بلغ عددىا - 

 قائمة ، كبثقلها النوعي الذم جعل من بعضها وبمل أظباء مهمة ؼبناضلُت 1519 قائمة مًتشحة من أصل 655
كلشخصيات كطنية مشهود ؽبا بالنزاىة كبالصدؽ ك الكفاءة ُب ميادين مهنية ـبتلفة كالقضاء كالتعليم العإب كاحملاماة كغَت 

  .2ذلك من آّاالت 
كشفت نتائج االنتخابات ضعف بنية األحزاب اليت نشأت مباشرة بعد الثورة كعدـ جاىزيتها ، اذ ٓب تظفر بأم مقعد ُب - 

 حزبا من بُت ىذه األحزاب اعبديدة حىت من تكوين قائمة انتخابية ، كيبكن 40آّلس التأسيسي ، كما ٓب يتمكن كبو 
 ارجاع ذلك للبناء الداخلي لتلك األحزاب ك الذم سبخض عنو أحيانا نزاع مفضوح حوؿ األحقية

بالزعامة فضبل عن ضعف عبلقاهتا باألكساط الشعبية ك افتقار أغلبها أب اؼبوارد اؼبالية البلزمة ػبوض غمار عملية السياؽ 
 .3االنتخايب 

الناطق الرظبي كعضو اؼبكتب " أمنة منيف"أدت النتائج أب استقاالت من بعض األحزاب لعل ابرزىا استقالة السيدة -
عضوا من اغبزب من بينهم ثبلثة من  األعضاء  (17)أب جانب استقالة صباعية لسبعة عشر " آفاؽ " السياسي غبزب 

 .4اؼبؤسسُت 
فشل مئات الشخصيات كالقيادات اليسارية كاإلسبلمية اليت انشقت عن حركات كأحزاب كانت تنتمي اليها كاختارت - 

" اؼباركسية كالبعثية"منافستها ربت يافطة مستقلة أك حزبية جديدة ، كُب ىذا السياؽ ٓب تفز جل قائمات كرموز أقصى اليسار 
 . 5" أكرب البواقي"ُب معظم الدكائر بأم مقعد ، فيما فاز ثبلثة منها دبقعد كاحد ُب دائرة كاحدة بفعل نظاـ 

كشف النظاـ االنتخايب ُب تونس عن ثغرات فيما ىبص سبويل اغبمبلت االنتخابية كتنظيمها بشكل أثر سلبا ُب بعض - 
 .جزئيات العملية االنتخابية
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 20-18عمٌره علٌه الصؽٌر، مرجع سابق، ص ص - 
2

 .22عابشة التاٌب، مرجع سابق، ص - 
3

المركز العربً :  ،قطر تقٌٌم حالة ، «خفاٌا فشل القوى الحداثٌة و مشاكل نجاح حزب النهضة االسالمً :  االنتخابات التونسٌة »المولودي األحمر ، - 

  .12 ، ص 2011لألبحاث و دراسة السٌاسٌات ، دٌسمبر 
4

 .  42عبد اللطٌؾ حناشً ، مرجع سابق ، ص - 
5

 .11قوي بوحنٌة ، مرجع سابق ، ص - 



سبنح -  حىت كلو كانت على مستول الدكائر–بينت نتائج االنتخابات التونسية أف طريقة االنتخابات بالقائمة النسبية - 
سبثيبل أكثر تنوعا ك عدالة ، فلو اعتمدت طريقة االنتخابات باألغلبية ؼبا حصلت أحزاب األقلية على أم سبثيل أك بالكاد ك 

 .1الستأثرت حركة النهضة بأغلبية ساحقة من اؼبقاعد دكف أف تكوف ؽبا أغلبية األصوات 
  :2014 قراءة في نتائج االنتخابات الرئاسية  و التشريعية في تونس -

 ما من 2014تبٌت آّلس الوطٍت التأسيسي بعد مركر ثبلث سنوات من الثورة القانوف االنتخايب اعبديد ُب الفاتح مام      
 كما نص عليو الدستور ، كقد نص القانوف 2014شأنو أف يتيح تنظيم انتخابات رئاسية ك تشريعية قبل هناية عاـ 

االنتخايب على تنظيم االنتخابات الرئاسية باقًتاع األغلبية على دكرتُت كُب اؼبقابل نص على تنظيم االنتخابات التشريعية 
بنظاـ النسبية على دكرة كاحدة ُب كل دائرة بدكف ربديد عتبة دنيا للحصوؿ على عضوية ؾبلس الشعب ، كلئن حظي قانوف 
االنتخابات برضا أغلب األحزاب السياسية ك الكتل اؼبمثلة بآّلس التأسيسي اليت أثنت على اؼبزايا اليت تضمنها مثل اعتماد 
طريقة االنتخاب على القوائم ك تعزيز مشاركة اؼبرأة ك الشباب ك التشديد ُب مراقبة سبويل اغبمبلت االنتخابية ؼبنع تسرب 

اؼباؿ الفاسد ك غَتىا ، إال أنو باؼبقابل ٓب يرؽ أب تطلعات العديد من األحزاب األخرل اليت خاب ظنها من عدـ التنصيص 
 .2على اقصاء رموز النظاـ السابق 

 رسم مبلمح 2014 أكتوبر 26أعادت نتائج انتخابات ؾبلس النواب التونسي اليت أجريت ُب : االنتخابات التشريعية -
اؼبشهد السياسي ُب السنوات اؼبقبلة ، السيما فيما ىبص تبدؿ أدكار القول الرئيسية ك ربديدا حزب نداء تونس ك حركة 

 من الناخبُت اؼبرظبُت ك % 69النهضة ٍب األحزاب األخرل اليت جاءت ُب اؼبراكز التالية ك قد بلغت نسبة اؼبشاركة كبو 
، ك ُب الوقت الذم حصل فيو حزب نداء 8.289.294بذلك ٓب تتجاكز نسبهم ثلث الناخبُت اؼبفًتضُت ك ىم ُب حدكد

قد حصل على  (مستقل أك ائتبلؼ) تشكيبل حزبيا 15 مقعدا ، قبد أف 69 مقعدا ك حركة النهضة على 85تونس على 
 ، 3 ، فبا يؤكد االستقطاب الثنائي بُت اغبزبُت األساسيُت حزب نداء تونس ك حركة النهضة % 30،04 مقعدا بنسبة 63

 :4عموما نتج عن ىذه االنتخابات ثبلث معطيات جديدة على األقل غَتت اؼبشهد السياسي سبثلت ُب 
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 . 21قوي بوحنٌة ، المرجع نفسه  ، ص - 
2

 http://www.alalam.ir/news/1590383                :، متحصل علٌه من " المجلس الوطنً التؤسٌسً ٌتبنى القانون االنتخابً الجدٌد -  " 

 : ، متحصل علٌه من " مٌزات وعٌوب قانون االنتخابات الجدٌد بتونس " خمٌس بن برٌك ، : - أنظر كذلك - 

http://m.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/5/2/%D9%D8D9%88%D9%86%D8%B3, (2014-09-11). 
3
المركز العربً لألبحاث و دراسة :  ، قطر تحلٌل سٌاسات، «قراءة فً النتابج و الدالالت :  االنتخابات التشرٌعٌة التونسٌة »عبد اللطٌؾ حناشً ، -  

  . 7-4 ، ص ص 2014السٌاسات ، نوفمبر 
4
 ، ص 2015 ، مبادرة االصالح العربً ، مارس بدائل سٌاسات، «بٌن التنافر و التوافق :  االنتخابات الرباسٌة فً تونس »حمادي الردٌسً ، حافظ شقٌر ، -  

 :  ، متحصل علٌه من 2-1ص 

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%%AAD9%81%D9%82.pdf, (2015-09-12). 

http://www.alalam.ir/news/1590383
http://www.alalam.ir/news/1590383
http://m.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82.pdf


 ُب انتخابات 87 مقعدا مقارنة ب 69فقداف الًتكيكا لؤلغلبية ك اف حافظت حركة النهضة على حضور ؿبًـت بفوزىا ب -
 سابقا ، ك اهنار التكتل الديبقراطي من أجل 29 مقاعد مقابل 4 ، ك ٓب يتحصل اؼبؤسبر من أجل اعبمهورية إال على 2011

 .الشغل ك اغبريات بغيابو عن اؼبشهد الربؼبا٘ب 
 . مقعد 86بركز حزب نداء تونس اغبديث العهد كأكؿ حزب يتصدر اؼبشهد بأسبقية عددية بنسبة -
دخوؿ اعببهة الشعبية ذات اؼبيوؿ اليسارية كقوة رابعة ال يفصلها عن االرباد الوطٍت اغبر الليربإب التوجو إال مقعد كاحد -
  . ( مقعد16 مقابل 15)

 2014نسبة مقاعد األحزاب في مجلس النواب التونسي  : (1)شكل رقم 

 
: ، متحصل عليو من " دالالت نتائج االنتخابات التشريعية التونسية  " -:المصدر 

http://www.rcssmideast.org/Article/2773/%D8%AF %D8%A9#.VvjuorJsc7I 

 اعبديد ك عاشر 2014تعد أكؿ انتخابات رئاسية بعد اقرار دستور تونس : 2014االنتخابات الرئاسية التونسية -
 مرشح تصدر على 27 ك شهدت تنافس 2014 نوفمرب 23انتخابات رئاسية ُب تاريخ تونس ، عقدت دكرهتا األكٔب ُب 

 ، ك بعد أف أخفق أم من % 33.4بنسبة " اؼبرزكقي "  ، يليو % 39.46اؼبرتبة األكٔب بنسبة " قائد السبسي " اثرىا 
 فاز فيها مرشح حزب نداء 2014 ديسمرب 21 جرت دكرة ثانية ُب % 50اؼبرشحُت ُب ربقيق نسبة تصويت أكثر من 

على " اؼبرزكقي "  ، فيما حصل % 55.68 صوتا بنسبة 1.731.529بعد حصولو على " الباجي قائد السبسي " تونس 
 ، ك قد شهد الدكر الثا٘ب لبلنتخابات حالة من التشنج أجربت االطراؼ السياسية % 44.32 صوتا بنسبة 1.378.513

قائد " ك كسائل االعبلـ على التدخل ك اؼبطالبة بتهدئة األكضاع ك التحلي بركح اؼبنافسة ، ك حسب اؼبتتبعُت كاف انتصار
الثالث ُب " ضبة التهامي "متوقعا لعدة أسباب أنبها ، غياب ـبزكف انتخايب ىاـ لصاّب اؼبرزكقي حيث أعلن " السبسي

http://www.rcssmideast.org/Article/2773/%D8%AF%20%D8%A9#.VvjuorJsc7I


الًتتيب باظبو ك باسم اعببهة الشعبية على قرار قطع الطريق أماـ اؼبرزكقي لتورطو ُب السياسة اػبرقاء للًتكيكا ك اعتماده على 
فضبل عن قائمة طويلة من اؼبساندين الذين التحقوا دبا " السبسي "فقد ساند علنا  " سليم الرياحي"ركابط ضباية الثورة ، أما 

، ك ذبدر االشارة أب أف نسبة اؼبشاركة كانت متقاربة بُت الدكرتُت اذ نزلت من 1ظبي باألغلبية الرئاسية حوؿ السبسي 
  . %59 من اؼبسجلُت ُب سجل الناخبُت أب 62%

     كخبلصة  ، جسدت احملطات االنتخابية السابق ذكرىا قطيعة سياسية كقانونية مع النظاـ السابق كمناسبة تارىبية كفرصة 
إلعادة ثقة اؼبواطنُت ُب مشهد سياسي تلطخ باالستهتار بالفرد كباستبعاده العلٍت من دكائر االستشارة كربدد اؼبصَت لعقود من 

الزمن ، فقلد كانت ذبربة تصاّب للتونسيُت مع أنفسهم أكال كمع بعضهم البعض ثانيا كمع ماضيهم كحاضرىم السياسي 
كاالجتماعي ثالثا ، كمن اؼبؤكد أف الصندكؽ سيكوف من ىنا فصاعدا الشاىد األصدؽ على من يراه الشعب األحق ببناء 

 .دكلة الديبقراطية اليت يتطلع اليها 
  و الحريات العامة في تونس بعد الثورة  حقوق االنسان: المطلب الثالث 

شهدت تونس منذ الثورة تكريسا مطردا غبقوؽ االنساف كاغبريات األساسية على مستول التشريع أساسا كبدرجة أقل       
تكريس برز جليا َب مضامُت دستور الببلد اعبديد الذل أسس باعتباره النص األعلى َب نظاـ ة  ، على مستول اؼبمارس

سسات ضامنة الحًتاـ اغبقوؽ كاغبريات ؤ كنص على ـك األحزاباعبمهورية الحًتاـ اغبريات الفردية كغبرية تكوين اعبمعيات 
 اغبريات كحقوؽ  ، مع ذلك كاجهت اغبكومات التونسية اؼبتعاقبة اهتامات عديدة بانتهاؾَب طليعتها احملكمة الدستورية

 :  ، سيتم القاء الضوء على أبرزىا ُب االٌب اإلنساف
 حقوق االنسان في تونس بعد الثورة :  الفرع األول 

 جانفي للمشاركة ُب 14      لقد شكلت حقوؽ االنساف منطلق الثورة التونسية كىو ما دفع ـبتلف اغبكومات اؼبتتالية بعد 
 أعلنت تونس مصادقتها على ؾبموعة من االتفاقيات كالربكتوكوالت 2011 فيفرم 19تعزيز احًتاـ حقوؽ االنساف ، ففي 
 التوصية اليت قدمتها اؼبفوضة 2011، كبالتوازم مع ذلك قبلت تونس منذ فيفرم *األكثر أنبية ُب ؾباؿ حقوؽ االنساف
 اؼبتعلقة بتوجيو دعوة مفتوحة دكف قيد أك شرط عبميع اؼبقررين اػباصُت التابعُت 2011السامية غبقوؽ االنساف شهر جانفي 

نو كبرغم كجوب التنصيص على مبدأ ظبو القانوف أ، إال  ّٓلس حقوؽ االنساف كافتتاح مكتب للمفوضية السامية ُب تونس
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  . 5حمادي الردٌسً ، حافظ شقٌر ، مرجع سابق ، ص - 

*
 ٌتعلق األمر باالتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري والبروتوكول االختٌاري الملحق بالعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة  

 للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، االتفاقٌة بشؤن امتٌازات وحصانة المحكمة الجنابٌة الدولٌة و البروتوكول االختٌاري الملحق المنشاالسٌاسٌة، ونظام روما األساسً  و

باتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو الالنسانٌة أو المهٌنة، لتستتبع ذلك بسحب تحفظاتها على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 

: ، أنظر 2011 اكتوبر 24ضد المرأة فً 

: ، متحصل علٌه من7-6، ص ص 2014، فٌفري " رسالة اللجنة من أجل احترام الحرٌات وحقوق االنسان فً تونس -"

http://www.e-joussour.net/files/Lettre%20CRLDHT%20Ar%20Fevrier%2014.pdf , (2014-05-02). 

http://www.e-joussour.net/files/Lettre%20CRLDHT%20Ar%20Fevrier%2014.pdf


 الدستور التونسي اعبديد ٓب يكرس ذلك حيث احتلت القوانُت الدكلية مرتبة أدٗب من النص إفالدكٕب على القانوف احمللي ؼ
 .1الدستورم الوطٍت 

  بسقوط نظاـ بن علي كفراره ٓب تتوقف انتهاكات حقوؽ االنساف اذ استمرت قوات األمن ُب استخداـ القوة اؼبفرطة     
 قتلت قوات األمن 2011أحيانا ُب التصدم لبلحتجاجات كاالعتصامات اليت نشبت ألسباب متعددة ، ففي شهر فيفرم 

، كُب شهر جواف قتلت قوات األمن طفبل كىو يتابع فض مظاىرة بالقوة ُب  ثبلثة أشخاص خبلؿ فض اعتصاـ القصبة
 لتفريق االحتجاجات كاسعة النطاؽ ك أفضت أب 2011سيدم بوزيد ، كما استخدمت القوة اؼبفرطة هناية شهر نوفمرب 

 استخدمت قوات األمن القوة 2012فريل أ 9 متظاىر فقد بعضهم بصره جراء استخداـ اػبرطوش، كُب 300اصابة كبو 
اؼبفرطة لتفريق مظاىرة سلمية الطابع ضد قرار حظر التظاىر األمر الذم أسفر عن بعض االصابات كالكسور ُب صفوؼ 

 8الذم توُب ُب " فاركؽ عبد الرؤكؼ اػبماسي"، كما توُب عدد من الضحايا من جراء التعذيب كاؼبواطن  2اؼبتظاىرين 
الذم احتجزتو كزارة " بدرم التليلي "  مام بشبهة السرقة، كأيضا حالة اؼبواطن 8 بعدما اعتقلتو الشرطة ُب 2012مارس 

 أطلقت قوات األمن الذخَتة اغبية كرصاص الرش على 2013 مام 19كُب  ،3الدفاع الستجوابو ككجد متوفيا ُب زنزانتو 
، كمن مباذج االنتهاكات أيضا االعتقاالت 4اؼبتظاىرين دبدينة تونس فبا أسفر عن مقتل شخص كاحد كإصابة ثبلثة اخرين 

، 5 شخصا 375حيث اعتقلت " شكرم بلعيد " التعسفية اليت قامت ّٔا الشرطة ُب أعقاب اغتياؿ اؼبعارض اليسارم 
كدبوجب قانوف الطوارئ الذم يبنع ذبمع ما يزيد عن ثبلثة أشخاص سبت مبلحقة بعض اؼبتظاىرين قضائيا ػبرقهم للقانوف 

كذلك على الرغم من أف السلطات التونسية معنية دبوجب التزاماهتا الدكلية بتأمُت حرية التجمع السلمي كالسيما من خبلؿ 
. 6اعطاء أكامر لوقف كل أعماؿ القمع ذباه اؼبتظاىرين كإخضاع مرتكيب ىذه األعماؿ أب اؼببلحقة القانونية دبوجب القانوف 

خبلؿ مقابلة مع بعثة الفيدرالية الدكلية غبقوؽ االنساف " حبيب الصيد "السيد السابق      كصف كزير الداخلية التونسي 
ىذه االنتهاكات بالتجاكزات كنسبها أب فبارسات منفردة موركثة من العادات السيئة للماضي حيث كاف التعذيب يبارس 

ىذه " بشكل منتظم كدكف عقاب، كما برر اللجوء أب القوة بوجود ـبربُت مندسُت ُب ىذه اؼبظاىرات كصرح بالقوؿ أف 

، كما كرر التزامو بفتح ربقيقات داخلية كباقباز التحقيقات اؼبفتوحة " التجاكزات كقعت ردا على أعماؿ اجرامية منها السرقة كالنهب
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، كاؼبعلـو أف 1إلبراز اغبقيقة مع الًتكيز على أنبية تكوين قوات األمن لتفادم ارتكاب مثل ىذه األعماؿ ُب اؼبستقبل
السلطات التونسية كعلى مدار السنوات الثبلثة اؼباضية أخفقت ُب التحقيق ُب أغلب قضايا التعذيب اليت ارتكبت ُب عهد 
اؼبخلوع بن علي فلم تأخذ عديد الببلغات اليت قدمها الضحايا ضد اؼبسؤكلُت عن انتهاكات حقوؽ االنساف ؾبراىا أك 

كثبلثة من كبار " عبد اهلل قبلؿ" أغلقت ، كُب احملاكمة الوحيدة اؼبرتبطة بالتعذيب أدانت ؿبكمة كزير الداخلية األسبق 
كحكمت عليهم بالسجن "استخداـ العنف ضد اخرين سواء بشكل مباشر أك من خبلؿ االخرين "مسؤكٕب األمن ب 

. 2لعامُت
      كخبلصة ، حققت الثورة التونسية ربسينات ىامة غبقوؽ االنساف إال أف معدؿ التغيَت بطيء للغاية كىناؾ قلق من 
استمرار انتهاكات حقوؽ االنساف خاصة كأف الكثَت من اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات اؼبرتكبة أثناء الثورة أك بعدىا أك ُب 
السنوات السابقة ؽبا ما زالوا ُب مناصبهم ، كىو ما يفرض اصبلح النظاـ القضائي كإظهار ارادة سياسية كاضحة ؼببلحقة 

. ىؤالء اؼبسؤكلُت لتتم ؿباكمتهم بشكل منصف كتعويض الضحايا
 الحريات العامة في تونس بعد الثورة  : الفرع الثاني 

  انتزع آّتمع التونسي بثورتو مساحة غَت مسبوقة من حرية الرأم كالتعبَت دبعناىا الواسع كما أسقط الرقابة كاحتكار     
الدكلة لئلعبلـ ك استجابة لسلسلة من الضغوط شرعت اغبكومة االنتقالية التونسية ُب اصبلحات ىامة إللغاء النظاـ القانو٘ب 

التقليدم الذم ربكم بوسائل االعبلـ كحرية التعبَت ُب اؼباضي ، كقد مثل اطبلؽ سراح الصحفيُت الذين حكم عليهم 
 لتستتبع  ،دبوجب القوانُت القمعية اؼبعموؿ ّٔا ُب النظاـ السابق اثر عفو عاـ أحد أكٔب القرارات اليت ازبذهتا اغبكومة 

 تكوف دبثابة ىيئة مستقلة اناطت ّٔا 2011بتأسيس عبنة مفوضة مستقلة إلصبلح االعبلـ كاالتصاالت  شهر فيفرم 
مسؤكلية تشكيل قالب تشريعي جديد لسن القوانُت كاللوائح اػباصة باإلذاعة كالتلفزيوف كإنشاء اذاعة جديدة للخدمات 

. العامة
 اؼبتعلق حبق النفاذ أب الوثائق االدارية للهياكل العمومية اػبطوة األكٔب 2011 لسنة 41     كلقد شكل تبٍت اؼبرسـو عدد 
 115  بإطار تشريعي عرب اؼبرسومُت رقم 2011 نوفمرب 2، ليتعزز ىذا التوجو ُب 3أب األماـ ُب ؾباؿ اغبق ُب االعبلـ 

  بشأف حرية الصحافة كالطباعة كالنشر كإعادة تنظيم آّاؿ السمعي كاؼبرئي كإحداث ىيئة عليا مستقلة لبلتصاؿ 116ك
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 .25-24، المرجع نفسه ، ص ص "التحول الدٌمقراطً واستمرار انتهاكات لحقوق اإلنسان - "
2

 : ، متحصل علٌه من  4، المنظمة الدولٌة لحقوق االنسان ،  ص "تونس : 2014التقرٌر العالمً -" 
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، 1السمعي كاؼبرئي تتؤب ترخيص البث االذاعي كالتلفزيو٘ب كتعيُت اؼبسؤكلُت عن ادارة اؼبؤسسات االعبلمية اؼبملوكة للدكلة 
 * 1975كقد شكلت ىذه اؼبراسيم قطيعة هنائية مع عهد بن علي ُب ؾباؿ حرية الصحافة كذلك بتنقيح قانوف الصحافة لعاـ

صدرت اغبكومة أكثر أ ، كُب سياؽ متصل  **الذم ال يتضمن أم ضماف غبق الصحفيُت ُب احملافظة على سرية مصادرىم
اليت كانت تكافح للحصوؿ على " كلمة"  ترخيصا حملطات تلفزيونية جديدة كإذاعات مستقلة بينها االذاعة اؼبستقلة 30من 

 ، كما ازبذت اغبكومة عدة اجراءات إلهناء الرقابة الرظبية على األنًتنيت كدبوجب ذلك ٓب تعد 2008ترخيص منذ عاـ 
. 2اؼبواقع احملجوبة ُب السابق مثل موقع مراسلوف ببل حدكد ك اليوتوب عرضة للرقابة

عن كضع حد ألنشطة اؽبيئة بسبب " كماؿ لعبيدم"  أعلن رئيس اؽبيئة الوطنية اؼبستقلة السيد 2012 جويلية 4      ك ُب 
 ك غياب أم اجراء ملموس 116 ك115رفض اغبكومة أخذ توصياهتا بعُت االعتبار كعدـ تطبيق اؼبرسومُت اعبديدين عدد 

يعكس ارادة سياسية حقيقة ُب كضع أسس اعبلـ حر كمستقل مطابق للمعايَت الدكلية ، كبعد سلسلة من الضغوط الدكلية 
 بشأف االعبلـ السمعي كالبصرم كقد تطلب 116 تنفيذ اؼبرسـو عدد 2013كاحمللية قررت السلطات التونسية ُب مام 

، إال أف السلطات التنفيذية قامت بتعيُت رؤساء ؿبطات  تنفيذه انشاء ىيئة عليا مستقلة لتنظيم االعبلـ السمعي كالبصرم
، مع ذلك كمقارنة بواقع حرية 3االذاعة ك التلفزة كيبثل ذلك خرقا ؼبعايَت حرية التعبَت الدكلية اؼبنظمة الستقبلؿ االعبلـ العاـ 

كىذا ما برز ، االعبلـ ُب عهد نظاـ اؼبخلوع بن علي صارت كسائل االعبلـ أكثر استقبللية بعد الغاء اؼبنظومة اؼبركزية للرقابة 
ُب غياب اصبلح للمنظومة  ، إال أنو ك جليا ُب التحقيقات اؼبيدانية الناقدة اليت قامت ّٔا عديد احملطات االذاعية كالتلفزية

القانونية كؽبيكلة اؼبؤسسات االعبلمية العمومية خصوصا فيما يتعلق بتعيُت اؼبسَتين ظلت اؼبخاكؼ من خطر تدخل اغبكومة 
قائمة خاصة ، كعلى صعيد اخر تواجو كسائل االعبلـ اػباصة سلسلة من الضغوط السياسية كاالقتصادية دبا ُب ذلك 

كلذلك فإف ، ضغوطات من أطراؼ غَت حكومية حبكم أف جل الصحف تتحكم فيها ؾبموعات ضغط سياسية أك ذبارية 
 . 4أكلوياهتا تتمثل ُب عدـ انتاج أم ؿبتول ربريرم ضد مصاغبها 
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. 109-108، ص ص  محسن عوض وآخرون ، مرجع سابق- 
*
 2006 و 2001 و 1993 و 1988ساسً عمل وسابل االعالم المطبوعة وخضع الى عدد من التعدٌالت فً سنوات أ والذي كان ٌنظم بشكل  

لكن بدال من اتاحة المزٌد من الحرٌة كانت تلك االصالحات تهدؾ الى تعزٌز السٌطرة السٌاسٌة على االعالم وبموجب قانون الصحافة فرضت عقوبات مادٌة 
: ومالٌة عدة على الصحافٌٌن الذٌن ٌجرأون على تجاوز الخطوط الحمراء للدولة، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

. 8، ص 2012 ، مإسسة كارنٌجً للسالم الدولً ، جوان أوراق كارنٌجً، " االعالم التونسً فً مرحلة انتقالٌة"فاطمة العٌساوي ،  -
**

تكون  مصادر الصحفً عند قٌامه بمهامه " على ضمان قانونً لحماٌة المصادر بالعبارات التالٌة 115 من المرسوم عدد 11حٌث نص الفصل  

، كما نص المرسوم فً ذات الفصل على بعض االستثناءات فً حق حماٌة مصادر "  ومصادر كل األشخاص الذٌن ٌساهمون فً اعداد المادة االعالمٌة محمٌة

 اذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطنً ، إال" المعلومات وهو ٌعطً للسلطات القضابٌة الحق فً المطالبة بكشؾ هذه المصادر 

. 34، مرجع سابق، ص  " تطور وسابل االعالم واالتصال بتونس"-  :نظر أ
2

. 108محسن عوض واخرون، مرجع سابق ، ص - 
3

، 2-1ص ص تونس ، المنظمة الدولٌة لحقوق االنسان ، مرجع سابق ،  : 2014التقرٌر العالمً -  
4

 .33-32ص ص ،  ، مرجع سابق تطور وسابل االعالم واالتصال بتونس- 



التقارير الوطنية كالدكلية رغم التحسن اؼبلموس لواقع االعبلـ ُب تونس بعد الثورة دبئات من مباذج اؼببلحقات  ربفل     
سامي الفهرم " القضائية كاالعتداءات على الصحفيُت كاإلعبلميُت كاؼبفكرين ، كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر نشَت أب اعتقاؿ 

ؿبكمة "اليت تبث برناؾبا سياسيا شهَتا يتميز بالنقد البلذع كالتهكم  لتصدر احملكمة العليا بالببلد " التونسية"مدير قناة "
، كقد سجلت كحدة 1 أمرا بإخبلء سبيلو كلكن كزير العدؿ أكقف أمر اطبلؽ سراحو2012 نوفمرب 28ُب " النقض العليا

انتهاكا اعبلميا طاؿ " 306 "2013 أب سبتمرب 2012الرصد دبركز تونس غبرية الصحافة ُب الفًتة اؼبمتدة من اكتوبر 
 2013، ىذا ك شهد شهر ديسمرب 2 مؤسسة اعبلمية22 أنثى مثلما طاؿ 88 ذكرا ك 237 عامبل ُب القطاع ك ل 325

" جرائم نشر" شهرا نافذة على خلفية شكايتُت تعلقتا ب 17استعجاليا كغيابيا ب " اؼبساء" ؿباكمة رئيس ربرير صحيفة 
 الذم يبنع اغبكم باغببس ُب القضايا اؼبتعلقة بالطباعة كالصحافة 115كقد عزز ىذا اغبكم ظاىرة ذباكز منطوؽ اؼبرسـو 

 تصاعدا جليا لبلعتداءات األمنية على االعبلميُت اذ سجلت كحدة رصد كتوثيق 2014، ك عرؼ شهر فيفرم 3كالنشر 
كاف أبرزه االعتداء الفج الذم * اعتداءا على العاملُت ُب آّاؿ االعبلمي 31االنتهاكات دبركز تونس غبرية الصحافة 

، كبررت السلطات ىذه  2014 جانفي 28يـو  ثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية بالقصبةأاستهدؼ عددا من االعبلميُت 
،   كاؼبتعلق بتنظيم حالة الطوارئ1978 جانفي 26 اؼبؤرخ ُب 1978 لسنة 50االعتداءات باالعتماد على األمر عدد 

على اعتبار أف االعبلميُت كانوا يغطوف ربركا غَت قانو٘ب من شأنو تعكَت صفو النظاـ العاـ ُب ربد غبرية تغطية األحداث 
كغبق اؼبواطنُت ُب اغبصوؿ على اؼبعلومة ، كلقد قدـ كزير الداخلية كالناطق الرظبي باسم كزارتو اعتذارا لعدد من مديرم كسائل 

. 4االعبلـ على ىذه االعتداءات ككعدا بفتح ربقيق ادارم فيها كؿباسبة اؼبسؤكلُت عنها 
      ك على الرغم من اػبطوات الكبَتة اؼبتخذة باذباه تنويع قطاع االعبلـ ُب تونس بعد الثورة كربريره من القيود السابقة شبة 
عدد من العوامل اؼبًتابطة اليت تفرض ربديات على الصحافة التونسية من أنبها كعي االعبلميُت لدكرىم األساسي ُب مساءلة 
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 .8، مرجع سابق ، ص  " 2012تقرٌر حقوق االنسان الخاص بتونس لعام - "
2

، مركز تونس لحرٌة 2013سبتمبر -2012، أكتوبر "التقرٌر السنوي األول حول االنتهاكات الواقعة على االعالم التونسً :- "لمزٌد من التفصٌل أنظر  -

 :  ، متحصل علٌه من 22الصحافة ، ص 

http://www.ctlj.org/images/pdf/Press_under_threats/ar.pdf  , (2013-12-29).  
3

 :  ، مركز تونس لحرٌة الصحافة ،ص ، متحصل علٌه من2013،  دٌسمبر " تقرٌر حول االنتهاكات الواقعة على االعالم التونسً- "

 http://ctlj.org/images/pdf/a/12.pdf , (2014-02-07) .  
*

 صحؾ ووكالة أنباء وتلفزٌون 5 اذاعات و 4 قنوات تلفزٌونٌة و 10 نساء ٌشتؽلون فً 7 رجال و 28 شخصا، وقد مس االنتهاك 35 تضرر منه -

  مركز تونس لحرٌة الصحافة ، متحصل علٌه من،2014فٌفري ،  " حول االنتهاكات الواقعة على االعالم التونسً تقرٌر ":الكترونً، للمزٌد من التفصٌل أنظر
: http://www.ctlj.org/images/pdf/2014/a/a2.pdf , (2014-06-05).  
 عاملة فً المجال االعالمً فً الفترة الممتدة من 38 اعتداءا على 28لوحظ  تصاعد االنتهاكات فً حق الصحفٌات التونسٌات حٌث سجلت وحدة الرصد كما  -

:  العمل، للمزٌد من التفصٌل أنظرأدوات ، وتختلؾ من المنع من العمل الى التتبعات القضابٌة الى مصادرة 2013 الى افرٌل 2012اكتوبر 

 : ، متحصل علٌه من 4، ص  ، مركز تونس لحرٌة الصحافة"  2013أفرٌل - 2012االنتهاكات الواقعة على االعالمٌات التونسٌات اكتوبر "- 

http://www.ctlj.org/images/pdf/a/f.pdf , (2013-11-18).  
4

 .1، مرجع سابق ، ص  " 2014فٌفري حول االنتهاكات الواقعة على االعالم التونسً تقرٌر - "
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السلطة كليس إرضاءىا ك استقبللية اعبسم الصحاُب عن الدكائر السياسية ، اذ  أصبحت كسائل االعبلـ اؼبسرح الرئيس 
للمعركة السياسية كاأليديولوجية الشرسة الدائرة بُت اؼبعسكرين اؼبتنافسُت ُب الببلد االسبلميوف احملافظوف كالنخبة العلمانية ، 

كمن ىذا   ،1كقد حوؿ االصطفاؼ اغبزيب للصحافيُت بُت ىذين اؼبعسكرين كسائل االعبلـ أب منرب للدعاية ؽبذين الطرفُت
اؼبنطلق ال يزاؿ التطور كبو صحافة مستقلة يشكل التحدم الرئيس للعاملُت ُب كسائل االعبلـ الذين ٓب يتمكنوا بعد من 

فبارسة دكر مهٍت يتجاكز ؾبرد خدمة أجندة سياسية ، ك تؤكد ىذه الصعوبات كغَتىا أف عملية االنتقاؿ من اغبكم السلطوم 
ال تتطلب تغيَت رأس النظاـ كحسب بل أيضا اجراء تغيَتات ُب صبيع مؤسسات ىذا النظاـ تواكبها هنضة راسخة لوسائل 

. االعبلـ التونسية ككعيا لدكرىا كباركمًت الديبقراطية اعبديدة ُب الببلد 
 التونسي الجديد  دستور ال: المطلب الرابع 

 على دستور تونس اعبديدة لفًتة ما بعد الثورة 2014 جانفي 26صادؽ نواب آّلس الوطٍت التأسيسي التونسي ُب      
 ، كقد صادؼ 20132بعد مركر عامُت كأربع مسودات ك سلسلة هتديدات حبل آّلس الوطٍت التأسيسي ُب صيف العاـ 

يـو اعبلف تشكيلة اغبكومة  % 90أف يوافق يـو اؼبصادقة النهائية على الدستور  اثر أكؿ قراءة لو كبنسبة موافقة فاقت 
 اؼبناخ السياسي كاالجتماعي النتخابات نزيهة كشفافة كهتيئاعبديدة اليت ستتؤب ادارة الببلد ُب ما تبقى من اؼبرحلة االنتقالية 

 ىيبة الدكلة ُب اطار كإعادةذبرم ُب ظل تطبيق الدستور اعبديد ، فضبل على أهنا ستعمل على انعاش االقتصاد كبسط األمن 
. 3تطبيق القانوف كتفعيل اؼبؤسسات الدستورية

*      اختارت حركة النهضة باعتبارىا فريق األغلبية العمل على صوغ الدستور ُب اطار توافقي
، كذبلى ذلك من خبلؿ  

:  عضوا، كناقشت اللجاف اؼبعنية اؼبكونات التالية للدستور20تشكيل ست عباف من ـبتلف األحزاب تضم كل عبنة حوإب 
، العدالة االجتماعية كاؼبالية  ، السلطات التشريعية كالتنفيذية كالعبلقة بينها ، اغبقوؽ كاغبريات الديباجة كاؼببادئ األساسية

كالدستورية ، اؽبيئات الدستورية اؼبكلفة بالتعامل مع التعددية االعبلمية ك النظاـ اؼبإب كالسياسة كالدين كتطبيق القانوف 
 كالبلدية ، كٓب زبل مرحلة التأسيس الدستورم باعتبارىا مرحلة صعبة ُب فًتة اغبكم كاإلقليميةكالشؤكف األمنية، القضايا احمللية 

االنتقإب من ذباذبات كسجاالت حادة بُت النهضة كشركائها ُب اغبكم، كبُت الفرقاء السياسيُت عموما من اؼبشاركُت ُب عباف 
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 :، متحصل علٌه من 7، ص 2014، مركز الجزٌرة للدراسات، جانفً "الدستور التونسً الجدٌد ومستقبل االنتقال الدٌمقراطً"فتحً الجراي، - 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery /2014/1//280Tunisias%20new%20constitution.pdf , (2014-03-11).  
*
 وفً تعلٌقهم على دور حركة النهضة فً جمٌع مراحل عملٌة صٌاؼة الدستور مال المحللون الؽربٌون لوصؾ الحركة على أنها حزب برؼماتً  

ومنظم ومستعد لتقدٌم تنازالت السٌما فً ما ٌتعلق بالقضاٌا الربٌسٌة بخصوص دور الدٌن فً المجتمع وطبٌعة النظام السٌاسً فً تونس، على سبٌل المثال ٌرى 
البرؼماتٌة تعلب دورا أكبر من الدور الذي تعلبه مواقؾ أٌدٌولوجٌة ثابتة فً تشكٌل النهج " أن " رٌكً هوستراب هوؼبول" و " فرانشسكو كافاتورتا" الباحثان 

 .6مونٌكا ماركس، مرجع سابق، ص :- ، أنظر" الذي اعتمدته حركة النهضة فً المناقشات الدستورٌة 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery%20/2014/1/280Tunisias%20new%20constitution.pdf


صياغة الدستور نتيجة تباين اػبلفيات األيديولوجية كاألجندات اغبزبية لؤلطراؼ اؼبشاركة ، فكاف التحدم اغبقيقي ماثل ُب 
 .1بلورة دستور كفاقي يرضي االسبلميُت كالعلمانيُت كالعركبيُت كاليساريُت كالليرباليُت كصبوع اؼبواطنُت

  كقد شكل اػببلؼ حوؿ مكانة الدين ُب الدستور التونسي القضية اػببلفية األكٔب كاليت أخذت حيزا كبَتا من االىتماـ      
تونس "  كالذم ينص على  أف 1959دبنطوؽ الفصل األكؿ من دستور -  بعد سلسلة طويلة من النقاشات- ليتم االكتفاء 

ف أ.."  ، كعلق راشد الغنوشي على ذلك قائبل 2" دكلة حرة مستقلة ذات سيادة ،االسبلـ دينها، كالعربية لغتها، كاعبمهورية نظامها
كالتونسيُت دبختلف انتماءاهتم السياسية ؾبمعوف االسبلـ ... انتصار للدكلة الديبقراطية اؼبسلمة 1959اعتماد حركتو للفصل األكؿ من دستور 

كاعتماد الفصل دكف تغيَت ىو تنازؿ عن ... ، لكن بعضهم يتوجس من الشريعة بسبب التطبيقات السيئة ؽبا ُب العصر اغبديث دينا للدكلة
، مع ذلك انتقد ؿبللوف 3"..كالدساتَت تبٌت على اؼبشًتؾ كليس على اؼبختلف حولو...لفظ ال يتفق حولو الناس كقبوؿ بلفظ يقبلو اعبميع 

من الدستور كاليت نصت  (141)قانونيوف تونسيوف بارزكف دبن فيهم قيس سعيد ك شفيق صرصار ك عياض بن عاشور اؼبادة 
فبا سيخلق حسبهم مساحة غامضة "  طبيعة الدكلة اؼبدنية"ك أكدت ُب الوقت ذاتو على  " االسبلـ دين الدكلة " على أف 

. 4لصراع ؿبتمل 
كٓب يكن اعبدؿ ُب اؼبسائل الدستورية قاصرا على الشريعة بل دار حوؿ قضايا أخرل كالسيما فيما يتصل دبضامُت الفصل      

دبنع دعوات " كالتزاما للدكلة  بدت للبعض غامضة كمضللة" حرية الضمَت" السادس اؼبثَت للجدؿ كالذم تضمن اشارة أب 
، كما ذبسد اػببلؼ أيضا دبعارضة ادراج مرجعية معينة ُب  5"التكفَت كالتحريض على الكراىية ك العنف كبالتصدم ؽبا

الدستور كاؼبثاؿ البارز على ذلك معارضة تضمُت االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف باعتباره مرجعية للحقوؽ كاغبريات حبجة 
اليت اعتربت لدل العديد من " ثوابت االسبلـ" ، اضافة أب اعبدؿ حوؿ عبارة "ىوية التونسيُت" تضمن االعبلف ؼبا ىبالف 

، 6األطراؼ ك اػبرباء كاؼبنظمات عبارة فضفاضة كعامة ألف ما ىو ثابت عند البعض قد ال يكوف كذلك عند البعض االخر 
ثَتت قضايا أخرل من بينها اعبدؿ ُب شأف حقوؽ اؼبرأة ك اصرار الليرباليُت على اعتبارىا مساكية للرجل ُب اغبقوؽ أكما 

 ، أب 7كالواجبات ، كاشتد النزاع كذلك ُب شأف صبلحيات آّلس األعلى للقضاء كمدل استقبلليتو ككيفية تعيُت أعضاءه 
جانب ذلك اثَتت نقاشات مطولة حوؿ شركط الًتشح ؼبنصب رئاسة اعبمهورية التونسية خاصة ما تعلق  بالسن األقصى 
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للًتشح  ك كذلك حالة حيازة اؼبًتشح عبنسية أخرل غَت اعبنسية التونسية ك اليت سيكوف مطالبا بالتنازؿ عنها ُب حالة 
الثابت أف اغبوار كاف مفيدا فالنقاشات كانت حيوية دالة على أف عملية التأسيس الدستورم ىي عملية تفاعلية ك ،  1انتخابو

تشاركية ال عملية أحادية أك مسقطة من طرؼ ما على االخر ربت يافطة األغلبية اغبزبية أك الشرعية النضالية ، كأشبر اغبوار 
  آلماؿنتائج كفاقية ُب خصوص القضايا اػببلفية كذلك حفاظا على الوحدة الوطنية ك ضمانا الستمرار الدكلة كاستجابة 

 .آّتمع اؼبد٘ب ُب بلورة دستور استثنائي يناسب تطلعات الثورة 
  ك  بنسبة فاقت 2014 جانفي 26ٍب نصا متكامبل ُب  فصبل  فصبل       جاء التصويت على الدستور التونسي اعبديد 

، ك يضم مئة كتسعة كأربعُت فصبل موزعة على عشرة أقساـ كيعترب من الدساتَت الطويلة حيث غطى مشركعو  % 90
، كيعزل طوؿ ىذا الدستور مقارنة بعمـو الدساتَت حوؿ العآب أب  ستا كثبلثُت صفحة (2014 جانفي 23نسخة )النهائي 

االسهاب ُب ابراز بعض التفاصيل القانونية كاػبوض ُب بعض اؼبسائل اعبزئية اليت يكوف موضوعها ُب األصل ُب النصوص 
: ، كيهمنا ىنا التأكيد على بعض النواقص كمنها 2القانونية
 .أف الدستور اعبديد ٓب يشمل تنصيصا كاضحا على حقوؽ األقليات العرقية كالدينية  -
ٓب يقع التنصيص على الغاء عقوبة االعداـ كاحًتاـ اغبق ُب اغبياة رغم الصيحات العديدة اليت أطلقتها مكونات  -

 .آّتمع اؼبد٘ب كاؼبنظمات اغبقوقية
أف التوافقات اليت سادت اعبلسات األخَتة للمجلس التأسيسي ٓب سبنع من كجود فصوؿ تفتح الباب على مصراعيو  -

، سواء ُب الفصل األكؿ كعما اذا كاف االسبلـ دين الدكلة أـ دين التونسيُت بل كذلك عن تأكيبلت الفصل  للتأكيل
 .3دكف ربديد ؿبتول اؼبقدس" منع اؼبساس باؼبقدسات"السادس الداعي أب 

 كلو وبسب ؽبذا الدستور الذم جاء توافقيا بامتياز أنو عرب عن ارادة  أطياؼ كاسعة من التونسيُت ، ككاف        كمع ذلك
، كُب ىذا الصدد  للمجتمع اؼبد٘ب نصيب ُب صياغتو قلما حظي بو حىت ُب أكثر الدكؿ ديبقراطية كاحًتاما غبقوؽ االنساف

 .يتوقع أف يكوف اؼبنواؿ الذم صيغ كفقو دستور تونس اعبديد أمبوذجا جديرا بالدراسة من قبل فقهاء القانوف الدستورم
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  المستقبلية فاقو تحديات التحول الديمقراطي في تونس و ا: المبحث الرابع 

ككل التحوالت التارىبية الكربل السيما تلك اليت تعقب ثورات شعبية تطيح دبوازين القول القديبة كتسعى إلرساء موازين     
جديدة ، تواجو ذبارب التحوؿ السياسي كبو الديبقراطية ُب تونس عديد التحوالت ك العوائق اليت ربوؿ دكف انتقاؿ سلس أك 

التحديات االقتصادية باألحرل دكف توافقات حوؿ اؼبشًتكات ك القيم الرئيسة اؼبؤسسة للنظاـ اعبديد ، كىذا فضبل عن 
كاالجتماعية كاألمنية الشائكة ، كتشكل ىذه التحديات اختبارا لقدرة القادة على ادارة اؼبرحلة االنتقالية ك ما يطبعها من 

عانيو من انقسامات داخلية ك مؼبا ك الذم يعد أكثر عرضة لبلنزالؽ ك االنتكاس  -ك مقارنة بالنموذج اللييب تعقيدات ، 
التحديات اليت يواجهها يبكن القوؿ أف  -موجة العنف الشديدة اليت تعيشها الببلد كاليت قد تصيب اؼبسار االنتقإب بالشلل 

:  التحديات ك افاقها اؼبستقبلية ىذه القادة التونسيوف أقل حدة ك أكثر قابلية للحل أك االحتواء ، ك ُب ما يلي عرض ألبرز 

 التحديات السياسية في تونس بعد الثورة و افاقها المستقبيلة : المطلب األول 

تواجو اغبكومة التونسية اغبالية ربديات سياسية ىائلة  ُب ظل التجاذبات اليت تشهدىا الساحة السياسية ك الًتاجع       
اؼبلحوظ ألىم اؼبؤشرات االقتصادية ك تصاعد التوترات االجتماعية ك حاالت االنفبلت األمٍت اليت تشهدىا بعض اؼبناطق ، 

ك ىو ما وبتم على اغبكومة القائمة معاعبة التحديات كل ىذه باتت معضبلت هتدد مسار االنتقاؿ الديبقراطي ُب تونس ، 
:  اليت تعيق عملية التحوؿ الديبقراطي على كافة األصعدة 

 التحديات السياسية : الفرع األول 

       تطرح التطورات السياسية اؼبتبلحقة ُب تونس ك اليت تتجو ُب خطها العاـ باذباه اقباز ربوؿ ديبقراطي صبلة من 
فضبل عن  ، التحديات ناذبة حبسب خرباء تونسيُت عن افتقار الطبقة اغباكمة اعبديدة للخربة ُب ازباذ القرارات اؼبفصلية 

:  يبكن اصباؿ أبرز ىذه التحديات ُب االٌب  تصلب أراء ك مواقف األطراؼ الفاعلة ُب اؼبشهد السياسي التونسي ، عموما

  عجز اغبكومات اؼبتتالية عن ربقيق تطلعات قطاع كبَت من التونسيُت كىو ما ساىم ُب توتَت الواقع السياسي
 .كتصاعد االحتجاجات اؼبطلبية 



  أزمة الثقة العميقة كاغبادة بُت األطراؼ الفاعلة ُب اؼبشهد السياسي التونسي ك تنامي حوادث العنف السياسي ك
 .*انتقاؿ الصراع السياسي من حيز السجاؿ أب حيز قتل اػبصم على خلفية ىويتو السياسية 

  تنامي العصبيات اعبهوية كالدينية ك األيديولوجية الساعية لتحويل معركة البناء ُب اؼبرحلة االنتقالية أب معركة صراع
 .1ىوياٌب  كتناحر داخلي تقض أسباب التوافق ك هتدد الوحدة الوطنية 

  ىيمنة ركح الغلبة ك اصرار األطراؼ اؼبتصارعة على التمسك جبميع مطالبهم دكف ابداء االستعداد للتعامل باغبد
األدٗب اؼبشًتؾ ك تطويره سباشيا مع ما تتطلبو مرحلة االنتقاؿ الديبقراطي من مركنة ك توافق بغض النظر عن موازين 

 .2القول السائدة 
  فشل اعبمعيات كاؼبؤسسات اؼبدنية الناشطة ُب خلق منظومة للعمل اؼبد٘ب مستقلة عن الشأف السلطوم كالتنافس

اغبزيب ك االنتخايب ، كعجز أغلبها عن كضع تصورات عصرية ألشكاؿ تنظمها كعملها كعن االشتغاؿ باحًتافية 
على مصادر سبويلها الذاٌب ، كارتباط جلها بشبكات سبويل ك أنشطة االرباد االكركيب ، فتحولت أب مواقع 

استعبلمات متقدمة ؽبا تقـو من خبلؽبا جبمع اؼبعطيات كذبنيد ؾبموعات الشباف ّٔدؼ صناعة رأم عاـ كتوجيهو 
 .3خدمة ألغراضها ك أىدافها التدخلية ُب الشأف التونسي

  ربوؿ كسائل االعبلـ بعد الثورة أب مسرح للمعركة السياسية كاأليديولوجية الشرسة اليت تدكر بُت االسبلميُت
كالعلمانيُت ، فضبل عن افتقار كسائل االعبلـ التونسية لبلحًتافية ، اػبربة ، التخصص ك اؼبوضوعية ُب تناكؽبا لبعض 
القضايا الساخنة كالفساد ، اؼبخدرات ، السلفية ُب ظل استمرار حاالت االعتداء ك التهديد ضد الصحفيُت رغم 

 . 4بدء نفاذ قانوف الصحافة اعبديد
  ضعف األحزاب السياسية كاتساـ الكثَت منها بدرجة عالية من الضبابية ُب االختيارات السياسية ك األيديولوجية

خاصة تلك الناشئة اليت ال تزاؿ تعمل من أجل التعريف بنفسها دبا يعنيو ذلك من غياب للرؤية السياسية ناىيك 
عن ضعف الربامج اؼبقدمة ، كتصرؼ بعضها من منطلق مصلحي فئوم غَت مكًتثة باؼبصلحة العليا للببلد ك غَت 

 .مدركة غبجم اؼبسؤكليات اليت تقع على عاتقها 

                                                           
*

  جوان 25فً " محمد براهمً"  و المعارض 2013 فٌفري 6زعٌم تٌار الوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن فً " شكري بلعٌد " و ٌعد  اؼتٌال المعارض الٌساري 

:تؤكٌدا صرٌحا على ذلك ، أنظر  (أنصار الشرٌعة) على ٌد ارهابٌٌن منسوبٌن الى التٌار السلفً الجهادي 2013  
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  بطء كتَتة االصبلحات ك عدـ استجابتها لتطلعات اؼبواطنُت ُب اقامة دكلة حرة عادلة كديبقراطية كىو ما ساىم ُب
 .توسع حركات االحتجاج الشعيب على أداء اغبكومة

  استمرار انتهاكات حقوؽ االنساف ك خاصة من خبلؿ قمع التجمعات كاالحتجاجات السلمية فضبل عن استمرار
 . فبارسة التعذيب ك اساءة معاملة احملتجزين 

 االفاق السياسية  : الفرع الثاني 
اف اؼبتتبع ػبطوات االنتقاؿ الديبقراطي اليت حققتها تونس على أرض الواقع هبد أهنا قبحت ُب عبور اختبار مرحلة       

ك ىي االف ُب مرحلة ما بعد اهنيار النظاـ السلطوم اليت تشهد نزاعا سياسيا سلميا ُب ظل مناخ ، اهنيار النظاـ السلطوم 
يسوده الشك ك البلثقة ك غياب االصباع حوؿ اليات االنتقاؿ ك مضمونو ك حده الزمٍت ، مع ذلك يبكن للفاعلُت السياسيُت 

: التونسيُت ذباكز تعقيدات ىذه اؼبرحلة بنجاح من خبلؿ 
  فتح باب اغبوار كالنقاش الشفاؼ ك الصريح بُت كل األطراؼ السياسية اؼبتباينة لضماف الوصوؿ أب توافقات  ذلك

أف نزعة الديبقراطية الوفاقية تؤسس اسًتاتيجية االنتقاؿ التدرجي على أساس اغبيز الزمٍت الذم يستغرقو اػبطاب 
الوفاقي الضاغط من أجل تفكيك أسس االستبداد القائم بالعمل على دفع اغبكومة القائمة كما اؼبعارضة أب مزيد 

 ك تليُت مواقفها كااللبراط ُب سياسة بناء ربالف ك اصباع كاسع ك قبوؿ توسيع اػبطوات االنفتاحية ك  ،من التنازالت
  .  1تطويرىا أب منتهاىا الطبيعي أم الديبقراطية 

  تكوين حكومة كفاءات مستقلة تضم صبيع الفرقاء السياسيُت ك تنكب على معاعبة الوضع السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي كاألمٍت بتعقيداتو اؼبختلفة ، كتساىم بسلوكها اغبيادم ُب ازالة أسباب االحتقاف بُت اؼبتنازعُت ُب 

 .السلطة
  اعادة االعتبار للدكلة كجهاز ضامن للحقوؽ ك حارس للحريات ك الواجبات فهي صماـ األماف ُب بناء آّتمع

 .2اؼبد٘ب ك اقرار السلم االىلي 
  كضمانات شفافية االنتخابات كنزاىتها سواء تعلق األمر آلياتاعادة النظر ُب النظاـ االنتخايب ك العمل على سبتُت 

بالرئاسيات أـ بانتخاب أعضاء الربؼباف ، كسيكوف من األنبية دبكاف اخضاع تكوين ىذا األخَت ؼببدأ االنتخاب اغبر 
. كاإلرادم كالنزيو اف على صعيد الغرفة األكٔب أك الثانية
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  االعًتاؼ بالقضاء كسلطة مستقلة على الصعيد الوظيفي أك العضوم ك اقرار مصفوفة اغبقوؽ كاغبريات كااللبراط ُب
. كالعمل على صيانتها على صعيد االعماؿ كاؼبمارسة، اؼبنظومة الدكلية اؼبقرة ؽبا كالناظمة لكل أصنافها 

  تطوير مكانة اؼبؤسسة التشريعية كتوسيع سلطاهتا ، كسيمكن تقليص السلطة الًتتيبية لرئيس الدكلة من رفع قدرات
  .1اؼبؤسسة التشريعية ك سبكينها من اسًتجاع كظيفتها األصلية ُب التشريع كالرقابة 

  تفعيل دكر منظمات آّتمع اؼبد٘ب كاضطبلعها بأدكار أساسية ُب تكريس التحوؿ الديبقراطي كإرساء معآب
 ك تعزيز اغبوار بُت ،الديبقراطية التشاركية كذلك من خبلؿ نشر العمل اؼبؤسسي ك ارساء قيم اؼبمارسة الديبقراطية 

ـبتلف آّموعات السيما القول االسبلمية كالعلمانية كالًتكيج ؼبفهـو أكسع كأكثر  ولية للمجتمع اؼبد٘ب ، ك 
احمللية دبا ىبدـ  العمل على اشراؾ حركات آّتمع اؼبد٘ب ُب النهوض بالعملية التنموية على اؼبستويات الوطنية ك

. 2يساعد على تكميل ؾبهودات اغبكومة كاعبماعات احمللية  مصاّب اعبميع ك
 االقتصادية ك  مؤسسي يتيح ظهور مشهد اعبلمي يًتافق كالتحديات السياسية ك تقدٙب الدعم إلطار قانو٘ب ك

 ك قادر على دعم ظهور كسائل اعبلـ حرة كمستقلة مدعومة جبهاز قضائي  ،االجتماعية اليت تواجو تونس
 .3مستقل

  جعل تنمية حقوؽ االنساف من األكلويات األساسية ك دعم اؼبنظومة التشريعية كالدستورية اػباصة ّٔا كذلك
  .4باالرتقاء بأحكامها من القواعد اؼبكملة أب القواعد اؼبلزمة 

  خلق الشركط اؼببلئمة لنمو اؽبياكل النقابية اؼبستقلة اليت تستطيع أف تستوعب االحتجاج ك االعًتاض ك االختبلؼ
على أسس سياسية ك أرضيات عقائدية صروبة ك عقبلنية ، كبالتإب اتاحة الفرصة لتطوير اؽبيكلية اعبديدة 

 5للمجتمع ك اليت ستضمن عدـ ربوؿ االنفتاح أب انفجار صباىَت ىوجاء ال منظم ؽبا 
  اقامة أسس قانونية رصينة لتنظيم نشاط األحزاب السياسية ك ضماف مشاركتها الفاعلة  ُب العمل السياسي كىو ما

سيسهم ُب تطوير األداء الوظيفي للربؼباف كسلطة تشريعية ك مؤسسية رقابية فاعلة قائمة على اسس ديبقراطية 
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تعددية ، ذلك أف اعتماد التعددية اغبزبية من خبلؿ اغبياة الربؼبانية اغبقيقية هنجا لبناء مؤسسات الدكلة  يعد 
القاعدة الرصينة اليت من خبلؽبا تشيد اغبياة الديبقراطية ، كبدكرىا فاألحزاب السياسية التونسية مطالبة بتبٍت 

 .مشاريع ك برامج كاضحة تتماشى كمتطلبات اؼبرحلة الراىنة 
و افاق تجاوزىا  في تونس بعد الثورة التحديات االقتصادية واالجتماعية : المطلب الثاني 

خطرة قد تعرقل عملية االنتقاؿ الديبقراطي اؽبشة إذا ٓب يتم ك اجتماعية ربديات اقتصادية اغبكومة التونسية تواجو       
 بتأف كموضوعية الستنباط اغبلوؿ الكفيلة ماكدراستوك االجتماعي  االقتصادم ينفتح اؼبلف ، ك ىو ما يستلـز معاعبتها

التونسي ، ك كضع عبلجات سريعة للمشاكل االجتماعية رحب تنهي معاناة اؼبواطن أباالنطبلؽ باالقتصاد التونسي أب آفاؽ 
 . ك احتواء االحتقاف الشعيب اؼبتصاعد 

التحديات االقتصادية و االجتماعية في تونس  بعد الثورة  : الفرع األول 
أنتج كاقع ما بعد الثورة ربديات اقتصادية كاجتماعية صبة ٓب تفلح اغبكومات اؼبتعاقبة غبد االف على اهباد حلوؿ ناجعة        

 : ؽبا ، يأٌب ُب مقدمتها 
  البلستقرار السياسي ك االنفبلت األمٍت الذم تعيشو تونس يشكل أحد أبرز العوائق اليت ربوؿ دكف ربقيق االنتعاش

 .1االقتصادم اؼبأموؿ 
  على الصادرات - كنتيجة لتفاقم أزمة ديونو السيادية -التأثَت السليب غبالة الركود اليت يعا٘ب منها االقتصاد األكركيب

 .حيث تراجع الطلب اؼبوجو لتونس ك تفاقم عجز اؼبيزاف التجارم كتراجع االحتياطي من العملة الصعبة ، التونسية 
  تراكم البطالة اضافة أب ما شهدتو الببلد من عودة صباعية لليد العاملة من ليبيا كللغلق اؼبتكرر للمصانع خاصة ُب

 ألف خبلؿ 750 أب أكثر  من 2010 ألف سنة 500 من 2بداية الثورة فبا تسبب ُب ارتفاع معدالت البطالة
 ألف ُب أكساط خرهبي اعبامعات الذين سيفوؽ عددىم خبلؿ  193 ، كبلغت حوإب 2012السداسي األكؿ من 
 .3 ألف خريج سنويا ، كىو ما يشكل ربديا كبَتا على اغبكومة لتوفَت مناصب الشغل 76السنوات القادمة 

  4انتعاش التجارة اؼبوازية ك ارتفاع عمليات التهريب عرب اغبدكد ُب ظل االنفبلت األمٍت ك ضعف الرقابة .
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  مقارنة دبا سجلتو 2011سنة % 25تراجع تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر حيث سجلت البفاضا قدر ب 
. 1 ، كذلك نتيجة األزمة السياسية اليت سبر ّٔا الببلد كعواقب األزمة اؼبالية العاؼبية 2010سنة 

  تفاقم ظاىرة الرشوة ك الفساد ُب القطاع االقتصادم بعد الثورة ، حيث بُت النتائج الصادرة عن تقرير منظمة
  سنة 3.8 أف تونس سجلت تراجعا ىاما ُب مستول مؤشر الفساد حيث بلغ 2011الشفافية الدكلية لسنة 

 .2 فبا انعكس سلبا على ترتيبها 2010 نقطة سنة 4.3 مقابل 2011
  50البفاض مردكدية القطاع السياحي ُب االقتصاد التونسي بنسبة . %
  عدـ استقرار األكضاع السياسية ُب ليبيا كاليت تعد الشريك االقتصادم العريب الرئيس لتونس على مدل عقود ؼبا

. 3تشغلو من عمالة تونسية كؼبا بُت البلدين من مبادالت ذبارية ضخمة 
  دبا ُب ذلك البفاض النشاط االقتصادم ك )ارتفاع التوقعات االقتصادية كاالجتماعية مع تراجع اؼبؤشرات االقتصادية

ىو ما أدل أب ؿبدكدية فرص االقًتاض ُب األسواؽ الدكلية كعركض  ك،  (اهنيار السياحة كاالستثمار األجنيب اؼبباشر
  .4 خجولة من اعبهات االقليمية كالدكلية اؼباكبة

  معاناة القطاع اؼبصرُب التونسي من اؼبنافسة احملدكدة كمستويات مفرطة من القركض اؼبتعثرة ، كسبثل ىذه القركض
ُب اؼبغرب %  4.8ُب األردف ك  % 8من اصبإب القركض ُب القطاع اؼبصرُب ُب تونس مقارنة ب  % 12أكثر من 

. 
  ضعف النظاـ اؼبإب التونسي الذم مثل عقبة ُب ربقيق النمو لكونو يرفع تكلفة رأس اؼباؿ كىو ما أدل أب زبصيص 

 .5اؼبوارد اؼبتاحة بطريقة غَت ناجعة
  كتفاقم  (2013 مليار يورك سنة 2.5)تراجع احتياطي تونس من العملة األجنبية ك ارتفاع قيمة الدين اػبارجي

 .فبا أثر سلبا على الوضع االجتماعي  ( %8.8)عجز اؼبيزاف التجارم 
 اكبسار الطبقة الوسطى ك الغبلء اؼبشط لؤلسعار كىو ما أدل أب اتساع دائرة  تدىور اؼبقدرة الشرائية للمواطن ك

 .6من ؾبموع السكاف  % 24.5الفقر لتشمل 
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  تدىور مستول ك نوعية اػبدمات العامة األساسية بشكل ملحوظ ، كخاصة ُب اؼبناطق الريفية اليت تعا٘ب نقصا كبَتا
 .1ُب اػبدمات الصحية كالتعليمية ك غَتىا من األسس اؼبعيشية الضركرية 

  2االقتصاد التونسي  تزايد حدة االحتجاجات ك االضطرابات االجتماعية كاليت أثرت سلبا على. 
األفاق االقتصادية و االجتماعية  : الفرع الثاني 

  اف استعادة حيوية االقتصاد التونسي مطلب ضركرم كمطمح شعيب ك رىاف حقيقي تسعى اغبكومة التونسية أب كسبو      
ُب اؼبرحلة الراىنة ، ذلك أف ربسُت اؼبؤشرات االقتصادية يساىم أب حد كبَت ُب استعادة الثقة بُت اؼبواطن كالدكلة ك ُب كضع 

:   حد غبالة البليقُت ذباه التجربة الديبقراطية الوليدة ُب الداخل كاػبارج ، ك ىو ما يستلـز 
 كذلك بتعزيز االصبلحات الرامية أب ربسُت مناخ األعماؿ كإرساء اطار مبلئم لدفع االستثمار  دعم االستثمار

العمل على الرفع من مردكدية االستثمارات العمومية كتسريع كتَتة االقباز عرب اعطاء  ك، اػباص الداخلي كاػبارجي 
 .األكلوية لدعم مردكدية البنية التحية القائمة

  تطوير التجارة اػبارجية كذلك بدعم سياسة االنفتاح كتوسيع ؾباؿ االندماج االقتصادم ضمن االعداد للتفاكض
 كفتح افاؽ تبادؿ جديدة ، خبصوص ارساء شراكة فبيزة كالتأسيس التفاؽ تبادؿ حر شامل مع االرباد األكركيب

جل التحكم ُب أكالعمل ُب ذات الوقت على ربسُت تنافسية االقتصاد أب جانب ازباذ ؾبموعة من التدابَت من 
.  خرلأكدعم األنشطة اؼبوجهة للتصدير من جهة  الواردات غَت الضركرية من جهة

  اعبديدة للتشغيل كاإلجراءات االستثنائية إلحداث مواطن شغل اضافية كالشركع ُب اصبلح الربامج اآللياتتفعيل 
كالسياسات النشيطة للتشغيل كالتشجيع على االنتدابات داخل اؼبؤسسات االقتصادية كذلك بالتوازم مع ارساء 

.  شراكة كتعاكف مع كبار اؼبشغلُت كاؼبراكز كاعبمعيات اؼبهنية كتأىيل منظومة التكوين
  ساس اعبدارة كالكفاءة كدعم القدرات أربديث الوظيفة العمومية عرب تطوير نظاـ التصرؼ ُب اؼبوارد البشرية على

نظمة معلوماتية مندؾبة ك إحكاـ التصرؼ اؼبإب من خبلؿ تعميم ؼبنهجية أالتحليلية كمناىج العمل االدارم بًتكيز 
اعتماد منهج االستشارة اؼبوسعة لضبط اؼبيزانية كنشر التقرير كاؼبعطيات  ك، التصرؼ ُب اؼبيزانية حسب االىداؼ 

 . االحصائية 
 ذلك بالعمل على اغبد من التفاكت بُت اعبهات الساحلية  تعزيز التنمية اعبهوية باعتبارىا ركيزة التنمية اؼبستقبلية ك

، كالعمل  كاعبهات الداخلية كربسُت القدرة التنافسية لبلقتصاد اعبهوم دبا يسهم ُب ربفيز االستثمار كدعم التشغيل
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 - Mohamed Haddar , Ibid , pp. 35-36. 
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اؼبناطق التونسية مع  من جهة أخرل على تطوير التعاكف الدكٕب البلمركزم كإقامة عبلقات شراكة بُت اعبهات ك
.  1افريقية  كركبية كجهات عربية كأمثيبلهتا من جهات 

  تطوير السياسات القطاعية ُب اذباه الًتفيع ُب حصة القطاعات الواعدة كذات القيمة اؼبضافة العالية كالقائمة على
. التجديد كاالبتكار ُب ىيكلة الناتج احمللي االصبإب

  تطوير ىيكلة القطاع البنكي كربسُت ؿبفظة البنوؾ فضبل عن ضركرة الرفع من القدرات اؼبالية كالتقنية للبنوؾ
. اغبوكمة كتطوير جودة اػبدمات البنكية كتنويع ؾباالهتا كتكريس احًتاـ معايَت صيغ التصرؼ ك

  دعم قطاع التأمُت كذلك بالعمل على تعزيز القدرة االحتفاظية للقطاع مع ضركرة ربسُت اداء مؤسسات التأمُت عرب
 2.النهوض بأصناؼ التأمُت ذات الطاقة االدخارية كربسُت نوعية اػبدمات اؼبسداة 

  مراجعة نظاـ اؼبالية العامة لتحقيق العدالة االجتماعية كالتوزيع العادؿ للعبء الضرييب كذلك من خبلؿ تبسيط
األنظمة الضريبية ك القضاء على االعفاءات الضريبية غَت اؼبربرة ، كتضييق اػبناؽ على اؼبتهربُت من دفع الضرائب 

3 .
  تعزيز سلطات اعبهاز اؼبشرؼ على احًتاـ قواعد اؼبنافسة داخل األسواؽ ك تنفيذ أنظمة ك كلوائح تشجع على

اؼبنافسة الشريفة ، فعلى مستول النصوص تبدكا قوانُت اؼبنافسة ُب تونس متماشية مع اؼبعايَت الدكلية كلكن ال يزاؿ 
 4.تطبيقها ؿبدكدا

  ارساء قواعد اغبوكمة الرشيدة كذلك دبكافحة الفساد االدارم كاؼبإب كدعم الشفافية كؿباسبة اؼبسؤكلُت كذلك
بتكوين ىيئة عليا مستقلة ؼبكافحة الرشوة كالفساد كاحملسوبية كتفعيل التصريح على الشرؼ باؼبمتلكات لكبار 

. اؼبسؤكلُت
  5.ترشيد االنفاؽ العمومي كتنويع التمويل كتوجيهو كبو مصادر غَت ؿبدثة للمديونية  
  6ضماف السبلـ االجتماعي كالتوزيع العادؿ للثركة  ك مكافحة مظاىر االقصاء ك البلمساكاة. 
  العمل على استتباب األمن ك ربقيق االستقرار السياسي باعتبارنبا شرطُت أساسيُت الستئناؼ النمو االقتصادم 

 .كلذلك ينبغي ايبلء اصبلح القطاع األمٍت ك كذلك اعبهود اؼببذكلة لتحقيق اؼبصاغبة الوطنية أكلوية عالية
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 و افاق تعزيز األمن في تونس ما بعد الثورة التحديات األمنية :المطلب الثالث 
     تعيش تونس منذ سقوط نظاـ بن علي أب اليـو تدىورا أمنيا ملحوظا بالرغم من ؾبهودات اغبكومة ك اؼبؤسسة األمنية 
للسيطرة على الوضع خاصة ك أهنا سبر دبرحلة انتقالية حساسة تتطلب توفَت عنصرم األمن ك االستقرار االجتماعي باعتبارنبا 
أساسي اؼبرحلة ، ك ىو ما يستوجب كضع اسًتاتيجية متأنية ك ؿبددة األىداؼ ك مستندة لبلستخبارات ؼبكافحة االرىاب ك 

 : اهباد حلوؿ ناجعة للتحديات األمنية الراىنة  
 

 
التحديات األمنية  : الفرع األول 

:   سنوات على الثورة ربديات صبة تتعدد أسبأّا كتتداخل ، نذكر منها طبسيواجو القطاع األمٍت ُب تونس بعد مركر       
اىتزاز شرعية اؼبؤسسات األمنية ك اؼبدنية ُب الدكلة كانعداـ التوافق السياسي بُت ـبتلف األطراؼ كاؼبؤسسات  -

 .الرئيسية ُب الدكلة 
ؿبدكدية قدرة الدكلة على معاعبة اؼبلف األمٍت ُب صبيع مكوناتو ، اذ يشكل االنفبلت األمٍت كما يتبعو من تصدع ُب  -

مستول العبلقة بُت اؼبواطن كعوف األمن خطرا على تثبيت اؼبسار الديبقراطي ُب تونس فضبل عن انعكاساتو السلبية 
 .على النمو االقتصادم كاالجتماعي

 .اىتزاز ثقة اؼبواطنُت ُب قوات األمن بسبب االنتهاكات السابقة كاستمرار االفبلت من العقاب -
بشكل  (...اعبريبة اؼبنظمة ، اإلرىاب ،  اغتياؿ القيادات السياسية )تعدد التهديدات األمنية كتصاعد كتَتهتا -

 .يستنزؼ قدرات القوات األمنية 
، خاصة ما تعلق بتجديد القيادات  مقاكمة االصبلح من جانب اؼبؤسسة األمنية أك العسكرية أك أطراؼ أخرل -

 .1كاؽبياكل كالتنظيمات األمنية كقدراهتا على ؾبأّة كل اؼبخاطر 
انتشار ـبازف السبلح ُب مناطق ـبتلفة ك بركز رغبات كاضحة عبهات أمنية منظمة إلطبلؽ يدىا ُب الببلد إلعادة  -

 .فرض النظاـ األمٍت القدٙب بدعول مواجهة العمليات اؼبسلحة
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تنامي التطرؼ ك االرىاب بشكل غَت مسبوؽ من حيث خطورتو حبكم ربولو أب ظاىرة اقليمية عابرة للحدكد ك  -
استغبللو غبالة االهنيار اؼبؤسساٌب ك األمٍت ك انتشار فوضى السبلح بعد سقوط القذاُب ، فبا أتاح لو الفرصة للتغلغل 

 .بقوة ُب تونس ك االنتقاؿ أب مرحلة اؼبواجهة اؼبسلحة اؼبباشرة ضد ما يعتقد أهنا نظم كافرة ك معارضة لئلسبلـ 

االفاق األمنية : الفرع الثاني 
      بالرغم من أف عملية انتقاؿ تونس السلس نسبيا من الثورة أب حكومة انتقالية منتخبة ديبقراطية خطوة كبَتة ، إال أنو ال 

 : يزاؿ ىناؾ الكثَت من العمل ، كيظل من األساسي كجود اصبلح جاد لقطاع األمن كذلك من خبلؿ 
 ك اعادة بناء الذىنية  ،اعادة بناء اؼبؤسسة األمنية ك تأىيلها للتعامل مع اؼبواطنُت بطريقة حضارية من ناحية 

اؼبواطنية اعبماعية من ناحية أخرل لتتعامل مع رجل األمن بوصفو فاعبل مدنيا يضطلع بدكر خدماٌب كيسهر على 
  .1ضماف االستقرار األمٍت

  اعادة النظر ُب السياسة األمنية السابقة اليت كانت تقـو على ربقيق االستقرار ك أمن الدكلة كالنظاـ فقط ك
مراجعتها على أساس االعًتاؼ باالرتباط الوثيق بُت التنمية ك األمن بشكل تصبح فيو اؼبؤسسة األمنية شريكا ُب 

. ارساء مناخ اجتماعي ك اقتصادم ك سياسي مناسب للتنمية ك تسهر على استقراره
  ربديد االحتياجات األمنية ك ضبطها دبا يعكس احتياجات اؼبواطنُت كمتطلباهتم من حرية ك عدالة اجتماعية ك

 . قبز أ اليت من شأهنا أف تستجيب أب ذلك ك تسهر على ضباية ما اآللياتتنمية كاستقرار ، ككضع 
  تطهَت اؼبؤسسة األمنية من بعض رموز الفساد أك القمع من خبلؿ ازباذ اجراءات صارمة ككشف اغبقائق كإرساء

ضمانات عدـ العودة أب فبارسات اؼباضي ، ك ىو ما وبققو مسار العدالة ُب اطار الكشف عن انتهاكات اؼباضي 
  .2كاؼبساءلة ٍب اؼبصاغبة

  معاضدة اعبهود األمنية ك االستخباراتية الرامية أب تفكيك مراكز التدريب ك قنوات االنتداب ك التجنيد اؼبسؤكلة
على تغذية االرىاب ُب تونس ك اقحاـ الشباب التونسي من منطلقات عقادية ُب اغبركب الدائرة ُب سوريا ك العراؽ 
ك مإب ك غَتىا من بؤر التوتر ُب العآب ، مع ضركرة التحرؾ حملاصرة مصادر التمويل اػبارجية لؤلطراؼ التونسية اليت 

 . ثبت تواطئها مع آّموعات االرىابية العاملة بتونس 
كيبقى التساؤؿ مطركحا حوؿ قدرة اغبكومة التونسية على مواجهة ىذه التحديات ك اهباد حلوؿ ناجعة ؽبا     

كسيشكل قباحها ُب التعامل االهبايب مع ىذه التحديات الضمانة الوحيدة الستكماؿ اؼبسار االنتقإب  بنجاح كتفادم 
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كعليو فاغبكومة مطالبة بوضع اسًتاتيجيات كازباذ اجراءات استعجالية لتحقيق االستقرار  االنتكاسة ك الًتاجع ، 
. السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ك األمٍت كربقيق مبو شامل ك مستداـ 

:  خالصة الفصل 
سنوات على اندالع ثورة الياظبُت األشواط األكثر تعقيدا باؼبقارنة مع اؼبسارات االنتقالية طبس     قطعت تونس بعد مركر 

، ك لنجاح اؼبسار االنتقإب ُب تونس البد من توفَت مناخ مبلئم البلداف العربية اليت عرفت ىي األخرل ثورات اليت تسلكها 
الستزراع اؼببادئ اليت تقـو عليها الديبقراطية ، كيقتضي ىذا اؼبناخ استعداد صبيع مكونات آّتمع من أحزاب ك صبعيات ك 
أفراد ك سلط مؤقتة لقبوؿ قواعد اللعبة الديبقراطية ك العمل كفقها ، مع ضركرة االتفاؽ على صياغة رؤية مستقبلية للنموذج 

 األخرل ، ك على الرغم من الصعوبات اليت قد بيةدكؿ العراؿ  الديبقراطي اؼبرذبى كالذم يبكن أف يكوف مثبل ربتذم بو
تعًتض مساعي القادة التونسيُت الرامية ػبلق توافقات سياسية ك اهباد حلوؿ لؤلزمات اؼبتصاعدة اقتصاديا ك اجتماعيا ك 

 .أمنيا 
بنجاح ك تفادم ـباطر االنزالؽ - رغم تعقيداهتا - ذبدر االشارة أب قدرة النخبة التونسية على ادارة اؼبرحلة االنتقالية      

أب العنف أك االنتكاس أب اػبلف ك بالتإب اجهاض اؼبسار الثورم ، كلعل أخطر ما قد يواجو التحوؿ الديبقراطي ُب تونس 
ُب اؼبستقبل القريب أف يؤدم عجز اغبكومة أب أف يطمح التونسيوف احملبطوف الذين اعتادكا على راحة مادية نسبيا أب العودة 
أب ما يسمى بالشرعية اؼببنية على النتائج ، لذا ينبغي على اغبكومة ربقيق ربسينات اقتصادية ستساعد ُب توطيد الديبقراطية 
، اذ اثبتت ذبارب االنتقاؿ السابقة عرب العآب أف التحسن االقتصادم يسَت جنبا أب جنب مع التحوؿ الديبقراطي ، ك يبكن 
القوؿ أف مستقبل االنتقاؿ الديبقراطي ُب تونس مرىوف دبدل توفر االرادة السياسية ك التزاـ النخبة بالتغيَت ، كينبغي أف يأخذ 

القادة التونسيوف ُب االعتبار الطبيعة طويلة اؼبدل للتحوؿ الديبقراطي اذ على األرجح ستستغرؽ فيها عملية التحوؿ اف 
.  قبحت سنوات طويلة 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

:انفصم انثانث   

 

: انثىرة انشعبُت انهُبُت   

 دراست تحهُهُت 

 

 
 



 فيفرم اليت فجرىا الشباب اللييب ربوال كبَتا ُب تاريخ ليبيا السياسي ، ك اليت كانت خاضعة غبكم 17     أحدثت ثورة 
 عاما سيطرت خبلؽبا القبلية على مفاصل العملية السياسية بالشكل الذم حـر 42العقيد الراحل معمر القذاُب ؼبا يقارب 

أغلب فئات آّتمع من اؼبشاركة ُب عملية صنع القرار السياسي ، فضبل عن انفراد القذاُب ك أفراد قبيلتو ُب ادارة دفة اغبكم 
أب جانب حصر صبيع االمتيازات ُب شخصو ك أفراد عائلتو ، ك قد أخذت الثورة الليبية منحا ـبتلفا عن ما حدث ُب تونس 
ك مصر ، اذ ٓب يستطع الشعب اللييب قيادة عملية التغيَت بنفسو نتيجة للسياسة الصارمة اليت كاف يتبعها نظاـ القذاُب ، ك ىو 
ما دفع آّتمع الدكٕب أب التدخل من خبلؿ قوات حلف الناتو اليت كفرت غطاءا جويا لقول اؼبعارضة الليبية اليت قبحت ُب 

 . االطاحة بنظاـ القذاُب 
ك كما الحظ بعض الذين اىتموا بدراسة االنتفاضات ك الثورات فبمجرد أف تنجح الثورة ُب تغيَت النظاـ يبدأ حراؾ      

  Gold Stoneجديد متمثبل ُب ظهور خبلفات بُت الفرؽ اليت اشًتكت ُب الثورة أك االنتفاضة ، ك على رأم جولد ستوف 
فإف ىذا اغبراؾ اعبديد سيأخذ مدة زمنية ال تقل عن طبس سنوات ، ك بالنسبة للحالة الليبية فقد قدر أف اؼبدة البلزمة قبل 

 الحتبلؿ  اعبماعات اليت شاركت ُب الثورةمن السباؽ بُتبسبب ظهور نوع أف تستقر األمور ستزيد عن طبس سنوات ، 
 ، ك على ضوء معطيات اؼبشهد السياسي اعبارم ُب ليبيا ك 2014ك ىو ما يؤكد الصراع الدائر منذ جواف اؼبراكز اؼبرموقة 

ّٔدؼ االؼباـ دبختلف أبعاد ك ذبليات اؼبشهد اللييب منذ اندالع الثورة أب يومنا ىذا ارتأينا تقسيم ىذا الفصل أب طبس 
 بنوع من االسهاب طبيعة النظاـ السياسي اللييب ُب عهد القذاُب ، مرجعيتو الفكرية ك المبحث األولمباحث ، نتناكؿ ُب 
 على حبث دكافع اندالع الثورة الليبية ك مسارىا ك أبرز خصائصها ، ك بالنظر لثقل المبحث الثانيأبرز ظباتو ، لنركز ُب 

 لبحث مواقف القول االقليمية ك الدكلية من الثورة الليبية ، أما المبحث الثالثالدكر اػبارجي ُب اغبالة الليبية خصصنا 
 فسيخصص لعرض تطورات اؼبشهد السياسي اللييب ما بعد الثورة عرب عرض عدد من اؼبؤشرات السياسية ، المبحث الرابع

  . المبحث الخامسلنستعرض أبرز التحديات اليت تواجو اؼبرحلة االنتقالية ُب ليبيا ك افاؽ ذباكزىا ُب 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 النظام السياسي الليبي في عهد القذافي : المبحث األول 
الذم كضعو العقيد معمر "النظاـ اعبماىَتم " فرباير على ما يسمى ب 17  قاـ النظاـ السياسي ُب ليبيا قبل اندالع ثورة   

القذاُب باالعتماد على ما أطلق عليها اسم الشعب ك حكم الشعب لنفسو بنفسو كفق آليات معقدة ، ك قد سبيز نظاـ اغبكم 
ُب عهده بكونو ال يباثل أم نظاـ حكم أخر ُب العآب ، ك بغرض االؼباـ بتاريخ ليبيا السياسي ما قبل الثورة سيخصص ىذا 
اؼببحث لبحث طبيعة النظاـ السياسي اللييب ُب عهد القذاُب مع تبياف مرجعيتو الفكرية ك أبرز ظباتو كخلفية ك منطلق لدراسة 

  : 2011اؼبشهد السياسي اللييب بكل معطياتو، ذبلياتو ك أبعاده بعد 
 طبيعة النظام السياسي الليبي  في عهد القذافي : المطلب األول  

 األحرارالضباط الوحداكيُت "  بعد قياـ حركة * دبثابة بداية جديدة لتاريخ دكلة ليبيا1969يعد الفاتح من سبتمرب عاـ      
 باغبكم اؼبلكي بعد انقبلب عسكرم كاإلطاحةُب اعبيش اللييب بقيادة اؼببلـز األكؿ معمر القذاُب باالستيبلء على السلطة 

، ك منذ السنوات األكٔب غبكمو 1بينما كاف اؼبلك ادريس السنوسي ُب زيارة استجماـ بًتكيا كاليوناف**صر على كصفو بالثورةأ
سس ك جسد الشرعية أ الذم 1951،فعطل دستور  *** القذاُب صبيع مبلمح ما اعتربه فبارسات رجعية مرتبطة باؼباضيأزاؿ

يضا بتأميم أ، كما قاـ  خرل مرتبطة باؼبلكيةألغى الربؼباف الوطٍت كعدة مؤسسات أالدستورية اليت قامت عليها الدكلة كما 
                                                           

 
      االحتاللواستمر" أوشً"  الى اٌطالٌا بموجب معاهدة 1912عانت لٌبٌا من مرارة االستعمار لسنوات طوٌلة حٌث سلمتها الدولة العثمانٌة عام 

*
  

 ونتٌجة لتقاسم الدول المنتصرة للعالم تم 1945 وقوبل بمقاومة وجهاد كبٌرٌن من اللٌبٌن ، وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة عام 1932االٌطالً الى عام 
بعد صدور - ٌن ، لتحصل لٌبٌا يفكانت من نصٌب الفرنس" فزان" أما منطقة " طرابلس وسرنة" ٌن يتقسٌم لٌبٌا بٌن كل من برٌطانٌا وفرنسا ، حٌث حكم البرٌطان

 دٌسمبر 24على استقاللها فً -  ٌنص على استقالل لٌبٌا وتشكٌل لجنة دولٌة تشرؾ على االستقالل فً مدة اقصاها سنتٌن 1949قرار من االمم المتحدة عام 
:  وتم اعالن الدستور اللٌبً  تحت اسم المملكة اللٌبٌة المتحدة تتمتع بنظام فٌدرالً ٌضم ثالثة والٌات،وتسلم الملك محمد ادرٌس السنوسً الحكم  1951

  : ، أنظر  دولة موحدة تحت اسم المملكة اللٌبٌة بعد تعدٌل الدستور والؽاء النظام الفٌدرال1953ًطرابلس، برقة وفزان، لتصبح لٌبٌا فً عام 
:، متحصل علٌه من 1، ص2009، تقرٌر الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق االنسان ،أوت " عاما تحت سٌطرة العقٌد 4: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا-"   

http://www.anhri.net/reports/libya/  ,  (2011-12-03). 
 قرار مجلس قٌادة الثورة بترقٌة المالزم االول معمر بومنٌار القذافً الى رتبة عقٌد بالجبش اللٌبً وتعٌٌنه1969 سبتمبر 8 صدر فً

**
  

:، أنظر بتسمٌة العقٌد معمر القذافً ربٌسا لمجلس قٌادة الثورة 3/1969 وفً الٌوم الثالث عشر صدر القرار رقم ،قابدا عاما للقوات المسلحة اللٌبٌة   
.399، ص (2008برنٌق للطباعة و النشر و الترجمة، : لٌبٌا)، 1ج ، التارٌخ السٌاسً ومستقبل المجتمع المدنً فً لٌبٌاابراهٌم فتحً عمٌش، -  

- 1،ص 2012، مبادرة االصالح العربً، سبتمبرأوراق المتابعة السٌاسٌة،«الثورة اللٌبٌة تشكل الجسم السٌاسً والعبور نحو الدولة»عبد هللا موسى،
1
 

نفسهسن العقٌد معمر القذافً منذ وصوله الى السلطة المبات من القوانٌن فً مختلؾ المجاالت عكست فً ؼالبٌتها حرصه الشدٌد على تحصٌن 
***

  
، ولتشدٌد قبضته على الدولة تبعتها العدٌد من القوانٌن الداعمة لذلك والتً جاءت معاكسة التجاه   او تٌار اخر منافس لسلطتهرأيبسد الثؽرات امام اي 

: الدٌمقراطٌة والحرٌة ،و من هذه القوانٌن  
ٌعاقب باالعدام كل من رفع السالح فً وجه النظام الجمهوري لثورة "  والذي نصت المادة االولى منه على ان 1969 دٌسمبر 11قانون حماٌة الثورة فً - 

."الفاتح او اشترك فً عصابة مسلحة لهذا الؽرض  
ربٌس مجلس قٌادة الثورة، القابد العام للقوات المسلحة اللٌبٌة، وربٌس )لٌصبح العقٌد معمر القذافً  (الثانٌة) قام القذافً بتشكٌل الوزارة1970 جانفً 16وفً -  

. مجلس الوزراء ووزٌر الدفاع، وتولى فٌما بعد اٌضا منصب ربٌس مجلس القضاء األعلى   
. والذي ٌحرم االضرابات واالعتصامات والمظاهرات1972 لسنة 45القانون رقم -   
. بشؤن تجرٌم الحزبٌة والذي اعتبرت احدى مواده ممارسة الحٌاة الحزبٌة خٌانة فً حق الوطن 1972 لسنة 71قانون رقم -   
البالغ، الرابد، "  بشؤن تؤمٌم الصحؾ والدورٌات الخاصة المستقلة او االهلٌة واٌلولتها بالكامل الى الدولة وكانت بٌنها انذاك صحؾ1973 لسنة 75قانون رقم - 

".الحرٌة، الشورى، الجهاد ، الراي، المٌدان، الحقٌقة  
  فً شؤن اقامة حد القذؾ والذي ٌعنً جلد المتهم بالقذؾ والتشهٌر عدد ثمانون جلدة1974 لسنة 52قانون رقم - 
  ، لقابد النظام حصانة من اي مسابلة قانونٌةوأعطت حقوق االنسان وإهدار التً جاءت امعانا فً كبت الحرٌات 1990 مارس 9وثٌقة الشرعٌة الثورٌة فً - 

. واعطت تعلٌمات القذافً قوة القانون وجعلها ملزمة لكافة المإسسات، بما فٌها المإتمر الشعبً العام والمإتمر الشعبً االساسً  
الكتاب االخضر دلٌل "  بشؤن تطبٌق مبادئ الوثٌقة الخضراء الكبرى وهً المستمدة من الكتاب االخضر والتً جاء فً مقدمتها ان 1991 لسنة 5قانون رقم - 

: -، للمزٌد من التفصٌل أنظر البشرٌة نحو الخالص النهابً من حكم الفرد والطبقة والطابفة والقبٌلة والحزب من اجل اقامة مجتمع كل الناس فٌه احرار 
 .5-3، مرجع سابق ، ص ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد40: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا 

.404ابراهٌم فتحً عمٌش ، مرجع سابق ، ص : أنظر كذلك -  

http://www.anhri.net/reports/libya/


كما عمل على  ،يدم النخبة االقتصادية الصغَتة ُب الببلدأ كبشكل عاـ انتزع السلطة من 1970اؼبصارؼ اػباصة عاـ 
طر العمل السياسي أ بناء آّتمع اللييب على مقاس طموحاتو اػباصة ككضع كإعادةعضاء ؾبلس قيادة الثورة أتصفية معظم 
 الدينية التقليدية من سلطتها كعزز السيطرة اؼبركزية على اغبياة الدينية ك يضا اؼبؤسسةأكما جرد القذاُب  ،1 كفق تصوراتو

 قرارات ملزمة حوؿ تطبيق الشريعة بإصدارضعف دكر علماء الدين جبعلهم مستشارين للمحاكم بدال من السماح ؽبم أ
حدث اصبلحات مثل حضر الكحوؿ كالدعارة كالنوادم أاالسبلمية ، كسعى ُب نفس الوقت ؼبنح شرعية دينية لنظامو حيث 

 .كجو القانوف تنسجم مع الشريعة االسبلمية أالليلية اضافة أب اصدار مرسـو جبعل صبيع 
كد حبـز على السيادة الليبية ُب عبلقتها مع أكعلى الصعيد اػبارجي ربرؾ القذاُب بسرعة ليضع بصمتو على الببلد حيث      

  ،1970ُب عاـ " كيلوس ايرفيلد" الغرب كعزز سلطة الدكلة كقاـ بوضع حد الستعماؿ القوات اعبوية األمريكية لقاعدة 
 ، 2 كازبذ خطوات لًتسيخ سيطرة الدكلة على االقتصاد كذلك من خبلؿ تأميم حيازات الشركات األجنبية ُب قطاع النفط

 الذم حكم  األخضر الحقا كتابو كأصدرّٔدؼ حل الدكلة كمؤسساهتا " ثورة شعبية"ظباه  أ ما* قاد القذاُب1975كُب عاـ 
 غَت القذاُب اسم ليبيا أب اعبماىَتية العربية 1977مارس2 ، ك ُب  3كنظم النشاطات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية

الليبية الشعبية االشًتاكية، كصاغ لدكلتو نظاما صباىَتيا تغلب عليو الطوباكية السياسية عرب الكتاب االخضر الذم بشر فيو 
 جاف جاؾ ركسوا كىي رفض كأفكاربالنظرية العاؼبية الثالثة كاليت ترتكز على فكرة رئيسية تعد خليطا ما بُت األفبلطونية اؼبثالية 

" ضاؼ القذاُب كصف أ 1986فريل أ 14كبتاريخ  ، 4ف سبارس السلطة كالثركة كالسبلحأالنيابية، فاعبماىَت حسبو هبب 
اعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية  بعد تعرضها للقصف األمريكي اؼبتبوع حبصار عسكرم كاقتصادم " العظمى

دل أب اضعاؼ النظاـ بصورة كبَتة كتدىور أكىو ما ،  مليار دكالر أب جانب تدىور صناعة النفط 30كلفها ما يزيد على 
.  5 الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لشرائح كبَتة من اؼبواطنُت

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من 4، ص "مخاطر استمرار النزاع فً لٌبٌا على التحول الدٌمقراطً فً منطقة المؽرب العربً"  دٌدي ولد السالك، - 

http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-06-1.pdf ,(2013-05-14). 
:6-5، ص ص 2011،جوان 107، تقرٌر الشرق األوسط رقم "فهم الصراع فً لٌبٌا : االحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط - " 2 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%200ARABIC.pdf ,(2012-03-1) 
*
  صفات القذافً الشخصٌة الى البدوٌة التً the Maverick state  فً كتابه حول لٌبٌا" جوي ارنولد" رجع بعض الدراسات الؽربٌة وخاصة ت-  

 ومن اآلخرٌننشؤ فٌها حٌث كان ولدا على ثالث بنات عانى من عقدة الوحدة وؼٌاب السٌطرة فضال عن اكتسابه قٌم الحذر والترقب البدوٌة ومحاولة التفرد عن 

جانب اخر تؤثر بخطب الزعٌم المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي اصبح بالنسبة له الرمز والموجه فضال عن مٌوله الصوفٌة جراء انتشار الحركة 

 : ، للمزٌد من التفصٌل انظر 19السنوسٌة فً الفضاء اللٌبً منذ القرن 

:، متحصل علٌه من "خٌارات السقوط و الصمود:القذافً و الثورة اللٌبٌة"خالد حنفً،-   

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm , (2015-03-12). 
.1عبد هللا موسى ، مرجع سابق ، ص - 

3
 

.خالد حنفً ، مرجع سابق - 
4
  

مجلة المستنصرٌة للدراسات، «رإٌة سٌاسٌة تحلٌلٌة : 2011 فٌفري 17التطورات السٌاسٌة فً لٌبٌا على اثر ثورة »عبد العظٌم جبر حافظ ، -
5
  

  .107،  ص  2012 ،38جامعة المستنصرٌة  العدد : ، العراق العربٌة و الدولٌة 

http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-06-1.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/107%20Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle%20East%20V-%20Making%20Sense%20of%20Libya%20Libya%20ARABIC.pdf
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm


 الذم كاجو قدرا متناميا من االستياء خصوصا بُت فئات الشباب  اللييب مثلت تسعينات القرف العشرين ربديا ىاما للنظاـ    
 الًتاكمية لسنوات من سوء االدارة االقتصادية ، كحبلوؿ النصف الثا٘ب كاآلثارسعار النفط أنتيجة للعقوبات الدكلية كالبفاض 

من العقد قبحت ؾبموعة من اؼبسؤكلُت الكبار دبن فيهم عبد العاطي العبيدم، عبد الرضبن شلقم كموسى كوسا كؿبمد 
 بناء العبلقات مع آّتمع الدكٕب ، فأظهر الزعيم اللييب اعبانب الربغماٌب من إلعادةبلقاسم الزاكم ُب اقناع القذاُب باغباجة 

 فقاـ بالتفاكض  ،ف يدرج ضمن قائمة الدكؿ االرىابيةأ بأنو ٓب تعد لديو مصلحة ُب 2001سبتمرب 11 بعد كأدرؾشخصيتو 
مع اؼبملكة اؼبتحدة كالواليات اؼبتحدة األمريكية حوؿ صبلة من القضايا دبا فيها تسليم اؼبشتبو ّٔم بقضية لوكاريب حملاكمتهم 

 على 2003سلحة الدمار الشامل ُب الببلد، ككافقت طرابلس ُب ديسمربأُب ىولندا كتعويض ضحايا تفجَت لوكريب كبرنامج 
طواؿ ىذه الفًتة كاف نظاـ القذاُب  ، كدل أب استئناؼ العبلقات الدبلوماسية مع كاشنطنأالتخلي عن برناؾبها كىو ما 

يضا كقد كاف ذلك ؼبصلحة العآب اػبارجي بشكل جزئي الذم كانت ليبيا حباجة أحريصا على اظهار بعض التغيَتات احمللية 
 على 2000الستثماراتو ُب قطاع النفط، كبات خطاب النظاـ يؤكد بشكل متزايد على التحديث االقتصادم ، ففي عاـ 

يضا أجنبية ليس فقط ؼبصلحة ىذه الببلد بل ألبتشجيع االستثمارات كالشركات اترغب  ليبيا "  أف  القذاُب بالقوؿصرحسبيل اؼبثاؿ 
طلق ىو كغَته أ، فقد "...اننا نؤسس للمناخ اؼبناسب للمستثمر....كركباأؼبصلحة القارة االفريقية جبملها اليت سبثل ليبيا بوابتها أب 

 .1طجل زبفيف االعتماد الكبَت على النفأتصروبات فباثلة فيما يتعلق بالتنوع اؼبطلوب لبلقتصاد من 
ساسي على االصبلح أك اصبلح ارتكز بشكل أ قرر نظاـ القذاُب الدخوؿ ُب عمليات تطوير 2003 كُب عاـ      

ف وبقق ىذا االصبلح ذبديدا لشرعية النظاـ كمن ٍب أاف  ل بعض جوانب االصبلح السياسي ، كاف اؽبدؼ  االقتصادم ك
ف أك زبليو عن السلطة البنو سيف االسبلـ ، كيبدكا أك عجزه أاطالة عمره كردبا التأسيس للتوريث بعد كفاة معمر القذاُب 

 فرصة البنو كإعطاء توزيع األدكار داخل نظامو بأنبيةالذم جعل القذاُب يقبل على بعض اػبطوات االصبلحية كاف احساسو 
 ، 2 بالداخل كاػبارج دبا يضمن استمرار النظاـ بدكف هتديد حقيقيكاإلصبلحيُتسيف االسبلـ ُب استيعاب حراؾ الشباب 

 سيف االسبلـ  يبثل الوجو االصبلحي للنظاـ فأقر بوجوب التغيَت كبات يدافع عن اقتصاد السوؽ كربرير االقتصاد ك فأصبح
ف ىذه االصبلحات ستجلب معها ىيكبل اداريا جديدا كتؤدم أب عقد أكد أ ك  ، بالديبقراطيةكأشادربدث عن الشفافية 

كؿ ما فعلو ىو حصولو على دكر أككاف  ، شعيب يبقي نظاـ اعبماىَتية لكن بصيغة جديدة زبتلف عن الصيغة األكلية السيئة
 كىذا مكنو من لعب دكر ؿبلي كدكٕب 1997 سسها عاـ أمن خبلؿ مؤسسة القذاُب العاؼبية للجمعيات اػبَتية كالتنمية اليت 

  داخل النظاـ كزف لئلصبلح ؼبوقفو كداعم كأصبحفاعل 

 كبَت*  ، فقد سعى لتعزيز االنفتاح ُب ليبيا فأسس كسائل اعبلـ شبو مستقلة ك أنشأ منظمة غبقوؽ االنساف ، ك رغم 
                                                           

.13  ، ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : االحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط  "-
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تالحادي والعشرٌن لمشروع دراساالسنوي للقاء مقدمة ورقة ، " واآلفاق التحدٌات  : االنتقال الدٌمقراطً فً لٌبٌا"، الصوانًٌوسؾ محمد  - 2 

.10 ، جامعة أكسفورد ، ص 2013 أوت 31، محصلة التحركات من أجل الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة :الدٌمقراطٌة    

 أكثر منمقابل اطالق سراحهم، وبموجب هذا البرنامج اطلق سراح" الصالح والتوبة" اطلق  سٌؾ االسالم مبادرة لتشجٌع السجناء االسالمٌٌن على 
 *

  
، ومبات من اعضاء الجماعة االسالمٌة اللٌبٌة المقاتلة على دفعات اعتبارا من عام 2006 عضو فً جماعة االخوان المسلمٌن اللٌبٌة المحظورة فً مارس 100

قام سٌؾ االسالم فً العدٌد من المناسبات بالتوسط فً اتمام صفقات هامة بما فً ذلك اطالق سراح الرهابن الذٌن اعتقلتهم مجموعة ابوا  ، كما  فصاعدا2008
، والموافقة على اطالق سراح الطواقم الطبٌة البلؽارٌة والفلسطٌنٌة التً حكم علٌها بالموت فً لٌبٌا بتهمة نقل عدوى فٌروس االٌدز 2000سٌاؾ فً الفلبٌن عام 



 اغبكومة كغَتىا من فإفف انتقاد القذاُب كالشخصيات الرفيعة ُب النظاـ شخصيا كانت ؿبظورة أاالنفتاح كرغم  ؿبدكدية 
كعلى كبو فباثل حاكؿ سيف االسبلـ كضع  مؤسسات الدكلة كانت تتعرض النتقادات شديدة لقلة كفاءهتا كفسادىا ،

ف اؼبسودة اليت قدمت ُب النهاية ٓب تتعد اقًتاح أ كثيقة الدستور كرغم إلعداددستور جديد حيث شكل سلسلة من اللجاف 
تشكيل ؾبلس تنفيذم يضم مائة عضو من القيادات الشعبية االجتماعية كنقابات العماؿ كاعبمعيات اؼبهنية كآّتمع اؼبد٘ب 

ف أف ىذا الدستور ٓب يرل النور بعد أ إال،  كالقطاع اػباص تكوف على قمة نظاـ اعبماىرية بوصفها اؽبيئة التنفيذية الرئيسية
 .1 ساسيات اعبمهوريةأرفضو القذاُب مدعيا بأنو يزعزع 

ف أ كضع العقيد القذاُب التيار االصبلحي ربت ضوابط صارمة فكانت العملية االصبلحية زبضع لضوابط مركزية ذلك       
اطبلؽ العناف ؽبا ضمن النظاـ ذاتو كانت ستقود أب اطار عاـ غبوكمة جديدة كعبلقة جديدة بُت كل مكونات النظاـ 

 اكت 20لقاه ُب ألقذاُب كحىت قبلو سيف االسبلـ الذم حدد ُب خطاب ؿ كىذا ما ٓب يكن فبكنا بالنسبة  ،كعبلقتو بآّتمع
االسبلـ كتطبيق الشريعة، أمن كاستقرار ليبيا، الوحدة الوطنية كمعمر القذاُب ، : ربع خطوط ضبراء ال يبكن ذباكزىا أ 2007

، كمع مركر السنوات اكتسب سيف 2 ك شاملةأم تغيَتات جذرية أذبميلية دكف  فبا جعلها فعليا مسألة تغيَتات ىامشية ك
،كما  كلئك الذين يبارسوف التعذيب أب العدالةأ من تعهده بتقدٙب شيءاالسبلـ ظبعة اطبلؽ كعود ال تتحقق حيث ٓب وبقق 

كبَتة ُب ظل تعمق التفاكتات االجتماعية  سرتو ثركاتأفقدت خطاباتو اؼبتعلقة بالفساد مصداقيتها مع مراكمتو ىو ك
. كاالقتصادية كتدىور الظركؼ اؼبعيشية للمجتمع اللييب 

 
 المرجعية الفكرية للنظام السياسي الليبي : المطلب الثاني 

ماـ أداة اغبكم كيرسم الطريق أ يقدـ اغبل النهائي ؼبشكلة 1975صدره العاـ أف الكتاب األخضر الذم أاعترب القذاُب      
،  فأداة اغبكم حسبو ىي اؼبشكلة السياسية األكٔب اليت  الشعوب لتعرب عصور الدكتاتورية أب عصور الديبقراطية اغبقيقية

 نظمة دكتاتورية كيبدكا كاضحا تزييفها للديبقراطيةأتواجو اعبماعات البشرية  ك كل النظم السياسية السائدة ُب العآب اليـو ىي 
ك سبثيل كربقق ديبقراطية مباشرة بشكل منظم كفعاؿ غَت تلك احملاكلة أسلطة الشعب دكف نيابة "  أساس، كتقـو نظريتو اعبديدة على 

،  3"رض الواقع كاػبالية من اعبدية لفقداهنا للتنظيم الشعيب على اؼبستويات الدنياأالقديبة للديبقراطية اؼبباشرة اؼبفتقرة أب امكانية التطبيق على 
  :برز األفكار الواردة ُب الكتاب االخضر كاليت شكلت مرجعية فكرية للنظاـ السياسي اللييب أكفيما يلي 

ىم خصائص النظاـ اعبماىَتم  كقد رفض القذاُب فكرة التمثيل النيايب أكىي احدل :انعدام فكرة التمثيل والنيابة-
 حضرا باتا ُب كل ؿبظورة، لذا فهي  باعتبارىا سبثل حاجزا شرعيا بُت الشعب كفبارسة السلطة اليت تصبح حكرا على النواب

                                                                                                                                                                                                       
االحتجاجات " :، أنظر  2009 طفل فً مستشفى فً بنؽازي، كما ساعد فً اعادة اللٌبً المدان بتفجٌر لوكربً المقراحً من المملكة المتحدة فً عام 117الى 

.11، ص  ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط   
.14-11، ص ص  المرجع نفسه - 
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اؼبؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالرقابية كالنقابية كعلى صبيع اؼبستويات احمللية كالقومية لكوهنا تتناقض مع الديبقراطية اؼبباشرة 
الربؼباف ىو سبثيل "  ، ك يشرح القذاُب ذلك ُب الكتاب األخضر على النحو التإب 1كمضادة سباما لكل قيم آّتمع اعبماىَتم

نظمة من ىذا أُب ...حزأّم كليس الشعبأ الربؼباف يبثلوف كأعضاء....زائف للناس كاغبكومات الربؼبانية سبثل حلوال مضللة ؼبشكلة الديبقراطية
  .2"التمثيل تدجيل...النوع يصبح الناس ضحايا زبذؽبم كتستغلهم اؽبيئات السياسية

فاؼبمارسة اعبماعية للسلطة ُب كافة اؼبؤسسات التشريعية كالتنفيذية كالرقابية  ىي : الطبيعة الجماعية لممارسة السلطة- 
  .3ػبصائص آّتمع اعبماىَتم  اذباه للعمل الفردم ىو مضاد للديبقراطية ككأمنبية أ الدستورم األكثر اؼببدأ

فالديبقراطية حسب القذاُب تعٍت سلطة الشعب ال سلطة نائبة عنو كؾبرد كجود ؾبلس نيايب :  السلطة للشعب بالكامل-  
 ، ك ىذا ما عرب  بوجود الشعب نفسو ال بوجود نواب عنو إالمعناه غياب الشعب كالديبقراطية اغبقيقية ال تقـو 

  "بعد من ذلك ُب النظرية العاؼبية الثالثة ليعتربأك ذىب " ف تكوف بالكامل للشعبأالسلطة هبب ف أ"   بالقوؿكتابو ُب عنو
 ، ك ىكذا فإف االيباف بالشعب ىو القاسم اؼبشًتؾ4  "  كالثركة كالسبلح للشعب فبل احتكار  ؽبا ُب آّتمع اعبماىَتمالسلطة

 . لكافة اغبلوؿ اؼبطركحة ُب النظرية العاؼبية الثالثة 
ك أصحاب الرؤية الواحدة أداة اغبكم الدكتاتورية اغبديثة سبكن أف اغبزب ىو أاعترب القذاُب :تجريم حق تكوين األحزاب -

ـك على شكل صورم للديبقراطية ؽف اللعبة اغبزبية لعبة ىزلية خادعة ت أ، كبأكملو اؼبصلحة الواحدة من حكم الشعب 
كعلى ىذا األساس منع القذاُب األحزاب السياسية  ساسو اؼبناكرات كاؼبغالطات كاللعب السياسي،أنا٘ب سلطوم  أكؿبتول
يديولوجيا تتعارض أنشاط صباعي يستند أب  مأم شخص يشارؾ ُب أ" فأ الذم ينص على 1972 لعاـ 71 القانوف رقم فأصدر

 ، ماـ هنضة كتطور الببلدأفكل من يبارس اغبياة اغبزبية خائن كعميل كيقف ، "  جبـر اػبيانةلئلعداـمع مبادئ الثورة يعرض نفسو 
، ألف ربطيم االقبازات ك  م ـبطط ػبدمة آّتمعأم اقباز للشعب كيضرب أسس أ ربطيم  " الصراع اغبزيب على السلطة أبك يؤدم حسبو 

 ُب صراعها ضد بعضها اف ٓب كاألحزاب  ...رجل اغبزب اغباكم ليحل ؿبلو اؼبنافس لوأزبريب اػبطط ىو اؼبربر حملاكلة سحب البساط من ربت 
ف تدكر فوؽ مصاّب آّتمع اغبيوية كالعليا كىكذا أعماؿ بعضها بعضا كتلك معركة البد أفبشجب كتسفيو - كىو النادر- يكن بالسبلح 

 تتمثل ُب ازالة  للجماىَتية  حد االثار الرئيسية إف أكّٔذا اؼبعٌت ؼ، "  تكوف مصاّب آّتمع كبراؾبو ضحية صراع األحزاب على السلطة
ف  أمن شأهنا  ك مؤسسة أم تنظيم أ

 تتحدل النظاـ * ، كما كاف من اثارىا تكوين نظاـ حكم رظبي ُب غاية التعقيد يضم صبلة كبَتة من اؼبؤسبرات ك اللجاف

                                                           
 . 391، ص  (2000دار الكتاب الجدٌد المتحدة ،  : لبنان )، الوسٌط فً القانون الدستوري ابراهٌم أبو خزام ، - 
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سهمت ُب اشاعة احساس بالفوضى الدائمة كاؼبنظمة  كمقابل أاليت تتمتع ُب كثَت من االحياف بصبلحيات متقاطعة كاليت 
  .1 ذلك فقد مكن ذلك القذاُب من االحتفاظ بالسلطة لنفسو

ف كل الصحف اغبرة ىي صحف مرتشية كبذلك تكوف صحفا أشهد بنفسي أ٘ب أ" ػبص القذاُب رؤيتو للصحافة بالقوؿ:  الصحافة-

ف الصحافة الديبقراطية ىي اليت تصدرىا عبنة شعبية مكونة من كل فئات آّتمع اؼبختلفة ُب ىذه اغبالة فقط أ، كاعترب "فاسدة
، كبذلك تكوف  ك كسيلة االعبلـ معربة عن آّتمع ككل كحاملة لوجهة نظر فئاتو العامةأخرل سواىا تكوف الصحافة أكال 

. ك اعبلما ديبقراطيا أالصحافة ديبقراطية
ف الشعب ىو أداة اغبكم  ففي ىذه اغبالة ىو الرقيب على أنو ما داـ أكد القذاُب ُب الكتاب األخضر على أ:  الرقابة-

م جهة ىو أم ادعاء بذلك من أف  أ فديبقراطيا ليس شبة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن آّتمع ُب ذلك ك ،نفسو
كيتحقق ذلك حسبو   دكتاتورية ألف الديبقراطية تعٍت مسؤكلية كل آّتمع ، فالرقابة اذف من كل آّتمع تلك ىي الديبقراطية

 كحكم  األساسيةداة اغبكم الديبقراطية الناذبة عن تنظيم آّتمع نفسو ُب اؼبؤسبرات الشعبية أعن طريق "
الذم تلتقي فيو امانات اؼبؤسبرات الشعبية كاللجاف (اؼبؤسبر القومي)الشعب بواسطة اؼبؤسبرات الشعبية كاللجاف الشعبية ٍب مؤسبر الشعب العاـ 

  . 2" الشعبية
م تصور اخر أبناء متماسك كل حجر فيو مبٍت على ما ربتو ، كليس ىناؾ فالنظاـ الديبقراطي  كفقا ؽبذه النظرية         

 القذاُب ُب ابتداع عدد من العناكين اعبديدة لتحل ؿبل  العقيدكقد تفنن ، ّٓتمع ديبقراطي على االطبلؽ غَت ىذا التصور
 كًب تطبيق نظاـ اعبماىَتية من خبلؿ تركيبة سياسية رظبية على رأس اؽبـر فيها األخرل ،اؼبؤسسات اليت تعرفها آّتمعات 

شكل من اشكاؿ )،اؼبؤسبرات الشعبية ك اؼبؤسبر الشعيب العاـ  (تؤدم دكرا يشبو دكر ؾبلس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة
     : (شبيو بآّالس احمللية اك البلدية)كاؼبؤسبر الشعيب االساسي  (الربؼباف

كىي  (الربؼباف) كىي اؼبسؤكلة عن تنفيذ القرارات اليت يتخذىا مؤسبر الشعب العاـ :(الحكومة)اللجنة الشعبية العامة -1
الذين يتغَت عددىم بشكل متكرر حسب قرارات القذاُب الذم دأب على احداث (الوزراء)تتكوف من ؾبموعة من االمناء

. حسب رغبتو(الوزارات) االمانات كإلغاء

                                                                                                                                                                                                       
*
هو االكثر " االسم اللٌبً لجماعة االخوان المسلمٌن فً لٌبٌا" وبالرؼم من ذلك ظهرت عدد من الحركات السٌاسٌة المعارضة، وكان تٌار الجماعة االسالمٌة   

" التحالؾ الوطنً اللٌبً، االتحاد الدستوري، التجمع الوطنً الدٌمقراطً  من تشكٌل :  كما تمكنت مجموعة من الحركات اللٌبرالٌة مثل ، ظهورا على الساحة
 . وطالب القذافً بالتنحً ودعا الى العودة الى الشرعٌة الدستورٌة2008 و2005وعقد له مإتمرٌن فً لندن " مإتمر المعارضة الوطنٌة

 .2معمر القذافً ، مرجع سابق ، ص - 
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. 7 ، ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : االحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط ": أنظر أٌضا -   

.6-5معمر القذافً ، مرجع سابق  ، ص ص - 
2
 

. 386ابراهٌم أبو خزام ، مرجع سابق ، ص : - أنظر كذلك -   



 للمشكلة الديبقراطية ُب جانبها التمثيلي التشريعي ، فتم تنظيم سكاف ليبيا كآليةطرحها القذاُب : المؤتمرات الشعبية - 2
ُب اطار عدد من اؽبيئات كاللجاف كاؼبؤسبرات الشعبية األساسية ، كسبثل ىذه اؼبؤسبرات من الناحية النظرية مركز القوة كصنع 

م نظاـ للحكم خبلؼ أف أ كاعترب القذاُب  ،القرار حيث تنتقل قراراهتا أب مؤسبر الشعب العاـ الذم يقـو بصياغة القرارات
نظمة اغبكم أف كافة أبعد من ذلك ليعترب أكذىب  سلوب اؼبؤسبرات الشعبية ىو نظاـ حكم غَت ديبقراطي ،أؽبذا األسلوب 

خر اؼبطاؼ غبركة الشعوب ك الثمرة النهائية أفاؼبؤسبرات الشعبية ىي "السائدة ُب العآب ليست ديبقراطية ما ٓب هتتد أب ىذا األسلوب 

  . 1 " جل الديبقراطيةألكفاحها من 
 750عضائو أ، عدد   ىو دبثابة الربؼباف مسؤكؿ عن كضع السياسات طبقا لرغبات الشعب:  مؤتمر الشعب العام-3

ية يركباء اعبماهأاؼبنتشر ُب كل  ( عضوا2000)عضوا وبتلوف قمة النظاـ اؽبرمي ُب الببلد اؼبكونة من مؤسبر الشعب االساسي 
، يقـو مؤسبر الشعب العاـ بتشكيل اللجاف الشعبية اؼبتخصصة بتنفيذ السياسات حيث تتؤب ىذه اللجاف ادارة اؼبسائل  الليبية

. ك الشؤكف االقليمية كالعربيةأ
 كي يتناقشوا كيصوتوا على القضايا اؼبتعلقة بالسياسات قدر لليبيُتىي دبثابة منابر  :األساسية  المؤتمرات الشعبية -4

، كتدـك بُت عشرة اياـ أب   من ىذه اؼبؤسبرات اليت تعقد اجتماعات سنوية تكوف عادة ُب شهر جانفي432عددىا حبوإب 
مانة عامة ينتخب اليها األشخاص عن طريق ما أ (دبا ُب ذلك اؼبؤسبر الشعيب العاـ)ساسيأ مؤسبر شعيب  ، ك لكل يوما15

، كيشغل اؼبناصب ُب ىذه األمانات بشكل عاـ اؼبوالوف للنظاـ الذين يكونوف عادة  م برفع األيادمأيعرؼ بعملية التصعيد 
   .2 عضاء ُب حركة اللجاف الثورية كىي قوة شبو قانونية متغلغلة ُب صبيع نواحي اغبياة الليبيةأ

نتج نظاـ اعبماىرية نظاـ حكم رظبي بالغ التعقيد يشمل كفرة من اؼبؤسبرات كاللجاف مع صبلحيات أ        باحملصلة ،
كانت النتاج " الفوضى اؼبنظمة" ، كيبدكا بأف ىذه سهمت ُب نشوء احساس بالفوضى اؼبنسقة كالدائمةأمتداخلة ُب الغالب 

 م كياف قادر على ربدم حكموأك أم شخص أاؼبقصود لتصميم القذاُب على بسط السيطرة الفردية الكاملة مع منع ظهور 
رظبية ُب * ، ك بذلك، فتم تشكيل كيانات مستقلة بذاهتا كقاـ القذاُب بالتعيينات ُب مناصب السلطة بطريقة ـبصصة كغَت 

 ؿباكلة كاضحة لتجنب الًتكيبات السياسية األفقية اليت من شأهنا أف تسهل ظهور اؼبعارضة غبكمو 
  .   انعدمت اػبصائص الرظبية للتسلسل اؽبرمي اغبكومي اؼبرتبط بًتكيبات الدكؿ األكثر تقليدية

                                                           
. 389المرجع نفسه ، ص - 
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. 8 ، ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : االحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط "-
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أعضاء على سبٌل المثال كان سٌؾ االسالم القذافً اكثر لمقربٌن،قام القذافً بتفوٌض قدر من الصالحٌات فً الدابرة الداخلٌة له المإلفة من عابلته وا
*
  

القوٌة والتً ٌزعم انها المسإولة عن االمن الشخصً " كتٌبة خمٌس" الدابرة تؤثٌرا وتصرؾ كربٌس وزراء فعلً، ومن بٌن ابناءه االخرٌن كان خمٌس ٌقود 
العسكرٌة هو عدٌل القذافً، بٌنما   ، و السنوسً قابد المخابرات2007للقذافً، بٌنما كان المعتصم ٌقود كتٌبة اخرى قوٌة وعٌن مستشارا لالمن القومً فً عام 

 : ، للمزٌد من المعلومات أنظر متزوجة من احد ابناء القذافً- المفتش العام للقوات المسلحة- ابنة اللواء الخوٌلدي الحمٌدي 
: ، متحصل علٌه من 13-12 ،  ص 2012، جانفً " تقرٌر بعثة المجتمع المدنً لتقصً الحقابق فً لٌبٌا -"  

http://www.pchrgaza.org/files/2012/FFM_Libya-Report-arabic.pdf ( .12-05-2012)،  

http://www.pchrgaza.org/files/2012/FFM_Libya-Report-arabic.pdf���


 سمات النظام السياسي الليبي في عهد القذافي : المطلب الثالث 
قبز فيها انقبلبو العسكرم فوظف أ البيئة الداخلية اؼبناسبة الستمرار حكمو منذ اللحظة األكٔب اليت  العقيد القذاُبكفر      

منية ضاربة كُب شراء كالء القبائل كمارس االرىاب ضد اؼبعارضُت غبكمو كنشر اػبوؼ ُب آّتمع أجهزة أثركة الببلد ُب بناء 
 ، ىذا كتكشف اؼبرجعية الفكرية للنظاـ 1قلها رمزية أكثرىا تواضعا كأشكاؿ التعبَت كاالحتجاج حىت أم شكل من أكمنع 

رض أ كتطبيق ىذه النظرية على "األخضرالكتاب "اللييب حجم التباين بُت نظرية سلطة الشعب اليت صاغها القذاُب ُب كتابو 
: ، كىو ما تربزه اؼبمارسات التالية الواقع

فقد جاء اػبطاب السياسي مليئا دبناشدة :  تناقض  األداء الرمزي للسلطة السياسية في عهد القذافي وواقع الممارسة-
السلطة كالثركة كالسبلح بيد "  مثلكاإلصبلحات كاؼبكافآتللقيم مثل اؼبساكاة كاغبرية ك الديبقراطية كالوعود باالقبازات 

  اإلنسافالوثيقة اػبضراء غبقوؽ " ، كما ظبي "اؼبؤسبرات الشعبية تقرر كاللجاف الشعبية تنفذ" ، " الشعب
 .ما من حيث اؼبمارسة فقد ظلت ىذه الوعود ؾبرد حرب على كرؽأ،  كغَتىا

 كأفكاره ؾباؿ للمعارضة كىكذا سيطر القذاُب بأماستند القذاُب كليا تقريبا على رؤيتو السياسية كٓب يسمح :  مركزية مفرطة-
كانتهج خطاب سياسي ربريضي كتعبوم ىدفو تسفيو مبادئ الديبقراطية كذبرٙب من يتبناىا  ، كجو اغبياةأفعليا على صبيع 

يضا ُب مؤسسات التكوين السياسي، كمن ضمن  أكذلك من خبلؿ تضمُت ؿبتويات ىذا اػبطاب ُب مناىج التعليم الرظبي ك
من " ، " اغبزبية اجهاض للديبقراطية"، "التمثيل تدجيل" ىذه احملتويات التعبَتات اليت جاء ّٔا القذاُب ُب كتابو االخضر ؾ 

 التغيَت اؼبستمر ؼبؤسسات ، أب جانب ذلك عمل القذاُب على2 كغَتىا"  ال ديبقراطية بدكف مؤسبرات شعبية" ، " ربزب خاف
، فعمل القذاُب على اػبلخلة اؼبتواصلة   العمل بالنظاـكإجراءات اضافة أب التبديل اؼبتواصل للقوانُت كاإلنشاء باإللغاءالدكلة 

، لذلك استحق ىذا  ية معارضة سياسيةألكل شيء للحيلولة دكف مأسسة السياسة كاؼبمارسة  ككوسيلة فعالة ؼبنع نشوء 
 .3"البلنظاـ" السلوؾ الوصف الشعيب لنظاـ القذاُب بأنو 

 بسبب عدـ اقتناع ىذا االخَت باؼبشاركة من خبلؿ اؼبؤسبرات اظهر تطبيق نظرية القذافي في الشعب الليبي فشال ذريعا- 
 باؼبئة من الشعب اللييب كيرجع ذلك ُب االساس لغياب اؼبصداقية على 2كاللجاف الشعبية ، فلم يتعدل عدد اؼبشاركُت ّٔا 

دت فبارسات النظاـ أب عبوء الناس أب عاؼبهم اػباص كىو ما جعل اؼبصاّب كاغبقوؽ الفردية  بذلك أك ، 4 العملية السياسية
. تسمو على اؼبصاّب الوطنية

  أكغَت قابلة للتغيَت يديولوجيا فريدةأصبلة من األدكات  لضماف استمرار نظامو  تكونت من اعتمد القذاُب على - 

                                                           
.86، مرجع سابق ، ص ثورات و خٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتمل عبد االله بلقزٌز ، - 

1
 

  
مركز دراسات الوحدة العربٌة،: ، لبنان المستقبل العربً،«القٌم و اتخاذ القرار: اشكالٌات بناء الدولة الدٌمقراطٌة فً لٌبٌا»زاٌد عبٌد هللا مصباح ،- 
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 .77-76،  ص2012، سبتمبر 403، العدد 35السنة 

.7ٌوسؾ محمد الصوانً ، مرجع سابق  ، ص -
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مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة: ، مصرلسٌاسة الدولٌة،ا«الفشل الداخلً والتدخل الخارجً فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة:عسكرة االنتفاضة»زٌاد عقل،-
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70 ، ص 2011، أفرٌل184، العدد 47و االستراتٌجٌة ، السنة  .  



*ك تعزيز موقع عائلتو ك قبيلتو ُب النخبة اغباكمة ، ك قد  مكنتو التعديل ك تأسيس ؾبموعة من شبكات السلطة غَت الرظبية 
                                            . عقودألربعادارتو الذكية كتبلعبو ّٔذه العناصر من البقاء ُب السلطة 

سبيزت ليبيا ُب عهد القذاُب بغياب دستور يشكل مرجعية لكل القوانُت كالبٌت السياسية :  االفتقار الشديد للمؤسساتية- 
كالتنظيمية كاؼبؤسسية ُب الدكلة ينظم عبلقات السلط ببعضها البعض، ككذلك الغياب شبو التاـ لكل البنية البَتكقراطية 

حزاب كنقابات كغَتىا من مؤسسات آّتمع أاؼبؤسساتية اضافة أب غياب البنية السياسية كاالجتماعية خارج النظاـ من 
الكتاب االخضر كالنظريات الثانوية خلفها قتلت كل الوسائط اؼبمكنة بُت الدكلة " فلسفة" ف أ كمن اؼبعركؼ  ،1 اؼبد٘ب

مفاىيم " النظرية الثالثة"كآّتمع ، كخلقت بذلك فراغا مهوال من حيث شبكة العبلقات اؼبمكنة كاؼبطلوبة بينهما فقد اعتربت 
،  ك اعتمادىا ُب اؼبمارسةأالتمثيلية كالوساطة كالتعبَت عن االختيارات كاالطرادات خيانة فحاربتها كحظرت اللجوء اليها 

كبذلك ظل ، كباؼبقابل سعى النظاـ أب تكريس مفاىيم كقيم  الوالء القبلي ك االنتماءات الضيقة على حساب اؽبوية الوطنية 
 .كاستمر بالنتيجة نظاما  وليا كغَت ديبقراطي  (م زعيمو ربديداأ)مغلقا كمتكورا حوؿ نفسو 

فهو ليس رئيسا كال رئيس دكلة فخرم كبدال من ذلك ي دور رسمي داخل نظام الجماىيرية ألم يكن للقذافي -   
* ، ك قد ظبح لو ىذا النأم بنفسو عن اؼبؤسسات الرظبية  للدكلة أك ببساطة األخ القائد " قائد الثورة " أعطى لنفسو لقب 

ك اؼبؤسسات أ، كقد استعمل القذاُب ىذا الغياب ؼبنصب رظبي لتحميل اغبكومة   النظاـآليات عن اؼبساءلة داخل كأبعده

                                                           
بسلطات ؼٌر  لقد كانت السلطة الحقٌقٌة فً لٌبٌا دابما فً اٌدي القذافً واسرته وشبكة تتكون من االشخاص الذٌن ٌتمتعون: شبكات السلطة ؼٌر الرسمٌة *

:  رسمٌة، وتتكون هذه الدوابر من 
 لقد كانت الشبكة ؼٌر الرسمٌة المكونة من مستشارٌن وشخصٌات موثوقة ٌشار الٌها احٌانا برجال الخٌمة سمة اساسٌة للنظام منذ الثورة، هذه :رجال الخٌمة- 

الحلقة الداخلٌة تتكون من اعضاء اسرة القذافً نفسه وفرعه الخاص من قبٌلة القذاذفة ، وتضم هذه الدابرة شخصٌات هامة من عابلته تتكون من ابناء عمومته 

احمد قذاؾ الدم الذي كان منذ مدة طوٌلة مسإوال عن العالقات مع مصر، واحمد ابراهٌم نابب امٌن المإتمر الشعبً العام وربٌس المركز العالمً البحاث 

ودراسات الكتاب االخضر، كما تضم هذه الشبكة عددا من الشخصٌات التً قامت بالثورة مع القذافً واشخاص اخرون موالون تربطهم عالقات شخصٌة بالقذافً 

.. من فترة ما قبل الثورة

مإلفة من افراد موالٌن للقذافً ومن الثورٌٌن الملتزمٌن " حماٌة الثورة"  وكانت مهمتها 1977كانت تنظٌما شبه عسكري انشؤه القذافً فً عام :اللجان الثورٌة-

ثم اصبحت تعمل كجهاز امنً شبه قانونً مسإول مباشرة امام القذافً وبالتلً ٌتجاوز مإسسات الدولة ، المكلفٌن بتعببة الجماهٌر ونشر اٌدٌولوجٌة النظام 

الرسمٌة ، كما لعبت اللجان الثورٌة دورا داخل المإسسات الرسمٌة فقد اعطٌت سلطة االعتراض على المرشحٌن للمناصب داخل المإتمرات الشعبٌة واالشراؾ 

 رسمٌا 1980على هذه الهٌبات، وبمرور الوقت تؽلؽلت فً جمٌع المإسسات حٌث عملت كهٌبة رقابٌة الستبصال اولبك الذٌن ٌشك بوالبهم، ومنحت فً عام 

الحق فً انشاء محاكم ثورٌة تتكون منهم انفسهم ولٌس من القضاة او المامٌن الرسمٌٌن، وكانت هذه المحاكم مكلفة بشكل اساسً بمكافحة القضاٌا السٌاسٌة، وقد 

كانت هذه اللجان تعطً من جهة  ،وانشؤت مقرات لها فً كل بلدة او منطقة" الزحؾ االخضر" اسست اللجان وسابل اعالمها الخاصة بما فً ذلك جرٌدة

مشروعٌة للحكم عبر االٌحاء بؤنه ٌرتكز الى مقومات شعبٌة ، كما شكلت من جهة ثانٌة حلقة رابطة بٌن مكونات الشعب اللٌبً، منتجة لنخبة تتسم ؼالبٌتها 

 بالطفٌلٌة واالنتهازٌة مدعومة باالجهزة االمنٌة التً كانت تسٌرها كٌفما ترٌد، 

 قبٌلة وعشٌرة بعضها ٌمتد من مصر الى تونس، وٌقدر بؤن هناك حوالً 140 تشٌر التقدٌرات الى ان لٌبٌا تضم حوالً :القبائل والقٌادات الشعبٌة االجتماعٌة- 

 من هذه القبابل تتمتع بنفوذ حقٌقً ، وقد سعى القذافً للعب على الخالفات بٌن القبابل وعلى شراء الوالء القبلً بالنظر الى صؽر حجم ونفوذ قبٌلته 30 الى 20

 الؾ المركز الربٌسً للقبٌلة هو فً سرت ولكن لها اعضاء فً سبها وطرابلس، ونظرا لضعؾ هذه 100حٌث ٌبلػ عدد افرادها حوالً " القذاذفة"هو شخصٌا 

وقد دأب القذافً على تعٌٌن افراد جهازه االمنً من هذٌن القبٌلتٌن " الورفلة"و " المقارحة"القبٌلة فقد عقد القذافً تحالفات بٌنها وبٌن بعض اهم القبابل خصوصا 

 :، أنظر الكبٌرتٌن اللتٌن اعتبر دعمهما جوهرٌا واللتٌن ظلتا موالٌتٌن لنظامه بشكل تام 

 .15، مرجع سابق ، ص " تقرٌر بعثة المجتمع المدنً لتقصً الحقابق فً لٌبٌا - "

 .10-9 ، ص ص ، مرجع سابق"فهم الصراع فً لٌبٌا : االحتجاجات الشعبٌة فً شمال افرٌقٌا و الشرق األوسط ": أنظر كذلك -

. 5دٌدي ولد السالك ، مرجع سابق ، ص - 
1
  

*
  الحقا عددا من االلقاب التً توفر نظرة سابقة الى كٌفٌة رإٌته لذاته العظٌمة بدأ بمجرد قابد للثورة، لٌتخذ لنفسهحكمه تبنى القذافً على مر سنٌن  

امام المسلمٌن معمر "  فً مواجهة حركة التكفٌر والهجرة سلطة1991، وانتحل لنفسه فً "عمٌد الملوك الرإساء العرب"ملك ملوك شمال افرٌقٌا و" موقع

: ، أنظر وزعٌم القٌادة الشعبٌة االسالمٌة العالمٌة" القذافً  



فكاره بصورة سليمة، ك قد ذىب ُب أالرظبية للدكلة مسؤكلية األخطاء كالعثرات كيدين الشعب اللييب لعدـ قدرتو على تنفيذ 
 أب حد ربميل الشعب اللييب اؼبسؤكلية عن اؼبواجهات اليت خاضتها الببلد 2004قاه ُب ذكرل الثورة ُب سبتمرب أؿخطاب 

  .            فشل ُب تنفيذ كفبارسة سلطة الشعب بشكل سليمألنومع العآب اػبارجي 
ساس السيطرة القسرية كتوفَت مغريات قوية أاليت ارتكزت على غلبة النرجسية والنزعة الفردية على سياسة القذافي - 

، كقد كجدت تلك النزعة من العوامل ما زاد من حدهتا حبكم طبيعة اغبكم العسكرم  لضماف استمرار الوالء لسلطتو
كعمل القذاُب على التصفية  ، "  الوالء كمعاقبة عدـ الوالءمكافأة" الديكتاتورم الذم عادة ما يبزج بُت 

  ، ك يعترب ملف السجناء السياسيُت ك اؼبفقودين ك اؼبغيبُت داخل اعبسدية ػبصومو السياسيُت داخل ك خارج ليبيا 
ىم اؼبلفات اليت تبُت حجم االنتهاكات اليت ارتكبتها الدكلة الليبية ُب حق مواطنيها بالرغم من توقيعها أالسجوف الليبية من 

 29بو سليم اليت كقعت ُب أكتعترب مذحبة سجن ، غلب االتفاقيات اؼبتعلقة دببادئ االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف أعلى 
دت سياسة القمع أكقد  ،  سجُت سياسي من ضمن اعبرائم األشد ضد االنسانية1200 كراح ضحيتها كبو 1996جواف 

 كالذم صار يعٍت أمن النظاـ اغباكم بدال من كونو يعٍت أمن اؼبواطن كآّتمع ، لؤلمنكالتخويف أب تغَت اؼبفهـو اغبقيقي 
. 1ليقًتف بذلك مطلب االمن بدرجة الوالء كاالقًتاب من مركز النظاـ 

شأهنا ُب ذلك شأف الكثَت من الدكؿ ذات األنظمة الديكتاتورية ، فكاف اػبطاب  الرأيانعدام الحريات بما فيها حرية - 
  كقاـ منذ توليو اغبكم دبصادرة الصحف اػباصة ك،االعبلمي ُب عهد القذاُب ـبتزال ُب سبجيد شخصية القذاُب كتبجيلها 

 من الصحفيُت بسبب كتاباهتم اؼبخالفة لتوجهات النظاـ اللييب اآلالؼ، كاعتقل "توجو ثورم موجو" انشاء صحف ذات 
م ىامش غبرية أكفرض اؽبيمنة الكاملة للنظاـ السياسي عليها كغياب "  تثوير اعبرائد" كدخلت الصحافة ُب ليبيا مرحلة 

الصحافة خاصة فيما يتعلق باؼبواضيع كالقضايا اؽبامة كاؼبتعلقة مباشرة حبقوؽ اؼبواطنة كدبمارسة السلطة كتركيبتها كالنظاـ 
كبالرغم من التطورات اؽبائلة اليت عرفتها حرية الصحافة كاستقبلؿ ،  ُب ادارتو للشأف العاـ كاإلداريةالسياسي كذباكزاتو القانونية 

ف اؼبشهد الصحاُب اللييب كصل ُب عهد القذاُب أب حالة من الفشل كالًتاجع على أ إالغلب دكؿ العآب أقطاع االعبلـ ُب 
اعبماىَتية كالشمس )ربع صحف رئيسية فقط ثبلثة منها أ، فلم يوجد ّٔا سول  مستول القوانُت كعلى مستول اؼبمارسة

كىي اعبهة " حركة اللجاف الثورية" تتبع حزب ( الزحف االخضر)تابعة للمؤسسة العامة للصحافة ككاحدة  (كالفجر اعبديد
 الكتاب االخضر كالدعاية لثورة ألفكار كمهمة ىذه الصحف تتمثل ُب الًتكيج  ف تصدر الصحفأالوحيدة اليت من حقها 

 .2 كسبجيد العقيد القذاُب1969

                                                                                                                                                                                                       
 .42،ص (2012شركة المطبوعات للتوزٌع و النشر،: لبنان)،2011تحلٌل نفسً لزعماء استهدفتهم ثورات :السلطةفً سون ومهومولاير مٌراك،-
 من ابرز الشخصٌات المختفٌة قسرا فً سجون النظام اللٌبً والتً ٌعتقد انه تم تصفٌتهم داخل المعتقالت ومراكز الحجز والشرطة  :
.1993دبلوماسً لٌبً وناشط بارز لحقوق االنسان واالمٌن العام للتحالؾ اللٌبً الوطنً اختفى فً القاهرة بمصر العام : منصور الكٌخٌا -  

وقد اختفٌا فً القاهرة " جبهة االنقاذ الوطنً اللٌبً"اثنان من االعضاء البارزٌن فً الجماعة اللٌبٌة المعارضة : جاب هللا حامد مطر وعزت ٌوسؾ المقرٌؾ - 

: ، للمزٌد من التفصٌل أنظر1978،اختفاء االمام موسى الصدر خالل زٌارة الى لٌبٌا فً العام 1990فً مارس   

 .17، مرجع سابق ،  ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 40: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا " - 

.79-78زاٌد عبٌد هللا مصباح ، مرجع سابق ، ص ص - 
1
  

.7-6، ص ص ، مرجع سابق "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 40: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا " -  
2
  



كرب احتياطات النفط أكرب الدكؿ اؼبصدرة للنفط كالغاز كسبتلك كاحدا من أتعد ليبيا كاحدة من :  اىدار األموال الليبية- 
 مليار برميل من 46،6 حبوإب 2009كرب احتياطي ُب العآب ، كقد قدرت ثركهتا الطبيعية مع هناية عاـ أُب افريقيا كسابع 

 كٓب يستفد آّتمع من ىذه الثركة ُب بناء بنية ربتية سليمة كنظاـ اقليمي كصحي فاعل بسبب أكبك ،النفط حبسب منظمة 
دل أب البفاض مستويات اؼبعيشة كتعمق الفقر كالبلمساكاة كىبط نصيب أكىو ما ، استئثار النظاـ السياسي اللييب بالثركة 

لعاـ  (مدركات الفساد)، كُب تقرير مؤشرات  دٗب من مستويات الستيناتأالفرد اللييب من الدخل القومي أب مستويات 
 على حساب تنمية الببلد، كبدد كأتباعها بلدا فقد اغتنت عائلة القذاُب 178 من بُت 146 جاءت ليبيا باؼبرتبة 2010

 كالقذاُب ثركة الببلد ُب مشاريع غَت ذات جدكل ُب الداخل كاػبارج 
 . *مغامرات باىظة التكاليف ُب اػبارج 

ف يولد نسيجا اجتماعيا تربز من رضبو قوة سياسية معارضة ، فعمل على أيبكن ي فرصة لبناء اقتصاد ألم يترك القذافي - 
ك كسائل ؾبدية للتأثَت أ االجتماعية األخرل من كل عنصر للقوة كاألطراؼسلب القطاع اػباص كالطبقة الوسطى الناشئة 

 .ك النفوذ من خبلؿ تأميم ؾبمل القطاعات االقتصاديةأاحملتمل 
كصورة من صور التعبَت اعبماعي من قبل القطاعات كالفئات الشعبية شكال التظاىر والتجمع السلمي أحضر كل - 

اخراج " مرا شفهيا ٍب كتابيا ينص على أصدر القذاُب أ 1972، كُب عاـ  كاؼبهنية كالطبلبية كظبح فقط باؼبظاىرات اؼبؤيدة لو
، ككصل االمر ُب "العاملُت كاؼبوظفُت ُب اؼبسَتات كالتظاىرات اليت تنظمها السلطة كمعاقبة اؼبتخلفُت عن ذلك كالرافضُت للمسانبة فيها

كباؼبقابل ٓب يتواف القذاُب عن ،  أجانبك أك عرب أمعظم األحياف أب حد دفع مبالغ مالية للمتظاىرين سواء كانوا ليبُت 
 النار على اؼبتظاىرين الليبُت بإطبلؽكامر أكامره باالعتداء على اؼبتظاىرين اؼبعارضُت لو ككصل األمر أب حد اصدار أاطبلؽ 

  .1984 ماـ مكتبو الشعيب  بالعاصمة الربيطانية سنة أالذين تظاىركا 
 على القذاُبفقد اعتمد  لعب العامل القبلي دكرا كبَتا ُب استبداد النظاـ السياسي اللييب السابق،:توظيف العامل القبلي-

خصوصا قيادة الوحدات االكثر كالءا ُب - اؼبناصب االسًتاتيجية داخل ىيكلية السلطة ؼ ،التضامنات القبلية ُب بناء سلطتو
 ، سرة القذاُب نفسها كعشَتتو كقبيلتو كغَتىا من القبائل اؼبتحالفة معها على كبو كثيقأُب يد أعضاء كانت  -األمنقوات 

دت الطريقة أ، كقد  ثرت ُب تشكيل الثقافة السياسية اغبديثة كاؼبعاصرة ُب ليبياأفعدت بذلك القبيلة كاحدة من العوامل اليت 

                                                           
ما أورده بالمبة من عابدات لٌبٌا النفطٌة على شراء السالح وتكدٌسه وعلى االنفاق العسكري حسب 40فقد انفق النظام اللٌبً بعد الثورة ما ال ٌقل عن 

*
 

، فٌما كشؾ "2002مؤساة لٌبٌا ومسإولٌة القذافً فً عام " الدكتور محمد ٌوسؾ المقرٌؾ ربٌس دٌوان المحاسبة االسبق وسفٌر لٌبٌا فً الهند فً مقالته عن 

على تموٌل ومساعدة حركة الثورة  ( ملٌار دوالر44) بالمبة اي نحو 22 ما نسبته 1989الرابد عبد السالم  جلود ان النظام اللٌبً انفق منذ االنقالب وحتى عام 

، وحسبما ٌشٌر نفس المصدر فقد "القذافً لم ٌكن سعٌدا بانفاق هذا المبلػ على حركات التحرر حٌث ٌجده اقل من الالزم" العالمٌة وحركات التحرر ، مضٌفا ان 

بً بً " نقلت شبكة ال2009 اوت16 دولة عربٌة وافرٌقٌة واسٌوٌة واوروبٌة  ،وفً 40ساعد القذافً فً تموٌل ورعاٌة عملٌات وحركات التحرر فً اكثر من 

ان القذافً عمل خالل السبعٌنات والثمانٌنات كممول لعدد من الجماعات االرهابٌة بما فً ذلك " قال فٌه " دٌفٌد بلٌر" عن جرٌدة التٌلٌجراؾ مقاال للكاتب" سً
فً " شارلس تاٌلور" فً اوؼندا و " عٌدي أمٌن" الجٌش الجمهوري االٌرلندي ، وان العدٌد من القادة الملطخة اٌدٌهم بالدماء تمتعوا بدعم القذافً بما فً ذلك 

 106 ص عبد العظٌم جبر حافظ ، مرجع سابق ، : - ٌا ، أنظر لٌبٌر

.12-11، ص ص ، مرجع سابق "  عاما تحت سٌطرة العقٌد 40: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا : - " أنظر كذلك   



اليت لعب فيها القذاُب الورقة القبلية  أب اشتعاؿ التنافس بُت القبائل ُب ؿباكلة كل منها اغبصوؿ على اؼبنافع كاالمتيازات 
 .1 مستفيدا من توزيع الريع النفطي عليها بشكل كاسع

يفتقر أب اغبد األدٗب " بدكقراطيان "نستنتج من التحليل النظرم للنظاـ السياسي اللييب أف القذاُب خلق ُب ليبيا نظامان           
فهو  كمن ىذا اؼبنطلق    ، ،ىبتلف اختبلفا شديدا عن النظم السياسية اؼبتعارؼ عليها ُب العلـو السياسيةمن اؼبأسسة ك 
ك أ نظاما بدكقراطيا  ثيوقراطيا نظاما"اللييب بكونو يعرؼ الباحث اؼبنستَتم النظاـ Bédouinocratieليس نظاما 
ك ىكذا اتسم نظاـ القذاُب البدكقراطي بغياب ،  م مبوذج من النماذج اؼبعركفة ُب العلم السياسي الكبلسيكيأك أاكتوقراطيا 

  أب القياـ الشعب اللييبب  األكضاع السياسية اؼبزرية كقد دفعت، 2الدكلة ك من ٍب غياب رئيس ؽبا 
  سقوط نظاـ القذاُبسفرت عنأ فيفرم اليت 17دبجموعة من ردكد الفعل كاؼبقاكمة السياسية كالعسكرية توجت بثورة 

  .القذاُب كنقلت ليبيا أب حقبة تارىبية جديدة

 الدوافع ، المسار و الخصائص : الثورة الليبية : المبحث الثاني 
 فيفرم اليت كضعت 17     تعترب ليبيا من الدكؿ اعبديرة بدراسة البناء الديبقراطي اؼبرتقب فيها ك ىذا ما تتطلع اليو بعد ثورة 

هناية غبقبة مؤؼبة ك مظلمة دامت أربعة عقود ك نصف من حكم القذاُب ، ك قد تظافرت صبلة من العوامل الداخلية منها ك 
 فرباير ك اليت كانت ؽبا خصوصيتها اليت ميزهتا عن باقي الثورات األخرل  ك دبوجبها 17اػبارجية أدت أب اندالع ثورة 

دخلت ليبيا مرحلة انتقالية عسَتة ، ك من ىذا اؼبنطلق سنتناكؿ ُب ىذا اؼببحث العوامل اليت قادت أب اندالع الثورة ك اؼبسار 
 : الذم سلكتو حىت سقوط نظاـ القذاُب،مع ابراز أىم اػبصائص اليت انفردت ّٔا فيما يلي 

  قيام الثورة الليبيةدوافع: المطلب األول 
ٓب تكن شخصية القذاُب الطاغية على ليبيا كحدىا من عوامل الثورة عليو اذ افرز نظامو السياسي اعبماىَتم ؾبموعة من     

خرل ذات طبيعة ظرفية دكرا أ، فيما لعبت عوامل  دت أب اندالع الثورة الليبية ٍب عسكرهتا ُب كقت الحقأالعوامل البنيوية 
، كيبكن حصر العوامل البنيوية اليت سانبت ُب الثورة على نظاـ القذاُب فيما  كبَتا ُب اػبركج أب الشارع ككسر ثقافة التخويف

: يلي
كؽبا الثورة القومية كثانيها اؼبساكاة كالعدالة أساسية أربع ركائز أ كاليت سبثلت ُب سس شرعية النظام الليبيأ تآكل- 1

 القيمة الرمزية للقذاُب كمناضل ضد االمربيالية الدكلية كتبديده كأخَتااالجتماعية كالركيزة الثالثة شرعية الكرامة كاؽبوية الوطنية 
لثركات الشعب اللييب ُب مغامراتو اػبارجية كدعمو للعديد من منظمات كحركات التمرد ُب العآب ُب حُت كاف يعا٘ب الكثَت 
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.9، ص  مرجع سابق رشٌد خشانة ،-
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 ، 1ين من الفقر كاغبرماف النسيب ُب ؾباالت التعليم كالصحة كاؼبرافق العامة كالبنية التحتية على الرغم من ثراء بلدىمممن الليب
 اصبلحات سياسية كاسعة مثل صياغة دستور جديد للببلد ككضع حد بإجراءكثر العوامل اؼبؤدية للثورة كاؼبطالبة أتلك ىي 

.  كالتعبَتالرأم حرية كإطبلؽالنتهاؾ اغبقوؽ اؼبدنية للمواطنُت كحرية تشكيل األحزاب 
ارتكاب أب اؼبسؤكلُت ُب الدكلة كتركيع اؼبواطنُت أب حد يصل   من قبل األجهزة األمنية كانتهاكات حقوق االنسان- 2

فرغم أف  سجُت،1200 كاليت راح ضحيتها 1996 جواف 29بو سليم ُب أ سجن ؾبزرةبشعها أآّازر ضد اؼبعارضُت لعل 
 غَت أف ىذه التصديقات ٓب *اتفاقيات حقوؽ االنساف دكليا كإقليميا- اف ٓب يكن صبيع–ليبيا كقعت ك صادقت على أغلب 

ؾبرد حرب على كرؽ ، كقد قوبلت سياسة انتهاؾ حقوؽ االنساف ُب عهد القذاُب بإصدار اؼبنظمات الدكلية  تتعدل كوهنا 
تقارير سلبية عن حالة حقوؽ االنساف فيها ، نشَت على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أب تقرير اللجنة الدكلية غبقوؽ االنساف لعاـ 

 ك الذم أبدت فيو اللجنة عن قلقها حوؿ العدد الكبَت غباالت االختفاء القسرم ك األحكاـ اؼبستعجلة ك القاسية 2007
الصادرة ضد اؼبتهمُت ك االعداـ بدكف ؿباكمات عادلة ، كما أشارت اللجنة لتقصَت السلطات ُب توضيح أحداث سجن أبو 

 .2سليم بالرغم من مركر ما يزيد عن عشر سنوات على اغبادثة 
استطاع العقيد القذاُب اغبفاظ على سلطتو كنظامو لفًتة طويلة عرب سياسة فرؽ تسد ك  :احتكار السلطة و القوة - 3

، كما استند أب ؾبموعة  مؤسسات فبثلة  (الكتاب األخضر)التبشَت دبجموعة أفكار شديدة العمومية اليت ضمنها ُب كتابو 
 الزعيم ، كما أطلق3ُب اؼبؤسبرات ك اللجاف الشعبية ك اليت أضفت قدرا من الشرعية اؼبؤسسية ك قدرة على الضبط ك السيطرة 

ف وبلوا ؿبل ؾبلس قيادة الثورة عرب سيطرهتم على اؼبلفات الرئيسية ُب البلد ككأنو يقيم ىيكبل غَت أق ُب ئاللييب العناف ألبنا
نو كجو اصبلحي ىيمن على ملف االصبلح أضعفها ، فسيف االسبلـ الذم نظر لو على أرظبي دبوازاة اؼبؤسسات الرظبية دبا 

. 4كاألمنيةُب مؤسسات الدكلة بينما سيطر معتصم كطبيس كالساعدم على اؼبلفات االقتصادية 
 مليار 200تفوؽ ارصدة النظاـ اللييب  ) فرغم الثراء النسيب للشعب اللييب مقارنة بشعوب عربية اخرل :احتكار الثروة - 4

فانو توجد حاالت تفاكت  (دكالر  من الفوائض اؼبالية النفطية عبلكة على طبسُت مليوف دكالر تدخل اػبزينة الليبية سنويا 
 الف دكالر كىو رقم الفت قياسا بثركات الببلد 14 اذ ال يتعدل متوسط دخل الفرد  ُب ليبيا عن ،كبَت ُب توزيع الثركة 

مليوف نسمة ،  حيث استأثرت ّٔا دائرة ضيقة تلتف حوؿ القذاُب كعائلتو ، كيبدكا 6.5كؿبدكدية السكاف اذ ال يزيدكف عن 
                                                           

1
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 وعلى ، و العهد الدولً للحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة ، 1966 اتفاقٌات األمم المتحدة مثل العهد الدولً للحقوق المدنٌة و السٌاسٌة سنة - 
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 تحدٌات: ، ورقة مقدمة لمإتمر لٌبٌا من الثورة الى الدولة " نظرة قانونٌة : حقوق االنسان كمعٌار لبناء الدولة المإسسات "صالح مفتاح الزوي ، - 

  . 5-3، ص ص 2012 جانفً 8-7المرحلة االنتقالٌة ، الدوحة ، 
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 ، ك قد 1"رصدة الثركة ك القوة ُب آّتمع اللييب أتبديد " ف الوصف الدقيق ؽبذه العقود األربعة اليت ىيمن عليها القذاُب ىو أ
 مليار دكالر ك ىي ثركة تقارب 131أكدت تقارير كيكيليكس أف القذاُب يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثركة تقدر ب 

 2 مليار دكالر 22 البالغة 2011ستة أضعاؼ ميزانية ليبيا للعاـ 
الذم ذبلى ُب مظاىر عديدة منها صفقات السبلح ك تراخيص االستَتاد ك التصدير أب احملسوبية ُب تفشي الفساد - 5

-1969)تعيُت األبناء ك األصهار ك أفراد قبيلة القذاذفة ُب كل مواقع اؼبسؤكلية فظلوا وبتكركهنا ألكثر من أربعُت سنة 
 دكلة ُب تقرير مدركات الفساد 178 من بُت 146 ، ك قد انعكس ذلك سلبا على ترتيب  ليبيا اذ احتلت اؼبرتبة 3(2011
   .بنية الدكلة أ كىو ما يعد مؤشرا على تغلغل الفساد اؼبإب ُب 2010لعاـ 

 زاد من حدة الصراع مناطق شرؽ ليبيا ك غرّٔا ، ك ىذا ما يفسر سر انطبلؽ التمايز الطبقي و الحرمان االقتصادي-6
الثورة ُب اؼبناطق الشرقية من الببلد ك ربديدا ُب بنغازم حيث تعد من أكثر اؼبناطق اؼبهمشة من قبل العقيد القذاُب كاليت ٓب 

اضعاف - 7 . 4سبارس أم دكر ُب عملية صنع القرار السياسي،لذا كانت من اؼبناطق اؼبهيأة إلحداث الثورة ُب ليبيا
داة أف تكوف أ اذ عمد القذاُب على مدار عقود حكمو على اضعاؼ اؼبؤسسة العسكرية خوفا من :المؤسسة العسكرية 

التغيَت السياسي ُب آّتمع بعد ىيمنتو على القول القبلية كاؼبدنية، لذا بدا الفارؽ كاضحا بُت اؼبؤسسة العسكرية اؼبصرية ذات 
كبُت اؼبؤسسة العسكرية الليبية اليت تتشكل من كالءات عشائرية كقبلية ,  يناير25الطابع الوطٍت اليت لعبت دكرا ُب ضباية ثورة 

. كغالبية قياداهتا من اؼبقربُت للقذاُب
 ، فالشباب اللييب الذم يشكل التغير الديمغرافي وازدياد شريحة الشباب العمرية وانفتاحهم على العالم الخارجي- 8

ٓب يكن مستعدا لقبوؿ تلك التناقضات بُت الشعارات كالسياسات  ( سنة25ربت سن )من ؾبموع السكاف% 52حوإب 
كبُت كاقع يناقض ذلك ، اليت ترىب عليها كنشأ ُب اطارىا كاليت تؤكد على قيم االشًتاكية كالعدالة االجتماعية كملكية الشعب 

نصار أسباما ُب ظل سياسات االنفتاح كاػبصخصة اليت ىددت قطاعات كبَتة من ىؤالء الشباب بل كىددت مصاّب بعض 
.  5النظاـ األمر الذم خلق شعورا بعدـ الرضا ذباه تلك السياسات

فتقلبات السياسة اػبارجية الليبية بُت السعي للوحدة العربية تارة ك االفريقية تارة أخرل : تقلبات في السياسة الخارجية -9
، ك ما بُت مشاريع كحدكية ثنائية حينا ك مشركعات اربادية صباعية حينا اخر ، ك مغامرات النظاـ ُب دعم ك مساندة العديد 
                                                           

  1   فً شمال2011، ورقة مقدمة فً  مإتمر نظرة نقدٌة فً ثورات عام "  األسباب والتداعٌات ومسارات المستقبل :الثورة اللٌبٌة"محمد عاشور ، -
: ، متحصل علٌه من 11، ص  2011 ماي 31افرٌقٌا و تداعٌاتها ، اثٌوبٌا ،   

http://www.issafrica.org/uploads/31May11CriticLook2011NAfricaRrevol.pdf , (2011-09-11). 
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من منظمات ك حركات التمرد عرب العآب رسخت شعورا باؼبرارة لدل قطاعات كبَتة من اؼبواطنُت الليبيُت بسبب تبديد ثركات 
ببلدىم ُب تلك اؼبغامرات ك السياسات ك التعويضات ، ُب حُت يعا٘ب الكثَتكف منهم من الفقر ك اغبرماف النسيب ُب ؾباالت 

 .1اْب ...التعليم ك الصحة ك اؼبرافق العامة ك البنية التحتية 
 أب أف 2011 فيفرم 16ُب " أفركؿ" يشَت تقرير صادر عن ككالة األنباء االفريقية :تراجع المؤشرات االقتصادية -10

ليبيا ىي أغٌت بلد ُب  اؿ افريقيا ك من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي االصبإب تنتمي ليبيا بالفعل أب مستول أكركبا 
الشرقية ، كلكن ذلك ال ينعكس على االقتصاد اغبقيقي لئلنساف اللييب اؼبتوسط حيث يقع حوإب نصف السكاف خارج دائرة 

 50ك40 ، بينما تقدر بطالة الشباب دبا بُت % 30االقتصاد اؼبدفوع بالنفط،ك معدؿ البطالة مرتفع بشكل كبَت حيث بلغ 
 .2 من الليبيُت أميُت% 20ك نبا أعلى نسبتُت ُب  اؿ افريقيا،كما ال يزاؿ %
إف مثل ىذه العوامل اؽبيكلية اليت كفرت بيئة للثورة على النظاـ ساندهتا عوامل ظرفية أطلقت شرارة الثورة ضد نظاـ        

: القذاُب كمنها
 احتجاجا على 2011 يناير 25 كالثورة اؼبصرية ُب 2010 ديسمرب العاـ 18اندالع الثورة الشعبية ُب تونس ُب - 

 ، استقرارا ُب اقل من شهر كأكثرىااالكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كقباحهما ُب اسقاط اقول االنظمة العربية 
 كقدراهتا الدائمة على سحق باألحداثجهزة القمع العربية كقدرهتا الفائقة على التنبؤ أفضبل عن تقويض الصورة النمطية عن 

مبل ُب  تغيَت النظاـ اعباٍب أطلقت عناف الثورة الليبية خاصة ُب شرؽ الببلد أالتمردات كالقضاء عليها كاف دبثابة الشرارة اليت 
  . كربقيق تطلعات الشعب اللييب الثائر

 كاف سببا 2011 فيفرم 14بو سليم  ُب أ الذم كاف يتؤب الدفاع ُب قضية ؾبزرة سجن "فتحي تربل"اعتقاؿ احملامي - 
. 3رئيسا ُب بدء التظاىرات 

،  غَتىا  على غرار ما حدث ُب مصر كتونس كاليمن ك*الدعوة أب يـو غضب ُب السابع عشر من فيفرم عرب الفايس بوؾ- 
 فيفرم بنشوب حرب 20 كرغم هتديدات سيف االسبلـ ُب مداخلتو على التلفزيوف يـو الشوارعأب  الليبيُت آالؼحيث نزؿ 

دل أب أ كلما زاد مستول العنف كألنومٍت عنيف كسقوط قتلى، أدل أب قمع أ، فبا   اف االحتجاجات استمرتإالاىلية 
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*
  ، واستعانت رقابة وحجب المواقع المختلفةآللٌاتفرضت السلكات اللٌبٌة رقابتها على المواقع المعارضة بالرؼم من ؼٌاب اي اطار قانونً محدد -  

االجهزة االمنٌة بخبرات اجنبٌة فً هذا المجال من اجل زٌادة قبضتها على تصفح االنترنٌت، اال انه ورؼم الرقابة والتضٌٌق الذي فرضته السلطات اللٌبٌة على 
 فٌفري لتتجدد بعد خمس سنوات فً 17استخدام شبكة االنترنٌت اال انها اثبتت نجاحا ملحوظا كوسٌلة اعالمٌة مإثرة فً حالة مظاهرات بنؽازي التً اندلعت فً 

 : ، للمزٌد من المعلومات أنظر نفس التارٌخ والمكان ولتشكل شرارة اولى لتحوالت ادت الى اسقاط النظام 
 .9-8، مرجع سابق ، ص ص "  عاما تحت سٌطرة العقٌد40: الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا -" 



 دل أب عسكرة الثورة الليبيةأالتفكك فقد كقعت انشقاقات ُب صفوؼ القوات اؼبسلحة اليت رفضت قتل اؼبتظاىرين كىو ما 
  .
ك حاجز اػبوؼ أعنف النظاـ ُب مواجهة اؼبظاىرات أكقد نَتاف الثورة فكاف لسقوط الضحايا كسيبلف الدـ اثر ذباكز عقبة - 

ف سبكنت اعبماىَت من كسر حاجز أالذم تعزز بفعل ما يبكن كصفو بتأثَتات الدكمينو ؼبا كاف هبرم ُب تونس كمصر بعد 
 . 1 اػبوؼ

     نصل فبا تقدـ أب أف النظاـ اللييب السابق ماؿ أب الًتكيز الشديد للسلطة ُب يد العقيد القذاُب ك ؾبموعة صغَتة من 
األفراد ُب ظل عدـ كجود مؤسسات رظبية تتميز بالكفاءة ك احتكار االقتصاد ك سوء توزيع الثركة ، انعكست كل ىذه 

الظواىر االستبدادية على طبيعة القرار السياسي لغَت صاّب الشعب اللييب،فبا أدل أب تصاعد نقمة الرأم العاـ ضد النظاـ 
 .اللييب سيما بعد التصعيد الشعيب ضد بعض األنظمة العربية األمر الذم أدل ُب النهاية أب اهنياره 

 مسار الثورة الليبية : المطلب الثاني 
 من خبلؿ موقع انطلقت الثورة الليبية دبحاكاة مبوذج الثورتُت التونسية كاؼبصرية بتعبئة كحشد اعبماىَت، اذ ًب توجيو الدعوة     

 مظاىرة ُب مدينة بنغازم  ، ك قبل اليـو احملدد للثورة خرجت2011 ليـو غضب يوافق السابع عشر من فيفرم الفايس بوؾ
 فيفرم ربركا صباىَتيا 17، لتشهد الببلد يـو  غلب مدف الشرؽ كمدينة الزنتاف ُب الغرب اللييبأ فيفرم لتمتد أب 15يـو 

ليمة للشعب اللييب حيث صادؼ ذكرل اشتباكات كقعت ُب بنغازم ُب أكاسع النطاؽ نظرا ؼبا يبثلو ذلك التاريخ من ذكريات 
 حيث قتلت قوات األمن العديد من احملتجُت الذين كانوا وباكلوف اقتحاـ القنصلية االيطالية كذكرل تنفيذ 2006العاـ 

 ،  ك قد أعلن اؼبؤسبر الوطٍت 19872يضا ُب عاـ أحكاـ االعداـ بعدد من اؼبعارضُت لنظاـ العقيد القذاُب ُب بنغازم أ
للمعارضة الليبية ك ناشطوف ليبيوف انضمامهم ليـو الغضب اللييب ، كما أيد الدعوة اؼبعارضوف الليبيوف ُب اؼبنفى ، ٍب ساندت 

 20كقد انضمت يـو  )عدد من القبائل تلك التظاىرات ك من ضمن القبائل اليت انضمت أب االحتجاجات قبيلة كرفلة 
ك قبيلة ترىونة ك قبيلة الزكية ُب جنوب ليبيا ، كقبائل الطوارؽ ُب اعبنوب، ك قبيلة  ( كىي أكرب قبائل ليبيا2011فيفرم 
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 الصفحة  المنشور فً وعبر البٌان ،  فٌفري17 صفحة تدعو الى انطالق ثورة فً كافة انحاء لٌبٌا ٌوم 2011 جانف28ًٌوم الجمعة " حسن الجهمً"نشؤ الناشط أ

 اسقاط النظام، الحرٌة، :اآلتً عن ضرورة الخروج للشوارع للتعبٌر عن الفساد والقهر الذي ٌعٌشه اللٌبٌون، وكان للبٌان مطالب محددة وواضحة تلخصت فً 

 فٌفري مع صدور بٌان اخر من قوى 17الكرامة، انشاء دولة الدستور والقانون ، محاسبة المجرمٌن الذٌن سفكوا دماء الشعب اللٌبً ،وقد تزامن بٌان صفحة 

، ونظرا لؽٌاب االحزاب السٌاسٌة وقوى  التظاهر سٌاسٌة لٌبٌة متعددة بالمهجر تطالب فٌه القذافً بالتنحً عن الحكم وتإكد حق الشعب اللٌبً فً التعبٌر و
 ، المعارضة عن المشهد السٌاسً اللٌبً فقد تمثلت هذه القوى فً التنظٌمات النقابٌة وكان لنقابة المحامٌن الدور االكبر فً اشعال شرارة االحتجاج داخل لٌبٌا

 .72زٌاد عقل ، مرجع سابق ، ص : -أنظر 

: ، متحصل علٌه من 2، ص " تحدٌات البناء : المرحلة االنتقالٌة فً لٌبٌا" توفٌق المدٌنً ، - 
2
  

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/2011/9/191734libya%20in%20transition.pdf , (2014-03-02). 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/9/19/201191982033928734libya%20in%20transition.pdf


الزنتاف ك قبيلة بٍت كليد ، ك قبيلة العبيدات ك أخَتا قبيلة القذاذفة اليت ينتمي اليها القذاُب بدأت تشهد انشقاقات كاضحة 
 .1منها مثبل استقالة أضبد قذاؼ الدـ 

كد ذلك ُب خطابو  أم ؿباكلة حملاكاة الثورتُت التونسية كاؼبصرية كأعد القذاُب مسبقا سيناريوىات لقمع كمواجهة أكقد      
ماـ موقف القذاُب الرافض غبركة ثورات الربيع العريب اكتسبت  أ ك ، فيفرم22 ك21كخطاب قبلو سيف االسبلـ يومي 

 إفكبالرغم من ردة فعل السلطة العنيفة ؼ،  2 نظاـ معمر القذاُبإلسقاطىم خصائصها بأهنا ثورة شعبية مسلحة أالثورة الليبية 
كعكس ىذا التحرؾ اعبماىَتم "   النظاـبإسقاطالشعب يطالب "اؼبتظاىرين رفعوا سقف شعاراهتم حبيث كصل أب مستول 

 يًتدد  ، ك ٓب عاما 40كثر من أف الشعب رغب ُب تغيَت نسق القيم اليت نظمت حياهتم على مدل أحقيقة ىامة كىي 
القذاُب كاؼبيليشيات التابعة لو عن استخداـ األسلحة الثقيلة كالقذؼ اعبوم كالدبابات ؼبواجهة الثوار كالستعادة اؼبناطق اليت ًب 

دت اؼبواجهات بُت أ، كقد  جل ؿباربة الثوارأكما عبأ القذاُب أب استجبلب مرتزقة من الدكؿ االفريقية آّاكرة من ، ربريرىا 
ىلية القول أ دفع ربوؿ الثورة الليبية أب حرب ك 3  القتلى كاعبرحىآالؼميليشيات القذاُب كالقول اؼبناكئة لو أب سقوط 

رقم الكربل للتدخل العسكرم اؼبباشر ربت ذريعة ضباية اؼبدنيُت من ىجمات قوات القذاُب من خبلؿ قرار ؾبلس األمن 
، الناتو  ًب دبوجبو فرض حظر جوم على ليبيا بقيادة  فرنسا كبريطانيا كالواليات اؼبتحدة االمريكية كحلف  ك الذم 1973

كينص على ازباذ صبيع التدابَت البلزمة غبماية اؼبدنيُت من خبلؿ فرض حظر الطَتاف كما تضمن ؾبموعة من االجراءات اليت 
 .4صوؿ بعض كيانات النظاـ كرجالو أمن شأهنا اضعاؼ النظاـ اللييب مثل انفاذ حضر األسلحة كذبميد 

خرل نتيجة أكطاف عربية أ مقارنة دبا شهدتو كاألركاح باألنفسف الثورة الليبية كانت األكثر دموية كعصفا أاألكيد  ك     
: اشتداد القبضة بُت 

 ك ىو *الذم ٓب ىبف مساندتو للرئيسُت اؼبخلوعُت بضغط من الشارع اؼبصرم ك من قبلو التونسي  :القذافي -1
 ، 1977 مارس 2 سلطة الشعب ُب بإعبلنوم منصب رظبي ُب الدكلة فربأيو زبلى عن السلطة أالذم ينفي عن نفسو توٕب 

على الرغم من عدـ تأخره عن تقدٙب " ..معمر القذاُب ليس لو منصب حىت يستقيل منو كما فعل الرؤساء" فهو يقوؿ عن نفسو 
ماـ اؼبسلمُت ك صاحب اؼبكانة  أنفسو ُب القمم العربية كاحملافل الدكلية بصفة عميد اغبكاـ العرب كملك ملوؾ افريقيا ك
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*
  حكمجل ابقاء وحماٌةأمر بتجهٌز قوة تدخل من أعمال التخرٌب، وقد أن انتفاضتٌهما من أتهجم القذافً بشدة على الشعبٌن التونسً والمصري معتبرا  

 حداث تونس ومصر ونعتها بالخروج على ولً األمر مما ٌستوجب العقاب الشدٌدأ بإدانة فٌفري 4مر جمٌع خطباء المساجد فً لٌبٌا ٌوم أبن علً فً تونس، كما 

 : ، أنظر ي حساب للشعب اللٌبًأ، ولم ٌكن فً ذلك ٌحسب 

 .71، ص (2012المجموعة الدولٌة للطباعة و النشر و التوزٌع ،: مصر)، مآثر و بطوالت : ثورة الشعب اللٌبً  ، عبد الوهاب محمد  الزنتانً-  



دبعاقبة كل لييب يشهر " فيفرم 22لقاه ُب أككصف القذاُب اؼبشاركُت ُب االنتفاضة باعبرذاف كاػبونة كتعهد ُب خطاب  ، العاؼبية

كعلى الواليات اؼبتحدة االمريكية كاهتمهما " اؼبوساد" لقى باؼببلمة على جهاز االستخبارات االسرائيلية  أك"  باإلعداـالسبلح 
خرجوا من بيوتكم كامبلؤا الشوارع اتركوا أ ...يها الرجاؿ كالنساء الذين رببوف القذاُبأ" ين بالتعبئة قائبل م مواطنيو الليب كأمر،1بالتحريض 

توجو  ، كما 2.".غبرؽ ليبيا...لتدمَت ليبيا...جل ماذا ؟أكالدكم كيسكركهنم كيرسلوف أب اؼبوت من أ يأخذكفكارىم أكبيوتكم كىاصبوىم ُب 
يها أ" ؼبا تضمنو من لغة التهديد كالوعيد قائبل " خطاب اعبلف اغبرب"بيو أ نظاـ معارضوسيف االسبلـ خبطاب اعتربه ابنو 

  .3كثر دموية أ ما ادخل الببلد ُب منعرج "أىلية الليبيوف انسوا حاجة اظبها البًتكؿ كاستعدكا غبرب 
 5كاهنم بعد اعبلف تأسيس آّلس الوطٍت االنتقإب بتاريخ أر الذين ازبذكا من مدينة بنغازم مكاف لقيادة :معارضوه- 2

اؼبتخصص ُب الشؤكف الليبية القول اؼبعارضة " لويس مارتيناز"، كيصنف الباحث   كممثل كحيد للشعب اللييب2011مارس 
: 4 لنظاـ القذاُب أب طبس ؾبموعات رئيسية

. 1969متعاطفوف مع النظاـ اؼبلكي اؼبطاح بو سنة - 
. كطنيوف مصدكموف من ربويل القذاُب كحاشيتو ؼبسار اعبمهورية كتوجهاهتا عقب االنقبلب- 
.  االسبلميوف الذين يبكن التمييز بُت تيارين منهم االخوانيوف كاعبهاديوف- 
. 1993ربالف الديبقراطيُت الليبيُت اؼبؤسس من طرؼ اؼبعارض منصور الكيخيا اؼبفقود بالقاىرة سنة - 
 .اؼبتظاىركف الشباب الذين كحدىم من استطاع اطبلؽ موجة االحتجاجات- 

 فيفرم تشكل آّلس الوطٍت االنتقإب مطالبا برحيل القذاُب ، ك بعد شبانية أشهر من الثورة اليت بدأت سلمية 27      ك ُب 
ك ربولت أب عسكرية ؿبلية يدعمها حلف  اؿ األطلسي بالتغطية اعبوية قبح الليبيُت خبلع العقيد القذاُب ، ك قد مرت ىذه 

 فيفرم لشخصيات سبثل ؾبموعة من الفصائل ك القول السياسية ك التنظيمات ك 14الثورة دبراحل منها صدكر بياف ُب 
  فيفرم حدثت احتجاجات قمعت بعنف ُب بنغازم ك البيضاء ، 19-15اؽبيئات اغبقوقية يطالبوف برحيل القذاُب ، ك ُب 

 فيفرم شهدت ليبيا استقاالت ُب اغبكومة الليبية احتجاجا على قمع اؼبتظاىرين بينهم كزير العدؿ ك كزير الدكلة 21ك ُب 
لشؤكف اؽبجرة ك اؼبغًتبُت علي الريشي ك مندكبا ليبيا ُب منظمة األمم اؼبتحدة ك اعبامعة العربية ، ك السفراء بكل من بريطانيا 
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. 176 ، ص 2012 ، جوان 2العدد السادس ، ج  

 



 فيفرم انضم أب الثورة كزير الداخلية ك أصبح تدرهبيا من 22ك الصُت ك اؽبند ك اندكنيسيا ك بنغبلديش ك بولندا ، ك ُب 
 . فيفرم سيطر الثوار على كل اؼبناطق اؼبهمة 25-23أعمدهتا ك تبعتو عشرات الشخصيات السياسية ك العسكرية ، ك ُب 

 العسكرية ضد النظاـ اللييب دبشاركة فرنسا كبريطانيا كالواليات اؼبتحدة األكديسةفجر "  عملية  انطلقت  مارس19     ك ُب 
 أفريل أعلن القذاُب قبولو خطة الوساطة 11- 10اؼبدنيُت ، ك ُب كاليت هتدؼ ؼبنع النظاـ اللييب من استخداـ القوة ضد 

 23االفريقية ُب األزمة الليبية إال أف الثوار قاموا برفضها ألهنا ٓب تنص صراحة على تنحي القذاُب ك أسرتو عن السلطة ، كُب 
 أفريل أرسلت لندف 27أفريل اعًتفت ؾبموعة االتصاؿ بشأف ليبيا بآّلس الوطٍت االنتقإب ك دعت أب رحيل القذاُب ، ك ُب 
تعهد  فريل أ29، ك ُب  1ك ركما ك باريس مستشارين عسكريُت أب آّلس االنتقإب تلتها ُب ذلك مصر ك الواليات اؼبتحدة 

قدمنا لكم كل الوسائل  "  األدكارلقاه باؼبقاكمة كقاؿ حملاكريو الدكليُت ُب عملية خيالية لقلب أالقذاُب ُب خطاب طويل 

لن ..لن نستسلم " كتعنت ُب موقفو" ك اؼبوتأاغبرية " كقاؿ " نتم تواجهوف شعبا مصرا على اؼبوت  أنتم فيو كأ من اؼبأزؽ الذم إلخراجكم

 أعلنت اغبكومة مقتل أحد أبناء الرئيس اللييب ك ثبلثة من أحفاده ُب مامُب الفاتح من ك  ، 2"لن نذىب أب اؼبنفى..نغادر
ك فبا زاد ضربة غبلف  اؿ األطلسي ، ك بعد معارؾ استمرت حوإب شهرين استؤب الثوار على مطار مصراتة شرؽ طرابلس ، 

 مذكرة توقيف حبقو ك حبق قبلو سيف 2011 جواف 28الوضع سوءا ذباه العقيد  القذاُب اصدار احملكمة اعبنائية الدكلية ُب 
االسبلـ ك رئيس اؼبخابرات الليبية عبد اهلل السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد االنسانية ، فبا كاف لذلك تأثَته ُب تصعيد 
اؼبوقف ذباه العقيد القذاُب حيث ضاعفت قوات حلف الناتو ضببلهتا اعبوية ذباه قوات القذاُب بالشكل الذم ساعد الثوار 

انسحب القذاُب أب مدينة سرت مسقط رأسو ك استمرت  ك 2011 أكت 22من فرض سيطرهتم الكاملة على طرابلس ُب 
 23ك ُب   ، 3كقع القذاُب ُب قبضة الثوار ك قاموا بقتلو   أكتوبر20اؼبعارؾ الربية ك معها ضربات حلف الناتو اعبوية ، ك ُب 

 تضاؼ اليها 2011 اكتوبر 23 مارس ك31 طلعة ربت امرتو بُت 9658 كتوبر أكقف الناتو طلعاتو اعبوية كقد ًب تنفيذأ
ثناء ؿباكلتو أ  نوفمرب18 ُب القبض على سيف االسبلـ القذاُب ليتم ،  مارس 30  ك19 طلعة جوية سبت بُت 2000

 .4  كلم1500اؽبركب باذباه اعبنوب على بعد قرابة 
 خصائص الثورة الليبية : المطلب الثالث 

  مثلما سبتعت ليبيا خبصوصية شديدة ُب نطاقها السياسي كعبلقاهتا اػبارجية كخطأّا السياسي منذ بدء حكم  القذاُب   
: شعبها خبصوصيات عديدة اختلفت كثَتا عن الثورتُت التونسية غربا كاؼبصرية شرقاثورة  اتسمت 1969العاـ 
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اختلف هنج نظاـ القذاُب ُب التعامل مع األحداث عن هنج  حسٍت مبارؾ ك بن علي حيث استخدـ :  الطابع المسلح- 1
دخلها على النموذج اللييب من خبلؿ كتائبو األمنية خاصة أ، كىي االضافة اليت  عنفا مسلحا ُب مواجهتو للشباب اؼبنتفض

بعد فشل قوات األمن ُب السيطرة على اؼبتظاىرين ككقوع اؼبنطقة الشرقية ربت سيطرة الثوار كانشقاؽ عدد من الوزراء عن 
دل العنف كالعنف اؼبضاد منذ اللحظات األكٔب للثورة أب استبعاد امكانيات اغبوار بصورة أكقد  ، 1معمر القذاُب كنظامو

ضحت كل التوافقات مستبعدة خاصة بعد رفض القذاُب القاطع للدخوؿ  أصبحت معها اللغة الوحيدة ىي لغة السبلح كأ
 . ُب مفاكضات مع اؼبتظاىرين خوفا من حلقة مفرغة من التنازالت السياسية تقوده أب سيناريو تنحي مبارؾ كبن علي

ؾباميع )خذت شكل انتفاضات ؿبلية متمايزة من حيث الفعاليات اليت بادرت اليها أفهي ثورة كطنية : الطابع المحلي- 2
فنشأت تلقائيا ُب كل منطقة تشكيبلت ثورية مدنية كعسكرية مستقلة عن ، 2(قبلية، تكتبلت مهنية، ؾبموعات عسكرية

 تشكلت تلقائيا ألهناك حىت اتصاالت أم صبلت تنظيمية أاف ارتبطت ُب اؽبدؼ فلم يكن بينها  غَتىا من التشكيبلت ك
 كاإلمكانياتاالنتقإب الذم قاد الثورة سياسيا القدرات   كٓب يكن للمجلس،كُب بلد كاسعة ك مًتامية األطراؼ جغرافيا

.    الصراع الدائركإدارة شبكة كثيقة للتواصل كالتحكم كالتوجيو إلقامةكجستية اؼبناسبة ؿاؿ
 كرجاؿ األعماؿ ٍب كاألغنياءسبيزت الثورة الليبية منذ انطبلقتها دبشاركة كاسعة ك كبَتة لفئات اؼبثقفُت : التالحم الشعبي - 3

ك ما يبكن كصفهم باالنتلجنسيا من شرائح ضمن الطبقة الوسطى دكرا ىاما ُب التعريف أ لعب فيها اؼبثقفوف كاؼبرأة الشباب 
 كحشد الدعم الداخلي ك اػبارجي ،  بينما كاف الشباب كقود اعببهات الذين خاضوا اغبرب ضد كتائب كأىدافهابالثورة 

 كمدىا فة، ُب حُت دعمت فئة األغنياء كرجاؿ األعماؿ الثورة سياسيا كماديا ُب مناطق ـبتل القذاُب ُب اؼبناطق اؼبختلفة
 عقود ألربعةمواؽبم عن طريق الدكلة كالتعامل مع النظاـ الذم كاف أف ىؤالء كاف كونوا أكيعود ىذا اؼبوقف أب ،  باألمواؿ

 الليبية دكرا ال اؼبرأة، كما لعبت   ُب اغبقيقة كانوا دائما يشعركف باػبطرفإهنماؼبتعاقد الوحيد كاؼبموؿ كالصندكؽ الوحيد 
  3ض التمرمبأعماؿ الرايات كطهي الطعاـ كالقياـ كإعدادبو بفعل مسانباهتا اؼبتعددة   يستهاف

ساس أشكل مكونا جديدا ٓب يكن موجودا ُب ثورٌب تونس كمصر فآّتمع اللييب يقـو ُب النهاية على : البعد القبلي- 4
، كذبلت ىذه الطبيعة القبلية للمجتمع اللييب ُب اعبلف عدد من القبائل  قبلي يعلوا فيو االنتماء للقبيلة على االنتماء للدكلة

ف أ بيانات مؤيدة للثوار كذلك بعد تعرضهم لعنف مفرط من قبل قوات القذاُب ، كالبلفت للنظر كإصدارانضمامها للثورة 
سهم ُب زيادة عدد الثوار أالدكر القبلي ٓب يكن تفريقيا كٓب يشتت الثوار على خلفية انتماءاهتم القبيلة بل كاف دكرا تعبويا 
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 اليت استطاعت أب درجة كبَتة اف تنتزع من القبيلة فتيل الصراع كالعنف الداخلي الذم كرثتو 1 كزيادة الزخم حوؿ الثورة الليبية
، كىكذا ًب ربويل االرث االجتماعي القبلي أب عنصر قوة كتضامن بُت آّموعات السكانية دبا يؤكد  كحاكؿ النظاـ تفجَته

 : ، ك يوضح اعبدكؿ التإب القبائل الليبية اؼبوالية للقذاُب ك تلك اؼبؤيدة للثورة 2 ترسخ فكرة الوطنية لدل الشعب اللييب
 توزيع القبائل الليبية  بحسب الموقف من نظام القذافي  (   :2)الجدول رقم  

 القبائل الليبية  اؼبؤيدة للثورة القبائل الليبية اؼبوالية لنظاـ القذاُب
 ،أمسبلتة،زليطن(الغرب)القذاذفة،أكالد سليماف،كرفلة 

 ، العمامرة ، اؼبعداف ، اغبرابة، كرشفانة(الغرب)ترىونة
 اؼبشاشية ، تاكرغة، اؼبقارحة ، أكالد يوسف ، النوايل
 الصيعاف ، العجيبلت، الرقيعات ، الرياينة، القواليش

 ، قبائل اػبمس(سرت ك ترىونة)األصابعة، الفرجاف 

، ترىونة  (الشرؽ)العبيدات، الرباعصة ، كرفلة 
، الزنتاف ، الرحيبات ، كاباك ، أدرسة ،  (الشرؽ)

 نالوت ، الغزايا ، جادك ، يفرف ، القلعة ، ككلة 
 ، التوارؽ ، شكشوؾ ، زكارة ، (بنغازم)العواقَت

 ، قبائل مصراتة،زليطن(الشرؽ)مصراطة ،الفرجاف 
 .15ؿبمد قبيب بوطالب ، مرجع سابق ، ص : - المصدر 

يديولوجية مركزية  قيادة كال أكشبأّا فقد قامت ببل الثورة الليبية جبميع انتماءاتو عناأليديولوجي غياب القيادة والبعد - 5
ك عقيدة ؿبددة ، فالذين خرجوا من شىت األطياؼ كانت ؽبم قضية جامعة كخطاب سياسي موحد تبنتو القول الثورية الشابة أ

مرا مفيدا ُب البداية أ، ككاف ىذا الوضع نظاـ القذاُب كاؼبتمثلة باغبرية كالكرامة كربقيق العدالة االجتماعية بعد التخلص من 
ماـ بعض أجل ىدؼ كاحد لكنو ربوؿ أب نقطة ضعف بعد القضاء على القذاُب حيث فتح الباب أحيث توحد اعبميع من 

  .3 اعبماعات للسيطرة على اؼبشهد السياسي كتوجيهو كجهة معينة
 الصادر 1973، إذ فتح قرار ؾبلس األمن الدكٕب رقم  تفردت الثورة الليبية بربكز العامل اػبارجي:  ثقل الدور الخارجي- 6

قصف جوم  لشن ضبلة (الناتو) حبماية اؼبدنيُت جبميع الوسائل اؼبمكنة الطريق أماـ حلف  اؿ االطلسي 2011ُب مارس 
كرغم أف ضبلة حلف األطلسي اؼبدعومة أمريكيا كاجهت  ، لعبت دكرا كبَتا ُب مساعدة اؼبعارضة علي اإلطاحة بالقذاُب

ف ضبلة اغبلف ذباكزت التفويض الذم نص عليو قرار أ اليت قالت  انتقادات قوية من ركسيا كالصُت كبعض الدكؿ النامية
 فإف سقوط القذاُب مثل قباحا غَت مسبوؽ للحلف، السيما مع التجارب السلبية للتدخل الدكٕب ُب أفغانستاف  ؾبلس األمن
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أب اقامة دكلة من كراء ىذا التدخل ف القول الكربل ٓب هتدؼ أك األكيد  ، كالعراؽ دبا قد يكرس كجود اغبلف ُب اؼبنطقة
م ذات األسلوب الذم اتبع أ" النفط زائد مساحة ؿبيطة"  ساس أرادت فقط تقسيم ليبيا على أرفاه اجتماعي ديبقراطية بل 
 . 1مؤخرا ُب تقسيم السوداف

أذىاهنم عقدة اػبوؼ اليت سيطرت على  ُب الثورة الليبية اليت بددت فئة الشباب حضور فبيزاسجلت : الطابع الشبابي - 7
 األمر لصاّب فكرة اغبرية اؼبسؤكلة كبفكرة الراعي الصاّب كالرعية ألكٕب بفكرة الطاعة العمياء لعقود طويلة من الزمن كأطاحت

 . التابعة اػباضعة لصاّب فكرة اؼبواطنة الكاملة كبفكرة االستئثار بالسلطة لصاّب تداكؽبما اغبر
عن بعد فقد كسرت ىذه األساليب اغبديثة احتكار القدرة على استخدام التقنيات االلكترونية وسبل النشر والحوار -8

 للشباب فرصة طرح كنشر اؼبعلومات البديلة من خبلؿ كسائل ال تستطيع السلطة السيطرة عليها كأتاحتالسلطة للمعلومات 
بالدرجة األكٔب ُب التحضَت " الفايس بوؾ" دل اعتماد الشباب اؼبنتفض على مواقع التواصل االجتماعي أكقد  ، بالكامل
كليدة الفايس عموما الثورات العربية الثورة الليبية ك ف أ كالتخطيط كالتجنيد كاػبركج أب الشارع أب اعتبار البعض كاإلعداد

برزىم  أبوؾ، كقد لقي ىذا الطرح انتقادات كاسعة من عديد الباحثُت لعل 
الثورات العربية ليست "ف أبالقوؿ " تأمبلت حوؿ الثورات اعبارية" نصار ىذا الطرح ُب  مؤلفو أالذم رد على "  بنيامُت ستورا" 

ف صانع الثورة اغبقيقي ىو  أ"  ، ليضيف "أداة فالفايس بوؾ كحده ال يكفي لصنع الثورة انو ؾبرد ...كليدة الفايس بوؾ 

 .2 " م ذلك الشخص الذم قرر النزكؿ أب الشارع كاؼبغامرة بنفسو كتقدٙب التضحية العظمى اليت ال تضحية بعدىاأاالنساف ، 

 

 

 المواقف االقليمية و الدولية من الثورة الليبية : المبحث الثالث 
    تباينت اؼبواقف االقليمية ك الدكلية ازاء الثورة الليبية اليت حظيت باىتماـ كاسع من قبل القول الكربل ، ك كاف لؤلخطاء 
اليت كقع فيها القذاُب أثرىا ُب تصعيد مواقف ك ردكد فعل القول االقليمية ك الدكلية ، ك ىذا ما سيتم تناكلو بالتفصيل ُب 

 : اؼبطالب التالية 
 مواقف المنظمات االقليمية و دول الجوار من الثورة الليبية : المطلب األول 
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     انقسمت اؼبواقف الرظبية لدكؿ اؼبغرب العريب ك اؼبنظمات االقليمية ُب التعاطي مع الثورة الليبية بُت متحفظ ك صامت 
يًتقب اقببلء اؼبوقف ك بُت داعم ك مؤيد للثورة ك اسقاط نظاـ العقيد القذاُب ، ك عليو سنركز على حبث مواقف اؼبنظمات 
االقليمية ك موقف كل من اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية لتباينهما ، ُب ظل تواضع اؼبوقفُت التونسي ك اؼبوريتا٘ب حيث كجهت 

األكٔب ك بسبب الفًتة االنتقالية اغبرجة اليت تعيشها كل اىتمامها أب أكضاعها الداخلية ك بدا موقفها متحفظا بالنظر لتخوفها 
من العقيد القذاُب ك دعمو ُب حالة قباتو الضطرابات على أرضها ، أما موريتانيا فقد أبانت عن تضامنها مع نظاـ القذاُب 

 2009بالنظر للدعم السياسي ك اؼبإب الكبَت الذم تلقاه نظاـ كلد عبد العزيز بعد انقبلبو ، فضبل عن تعهد القذاُب سنة 
 مليوف دكالر ك مشاريع كاف النظاـ اؼبوريتا٘ب يتوقع أف تعود بالنفع الكبَت على أكضاعو االقتصادية ك االجتماعية 500دبنحو 

   . 1ُب سنواتو الصعبة
 موقف المنظمات االقليمية من الثورة الليبية :الفرع األول 

على مستول اؼبنظمات ٓب تتعدل مواقف كل من جامعة الدكؿ العربية ك االرباد االفريقي مرحلة اصدار البيانات اليت     
 :  تشجب االستخداـ اؼبفرط للقوة من قبل القذاُب 

 مع اندالع الثورة الليبية ك استهداؼ القذاُب للمدنيُت ، أصدرت جامعة الدكؿ العربية قرارا :موقف جامعة الدول العربية -
 2011 مارس2على مستول اؼبندكبُت الدائمُت يبنع مشاركة ليبيا ُب اجتماعات جامعة الدكؿ العربية ك مؤسساهتا ، ك ُب 

نددت اعبامعة العربية ُب اجتماع آّلس الوزارم جبرائم السلطات الليبية ك دعت أب الوقف الفورم ألعماؿ العنف مع رفض 
قاطع لكافة أشكاؿ التدخل األجنيب ُب ليبيا ، لكن ك مع سبادم القذاُب ُب استخداـ األسلحة الثقيلة ك ارتفاع عدد الضحايا 

 أب فرض حظر جوم على ليبيا ّٔدؼ ضباية اؼبدنيُت ك طلب من 2011 مارس 12اؼبدنيُت دعا آّلس الوزارم للجامعة ُب 
، 2ؾبلس األمن فرض ىذا اغبظر ك ىي خطوة لبت جزئيا طلب الدكؿ الغربية اليت اشًتطت تأييدا عربيا لفرض ىذا اغبظر 

 بشأف األزمة 136 ك البياف رقم 7360 ك7298عموما يبكن القوؿ أف القرارات اليت صدرت عن جامعة الدكؿ العربية رقم 
الليبية ىي قرارات جريئة إال أهنا افتقدت لقوة التنفيذ ك لوسائل القوة العسكرية للتدخل ك اهناء الصراع اؼبسلح ُب ليبيا بقوات 
عربية ، لذا يبكن القوؿ أف دكرىا اقتصر على اعطاء الضوء األخضر للتدخل الغريب ُب ليبيا دكف أف تضع ضوابط أك قيود 

 . عليو 
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 :، متحصل علٌه من " األنظمة المؽاربٌة و الثورة اللٌبٌة " أمٌن محمد ، - 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/14/%D8%A7%D9%8A%D8%A9, (2014-05-03). 
:  ، متحصل علٌه من 74، ص  "  2012-2010موقؾ جامعة الدول العربٌة تجاه التؽٌرات السٌاسٌة العربٌة - " 
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www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046269.pdf   ,(2014-02-28). 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%25D%20%8A%D8%A9
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046269.pdf


أنو امتنع عن توجيو أم ادانة مباشرة للنظاـ  اتسم موقفو منذ بداية الثورة الليبية بالتحفظ حىت فقداالتحاد االفريقي      أما 
اللييب بالنظر للمصاّب اليت كانت تربط عدد كبَت من القادة األفارقة بالعقيد القذاُب ، كما ٓب يعلق مشاركة ليبيا ُب اجتماعاتو 
الرظبية كما فعلت جامعة الدكؿ العربية ك اكتفى بإدانة ما كصفو بأسلوب القمع العنيف ضد اؼبتظاىرين معربا عن استنكاره 

 عقد االرباد االفريقي قمة طارئة 2011 مارس 25لبلستخداـ اؼبفرط ك العشوائي للقوة ك األسلحة ضد اؼبتظاىرين ، ك ُب 
ُب أديس أبابا نتج عنها خارطة طريق غبل األزمة الليبية صاغتها عبنة طباسية مؤلفة من طبس دكؿ افريقية ىي موريتانيا ، 

ضباية اؼبدنيُت ككقف األعماؿ العدائية ، توصيل اؼبساعدات : جنوب افريقيا ، مإب ، الكونغو، أكغندا ك قد دعت أب 
االنسانية للسكاف اؼبتضررين سواء كانوا ليبيُت أك من العمالة األجنبية ، بدء حوار سياسي بُت كل األطراؼ ُب ليبيا للتوصل 
، 1لتوافق حوؿ سبل اهناء األزمة ك البدء ُب مرحلة انتقالية شاملة ك تطبيق اصبلحات سياسية لتلبية متطلبات الشعب اللييب 

 .  ك قد رحب العقيد القذاُب باؼببادرة اليت قوبلت بالرفض القاطع من اؼبعارضة الليبية 
 الموقف الجزائري من الثورة الليبية : الفرع الثاني 

      أدل تأخر اعًتاؼ اعبزائر بآّلس الوطٍت االنتقإب فبثبل شرعيا للشعب اللييب أب اهتامها بدعم نظاـ العقيد القذاُب عن 
، ك قد نفت كزارة اػبارجية اعبزائرية 2طريق السماح بإدخاؿ االمدادات العسكرية ك اؼبرتزقة األجانب عرب األراضي اعبزائرية 

من الغريب أف تكوف كل " تلك االدعاءات ، ك ردا على تأخر االعًتاؼ اعبزائرم بآّلس صرح رئيسو مصطفى عبد اعبليل أنو 

، ك قد " دكؿ اعبوار ك الشعوب الشقيقة راضية عن ارادة الشعب اللييب ك ثورتو ك االعًتاؼ ّٔا ، ُب حُت نسجل تأخر االعًتاؼ اعبزائرم 
اؼبوقف الذم ازبذتو اعبزائر ُب بداية " بررت الدبلوماسية اعبزائرية موقفها على لساف كزيرىا األكؿ السابق أضبد أكوبي بالقوؿ أف 

، ك ُب تعليقو عن " النزاع راجع ببساطة لكوهنا أعربت عن اماؽبا ُب أف تسوم القضية الليبية عن طريق السلم ك دكف تدخل قوة أجنبية 
ما قامت بو اعبزائر بالنسبة "  أكضح الوزير األكؿ األسبق أكوبى أف 2011 أكت 10استقباؿ اعبزائر ألفراد من عائلة القذاُب ُب 

ضم صوهتا أب صوت " ، يذكر أف اعبزائر أيدت مبادرة االرباد االفريقي مؤكدة على 3 " لعائلة القذاُب ال ىبرج عن االطار االنسا٘ب
االرباد االفريقي للدعوة أب كقف فورم لكل األعماؿ العدائية ك اطبلؽ حوار جامع بُت األطراؼ الليبية من أجل االتفاؽ حوؿ أطر تسوية 

  " .األزمة
تعرب عن أملها ُب أف يكرس العهد اعبديد "  صرح الناطق الرظبي لوزارة الشؤكف اػبارجية أف اعبزائر 2011 أكتوبر 21     ك ُب 

الذم كعبتو ليبيا اؼبصاغبة ك الوئاـ ك الوحدة بُت االخوة الليبيُت ك أف يسمح بتحقيق كامل تطلعاهتم الشرعية ُب الديبقراطية ك دكلية القانوف ك 

                                                           
. ، مرجع سابق " االتحاد االفرٌقً و األزمة اللٌبٌة "زٌاد عقل ، - 

1
  

، 2012 ، 28جامعة الموصل ، العدد : ،العراق دراسات اقلٌمٌة ، «2011 الجزابر و حركات التؽٌٌر العربٌة »كفاح عباس رمضان الحمدانً ، - 
2
 

   . 137ص 
 . 15-12كفاح عباس رمضان الحمدانً ، المرجع نفسه ، ص ص - 

3
  



،  ك بعد سقوط نظاـ القذاُب قاـ مصطفى عبد اعبليل بزيارة اعبزائر ك لقاء الرئيس اعبزائرم عبد العزيز بوتفليقة ك " الرخاء 
تناكؿ اللقاء قضايا انتشار السبلح على اغبدكد ك ما تبقى من العناصر التابعة للعقيد القذاُب الذين دخلوا الًتاب اعبزائرم 

 .دكف التطرؽ أب تسليم أفراد عائلة القذاُب 
 الموقف المغربي من الثورة الليبية: الفرع الثالث 

 24 بآّلس الوطٍت االنتقإب كممثل شرعي ككحيد للشعب اللييب ، ك ُب 2011 أكت 22      اعًتفت اؼبملكة اؼبغربية ُب 
ببنغازم معقل آّلس الوطٍت االنتقإب حامبل رسالة " الطيب الفاسي الفهرم"من ذات الشهر حل كزير اػبارجية اؼبغريب 

ملكية أكدت كقوؼ اؼبملكة اؼبغربية أب جانب الشعب اللييب ُب كل اؼبراحل اؼبقبلة سواء على اؼبستول السياسي أك خبصوص 
اف دعم ك " صبيع القضايا اؼبرتبطة بإعادة البناء ك التعمَت ، ك بدكره أشاد مصطفى عبد اعبليل بدعم ك مساندة اؼبملكة قائبل 

ك أكد أف اؼبملكة اؼبغربية كاف ؽبا  " مساندة اؼبملكة اؼبغربية للثورة الليبية كاف كاضحا منذ األسبوع األكؿ لتكوين آّلس الوطٍت االنتقإب
دكر فعاؿ من خبلؿ اجتماعات جامعة الدكؿ العربية ك كانت من ضمن الدكؿ اليت حفزت الدكؿ العربية الزباذ موقف موحد 

 .ازاء اغبظر اعبوم غبماية اؼبدنيُت 
أف اؼبملكة عملت على "      كقد دافعت الدبلوماسية اؼبغربية عن موقفها من الثورة الليبية مؤكدة على لساف كزير خارجيتها

، باإلضافة  "تطبيق القرارات الصادرة عن ؾبلس األمن الدكٕب خبصوص ليبيا حبظر األسلحة ك منع الولوج أب الًتاب اؼبغريب ك ذبميد الودائع
كمجموعة غَت رظبية تضم دكال عربية ك غربية اضافة أب " فريق االتصاؿ "أب اؼبشاركة النشيطة ك الفعالة ُب اجتماعات 

منظمات اقليمية كجامعة الدكؿ العربية ك منظمة التعاكف االسبلمي ك منظمات دكلية كاألمم اؼبتحدة ، ك عموما يبكن تفسَت 
 اؼبوقف اؼبغريب الداعم للثورة الليبية على ضوء اؼبكاسب اليت سيحققها بسقوط نظاـ القذاُب 

 :ُب االٌب
  اذ يؤدم سقوط نظاـ العقيد القذاُب أب تضييق اػبناؽ على خصومو من قضية الصحراء الغربية : ربقيق مكاسب دبلوماسية

 .على اعتبار أف القذاُب يشكل أحد أبرز حلفاء جبهة البوليساريو
  ك ذلك بعد تضرر العبلقات بُت البلدين ألربع عقود من حكم القذاُب :اقامة عبلقات اقتصادية قوية مع الدكلة الليبية اعبديدة

 تأمل اؼبملكة اؼبغربية أف حبكم القرب اعبغراُب كاػبصائص اؼبشًتكةبسبب دعمو للتوجهات االنفصالية عببهة البوليساريو ، ك 
 ك أف تضاعف عدد عمالتها ىناؾ ك أف تستقطب رؤكس أمواؿ كبَتة ، ك أف ذبد مكانا للمقاكالت قق تعاكنا اقتصاديا كبَتاتح

 . 1ك الشركات اؼبغربية ُب السوؽ الليبية اعبديدة 
                                                           

: ، متحصل علٌه من " الدبلوماسٌة المؽربٌة و الثورة اللٌبٌة " محمد الٌوسفً ، - 
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 المواقف األوروبية و األمريكية من الثورة الليبية : المطلب الثاني  
فلم يشهد الشهر الذم سبق اتسمت اؼبواقف الدكلية من االحتجاجات الشعبية اليت انطلقت ُب ليبيا باػبجولة كاؼبًتددة      

 موقفا غربيا صروبا كال كاضحا مع الثوار أك ضد النظاـ اللييب الذم استخدـ كل 1973االعبلف عن قرار ؾبلس األمن رقم 
منظومات القوة العسكرية اؼبسلحة ضد الثوار ك اؼبتمردين حىت يستعيد اؼبدف ك اؼبواقع اليت كاف الثوار قد سيطركا عليها ، ك 
يبكن تفسَت ذلك بأنبية البًتكؿ اللييب كمصدر أساسي للطاقة ك خباصة للدكؿ األكركبية اؼبتوسطية فضبل عن أنبية ليبيا اؼبالية 

 ، ك 1973للواليات اؼبتحدة ك الدكؿ األكركبية الكربل ، لتشهد مواقف ىذه األخَتة  منعرجا أخر مع صدكر القرار رقم 
نستعرض فيما يلي موقف االرباد األكركيب من الثورة الليبية ُب الفرع األكؿ مع زبصيص الفرع الثا٘ب لدراسة اؼبوقف الفرنسي 

 : بالنظر لثقلو ، ك من ٍب التطرؽ ؼبوقف الواليات اؼبتحدة األمريكية من الثورة الليبية ُب الفرع الثالث 
 موقف االتحاد األوروبي من الثورة الليبية : الفرع األول 

خبلؿ األياـ األكٔب للثورة الليبية ك الثورات العربية عموما السياسة األكركبية ُب  اؿ  قاد الرئيس الفرنسي ك االيطإب     
افريقيا بإظهار قدر عإب من التعاطف مع األنظمة القائمة ُب تلك البلداف ك استمرار اغبفاظ على مصاّب أكركبا ُب  اؿ 

افريقيا ك جنوب الصحراء فيما يتعلق بقوانُت منع اؽبجرة ك استمرار امداد دكؿ جنوب أكركبا بالنفط العريب القادـ من  اؿ 
افريقيا ، ك ىو ما دفع بعض الدكؿ األكركبية ُب بداية الثورة الليبية أب اعبلف عدـ تأييدىا للضربة العسكرية اعبوية خوفا من 
قطع امدادات النفط اللييب عنها ، لكن سرعاف ما تغَت ىذا اؼبوقف أماـ شعورىا بتعاظم اػبطر اللييب بسبب دعوات القذاُب 

، ك أماـ ىذه التهديدات فرضت 1اؼبتصاعدة بإمكانية اطبلؽ العناف أماـ اؽبجرة ك قطع امدادات النفط عن جنوب أكركبا 
فرنسا ك االرباد االكركيب عقوبات على نظاـ القذاُب  لت حظرا على األسلحة ك السفر أب الدكؿ األعضاء باالرباد 

 من عائلتو ك اؼبقربُت منو ، كما قامت عدد من الدكؿ األكركبية بتجميد أرصدة 25األكركيب ك  ل اغبظر الزعيم اللييب ك 
القذاُب ك أفراد عائلتو ك عدد من اؼبسؤكلُت ُب نظامو حيث عمل البنك اؼبركزم النمساكم على ذبميد أرصدة األشخاص 

اؼبعنيُت بالعقوبات اليت فرضها االرباد ، كما قامت كزارة االقتصاد األؼبانية بتجميد أمواؿ أحد أبناء القذاُب ، فضبل عن قياـ 
 32،2) مليار جنيو اسًتليٍت 20بريطانيا بتجميد أرصدة العقيد ك عائلتو ، ك حبسب التقديرات الربيطانية فالعقيد يبتلك كبو 

 .  ، ٍب قادت ربالف دكٕب لضرب ليبيا2من السيولة ك السيما ُب لندف (مليار دكالر
        ك نستعرض  ُب ما يلي اؼبواقف الرظبية ألبرز دكؿ االرباد االكركيب
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 و مجاراة للدٌنامٌات الجدٌدة و فً محاولة لفرض المزٌد من النفوذ فً لٌبٌا و المنطقة المؽاربٌة و العربٌة عموما أصدرت الهٌبة األوروبٌة بٌانان نشر األول 

استجابة جدٌدة لجوار " تحت عنوان 2011، فً حٌن نشر الثانً شهر ماي " الشراكة من أجل الدٌمقراطٌة و االزدهار المشترك" تحت عنوان 2011فً مارس 

 . و عدد من المبادرات األخرى سٌتم التفصٌل فٌها بالدراسة و التحلٌل فً الفصل االخٌر " متؽٌر 



  غبل العسكرم ُب ليبيا انطبلقا من القاعدة الشعبية العريضة اليت عارضت مشاركة ؿ رغم معارضتها فيما بعد :ألمانيا
 ك لتخوفها أيضا من عودة فرنسا للعب دكر عسكرم ُب العآب ك خاصة ُب بلد غٍت كليبيا أؼبانيا ُب اغبرب على ليبيا

إال أف اؼبستشارة األؼبانية أقبيبل مَتكل كانت أكؿ من علق على خطاب , حيث للشركات األؼبانية استثمارات كبَتة 
بأنو مرعب ؼبا تضمنو من إعبلف اغبرب بشكل "  حيث كصفت مَتكل اػبطاب 2011 شباط 22الزعيم اللييب األكؿ ُب 

" , كأكدت أف ببلدىا ستؤيد فرض عقوبات على النظاـ اللييب إذا ٓب يتوقف عن استخداـ العنف ضد اؼبتظاىرين,  صريح على شعبو
انزعاجو من هتديد ليبيا " ُب تصريح لو حوؿ األزمة الليبية عن"  فَتنر ىوير "كزير الدكلة األؼبا٘ب للشؤكف األكركبية كما عرب 

, " بعدـ التعاكف مع أكركبا بوقف اؽبجرة الغَت شرعية إٔب االرباد األكركيب إذا ٓب تتوقف أكركبا عن الدفاع عن احملتجُت اؼبناىضُت للحكومة
 " . هبرم ُب ليبيا يتعُت على االرباد األكركيب أال يسمح لنفسو بأف يتم ابتزازه مقابل السكوت عما"كأضاؼ ىوير أنو 

 اؼبستعمر ُب تأييد فرض اغبظر اعبوم حىت مؤسبر باريس ك يرجع ذلك أب أف ركما  اتسم اؼبوقف االيطإب بالًتدد :إيطاليا
االيطالية ىي أكرب الشركات النفطية العاملة " ايٍت"  فضبل عن كوف شركة ,القدٙب لطرابلس خشيت خسارهتا السوؽ الليبية 

 من ؾبمل عائدات آّموعة % 14 برميل يوميا ، ك سبثل عائداهتا من النفط اللييب 550000ُب ليبيا اذ تنتج كبو 
 ، 

عقب مع القذاُب  مكاؼبة ىاتفية "برلسكو٘ب سلفيو"كُب إشارة للبياف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء االيطإب فقد أجرل
القذاُب للتوصل ذلك ك دعا برلسكو٘ب نفى  إليطاليا كالواليات اؼبتحدة بتزكيد احملتجُت الليبيُت بالصواريخ كقد ألخَتاهتاـ ا

 .1 اؼبضطربة ُب ليبيا إٔب حل سلمي لؤلكضاع
 الموقف الفرنسي من الثورة الليبية : الفرع الثاني 

      تصدرت فرنسا اؼبواقف الدكلية بالرغم من ربالفها السابق مع نظاـ العقيد القذاُب الذم عقد الكثَت من الصفقات 
العسكرية مع النظاـ الفرنسي ، ك قد أدانت فرنسا القمع اؼبتصاعد للجيش اللييب ضد اؼبتظاىرين على لساف رئيسها السابق 

أف فرنسا تدين االستخداـ غَت اؼبقبوؿ للقوة ضد اؼبتظاىرين ُب ليبيا ك طالب بالوقف الفورم "  فيفرم قائبل 21ساركوزم الذم صرح ُب 

، ليصعد من ؽبجتو ك امتعاض فرنسا من  " ألعماؿ العنف ك دعا أب حل سياسي يليب توؽ الشعب اللييب أب الديبقراطية ك اغبرية
 فيما يتعلق بالتدخل العسكرم "ك أضاؼ " أف السيد القذاُب هبب أف يرحل" فيفرم قائبل 25العقيد القذاُب ُب تصريح اخر يـو 

، فبا يؤكد الرغبة الفرنسية ك الغربية ُب تشكيل جبهة عريضة من أجل التدخل 2" ستنظر فرنسا ُب أم مبادرة من ىذا النوع 
 . العسكرم ك ىو ما ًب فعبل 

                                                           
  فً حٌن تؤتً % 5االسبانٌة بنسبة " رٌبسول" و شركة % 10النمساوٌة بنسبة " أو أم فً "  تلٌها شركة % 11األمرٌكٌة بنسبة " ماراثون أوٌل"تلٌها شركة 

 : من مجمل عابداتها ، أنظر % 2الفرنسٌة فً مرتبة متدنٌة ، اذ تبلػ عابداتها من النفط اللٌبً نحو " توتال"شركة 

  .2،  ص 2011المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، مارس : ، قطر تقدٌر موقف  ، « التدخل العسكري الؽربً و مستقبل لٌبٌا»- 

: ، متحصل علٌه من " موقؾ االتحاد األوروبً من الثورات العربٌة " خلٌل سامً أٌوب ، - 
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 :1      عموما شبة عدة اعتبارات سياسية ك اسًتاتيجية تفسر خصوصية اؼبوقف الفرنسي من ليبيا ، لعل أبرزىا 
رغبة الرئيس الفرنسي ُب االنفراد ُب بادئ األمر بضربة استباقية تتيح لو الربكز كقائد لبلد رائد ُب ؾباؿ مواكبة التغيَتات -

 .الواقعة على الساحتُت الشماؿ افريقية ك الشرؽ أكسطية 
تعديل اؼبوقف الفرنسي السابق اؼبوإب لنب علي ك حسٍت مبارؾ خصوصا ك أف سقوط ىذين الرئيسُت أضعف موقف -

 .حلفائها السياسيُت التقليديُت 
تدىور شعبية الرئيس السابق ساركوزم بسبب األزمات احمللية السياسية ك االقتصادية اػبانقة ، فجاءت الثورة الليبية لتكوف -

 . مطية ؼبمارسة السياسة احمللية من خبلؿ السياسة اػبارجية ، أم اػبارج إلنقاذ الداخل 
شكلت الثورة الليبية فرصة ذىبية لتفعيل الدبلوماسية الفرنسية ك اظباع صوت فرنسا ُب ظل افتقار ساركوزم ألم مشركع - 

 .يسوقو ك يربر بو سياساتو خاصة بعد انتكاسة مشركع االرباد من أجل اؼبتوسط 
 )رغبة فرنسا ُب تصفية حساباهتا التارىبية مع القذاُب السيما فيما تعلق باإلرىاب ك اغبرب مع تشاد حوؿ شريط أكزك - 

  .(تدخلت فرنسا حينها لنصرة حليفها التشادم
تأخر القذاُب ُب الوفاء بوعوده فيما ىبص بعض الصفقات اليت ًب االتفاؽ عليها أثناء زيارتو لفرنسا ، ٍب قراره بالغاءىا ُب - 

 .األياـ األكٔب من الثورة 
معارضة القذاُب الشديدة ؼبشركع االرباد من أجل اؼبتوسط ك ؿباكلتو حث الدكؿ العربية ضده فضبل عن تقويضو لنفوذ - 

 بفضل القوة اؼبالية لليبيا ك اسهامها ُب بناء بعض اؼبؤسسات االفريقية – بقصد أك بدكف قصد –فرنسا ُب القارة االفريقية 
 . مثل صندكؽ النقد االفريقي ، ك من ىنا فاؼبوقف الفرنسي هبب ربليلو ُب اطار صراع النفوذ ُب افريقيا 

       ككفقا ؽبذه االعتبارات بدأ الرئيس الفرنسي السابق ساركوزم ضبلة على نظاـ القذاُب أثناء انعقاد القمة األكركبية  ك دفع 
 بفرض حظر جوم على ليبيا ك قامت بو ثبلثة دكؿ ىي 1973اؼبلف اللييب أب ؾبلس االمن الذم أصدر القرار رقم 

 20 ، ك ُب 2011 مارس 17الواليات اؼبتحدة األمريكية ، فرنسا ك بريطانيا لتسلم القيادة العسكرية أب حلف الناتو ُب 
أفريل استقبل ساركوزم رئيس آّلس الوطٍت االنتقإب مصطفى عبد اعبليل ككعده بتلبية مطالبو ك توفَت اؼبساعدات االنسانية 

ُب دعم الثورة ككعد بأف يكوف " الشجاع"البلزمة ، ك باؼبقابل عرب مصطفى عبد اعبليل عن شكره لفرنسا ؼبا كصفو دبوقفها 

                                                           
: ، متحصل علٌه من 2011، مركز الجزٌرة للدراسات ، أفرٌل " المواقؾ الدولٌة من الثورة اللٌبٌة " عبد النور بن عنتر ،- 
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http://studies.aljazeera.net/reports/2011/20117223266875954.htm , (2013-09-15). 
: ، متحصل علٌه من " اتحاد بمواقؾ متضاربة : أوروبا أمام الثورة اللٌبٌة "براء مٌكابٌل ، : - أنظر أٌضا -  

http://fride.org/download/_aljazeera_qatar_bm_14_5_11.pdf , (2013-05-11). 
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ؽبا دكر كبَت ُب ليبيا باؼبستقبل ك تعهد بإقامة دكلة ديبقراطية ك ؿباربة االرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية ، ك مع تفاقم الوضع 
 ، ك 2011العسكرم ك عدـ التوصل أب حسم اؼبعركة بدأ العمل للحل السياسي ُب اجتماع ؾبموعة الثما٘ب شهر سبتمرب 

خصصت فرنسا جلسة للشرؽ األكسط ك  اؿ افريقيا ك اجتماع لبلئتبلؼ الدكٕب ُب ليبيا ، كما عقدت ؾبموعة من 
االجتماعات مع اؼبعارضة ك الشخصيات اؼبقربة من القذاُب بغية التوصل أب صفقة يتنحى دبوجبها القذاُب عن السلطة ، كما 

 . 1دعت أيضا الدكؿ الغربية لتمويل نفقات آّلس الوطٍت االنتقإب ك اليت كانت باريس  أكؿ اؼبعًتفُت بو 
 الموقف األمريكي من الثورة الليبية : الفرع الثالث 

عن كثب التطورات اؼبتسارعة ُب ليبيا بعد أف امتدت االضطرابات أب العاصمة طرابلس ك منها أب باقي       راقبت كاشنطن
اؼبدف الليبية ك سقوط عشرات القتلى ُب أكباء الببلد،ك بعد طبس أياـ من انطبلؽ اؼبظاىرات أبدت كزارة اػبارجية األمريكية 
ُب أكؿ تصريح ؽبا قلق الواليات اؼبتحدة من األحداث ك نصحت موظفي سفارهتا دبغادرة ليبيا كما حثت رعاياىا على ارجاء 

استخداـ القوة القاتلة "السفر أب ىذا البلد ،ك أعلنت كزيرة اػبارجية أهنا قدمت اعًتافات شديدة اللهجة غبكومة القذاُب بشأف

ٍب قررت ارساؿ قطع حبرية أب البحر اؼبتوسط ك ىو كضع إف  دؿ فإمبا يدؿ على أف تفكَتىا ينصب " مع متظاىرين مساؼبُت
 . 2على ضباية مصاغبها كتدفق البًتكؿ اليها بصرؼ النظر عن األكضاع االنسانية

     ك مع األياـ األكٔب للقتاؿ بُت الثوار ك كتائب العقيد القذاُب دارت نقاشات حادة ُب البيت األبيض حوؿ األزمة الليبية 
، ك باؼبقابل " جو ليربماف " ك " جوف مكُت " حيث دعت أصوات أب فرض حظر جوم على القذاُب ك منهم السيناتور 
رئيس ؾبلس العبلقات اػبارجية " ريتشار ىاس " قللت أصوات أخرل من أنبية ليبيا االسًتاتيجية للواليات اؼبتحدة أمثاؿ 

، ك أماـ اشتداد القتاؿ ك رفض كتائب القذاُب  " ليست ليبيا نقطة حاظبة للسياسة األمريكية سواء للنفط أك االستقرار االقليمي" قائبل 
 لفرض حظر جوم 1973أكركيب صدر قرار ؾبلس األمن رقم –الدعوات العربية ك الدكلية لوقف العنف ك بضغط أمريكي 

كخببلؼ اغبالة - على ليبيا ك تؤب حلف الناتو العمليات العسكرية ، ك اؼببلحظ أف رد الفعل األمريكي ك الغريب عموما 
 كاف حاظبا ك سريعا بتدخل عسكرم كامل ك بدعم لوجيسيت ك بفرض حظر طَتاف ك بتوفَت السبلح –اؼبصرية ك التونسية 

ُب كلمة - رغم التحفظات اليت قدمتها كزارة الدفاع ك الكونغرس - ، ك قد برر الرئيس أكباما تدخل ببلده ُب ليبيا 3للثوار 
اننا نعمل .. اليـو كبن جزء من ربالف عريض كبن نستجيب ؼبطالب شعب يتعرض للخطر ".. قائبل 2011 مارس 19ألقاىا يـو 
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ىنرم " ربليل اؼبفكر االسًتاتيجي ككزير اػبارجية األمريكية األسبق ، ىذا ك يكشف 1 " ؼبصاّب الواليات اؼبتحدة ُب العآب
أف اشاعة الفوضى اػببلقة على نطاؽ كاسع ك عاؼبي يبثل " الرؤية ك اؼبخطط األمريكي ُب اؼبنطقة العربية عموما قائبل "  كيسنجر 

ك اذا كانت اؼبرحلة األكٔب من ىذه االسًتاتيجية قد جرت ربت شعار اغبرب على االرىاب ...اؼبرحلة الثانية من االسًتاتيجية األمريكية العاؼبية 
فإف اؼبرحلة الثانية ستجرم ربت شعار اغبرب على االستبداد مع ابقاء فكرة توظيف الديبقراطية كبوابة للولوج أب خلق الفوضى اليت تستهدؼ 

 ".اسقاط األنظمة الفاسدة ك ادخاؿ اصبلحات سياسية بعيدة اؼبدل ُب الوطن العريب 
      الواضح أف تطورات اؼبوقف األمريكي كانت تعبَتا عن رؤية تتفق مع مبدأ أكباما ك مقاربتو للمصاّب القومية من دكف أف 

 ، كما جاء التدخل أيضا 2001 سبتمرب 11تعٍت الذىاب منفردة أب اغبرب كما حدث ُب تدخبلت أمريكا اػبارجية قبل 
 ك اليت انطلقت من امكانية ك أنبية العمل على ربقيق 2010ترصبة ؼبا احتوتو الرؤية االسًتاتيجية لؤلمن القومي الصادرة ُب 

"  ، ك عليو انطلق  التعامل األمريكي مع الثورة الليبية من الفكرة اليت تقوؿ 2اؼبصاّب األمريكية من خبلؿ الوسيلة الدبلوماسية
، ك ىذا ما كاف  "ادفع أصدقاءؾ أب اؼبقدمة ُب سياستك اػبارجية ك أعطي اؼبوقف اؼبزيد من اؼبستلزمات الدكلية ك كأنك تساير تطبيقها

 حيث دفع األمريكيوف الفرنسيُت أب الواجهة مستفيدين 1973كاضحا ُب طريقة التعامل األمريكي مع قرار ؾبلس األمن رقم 
ُب ذلك من طموح الرئيس الفرنسي السابق ساركوزم ُب أف يكوف شخصية دكلية مؤثرة قادرة على االلتزاـ ك الفعل ، ك الواقع 
أف الواليات اؼبتحدة كانت اؼبستفيدة األكٔب من االصباع الدكٕب ألهنا أشعرت اعبميع بضركرة كجودىا معهم ك بذلك رحبت 

،  ك بعد اسقاط نظاـ القذاُب تعهد الرئيس 3اؼبوقف من زاكية أف أم عمل دكٕب ال تكوف ىي قائدتو يتعرض للخسارة 
األمريكي بأف تكوف ببلده صديقا جيدا ك شريكا لليبيا اعبديدة ك ناشد القيادة  اعبديدة بتفادم االنتقاـ ك دعا أب عملية 
انتقالية ذبمع كل األطراؼ ك تؤدم أب تكوين دكلة ديبقراطية ، ك أكضح أنو ك ؼبساعدة ليبيا على ذباكز التحديات اؽبائلة 
اعبديدة سوؼ يلجأ أب توجو عاؼبي من خبلؿ األمم اؼبتحدة أك من خبلؿ آلية أخرل ذبمع الواليات اؼبتحدة ك الدكؿ 
 .4األكركبية اليت ؽبا مصاّب مباشرة ك تارىبية مع ليبيا من فرنسا أب ايطاليا أب أؼبانيا بعد أف تستقر األكضاع ُب ىذا البلد 

     تبُت اؼبراجعة الواعية لتسلسل االحداث ك اغبقائق أف ىدؼ الواليات اؼبتحدة من التدخل ٓب يكن ضباية اؼبدنيُت بل 
اسقاط النظاـ ك التخلص من القذاُب ،لذلك ًب التبلعب باغبقائق ك نشر اؼبعلومات اليت تساعد على جعل األمر يبدك عمبل 

  International Securityانسانيا خالصا ك يربر تدخلها ، ك ىذا ما كشفتو دراسة نشرهتا ؾبلة 
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 حيث أكدت أف الثورة الليبية ٓب تكن أبدا سلمية منذ بدايتها بل عنيفة ك مسلحة ك أف تدخل حلف الناتو 2013صيف 
رغم استلهامو اؼببدأ االنسا٘ب ٓب يستهدؼ أساسا ضباية اؼبدنيُت بل اسقاط نظاـ القذاُب كلو على حساب زيادة الضرر 
بالليبيُت ، فضبل عن ذلك ذىبت الدراسة أب أبعد من ذلك ك اعتربت أف ما قاـ بو حلف الناتو جعل أمد اغبرب أطوؿ 

ست مرات فبا كاف يبكن أف يكوف عليو اغباؿ ببل تدخل خارجي ك أف عدد الضحايا تضاعف أيضا سبع مرات على األقل 
، بعد كل ىذا فإف التساؤؿ يصبح مربرا بشأف الدكافع اغبقيقية للتدخل ك تصبح التربيرات الديبقراطية ك اؼبكاسب اؼبتحققة 1

 . ضئيلة ك أقل مبلئمة للتفسَت 
 

 األطراف المشاركة و األىداف  : التدخل العسكري في ليبيا : المطلب الثالث 
 ؼبناقشة تطورات الوضع اللييب ليتوج االجتماع بإصدار القرار رقم 2011 فيفرم 26اجتمع ؾبلس األمن الدكٕب ُب          

 مارس عقد كزراء خارجية الدكؿ األعضاء ُب االرباد االكركيب اجتماعا ُب آّر من أجل التوصل أب 15-14، ك ُب 19702
خاصة أؼبانيا خشية التورط ُب دكامة التدخل -قرار اغبظر اعبوم، ك بالرغم من التحفظات اليت أثَتت من بعض الدكؿ 

 دكؿ ك امتنعت طبس عن 10 الذم أيدتو 2011مارس 17 ُب 1973سبكن ؾبلس األمن من اصدار قراره رقم -العسكرم 
التصويت ، نص القرار على ضباية اؼبدنيُت ك دعا أب كقف فورم إلطبلؽ النار ك الوقف الكامل للعنف ضد اؼبدنيُت ك أذف 
القرار للدكؿ األعضاء بأف تتخذ صبيع التدابَت الضركرية غبماية اؼبدنيُت دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة مع 
استبعاد أم شكل من أشكاؿ احتبلؿ األراضي الليبية ، اضافة أب ذلك ظبح للدكؿ األعضاء بازباذ صبيع التدابَت البلزمة 
لتنفيذ حظر الطَتاف ُب آّاؿ اعبوم اللييب ،كما عزز نص القرار حظر األسلحة ك منع طَتاف اػبطوط اعبوية الليبية ك قرر 

 1973أثار قرار ؾبلس األمن الدكٕب رقم ،ك قد 3 1970ذبميد األصوؿ اؼبالية الليبية مثل تلك اليت جرل ربديدىا ُب القرار
مآالتو رغم أٌف القرار جاء بناءن على  جدالن ُب األكساط السياسية كاألكاديبية كالشعبية العربية حوؿ ماىية التدخل اػبارجي ك

 .طلب صريح من اعبامعة العربية بتدٌخل ؾبلس األمن لوقف قتل اؼبدنيُت الليبيُت من قبل نظاـ القذاُب 
 مربرة 2011 قامت الدكؿ األعضاء ُب حلف الناتو بالتدخل العسكرم ُب ليبيا ُب مارس 1973     ك دبوجب القرار 

ذلك بأنو يستند أب الًتخيص اؼبمنوح ؽبا من طرؼ ؾبلس األمن ، بالرغم من أف القرار اؼبذكور ٓب يتضمن اشارة كاضحة 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1970_cle0cf122.pdf  
: أنظر الموقع التالً 1973للمزٌد من التفصٌل حول مضمون القرار - 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1973_cle054529.pdf 
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 أف الدكؿ األعضاء ُب إال ، تفوض حلف الناتو التدخل العسكرم ُب ليبيا باستثناء نصو على انشاء منطقة حضر جوم
ُب البداية حظي ، ك اغبلف عملت على اسقاط نظاـ القذاُب من خبلؿ تنفيذ اغبظر اعبوم على ليبيا ّٔدؼ ضباية اؼبدنيُت 

التدخل العسكرم الغريب ُب ليبيا بنوع من القبوؿ نتيجة لطبيعة نظاـ القذاُب كفقدانو البعد األخبلقي الستخدامو القٌوة 
إالٌ أٌف العمليات العسكرية أثٌرت ُب الرٌأم العاـ   ، كبكثافة ضٌد اؼبتظاىرين اؼبدنيُت سلميا

 .العريب الشعيب ك االكاديبي أٍخذا ُب االعتبار حساسية الرأم العاـ للتدٌخل العسكرم األجنيب بعد احتبلؿ العراؽ
 

 األطراف المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا : الفرع األول 
 سارعت كل من بريطانيا ك فرنسا ك مصر أب ازباذ خطواهتا لتنفيذ قرار 1973      مع اصدار ؾبلس األمن للقرار رقم  

اغبظر اذ قامت مصر بوقف رحبلت الطَتاف ك غلق اؼبمرات اعبوية اليت كانت تعرب أجواء ليبيا ك ربديد مسارات بديلة تبعد 
عن األجواء الليبية ، ك أعلنت كل من الدمبارؾ ك كندا مشاركتهما ُب فرض اغبظر اعبوم كما أعلنت ايطاليا ك اسبانيا أهنما 
ستضعاف قواعدنبا العسكرية ربت تصرؼ جهود فرض اغبظر ، كما أعلنت كل من النركيج ، بلجيكا ، ىولندا ، االمارات ك 

 .قطر عن مشاركتها 
فجر أكديسا " على ىذه العملية بعملية * شرع الناتو ُب تطبيق القرار الدكٕب ك أطلقت الواليات اؼبتحدة مارس19     ك ُب 

، ك قد بدأت عمليات الناتو 1" ايبلمي "ك بريطانيا تسمية " ىرمتاف " أما  فرنسا فقد أطلقت  على ذات العملية تسمية " 
، ك ىو 2ضعيفة ٍب طور عملياتو أب ىجمات مكثفة على القواعد اعبوية ك اؼبنشآت اغبيوية ك القوات الربية للعقيد القذاُب  

ما أدل أب اضعاؼ قدرات قواتو ك اتاحة الفرصة لقوات الثوار للتقدـ ك السيطرة على اؼبدف تدرهبيا أب أف ًب اسقاط نظاـ 
كقد ًب  أكقف الناتو طلعاتو اعبوية 2011 أكتوبر 23 ، ك ُب 2011 أكتوبر 20القذاُب بعد القاء القبض عليو ك قتلو ُب 

 19 طلعة جوية سبت بُت 2000 تيضاؼ إليها  2011 أكتوبر 23 ك  مارس31 طلعة ربت إمرتو بُت 9658تنفيذ 
، ألف جزءنا منها ىبص عمليات استطبلع   لئلشارة فإف كل ىذه الطلعات ال تنتهي بقصف أك بإطبلؽ النار ، مارس30ك

 منها إٔب القواعد 11 منها، فيما حيٌولت 296 سفينة ًب تفتيش 3124فقد ًب استجواب  كمراقبة أما ُب عرض البحر
 .3 البحرية األطلسية ُب اؼبتوسط

                                                           
*
  المزودة تعلٌق استخدام طابراتها فً العملٌة العسكرٌة باستثناء تلك عن 2011 أفرٌل 4أعلنت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تجدر االشارة الى أن -  

انسحابها هذا الى عدم رؼبتها فً " االزمة اللٌبٌة معطى جٌوبولٌتٌكً جدٌد" فً مإلفه" جون فلوري" بالوقود جوا الضرورٌة لمواصلة الحرب، وٌرجع المفكر 
 ، للمزٌد ن تتحمل اوربا المسإولٌة فً جوارها الجؽرافًأتحمل المسإولٌة ان فشلت الثورة اللٌبٌة والحد من الكلفة العسكرٌة لتدخلها،  وضرورة تقاسم االعباء و

 : من التفصٌل أنظر 
  :، متحصل علٌه من5، ص 2013،مراجعات كتب ،مركز الجزٌرة للدراسات ، جانفً " األزمة اللٌبٌة معطى جٌوبولٌتكً جدٌد" عبد النور بن عنتر ،- 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/1/27Libyan%20crisis.pdf  , (2013-11-05). 
1
 - Congressional Research Service," Operation Odyssey Dawn Libya, Background and issues for congress", 28 March 2011, 

PP. 13-14 , available at: 
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41725.pdf , (2013-12-08). 
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 األطراف المشاركة في عملية فجر أوديسا : (2)شكل رقم 

 
-" Operation Odyssey Dawn Libya, Background and issues for congress", Op., Cit , P. 12 .  

 الذم ٓب يأذف ألعضاء األمم اؼبتحدة سول بازباذ صبيع التدابَت 1973  ك الواقع أف دكؿ الناتو انتهكت نص القرار      
البلزمة غبماية اؼبدنيُت ك اؼبناطق األىلة بالسكاف اؼبدنيُت ، كبذلك أصبحت دكؿ الناتو ك حلفاءىا العرب شركاء بالكامل ُب 

، فمع تدخل قوات حلف الناتو ُب ليبيا ربولت اؼبعادلة البسيطة من شعب ثائر ك حاكم 1اغبرب األىلية اعبارية ُب ليبيا 
ديكتاتورم يقمع الثورة أب معادلة مركبة تتكوف من ثوار ك تدخل أجنيب غَت برمء ك حاكم مستبد لبس مع التدخل 

العسكرم لباس اؼبقاـك الوطٍت لبلحتبلؿ ، ك قد أدل ىذا التدخل لتعقد اؼبسألة فالناتو تدخل طمعا ُب النفط اللييب ك إلهباد 
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موطئ قدـ راسخة ُب ليبيا ك ىنا تطل الفوضى اػببلقة فقد أتيح ؽبا أف ذبد فرصة للعمل عرب قوات الناتو ك التدخل األجنيب 
. 

 خلفيات و أىداف التدخل العسكري  في ليبيا : الفرع الثاني 
     رأت الواليات اؼبتحدة ك حلفاؤىا األكركبيُت ُب ليبيا فرصة ساكبة باعتبارىا بلد غٍت ك منتج للنفط ك األكثر من ذلك أف 
شركط تغيَت النظاـ فيو قد أينعت ، باختصار كاف اؼبوقع األسهل بالنسبة أب الناتو كي يشق طريقو أب اؼبنطقة العربية ، ك قد 

 ٍب 1970قبحت الدكؿ األعضاء ُب حلف الناتو ُب اغبصوؿ على عقوبات من ؾبلس األمن ضد نظاـ القذاُب كفقا للقرار 
 األكثر فعالية ك الذم صيغ بأسلوب فضفاض يتيح التحرؾ العسكرم مع استبعاد نشر القوات الربية 1973جاء بعده القرار 

، لكن سرعاف ما تبُت أف معظم الذرائع اؼبعتمدة للتدخل العسكرم ُب ليبيا كانت اما مبالغا فيها أك مفتعلة لتربير تدخلها ، 
حيث استند قرار األمم اؼبتحدة ك قصف الناتو الذم تبله أب حالة طارئة مبالغ فيها إلنقاذ بنغازم من االبادة اعبماعية ُب 
أعقاب هتديد العقيد القذاُب ؽبا ، أب جانب ذلك شبة تضليل اخر خبصوص حاالت االغتصاب اعبمعي ك استخداـ اؼبرتزقة 

 . 1األفارقة 
      ك الواقع أنو جرل استغبلؿ مبدأ حق اغبماية اؼبثَت للجدؿ لتربير التدخل العسكرم بذرائع انسانية ، اذ تصب عديد 
اؼبعطيات ك اؼبؤشرات لصاّب طركحات أنصار نظرية اؼبؤامرة حيث  كشفت عديد التقارير ك الدراسات اليت نشرت عقب 

اندالع الثورة ُب ليبيا ك باقي الدكؿ األخرل عن تورط القول الكربل ُب تفجَت ىذه الثورات لتحقيق مصاغبها ك البحث عن 
امتيازات جديدة باؼبنطقة العربية ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر كشف التحقيق الوثائقي الذم بثو التلفزيوف الفرنسي 

Channel Plus باتريك شارؿ "ك أعده الصحاُب الفرنسي " الغاز ك النفط ك اغبركب السرية "  ربت عنواف
باالستناد أب شهادات ك مقاببلت مع ضباط من جهاز االستخبارات اػبارجية الفرنسية أف فكرة تدمَت ليبيا عسكريا "ميسانس

 ك أف االستخبارات الفرنسية ك القطرية قامت بتنفيذ 2009كاسقاط نظاـ القذاُب تبلورت أطلسيا،فرنسيا،بريطانيا ك قطريا عاـ 
 بالتزامن مع ربرؾ التظاىرات ُب ليبيا ، ك أف اػبرائط العسكرية 2011عمليات لتحضَت األرضية للثورة مطلع شهر فيفرم 

 .2لضرب نظاـ القذاُب كانت جاىزة قبل صدكر قرار ؾبلس األمن الدكٕب 
 2003     أما الواليات اؼبتحدة فيمكن تفسَت موقفها ك زبليها عن نظاـ القذاُب رغم التحسن الكبَت ُب عبلقاهتا بو منذ 

خطاباتو ُب السنوات االخَتة غبكمو ك اليت اعتـز فيها القذاُب تأميم البًتكؿ ك الغاز اللييب ، ك ىذا ما بانزعاجها الكبَت من 

                                                           
المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، :  ، قطر دراسات ، « أهداؾ الوالٌات المتحدة و استراتٌجٌتها فً العالم العربً »مروان بشارة ، - 

1
  

  . 19-18 ، ص ص 2013مارس 

 . 23مرجع سابق ، ص  ،الربٌع العربً اخر عملٌات الشرق األوسط الكبٌر حسن محمد الزٌن ، - 
2
  



أنو من الظاىر أف الليبيُت سيسلكوف بوتَتة متصاعدة سياسات " أشارت لو برقية من السفارة األمريكية نشرت دبوقع كيليليكس تقوؿ 

، ك قد تضاعف القلق األمريكي بعد " كطنية ُب قطاع الطاقة  يبكن أف هتدد االستغبلؿ األمثل الحتياطات ليبيا اؽبائلة من النفط ك الغاز 
 بطرد الشركات األمريكية ك Conco-Phillips خبلؿ لقاء صبعو بالرئيس التنفيذم لشركة 2008هتديد القذاُب سنة 

 أب ازباذ ليبيا 2011 جواف 11ُب عددىا الصادر يـو " نيويورؾ تايبز "خفض انتاج البلد من النفط ، ك قد أشارت صحيفة 
خطوات عملية ُب ىذا السياؽ حيث قامت بتعديل قوانُت العمل من أجل تأمُت فرص العمل ك قامت بالضغط على 

  . 1الشركات لتوظيف أبناء البلد ُب مواقع قيادية 
 :2      عموما يبكن القوؿ أف عامل النفط لعب دكرا كبَتا ُب تفسَت التدخل اػبارجي حيث وبيل أب ثبلثة عناصر 

  (عقود ك امتيازات راىنة ك مستقبلية)توزيع اغبصص ُب استغبلؿ نفط ك غاز ليبيا. 
  سوؽ تطوير البٌت التحتية ، ك أيضا سوؽ اعادة البناء اليت )حصص السوؽ الليبية اؼبرحبة ك اؼبرجح أف تكوف كبَتة

 .(يستلزمها الدمار الناجم عن اغبرب
  اجتذاب مليارات البًتك دكالرات من الصناديق السيادية الليبية . 

 :            ك تعكس األرقاـ الواردة ُب اعبدكؿ التإب ك اؼبتعلقة باحتياطات ليبيا النفطية ك الغازية ما ذىبنا اليو انفا 
 (2010-2006)احتياطي النفط و الغاز الطبيعي في ليبيا     (3)جدول رقم           

  2006 2007 2008 2009 2010 

 46،42 46،42 44،27 43،66 41،46  (باؼبليوف برميل)احتياطي النفط 

 1،549 1،549 1،540 1،540 1،420  (مليار)احتياطي الغاز الطبيعي 

  . 337-336 ، ص ص 2011 التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد ،:المصدر 

     باحملصلة ، يبكن القوؿ أف اؼبوقف الغريب من الثورة الليبية ىو ُب اغبقيقة ككفقا للمنظور الواقعي ُب التحليل أكثر ارتباطا 
ك صلة بالنفط ك الغاز ك اؼبصاّب الغربية من تعبَته عن القيم ك اؼبثل اؼبتصلة بدعم الثورة أك الديبقراطية اليت ذبهد نظرية السبلـ 
الديبقراطي نفسها ُب الدفاع عنها ، كقد اتسم اؼبوقف الغريب منذ البداية بالوضوح بدعم الثوار بالسبلح ك العتاد ك كاف خيار 
االطاحة بالقذاُب ىو اػبيار األكؿ ، ك الواقع أف الغرب يرغب ُب ابراـ صفقة كحيدة مع ليبيا ىي النفط اللييب مقابل الدعم 
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الغريب ألم حكومة كانت زبرج من رحم الثورة الليبية ، ك قد أكد التباين ُب الرؤل الغربية ذباه الثورات العربية أف التحركات 
الغربية تنطلق بناءا على مصلحة تدكر ك تتغَت ك تتباين من بلد أب اخر ك ىو ما يفسر ذلك الصعود ك اؽببوط ُب التعامل مع 

 . الثورات العربية 

 و مؤشرات التحول   بعد الثورة الليبيلمشهد السياسي تطورات ا:  المبحث الرابع 
 حبالة من عدـ االستقرار ك دكامة العنف ك 2011     سبيز اؼبشهد السياسي اللييب منذ سقوط نظاـ القذاُب أكاخر العاـ 

التوتر ك انتاج ك اعادة انتاج األزمات بأنواعها اؼبختلفة ، ك لكن ذلك ال يلغي عدة حقائق جديرة باالىتماـ هبب االشارة 
 :1اليها 

 . عاما 42 سقوط نظاـ القذاُب ك طي صفحة الدكلة الشمولية اليت استمرت ألكثر من :القضية األولى -
 حىت اآلف أقبزت خطوات مهمة غَتت طبيعة النظاـ السياسي ك شكلو الذم ربوؿ من 2011 منذ العاـ :القضية الثانية -

االستبداد باذباه الديبقراطية ، ك ما رافق العملية السياسية من مكاسب ىامة كالتعددية السياسية ك اغبزبية حيث تشهد 
الساحة كالدة أحزاب ك تنظيمات جديدة باستمرار ، كما أجرت ليبيا أكؿ انتخابات ديبقراطية ُب سابقة ىي األكٔب من 

 عضو ليتؤب قيادة اؼبرحلة كما 200 ، ك ًب انتخاب مؤسبر كطٍت من 2012نوعها بعد أكثر من نصف قرف ُب جواف 
 .حددهتا خريطة الطريق باإلعبلف الدستورم اؼبؤقت 

      عموما يبكن تقسيم اؼبشهد السياسي اللييب منذ اسقاط نظاـ القذاُب أب ثبلث مراحل انتقالية أكؽبا قادىا آّلس الوطٍت 
  للمؤسبر الوطٍت العاـ اؼبنتخب ليقود اؼبرحلة الثانية  ، ٍب مرحلة ما 2012 أكت 9االنتقإب التوافقي الذم سلم السلطة ُب 

  : 2014 جواف 25بعد انتخابات الربؼباف 
  2012 أوت 9-2011 فيفري 27: المرحلة االنتقالية األولى -

 مارس أكد فيو أنو اؼبمثل 5 تشكيل آّلس الوطٍت االنتقإب اؼبؤقت عقد اجتماعو األكؿ ُب 2011 فيفرم 27     تقرر ُب 
 سبتمرب 4 ، كُب *الوطٍت الشامل لكل مناطق ك مدف ليبيا بكافة قواهتا ك تياراهتا ك دبختلف توجهاهتا ك كاجهة للثورة الليبية

ربدث فيو عن الديبقراطية ك التعددية السياسية ك دكلة " االعبلف الدستورم "  أصدر آّلس الوطٍت االنتقإب 2011
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 : عضوا ٌمثلون كافة مناطق لٌبٌا و كل شرابح الشعب ، و هدؾ لتؤكٌد سٌادة الشعب اللٌبً على كامل اراضٌه ، و اضطلع بالمهام التالٌة 30ضم   

ضمان سالمة التراب الوطنً و المواطنٌن ، تنسٌق الجهود الوطنٌة لتحرٌر بقٌة ربوع الوطن ، تنسٌق جهود المجالس المحلٌة للعمل على عودة الحٌاة المدنٌة ، 

االشراؾ على المجلس العسكري بما ٌضمن تحقٌق العقٌدة الجدٌدة للجٌش اللٌبً فً الدفاع عن الشعب و حماٌة حدود لٌبٌا ، االشراؾ على انتخاب جمعٌة 

تؤسٌسٌة لوضع دستور جدٌد للبالد ٌطرح لالستفتاء ، تشكٌل حكومة انتقالٌة تمهد إلجراء انتخابات حرة ، تسٌٌر و توجٌه السٌاسة الخارجٌة و تنظٌم العالقات مع 

 :الدول األخرى و المنظمات الدولٌة و االقلٌمٌة و تمثٌل الشعب اللٌبً أمامها ، أنظر 

  . 96-95 ، مرجع سابق ، ص ص «حركة التؽٌٌر فً لٌبٌا »كفاح عباس رمضان الحمدانً ، -

 



 مادة ُب طبس أبواب فيها الكثَت من الغموض ك التسرع ، ك يلحظ اؼبهتموف بالشأف اللييب 37اؼبؤسسات ك اشتمل على 
 اليت احتوت على ما يبكن اعتباره خارطة طريق االنتقاؿ الديبقراطي ك التأسيس للنظاـ السياسي الذم وبكم 30مركزية اؼبادة 

بعد : اػبطوات التالية من أجل ذلك 30اؼبرحلة كصوال أب اقرار الدستور الدائم ك االنتخابات العامة ، ك قد حددت اؼبادة 
اعبلف التحرير ينتقل آّلس الوطٍت االنتقإب اؼبؤقت أب مركزه الرئيس ُب طرابلس ك يشكل حكومة انتقالية خبلؿ مدة أقصاىا 

اصدار قانوف خاص بانتخاب : ثبلثُت يوما ، ك خبلؿ مدة ال تتجاكز تسعُت يوما من اعبلف التحرير يقـو آّلس باالٌب 
  .1اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ، تعيُت اؼبفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات ، الدعوة أب انتخاب اؼبؤسبر الوطٍت العاـ 

تشكيل اغبكومة االنتقالية اليت ستتؤب ادارة " عبد الرضبن الكيب"  أعلن رئيس الوزراء اؼبكلف 2011 أكتوبر 22     ك ُب 
 ، بعد أف نالت ثقة أغلبية أعضاء آّلس الوطٍت االنتقإب ، ك تضم اغبكومة االنتقالية 2012شؤكف الببلد أب هناية حزيراف 

، ك أعلنت (كزارة الشهداء ك اعبرحى ككزارة آّتمع اؼبد٘ب ) حقيبة كزارية ك ًب استحداث بعضها للمرة األكٔب مثل 24
توفَت األمن ك االستقرار ك اعادة اغبياة الطبيعية عرب تقدٙب اػبدمات االجتماعية : اغبكومة ُب بياف أكلوياهتا ك ُب مقدمتها 

األساسية ك دفع الركاتب ك ارساء عدالة تضمن حقوؽ األفراد الذين تعرضوا لسوء اؼبعاملة اباف النظاـ السياسي اللييب السابق 
ك منذ سقوطو ك تضمن للمتهمُت ؿباكمات عادلة ك االلتزاـ بدعم جهود آّلس الوطٍت االنتقإب للتوصل أب مصاغبة 

 ، عموما ٓب يرتق آّلس الوطٍت االنتقإب أب مستول األحداث بل كاف يتخبط ُب تناقضاتو الداخلية ٍب مواقفو ك 2كطنية
 سلم آّلس االنتقإب 2012 أكت 9،ك ُب *قراراتو االنفرادية ، فبا خلق خبلفا بينو ك بُت الشعب الذم يفًتض أف يبثلو 

 : السلطة للمؤسبر الوطٍت العاـ اؼبنتخب لتبدأ مرحلة انتقالية ثانية 

 2014 جىان 25-2012 اوث 9:انمرحهت االوتقانُت انثاوُت -
 موجة من االحتجاجات اليت طالبت برحيل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ نظرا لفشلو ُب 2014   اندلعت مع مطلع شهر فيفرم    

صوغ دستور جديد ُب اآلجاؿ احملددة ُب االعبلف الدستورم األكؿ ، كتزامن ذلك مع اصرار بعض األطراؼ على التصعيد 
رغم تراجع اؼبؤسبر الوطٍت العاـ عن قرار التمديد لنفسو ك الدعوة أب انتخابات مبكرة شهر جواف ، فضبل عن دعوة اؽبيئة 

 .3 فيفرم الختيار عبنة الستُت اؼبنوط ّٔا صوغ الدستور 20العليا اؼبستقلة لبلنتخابات الليبيُت أب االدالء بأصواهتم يـو 
 

 الى يومنا ىذا -2014 جوان 25:  المرحلة االنتقالية الثالثة - 
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 ك ما أسفر عنها من نتائج ك اليت أظهرت عن ىزيبة ثقيلة 2014 جواف 25     أدت انتخابات ؾبلس النواب ُب 
للجماعات االسبلمية ك صعود كجوه مدنية باألساس أب اندالع االضطرابات ك تصاعد أعماؿ العنف اليت شهدهتا مدف 

عملية الكرامة "   ُب اندالع صراع مسلح بُت اؼبنضوين ربت مظلة  األولكثَتة عدة ، ك قد ترتب على ذلك مسارين يتمثل 
للمطالبة باستمرار اؼبسار االنتقإب ، " فجر ليبيا"للمطالبة باإلطاحة بالوضع الدستورم القائم ك اؼبنضوين ربت مظلة عملية " 

  كضعا مقلقا ك خطَتا ، أما *ك قد أنتج تقاطع القول السياسية ُب الساحة الليبية مع ربالفاهتا من اؼبيليشيات العسكرية
 فكاف ُب تبلور االنقساـ السياسي ككجود ثنائية ُب مؤسسات الدكلة اذ نشبت أزمة دستورية لدل انعقاد ؾبلس المسار الثاني

 أدل أب استئناؼ انعقاد اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ك تشكيل حكومة انقاذ كطٍت استنادا 2014 أكت 2النواب ُب طربؽ ُب 
 أكت ك مسارعة 24بعد سيطرهتا على طرابلس ُب " فجر ليبيا "الستمرار احتفاظو بالسلطة ك التفويض الشعيب اؼبؤيد لعملية 

ؾبلس النواب بازباذ قرارات مصَتية تتعلق ّٔيكل الدكلة ، لكن ظل ؾبلس النواب يبارس صبلحياتو رغم صدكر قرار الدائرة 
  .1ليس على أساس فاعلية أعضائو ك لكن استنادا للدعم اػبارجي –الدستورية 

      ك ُب ظل استمرار تصاعد أعماؿ العنف بذلت العديد من اعبهود الدبلوماسية لتسوية األزمة كعودة اؽبدكء أب اؼبشهد 
السياسي ك األمٍت اللييب ، ك ُب ىذا االذباه برزت ؿباكالت أفبية عديدة من أجل ٓب  ل فرقاء العمل السياسي ك دعت كل 

ك  " 1غدامس "األطراؼ أب حل النزاع عرب اغبوار دبا يسهم ُب اغبد من عبث فوضى صباعات العنف ، إال أف حوار 
ٓب يسجل أم انفراج لؤلزمة بسبب تعنت األطراؼ اؼبعنية ك اطبلقها شركطا تعجيزية ، حيث اعترب ؾبلس  " 2غدامس "

                                                           
*
  كٌانا 11 تحالفت حكومتً طرابلس و طبرق مع عدد من المٌلٌشٌات العسكرٌة ، حٌث ٌصطؾ مع حكومة طرابلس 2014 عقب انتخابات ٌولٌو - 

مجلس شورى "و"كتابب الدروع "و "ثوار مصراتة"و " درع الوسطى "و "تنظٌم أنصار الشرٌعة "و " درع الؽربٌة" و " قوات فجر لٌبٌا: "كٌانا مسلحا هً 
، و على " كتٌبة الفاروق "و أخٌرا "و تنظٌم شباب شوى االسالم " تنظٌم مجلس شوى مجاهدي درنة و ضواحٌها " و "كتٌبة راؾ هللا السحاتً"و " ثوار بنؽازي

و "كتابب الزنتان"و " قوات حرس المنشآت النفطٌة""قوات رباسة أركان الجٌش" كٌانا عسكرٌا و هً ما ٌسمى ب 12الجهة األخرى ٌصطؾ مع حكومة طبرق 

" و " صاعقة21كتٌبة "و "  دبابات204كتٌبة "و"  التابعة للجٌش319كتٌبة "و "كتٌبة حسن الجوٌفً""صحوات المناطق"و " كتابب رشنافة"و " درع الؽربٌة" 

  .126محمد عبد الحفٌظ الشٌخ ، مرجع سابق ، ص : -، أنظر " كتٌبة محمد المقرٌؾ"وأخٌرا " قوات الصاعقة

:  ، متحصل علٌه من 6 ، ص 2014 دٌسمبر 16، مركز الجزٌرة للدراسات ، " السٌاقات الدستورٌة لألزمة السٌاسٌة فً لٌبٌا " عمر خٌري ، - 
1
  

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/Politics%20in%20Libya.pdf , (2014-12-29). 
  ًجنوب لٌبٌا الجولة األولى من الحوار بٌن الفرقاء السٌاسٌٌن اللٌبٌٌن برعاٌة األمم المتحدة ، و أعلن " ؼدامس "  فً 2014 سبتمبر 29 عقدت ف 
أن الحوار جرى فً أجواء بناءة و اٌجابٌة و أن المجتمعٌن اتفقوا على بدء العملٌة السٌاسٌة و مناقشة كل " برناردٌنو لٌون " بعثة األمم المتحدة لدى لٌبٌا ٌس رئ

بٌن االطراؾ السٌاسٌة و العسكرٌة فً مناطق شرق لٌبٌا و ؼربها لكن " 2ؼدامس " أعلنت األمم المتحدة تنظٌم جولة حوار 2014 دٌسمبر 9القضاٌا ، وفً 

 انطلقت 2015 جانفً 14 بعد فشله فً تحقٌق التوافق بٌن األطراؾ اللٌبٌة ، و فً 2المبعوث الدولً عاد و أعلن فً الموعد المقرر نفسه تؤجٌل جولة ؼدامس 

الجولة األولى من الحوار فً جنٌؾ بمشاركة الحكومة المعترؾ بها دولٌا و مقرها طبرق و أعضاء من مجلس النواب المنحل و عدد من الشخصٌات السٌاسٌة 

 جانفً أجرٌت جولة ثانٌة من الحوار فً جنٌؾ و تم االعالن 26دون مشاركة المإتمر الوطنً العام و الحكومة المنافسة التً تتخذ من طرابلس مقرا لها ، و فً 

 فٌفري 11 جانفً المشاركة فً الحوار بعد أن تقرر نقله الى لٌبٌا ، و فً 28عن موافقة أطراؾ الحوار على نقله الى لٌبٌا ، لٌقرر المإتمر الوطنً العام فً 

برناردٌنو لٌون "انطلقت الجولة الثالثة من الحوار الوطنً بٌن فرقاء األزمة برعاٌة األمم المتحدة فً مدٌنة ؼدامس ، و صرح ربٌس بعثة األمم المتحدة فً لٌبٌا 
 على الصعٌد الؽربً، بدا واضًحا أنَّ هناك انقساًما بٌن أن تلك الجولة تمٌزت بروح اٌجابٌة لدى المشاركٌن فٌها معبرا عن تفاإله بما لمسه لدى الطرفٌن ، و" 

كً، الذي ٌصر على أن المخرج ٌكمن فً تقاسم السلطة، بؽض النظر عن نتابج االنتخابات أو أي توافقات قانونٌة سابقة، وتجلى هذا يالموقؾ البرٌطانً واألمر
ا "جوان بوالشٌك"الموقؾ فً تصرٌح السفٌرة األمٌركٌة بالجزابر  ًٌ ، فً مقابل الموقؾ الفرنسً واإلٌطالً   التً جزمت بؤن الحل فً لٌبٌا لن ٌكون عسكر

المتشكك فً إمكانٌة نجاح الحوار، والذي تجلّت رسالته فً تصرٌح وزٌر خارجٌة إٌطالٌا بباولو جٌنتٌلونً، الذي أعلن فٌه استعداد بالده للتدخل العسكري فً 
 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظرلٌبٌا حال طلب األمم المتحدة ذلك

:، متحصل علٌه من " جلسات الحوار اللٌبً -"   

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/12/%D88A%D8%A8%D9%8A , (2015-12-29). 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/1221455696734Politics%20in%20Libya.pdf
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/12/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A


النواب ُب طربؽ أف سبسك ميليشيا فجر ليبيا بشرعية اؼبؤسبر الوطٍت العاـ اؼبنتهية كاليتو سيساىم بشكل كبَت ُب عرقلة 
اؼبشاكرات من أجل بلورة حلوؿ عاجلة لؤلزمة ، فيما اعترب الطرؼ اؼبقابل أف ؾبلس النواب قد انتهت شرعيتو حبكم احملكمة 

  . 1الدستورية 
 على االتفاؽ 2015 ديسمرب 17     بعد أكثر من سنة من اؼبفاكضات الشاقة كقعت األطراؼ الليبية يـو اػبميس 

السياسي ُب مدينة الصخَتات اؼبغربية ك أعلنت األطراؼ الليبية اؼبشاركة موافقتها على شكل االتفاؽ السياسي اؼبعلن من قبل 
األمم اؼبتحدة ، ك ينص االتفاؽ على تشكيل حكومة كفاؽ كطٍت تقود مرحلة انتقالية تنتهي باجراء انتخابات تشريعية بعد 
عاـ ، ك توسيع آّلس الرئاسي ليتكوف من تسعة أشخاص ، رئيس ك طبسة نواب ك ثبلثة كزراء دكؿ ، كما ينص على أف 

ؾبلس النواب ك يبثل السلطة التشريعية ، كؾبلس الدكلة ك ىو دبثابة : السلطة تتشكل من ثبلث مؤسسات دكلة رئيسية ىي 
غرفة برؼبانية استشارية ك ؾبلس رئاسي ، ك تنقل كافة صبلحيات اؼبناصب العسكرية ك اؼبدنية ك األمنية العليا اؼبنصوص عليها 
ُب القوانُت ك التشريعات الليبية النافذة أب آّلس الرئاسي فور توقيع االتفاؽ ك يتم ازباذ أم قرار بإصباع ؾبلس رئاسة الوزراء  

2. 
تشكيل حكومة كفاؽ كطٍت جديدة هتدؼ إٔب توحيد الفصائل  2016جانفي  19  ُبأعلن آّلس الرئاسي اللييب      

من اثنُت كثبلثُت عضوا، على أف يعمل بالقرار من تاريخ ؿ تتشك ، اؼبتحاربة ُب الببلد دبوجب خطة تدعمها األمم اؼبتحدة
كمن أبرز أظباء الوزراء اؼبكلفُت، اؼبهدم الربغثي لوزارة  ، اعتماد ؾبلس النواب ؽبذه التشكيلة اؼبقًتحة، بكاملها كمنحها الثقة

بو سريويل لوزارة اػبارجية، كالطاىر سركز لوزارة اؼبالية، كخليفة عبدالصادؽ أالدفاع، كالعارؼ اػبوجة لوزارة الداخلية، كمركاف 
 ة لوزارة النفط، كشكلت التشكيلة امرأة كاحدة ىي أظباء األسطى لوزارة الثقاؼ

كصدر اؼبرسـو لتوقيع رئيس ؾبلس الوزراء كنوابو األربعة إضافة إٔب كزير شؤكف آّالس اؼبتخصصة ككزير شؤكف آّتمع اؼبد٘ب، 
ك ُب ، 3 اؼبعدؿ كىم السبعة الذين يشكلوف بكليتهم ؾبلس رئاسة الوزراء غبكومة الوفاؽ، كفق ما نص عليو اتفاؽ الصخَتات

 إٔب البدء ُب "مارتن كوبلر"دعا مبعوث األمم اؼبتحدة إٔب ليبيا  2016 مارس 17تصريح أدٔب بو لوكالة األنباء األؼبانية ُب 
، حيث تسيطر حكومة منافسة ذات خلفية إسبلمية،  تؤب حكومة الوفاؽ الوطٍت الليبية زماـ السلطة ُب العاصمة طرابلس

                                                                                                                                                                                                       
:، متحصل علٌه من  " حوار ؼدامس وؼٌاب القوى اللٌبٌة الفاعلة" هشام الشلوي ، : - أنظر كذلك -   

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014101481349598655.htm , (2015-12-28). 
ٌّر فً األجندة وأطراؾ الحوار:2ؼدامس :-"أنظر أٌضا-   /http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/49514: ، متحصل علٌه من "تؽ
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2
 : ، متحصل علٌه من " التوقٌع على اتفاق السالم فً الصخٌرات : لٌبٌا - " 

https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/943e7ba1-b993-4aff-9cca-b28635cc4d15 , (2015-12-27) .  
3

 : ، متحصل علٌه من "  حقٌبة وزارٌة 32تشكٌل حكومة الوفاق ب : لٌبٌا - " 

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/01/19/%D9%84%D9%8A%D8%A9.html , (2016-02-27). 

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/10/2014101481349598655.htm
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/49514/
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/49514/
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/943e7ba1-b993-4aff-9cca-b28635cc4d15
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/01/19/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%80-32-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html


أف يكوف ىناؾ نقل للسلطة من النظاـ القدٙب إٔب اغبكومة اعبديدة، كهبب أف وبدث ذلك " مؤكدا على ضركرة أف " ُب غضوف أياـ"
  . 1 "خبلؿ أياـ- بسرعة 

 :       ك فيما يلي عرض ألبرز مؤشرات اؼبشهد السياسي اللييب ما بعد الثورة 
 األحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في ليبيا  بعد الثورة : المطلب األول 

 قد  ُب ليبيا اباف حكم العقيد معمر القذاُب يعد ضربا من اػبياؿ، كك منظمات آّتمع اؼبد٘باغبديث عن األحزاب      
 كىو  ،أىم العوائق أماـ فبارسة عمل سياسي حر كمستقل” من ربزب خاف“شكلت طبيعة النظاـ الشموٕب الذم رفع شعار 

اف كاف قد  فالقول السياسية الليبية ال تزاؿ ُب مرحلة تطور ك ، نتج أحزابا كتشكيبلت سياسية مشوىة بعد سقوط النظاـأما 
 .ظهر بعد الثورة الكثَت من الكيانات السياسية كىو ما اعتربه مراقبوف أمرا طبيعيا بعد تصحر سياسي داـ لعقود

 األحزاب السياسية في ليبيا بعد الثورة : الفرع األول 
 ُب أعقاب * على تشكيل األحزاب السياسية ألغى آّلس الوطٍت االنتقإب القيود اليت كانت مفركضة ُب عهد القذاُب     
 أنبية كبَتة لؤلحزاب السياسية ، فعلى سبيل 2011 أكت 3 فيفرم ، اذ أعطى االعبلف الدستورم الصادر ُب 17ثورة 

أف تعمل الدكلة على اقامة نظاـ سياسي ديبقراطي مبٍت على التعددية السياسية ك اغبزبية ك ذلك ّٔدؼ "  منو أب 4اؼبثاؿ تشَت اؼبادة 

تكفل الدكلة حرية تكوين األحزاب ك اعبمعيات ك سائر "  على أف 15، كما تؤكد اؼبادة  " التداكؿ السلمي الديبقراطي على السلطة
 العامة ، ك اآلدابمنظمات آّتمع اؼبد٘ب ، ك يصدر قانوف بتنظيمها ، ك ال هبوز انشاء صبعيات سرية أك مسلحة أك ـبالفة للنظاـ العاـ أك 

 أصدر آّلس الوطٍت االنتقإب قانوف تنظيم األحزاب 2012 مام 2 ، ك ُب 2 " غَتىا فبا يضر بالدكلة ك كحدة الًتاب الوطٍت
 ك نبا اؼبنظماف لنشاط 2012لسنة  (30)اضافة أب القانوف بشأف ضوابط الكيانات السياسية رقم  (29)السياسية رقم 

 حزبا بتوجهات ـبتلفة ،  كقد شكلت 200األحزاب ك الكيانات السياسية ، ك ىو ما فتح آّاؿ لظهور ما يزيد عن 
النزعات االسبلمية اؼبعتدلة ك السلفية ك القومية ك الليربالية ك اليسارية أحزابا ُب حُت عكست أحزاب أخرل مرجعيات ؿبلية 

 ألبرز األحزاب السياسية اليت تتمتع باؼبكانة األىم ُب الساحة السياسية الليبية بإهباز ، ك يبكن االشارة 3أك قبلية أك اقليمية
: فيما يلي 
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 : ، متحصل علٌه من " كوبلر ٌدعو حكومة الوفاق الوطنً الى تولً السلطة فً لٌبٌا - " 

http://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9D8%D9%8A%D8%A7/a-19126536 , (2016-03-20). 
*
 مع ذلك و رؼم حظر تؤسٌس األحزاب السٌاسٌة فإن االنتماءات الفكرٌة و السٌاسٌة المعارضة كانت واضحة بمعالمها و ألوانها فً الشارع اللٌبً  

فكانت فً لٌبٌا قٌادات اقلٌمٌة لفروع أحزاب سٌاسٌة قومٌة و دٌنٌة بكل أنواعها و انحٌازاتها الٌمٌنٌة و الٌسارٌة المتشددة و المعتدلة و التً كان لها صداها فً 
الشارع اللٌبً كتنظٌم جماعة االخوان المسلمٌن ، حزب البعث االشتراكً ، حركة القومٌٌن العرب ، حزب التحرٌر االسالمً ، للمزٌد من التفصٌل حول نشؤة ، 

  .310-264ابراهٌم فتحً عمٌش ، مرجع سابق ، ص ص : - قادة و نشاط هذه األحزاب ، أنظر 

:  ، متحصل علٌه من 1، ص " األحزاب السٌاسٌة فً لٌبٌا الجدٌدة بٌن النظرٌة و التطبٌق " مصطفى خشٌم ، - 
2
  

http://arabsi.org/attachments/article/615/%D8%A7%D9%84%DD8%B2%D8%A7%DD9%82.pdf , (2014-12-11). 
،ثورات الخالص من االستبداد : لربٌع العربً أحمد الخمسً و اخرون ، ا:  ، فً« تحدٌات العملٌة االنتقالٌة فً لٌبٌا »بول سالم ، أماندا كادلٌك  ،- 
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  يضم ك  على يد أحد السياسيُت القبلئل اؼبتمتعُت باػبربة ؿبمود جربيل 2012تأسس شهر فيفرم : ربالف القول الوطنية
   . حزبا صغَتا إضافة إٔب مئات الشخصيات اؼبستقلة كمنظمات آّتمع اؼبد٘ب44التحالف 

  من طرؼ ؿبمد الصواف2012ُب شهر مارس ك ىو الفرع السياسي غبركة االخواف ًب تأسيسو :حزب العدالة ك البناء 
 ؿبمد" باػبرطـو ُب السوداف من طرؼ السفَت اللييب السابق ُب اؽبند 1981أنشأت سنة :  ليبيا اعببهة الوطنية إلنقاذ 

 انتخابات  داء ىذا اغبزب  ُب أك بالرغم من كونو يعترب من أقدـ اغبركات اؼبعارضة للنظاـ السابق فإف " يوسف اؼبقريف     
  .1ٓب يكن جيدا نظرا لنشأتو ك تطوره ُب اػبارج طيلة السنوات الثبلثُت األخَتة  2012اؼبؤسبر الوطٍت العاـ سنة 

  شكلو كل من عبد اغبليم بلحاج ك الشيخ علي الصبليب صاحب النفوذ ك التأثَت : التجمع الوطٍت للحرية ك العدالة ك التنمية
، ك الذم أكد أف أىداؼ اغبزب تستند أب تفسَت معتدؿ للعقيدة ك أنو أكثر كطنية ُب نواياه من االسبلميُت ، فيما يقوؿ 
منتقدكه أف ركابط قادة اغبزب مع قطر زبفي أجندة اجتماعية ك سياسية أكثر ؿبافظة ، كحسب اؼبتتبعُت من اؼبرجح أف 

 .2 يكوف ؽبذا اغبزب كجود كبَت ُب طرابلس ك يبكن أف يكوف اما منافسا ؿبتمبل أك شريكا عبماعة االخواف اؼبسلمُت

      ك من خبلؿ تتبع بعض االعبلنات التأسيسية لؤلحزاب السياسية اعبديدة ُب ليبيا يتضح كجود مبطية ؽبذه األحزاب أب 
درجة سبكننا من القوؿ بأف مبادئها متكررة بشكل ملموس ، كباستثناء التحالف الوطٍت ك أب حد ما حزب العدالة ك البناء 

 :3يبلحظ أف بقية األحزاب األخرل تتسم بالنمطية ك ذلك على النحو التإب 
  تقارب مسميات األحزاب اليت تأسست حيث يبلحظ مثبل تكرار مصطلح أحزاب الوسط أك الوسطية ، أك اغبزب اللييب أك

 .الديبقراطي على العديد من األحزاب اعبديدة 
  عدـ النضوج السياسي للكثَت من األحزاب حيث يبلحظ مثبل أف بعضها يتم االعبلف عنها بشكل شخصي أك ُب اطار قبيلة

 .معينة األمر الذم يرجح تغليب رابطة الدـ على اؼبصلحة السياسية اليت تقاـ على أساسها األحزاب اؼبعاصرة
  اػبلط بُت اؼببادئ ك األىداؼ حيث تشَت العديد من البيانات التأسيسية لؤلحزاب الليبية أب مبادئ عامة ال يبكن أف تكوف

 .ىدفا قابل للتحقيق على أرض الواقع 
  عدـ سباشي اؼببادئ اؼبعلن عنها مع أيديولوجية اغبزب حيث يبلحظ مثبل أف بعض األحزاب تعلن ُب بياناهتا التأسيسية على

الوسطية ُب الوقت الذم تطالب فيو بتغيَت األكضاع القائمة األمر الذم يصنفها ُب خانة اليسار اؼبتطرؼ ، أك كأف تدعي 
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أحزاب أخرل الوسطية ك تطالب ُب نفس الوقت بتطبيق الشريعة االسبلمية كمصدر كحيد للقانوف ُب ليبيا اعبديدة ، ك ىو ما 
 .يصنفها ُب خانة اليمُت اؼبتطرؼ 

  التأكيد على مبادئ ليس ؽبا عبلقة بوظائف ك نشاطات األحزاب السياسية ك من أمثلة ذلك تكرار البيانات التأسيسية ؼببدأ
 . فصل السلطات الذم وبدده دستور الببلد ُب العادة بعد االستفتاء عليو من قبل الشعب ككل 

     عموما تفتقد األحزاب اليت ًب االعبلف عن تشكيلها حىت اآلف ُب ليبيا أب اؼبكونات ك العناصر اليت سبيز األحزاب ُب 
النظم الديبقراطية ، ك ينطبق عليها ما يراه الباحث ؿبمد نور الدين أفاية بشأف األحزاب السياسية ُب دكؿ الثورات العربية من 

عاجزة أف تعلب دكر الفاعل السياسي ك االجتماعي دبا وبقق قباح االنتقاؿ الديبقراطي ألهنا حباجة للقطع مع القبيلة ك الغنيمة ك " أهنا 

 مع ذلك ك على الرغم من غياب الثقافة السياسية لؤلحزاب ،1"كأف ال تعتمد الشعارات ك التحريض ك الشعبوية العامية ... العقيدة 
 فيفرم يعترب ملموسا ك يشَت من ناحية أب بركز عدد 17ُب ليبيا اعبديدة إال أف زخم اغبراؾ السياسي القائم منذ قياـ ثورة 

كبَت من األحزاب اليت قد ال تتسع ؽبا الساحة السياسية ُب ليبيا اعبديدة ، كما يعكس من ناحية أخرل عدـ نضوج مفهـو 
اغبزبية لدل البعض ، لكن تاريخ األحزاب السياسية يؤكد على أف بداية عملية التحوؿ الديبقراطي ترتبط ُب الغالب بعدـ 

نضوج حزيب من ناحية ك كثرة األحزاب السياسية من ناحية أخرل ، ك األكيد أف الديبقراطية ك دكر األحزاب السياسية فيها 
هبسد عملية تراكمية ربتاج أب كقت كاُب ، كالشك أف ليبيا اعبديدة ربتاج أب كقت كاُب لكي تتشكل األحزاب السياسية 

 . ك تؤدم الوظائف اؼبناطة ّٔا 
 منظمات المجتمع المدني في ليبيا بعد الثورة : الفرع الثاني 

      لقد عاٗب آّتمع اؼبد٘ب ُب ليبيا ك كل أمباط ك مستويات العمل األىلي من ىيمنة الدكلة ك تسلطها ك ذلك سواء تعلق 
تاريخ العمل اعبمعياٌب ُب ليبيا تاريخ " األمر بالنظاـ اؼبلكي أك بنظاـ القذاُب، لذلك ك كما يعترب الباحث منصف كناس فإف 

، فمثلت ليبيا القذاُب مبوذجا ُب التعامل مع آّتمع اؼبد٘ب عكس مثلما يستخلص ؿبمد " تقطاعات ك ليس تاريخ تراكمات
، اذ كاف لزاما على النقابات ك الركابط اؼبهنية اعبماعية االلتزاـ بالسياسة العامة للدكلة " كوربورتارية الدكلة" زاىي اؼبغَتيب 

اليت سبلك كحدىا حق انشاء أك حل ىذه التنظيمات ، لذلك ٓب ربتل منظمات آّتمع اؼبد٘ب أم فضاء مستقل ك منفصل 
 ، لذلك فإف غياب ىذا اؼبكوف ُب ليبيا هبعل عملية االنتقاؿ أكثر *عن الدكلة بل اعتربت جزءا من آليات النظاـ السياسي
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  19 و قانون رقم 1970 لسنة 111 جمعٌة تم تسجٌلها وفقا لقانون الجمعٌات األهلٌة رقم 95 الى 90 تراوح عدد الجمعٌات  فً عهد القذافً ما بٌن -

: إلعادة تنظٌم الجمعٌات األهلٌة و الذي كان ٌوصؾ بقانون كبت الجمعٌات األهلٌة و تقٌٌدها ووضعها فً مسار النظام ، أنظر 2001لسنة   

:  ، متحصل علٌه من 14 ، ص 2012، جوان  (لٌبٌا)، مإسسة المستقبل " الواقع و التحدٌات : المجتمع المدنً "ولٌد الصالحً ، خلٌل جبارة ، -   

http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/Publications/% D8%A7%D8%B3%D8%A7.pdf , (2013-05-07). 

http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/Publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.pdf


، ك بعد اسقاط نظاـ القذاُب شهدت الساحة الليبية بركز عدد كبَت من 1عرضة للفشل ُب ربقيق أم مستول من الديبقراطية 
 منظمة ك صبعية تعددت ك اختلفت أحجامها ك 1900 ك 1800منظمات آّتمع اؼبد٘ب  يًتاكح عددىا حاليا ما بُت 

طبيعتها حبسب الفئات ك اؼبناطق اعبغرافية اليت تستهدفها ، ك كاف ؽبذه اؼبنظمات دكر ىاـ ُب كالدة العديد من الكيانات 
السياسية اليت تقدمت بالًتشح النتخابات اؼبؤسبر الوطٍت العاـ،ك ىو ما جعلها تلعب دكرا مؤثرا على اؼبشاركة السياسية 

 .2كؿباكلة رسم معآب النظاـ اللييب اعبديد 
     ك قد عملت منظمات آّتمع اؼبد٘ب اليت نشأت حديثا اثر اندالع الثورة على تنظيم مبادرات اغاثة خَتية لبلستجابة 

 2011 أكتوبر23للحالة اليت فرضتها الثورة على األرض ك تقدٙب اؼبساعدات الطبية ك الغذائية ، ك عقب اعبلف التحرر ُب 
ربولت اىتمامات اؼبنظمات ك اعبمعيات أب قضايا التوعية دبوضوعات اؼبصاغبة الوطنية ك السلم األىلي ك اغبوار ك اؼبواطنة 
ك الديبقراطية ك العدالة االنتقالية ك حقوؽ االنساف ك الشفافية ك قضايا اؼبركزية ك البلمركزية ك الفدرالية ، باإلضافة أب دعم 

، ك اؼببلحظ أف منظمات آّتمع اؼبد٘ب الناشئة ُب ليبيا سبيزت بغلبة 3ك تقوية مشاركة اؼبرأة ك الشباب ُب اغبراؾ السياسي 
الطابع اعبهوم أك احمللي اضافة أب أف الكثَت منها تعرضت للتشرذـ ك االنقسامات ك االنشقاقات دبا يعكس عدـ القدرة 
على تبٍت ك استيعاب الرؤل اؼبختلفة ، فضبل عن ذلك يظل آّتمع اؼبد٘ب ُب الكثَت من اغباالت متعمدا على االدعاء 
بشرعية اكتسبها أثناء الثورة ك اغبرص على استثمار ىذه الشرعية ك ىو ما خلق دينامية صراعية ُب عبلقات اؼبنظمات 

ببعضها ، حيث تقـو اؼبنظمات اؼبرتبطة باألحزاب بشكل خاص باستخداـ ىذه األداة ك ىو ما هبعل آّتمع اؼبد٘ب يدخل 
 دائرة الصراع اغبزيب ك ينحرؼ عن أىدافو ك 

 وبوؿ ُب الوقت ذاتو دكف نشوء أم كتلة حرجة للتأثَت ُب السياسة ، كال هبعل آّتمع اؼبد٘ب اؼبستقل قادرا على منافسة 
 . 4 منافسة منظمات تتسلح باؼبوارد اؼبادية ك بالشرعية الثورية 

 العملية االنتخابية في ليبيا بعد الثورة : المطلب الثاني 
 يوما عن 240 من قبل آّلس الوطٍت االنتقإب مدة 2011 أكت 3      حدد االعبلف الدستورم اؼبؤقت الصادر ُب 

اعبلف التحرير موعدا إلجراء انتخابات اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ، ك ًب انشاء اؼبفوضية العليا لبلنتخابات كهيئة كطنية ـبولة 
 الصادر عن آّلس الوطٍت 2012 لسنة 3باإلشراؼ على اجراء انتخابات اؼبؤسبر الوطٍت العاـ دبوجب أحكاـ القانوف رقم 

 ك حددت 2012 جواف 23االنتقإب ، كما أصدر قانوف بشأف انتخاب اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ٍب اصدار قانوف االنتخابات ُب 
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 لؤلحزاب 80 منها للمرشحُت اؼبستقلُت ك 120 عضو منتخب  200منو عدد أعضاء اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ب  (30)اؼبادة 
 60 مقعد للمنطقة الغربية ك 100ك االئتبلفات اؼبختلفة ،  ك ًب توزيع مقاعد اؼبؤسبر الوطٍت على اؼبناطق اعبغرافية بواقع 

 أم ُب 2012 جويلية 7 مقعدا للمنطقة اعبنوبية ، بناءا على ىذا التوزيع خاضت ليبيا بتاريخ 40مقعدا للمنطقة الشرقية ك 
اليـو احملدد برغم التشكيكات اليت سبقت اجراءىا ك شهدت مشاركة كثيفة ك أجواء أمنية مناسبة بعكس كل التوقعات ، 

، ك حسب التقارير  (قوائم) كيانا سياسيا 374ك  (مستقبل) مًتشحا فرديا 2639تنافس للفوز دبقاعد اؼبؤسبر الوطٍت  العاـ 
 من اصبإب اؼبسجلُت بأصواهتم ك تعترب نسبة % 62 ك أدٔب ما نسبتو 2865937بلغ العدد االصبإب العاـ للمسجلُت 

جيدة ، ك سبيزت االنتخابات حبضور كثيف للمراقبُت الدكليُت ك احملليُت الذين اكدت تقاريرىم حسن االعداد ك التنظيم ك 
  .1نزاىة االنتخابات مع تسجيل بعض اؼببلحظات اؽبامشية

    ك قد اختلفت توجهات ك طركحات القول السياسية اليت اشًتكت ُب االنتخابات بُت االسبلميُت ك العلمانيُت ك 
 :2القوميُت ك سيطرت على اؼبشهد السياسي طبسة أقطاب متنافسة يبكن كضعها ُب الًتتيب االٌب 

 آّلس الوطٍت االنتقإب ك ما وبتويو من معارضُت ناشطُت ُب ظل النظاـ السابق ، فضبل عن عناصر منشقة عنو. 
 القادة اؼبيدانيُت الذين أفرزهتم الثورة ك الذين أصبح ؽبم دكر بارز ُب مرحلة االنتخابات كعبد الكرٙب بلحاج كأضبد با٘ب 
  اعبماعات االسبلمية الناشطة ُب ليبيا ك اليت تستند على قاعدهتا التنظيمية اليت يعود تأسيسها أب شبانينات القرف اؼباضي ، ك

 .ما تتمتع بو من دعم شعيب 
  معارضة اؼبهجر اليت تتميز عن غَتىا من النخب بامتبلكها رؤية سياسية أكثر تفصيبل بالرغم من بعض القصور الذم يشوب

 .رؤاىا ُب ما يتعلق باؼبستقبل 
  النخبة السياسية ذات اػبلفية القبلية ك اليت تسعى إلثبات كجودىا على الساحة السياسية. 

 مقعد 80 مقعدا من ؾبموع 39     أفضت النتائج النهائية لبلنتخابات أب التصريح بفوز ربالف القول الوطنية ب 
 مقاعد ، 3 مقعدا ك غنم حزب اعببهة الوطنية ب 17ـبصص للكيانات السياسية ، ك ربصل حزب العدالة ك البناء على 

ُب حُت فاز كل من اغبزب الوطٍت الوسطي ك حزب الوحدة من أجل األمة ك حزب كادم اغبياة للديبقراطية ك التنمية 
 نائبا 120 كيانا سياسيا اخر على مقعد لكل منها ، ك ُب اطار التنافس باألغلبية ًب انتخاب 15دبقعدين ، ك ربصل 

 دائرة انتخابية فرعية اعتمد فيها التصويت باألغلبية ربصلت من بينهم امرأة كاحدة 73 من صبلة 69للمؤسبر الوطٍت العاـ ُب 

                                                           
 .3، مرجع سابق  ، ص " تشكل الجسم السٌاسً فً لٌبٌا-" 
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جامعة الكوفة ، : ، العراق مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة و السٌاسٌة ، « تحدٌات التحول الدٌمقراطً و بناء الدولة فً لٌبٌا»أمنة محمد علً ، :- أنظر كذلك -

  . 244 ،  ص 2013 ،17العدد

 . 245المرجع نفسه ، ص -
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، ك قد مثل فشل االحزاب االسبلمية اؼبفاجأة الكربل ؽبذه االنتخابات فقد كاف من اؼبتوقع أف يستفيد 1فقط على مقعد 
حزب العدالة ك البناء من الفوز اعبهوم لؤلحزاب االسبلمية ُب كل من تونس ك مصر ، ُب حُت كاف من اؼبتوقع أف يستفيد 
حزب الوطن ك ىو حزب اسبلمي بارز اخر من اعبدارة اليت اكتسبها عبد اغبكيم بلحاج كقائد عسكرم أثناء الثورة إال أنو 
فشل ك ٓب وبصل حىت على مقعد كاحد ُب معقلو ببنغازم ، ك يبكن ارجاع ىذا االخفاؽ أب عدـ كجود بيئة اجتماعية ك 

سياسية مبلئمة لنجاح أطركحات ك رؤل ك برامج ىذه االحزاب كما ُب تونس ك مصر ، فالليبيوف بطبيعتهم ؾبتمع اسبلمي 
ؿبافظ يبارسوف االسبلـ بركح ك مبط كسطي دكف مغاالة ك بالتإب ىناؾ ثقافة استهجاف لكل فرد أك صباعة أك حزب وباكؿ 

 .االستعراض الديٍت ك تسييس أك توظيف الدين لتحقيق مكانة أك موضع أك مصلحة اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية 
 نظمت انتخابات اؽبيئة التأسيسية لصياغة الدستور دبوجب االعبلف الدستورم بصيغتو اؼبعدلة 2014 فيفرم 20      ك ُب

لعاـ  (8)ك قانوف رقم  (قانوف االنتخابات) 2013لعاـ  (17) ك قانوف رقم 2013 أفريل 9من قبل اؼبؤسبر الوطٍت بتاريخ 
ك اللوائح الصادرة من ؾبلس اؼبفوضُت للمفوضية ، ك اؼببلحظ  (خبصوص انشاء اؼبفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات) 2013

أف ىذا االطار القانو٘ب كفر أساسا إلدارة االنتخابات ُب بعض اعبوانب إال أنو ٓب يف بشكل كامل بالتزامات ليبيا الدكلية 
خبصوص اقامة انتخابات ديبقراطية ، ك قد شكل االفتقار لبلقًتاع اؼبتساكم بسبب االختبلفات الكبَتة ُب عدد السكاف ُب 
الدكائر االنتخابية اؼبختلفة ك القيود على حقوؽ الًتشح ك حق الناخبُت ُب الطعن مصدر قلق خاص ، باإلضافة أب ذلك 
فقد خلق استخداـ نظامُت انتخابيُت مع كجود أحكاـ ـبتلفة لتخصيص مقاعد للمرأة ك آّموعات االثنية ك العرقية نوعا 

 .2من االرتباؾ بُت األطراؼ أصحاب اؼبصلحة 
      كقد ساد التوتر ك طغى العنف على أجواء االنتخابات بينما قاطعت بعض األقليات االثنية ، ك ُب يـو االقًتاع فتح 

 من الناخبُت % 50  ُب صبيع أكباء الببلد ك قدرت اؼبفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات أف أقل من * مركزا انتخابيا 1496
 مارس عقد مؤسبر صفحي ًب االعبلف فيو عن النتائج 1ا ، ك ُب  ناخب910 مليونا كألفا كاؼبسجلُت ك الذين بلغ عددىم

 مارس اعادة االقًتاع 25 مقعدا ُب ىيئة صياغة الدستور ، ك قرر اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ُب 60 مقعدا من أصل 47النهائية ؿ 

                                                           
 . 6، مرجع سابق ، ص " تقرٌر فرٌق االتحاد االوروبً لتقٌٌم االنتخابات فً لٌبٌا - "

1
  

:  ، متحصل علٌه من 4 ، ص 2014، مركز كارتر ، مارس  " 2014انتخابات الهٌبة التؤسٌسٌة لصٌاؼة مشروع الدستور فً لٌبٌا - " 
2
  

http://www.cartercenter.org/resources / publications/election_reports/drafting-arabic-final.pdf , (2014-03-29). 
*

  محطة اقتراع ٌوم االنتخاب115 و بسبب المخاوؾ األمنٌة الناجمة عن الهجمات على مراكز االقتراع و ممانعة بعض الجهات لالنتخابات لم تفتح -

 محطة منها على اؼالق أبوابها خالل الٌوم االنتخابً ، و تم 34كما أجبرت  ( مركزا كانوا مخصصٌن للمكون األمازٌؽ34ًبما فً ذلك )أبوابها على االطالق 

 فٌفري ، و أعلنت المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات أنها ستمضً قدما بفتح محطات 26تؤجٌل االقتراع لهذا المراكز و اعادة تحدٌد موعد جدٌد لها فً 

 مركزا كما تم انشاء مراكز اقتراع خاصة بالنازحٌن و العاملٌن فً الحقول النفطٌة ، 22االقتراع و أسفرت الجهود الرامٌة الى استبناؾ التصوٌت الى فتح 

  .6المرجع نفسه ، ص : - أنظر

http://www.cartercenter.org/resources%20/%20publications/election_reports/drafting-arabic-final.pdf


،ك 1 فيفرم ،كما قرر اجراء انتخابات للمقعدين اؼبخصصاف لؤلمازيغ 26ك 20ُب الدكائر اليت تعطل االقًتاع فيها يومي 
 . حبلوؿ هناية العاـ كانت اؽبيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد أصدرت توصياهتا األكلية ك طرحتها للتشاكر العاـ

 لتشكيل ؾبلس 2014 جواف 25     كما شابت اؼبقاطعة ك العنف ك البفاض عدد اؼبصوتُت االنتخابات اليت انعقدت ُب 
 عضوا ك الذم استبدؿ اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ، ك بسبب اؼبقاطعة ك انعداـ األمن ًب 200اؼبكوف من " الربؼباف اعبديد"النواب 
 من أعضاء الربؼباف اعبديد ُب طربؽ شرقي الببلد 158 مقعدا فحسب ، ك ُب أعقاب االنتخابات اجتمع قرابة 188شغل 

عبد اهلل " عضوا برؼبانيا ىذه اػبطوة ، ك ُب األكؿ سبتمرب اختار الربؼباف 30متذرعُت دبخاكؼ أمنية ُب طرابلس ك قاطع قرابة 
لشغل منصب رئيس كزراء ليبيا ك ُب خطوة مناكئة للربؼباف اؼبًتكز ُب طربقة أعلن بعض أعضاء اؼبؤسبر الوطٍت العاـ " الثٍت

 نوفمرب أصدرت احملكمة العليا الليبية حكما يقضي 6لشغل منصب رئيس الوزراء ، ك ُب " عمر اغباسي " السابق اختيارىم 
 ك رفض الربؼباف *بعدـ دستورية أحد تعديبلت االعبلف الدستورم الذم مهد السبيل أب قانوف انتخابات ؾبلس النواب

ك أعلنوا أهنم جهة " اؼبؤسبر الوطٍت العاـ " اؼبنتخب قرار احملكمة العليا ، كما اجتمع بعض أعضاء آّلس التشريعي السابق 
 التشريع الشرعية ك طالبوا حبل ؾبلس النواب 

 . 2ليدخل الطرفاف ُب نزاعات مسلحة 
 خطوة مؤسساتية 2011    خبلصة القوؿ ، لقد مثلت ـبتلف احملطات االنتخابية اليت شهدهتا ليبيا بعد ثورة فيفرم 

مطلوبة للتقدـ بليبيا ك أثبتت أف ىناؾ تصميما للمضي قدما بالتحوؿ الديبقراطي ُب الببلد بالرغم من الظركؼ السياسية 
الصعبة ك اؼبخاكؼ األمنية اؼبثَتة للقلق ، ىذا ك تؤكد الصعوبات االجرائية ك اؼبستويات اؼبنخفضة من اؼبشاركة على اغباجة 
اؼبلحة للمزيد من اغبوار السياسي لضماف استمرار صبيع الليبيُت كجزء من العملية االنتقالية ك أف يتمكنوا من االسهاـ ُب 
تشكيل مستقبل دكلتهم ، ك ؽبذا األمر أنبية باألخص قبل اجراء أم عمليات انتخابية مقبلة حىت يتسٌت للهيئة اؼبنتخبة أف 

 .سبثل ارادة الشعب اللييب بشكل فعاؿ 
 مسار المصالحة الوطنية و العدالة االنتقالية في ليبيا : المطلب الثالث 

      احتلت قضية اؼبصاغبة الوطنية ك العدالة االنتقالية كال تزاؿ موقعا مركزيا ُب النقاش الدائر ُب األكساط السياسية الليبية 
ك  بادر آّلس الوطٍت االنتقإب بإصدار قانوف بشأف ارساء اؼبصاغبة الوطنية 2012 فيفرم 26ما بعد الثورة ، ك ُب 

                                                           
 . 37المرجع نفسه ، ص - 

1
 

*
  باعتبار أن اصدارها خالؾ الالبحة الداخلٌة للمإتمر الوطن2014ً مارس 11 من االعالن الدستوري و التً سبق تعدٌلها فً 30/11ابطال الفقرة - 

  .6عمر خٌري ، مرجع سابق ، ص : - و هو ما ٌترتب علٌه بطالن االنتخابات التشرٌعٌة لمجلس النواب ، أنظر 

:  ، متحصل علٌه من 1 ، ص 2015، منظمة هٌومن راٌتس ووتش ، جانفً " لٌبٌا : 2015التقرٌر العالمً - " 
2
  

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/libya_ar_2.pdf , (2015-04-09).  
 تعنً المصالحة الوطنٌة فً أبسط معانٌها عملٌة للتوافق الوطنً على أساسها تنشؤ عالقة بٌن األطراؾ السٌاسٌة و المجتمعٌة قابمة على التسامح 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/libya_ar_2.pdf


العدالة االنتقالية ّٔدؼ ترسيخ السلم االجتماعي ك ردع انتهاكات حقوؽ االنساف ، بيد أف ىذا القانوف قوبل بانتقادات 
عديدة أبرزىا أنو أعطى األكلوية للمصاغبة الوطنية على مصطلح العدالة االنتقالية ك أنو صدر على عجل دكف مناقشتو 

بالشكل الكاُب ك دكف اشراؾ آّتمع اؼبد٘ب ك ضحايا النظاـ السابق ك ذكيهم ُب اغبوار حولو، كما جاء القانوف قاصرا عن 
استيعاب العدالة االنتقالية كعملية ك ليست ؾبرد ىيئة لتلقي اؼبنازعات اليت تعرض عليها كما ٓب يعاِب التعقيدات القانونية 

 إلقرار الربؼباف اللييب ك بعد جداؿ كبَت *، ك قد أفضت ىذه االنتقادات ك غَتىا1اؼبتعلقة بالتقادـ ُب القانوف اعبنائي ك اؼبد٘ب 
 . حضركا اعبلسة 120 نائب عليو من أصل 97ك ذلك بعد موافقة ** 2013 سبتمرب 22قانوف العدالة االنتقالية ُب 

 من 200      ك قد ازبذت ليبيا عددا من اػبطوات لتحميل أعضاء النظاـ السابق مسؤكلية حكمهم ، اذ يتواجد حوإب 
 منهم أماـ احملكمة ُب طرابلس 38 مثل حوإب 2013كبار اؼبسؤكلُت ُب النظاـ السابق ُب السجوف الليبية ، ك ُب أكتوبر 

دبا ُب ذلك رئيس الوزراء السابق البغدادم احملمودم ككزير اػبارجية السابق عبد العاطي العبيدم ك رئيس اؼبخابرات السابق 
 من كبار اؼبسؤكلُت 40عبد اهلل السنوسي ، باإلضافة أب ذلك أرسلت السلطات الليبية طلبات اعتقاؿ أب األنًتبوؿ حبق 

السابقُت الذين ال يزالوف طليقُت دبن فيهم ابن عم القذاُب ك مساعده السابق أضبد قذاؼ الدـ ككزير الداخلية السابق ناصر 
 .2اؼبربكؾ ك ابنة القذاُب عائشة 

 الذم ًب اقراره ربت السبلح ك ؿباصرة ك اقتحاـ كزارٌب العدؿ ك ***      ك حسب اؼبتتبعُت قد يؤدم قانوف العزؿ السياسي
اػبارجية من قبل اؼبيليشيات اؼبسلحة أب تقويض فرص ربقيق اؼبصاغبة الوطنية ، لكوف ىذا القانوف يغامر ليس فقط بتوفَت 

                                                                                                                                                                                                       
و العدل و ازالة اثار صراعات الماضً لتحقٌق التعاٌش السلمً بٌن أطٌاؾ المجتمع كافة ، بما ٌضمن االنتقال الصحٌح للدٌمقراطٌة من خالل آلٌات محددة و 

  :وفق مجموعة من االجراءات ، أنظر 
األمانة العامة:مصر ، شإون عربٌة  ، « فبراٌر فً لٌبٌا 17 مسار المصالحة الوطنٌة و السلم االجتماعً بعد ثورة »محمد عبد الحفٌظ الشٌخ ، -   

  .68 -67 ، ص ص 2014 ، شتاء 160لجامعة الدول العربٌة ، العدد 
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*
  بضؽط من2012 أواخر شهر أفرٌل 38 و 37 و 35نشٌر أٌضا الى االنتقادات التً وجهت للمجلس الوطنً االنتقالً بعد اصداره للقوانٌن رقم -  

الكتابب المسلحة لحماٌتها من المحاكمة بسبب جرابم الحرب أو انتهاكات حقوق االنسان التً ربما ارتكبها أفرادها خالل الثورة ، و تتناقض هذه القوانٌن عملٌا 

 فقد 37 فٌفري ، أما القانون 17 العفو عن أي أعمال قد تعتبر ضرورٌة خالل ثورة 38 و35مع ما ٌسعى قانون العدالة االنتقالٌة لتحقٌقه ، اذ ٌمنح القانونان رقم 

بول سالم ، : -  ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 2012 جوان 14أقر لتجرٌم األفعال أو الكالم الذي ٌعتبر ضارا بجهود الثورة ، لكن تم الؽاء هذا القانون االخٌر فً 

  . 128أماندا كادلٌك ، مرجع سابق ، ص 
**

 معالجة ما تعرض له اللٌبٌون خالل النظام السابق من انتهاكات جسٌمة"  و فً مادته األولى  2013 لسنة 29ٌقصد بالعدالة االنتقالٌة فً القانون رقم  

و ممنهجة لحقوقهم و حرٌاتهم األساسٌة من قبل األجهزة التابعة للدولة عن طرٌق اجراءات تشرٌعٌة و قضابٌة و اجتماعٌة و ادارٌة ، و ذلك من أجل اظهار 
، "الحقٌقة و محاسبة الجناة و اصالح المإسسات و حفظ الذاكرة الوطنٌة و جبر الضرر و التعوٌض عن االخطاء التً تكون الدولة مسإولة بالتعوٌض عنها 

 :  ، متحصل علٌه من 2، ص "  بشؤن العدالة االنتقالٌة 2013 لسنة 29قانون رقم : - " أنظر 

http://www.aladel.gov.ly/main/uploads/sections/459_Transitional_Justice_Law.pdf  
:للمزٌد من التعمق فً مفهوم العدالة االنتقالٌة ، نشؤتها و أبرز تجاربها الناجحة ، أنظر -   

  ، 413 ، العدد 35مركز دراسات الوحدة العربٌة ، السنة : ، لبنان المستقبل العربً ، «المفهوم و النشؤة و التجارب : العدالة االنتقالٌة »أحمد شوقً بنٌوب ، -

  .152-129 ، ص ص 2013جوان 

 ، 22 ، ص 2013، مركز بروكنز الدوحة ، دٌسمبر " تحقٌق االستقرار من خالل المصالحة الوطنٌة : اعادة اعمار لٌبٌا " ابراهٌم شرقٌة ، - 
2
  

: متحصل علٌه من   

http://www.brookings.edu /papers/2013/12/03-libya-national-reconciliation-sharqieh/arabic.pdf , (2014-03-15). 
***

  وظابؾ 1969 سبتمبر 1 ٌنص على حرمان  فبتٌن من حقوقهم السٌاسٌة ، تضم الفبة األولى كل من تولى خالل الفترة من 2013ماي 5صدر فً  

http://www.aladel.gov.ly/main/uploads/sections/459_Transitional_Justice_Law.pdf


الظركؼ اؼببلئمة لنشوء معارضة قوية بل أنو يفتح الباب النقساـ أكثر تتضاءؿ أمامو القدرة ك الرغبة ُب التسامح ، ك ىو ما 
يعرض الديبقراطية الناشئة للخطر خصوصا اذا اعتمد منهج كاسع ُب تنفيذه ما يؤدم أب هتميش جزء كبَت من الشعب اللييب 

ك يهدد كحدتو ، ك ُب ىذا الصدد حذر ؿبمود جربيل من أف نصف مليوف شخص من ذكم اػبربة سيفقدكف كظائفهم 
نتيجة لتنفيذ قانوف العزؿ ك ُب ذلك ؿبو للذاكرة اؼبؤسساتية للدكلة الليبية ، ك قد ظهرت تداعيات ىذا القانوف ك بوضوح  ُب 

 بقيادة 2014عدد من األزمات األخَتة ك ُب ىذا السياؽ البد من القوؿ أف احملاكلة االنقبلبية الفاشلة األخَتة ُب فيفرم 
اللواء اؼبتقاعد خليفة حفًت هبب كضعها ُب اطار اؽبزات االرتدادية لقانوف العزؿ السياسي ك ؿباكلة القول ك الرموز اؼبستهدفة 

 ألغى ؾبلس النواب 2015 فيفرم 2 ، ك ُب 1من ىذا القانوف البقاء ك ضماف كجودىا ُب اػبريطة السياسية اؼبستقبلية لليبيا 
عضو من أعضاء  101اللييب قانوف العزؿ السياسي بعد جدؿ طويل بُت ـبتلف األطراؼ ك سبت عملية التصويت حبضور 

 . 2 ، و هو ما سٌمهد حسب المتتبعٌن لحكومة توافق المجلس
      ك ُب اطار التحديات اؼبرتبطة بتحقيق اؼبصاغبة الوطنية ربضر مسألة العدالة االنتقالية كمتغَت ذم أنبية كبَتة كونو 
شديد الصلة باقًتاب اؼبصاغبة الوطنية ، ك ىنا تربز ؾبموعة من التحديات القديبة أك اعبديدة ُب اطار مفهـو العدالة 

االنتقالية اليت يتوقف قباح العملية السياسية ك اؼبصاغبة الوطنية على طريقة التعاطي معها منها قضية اؼبساءلة ك العدالة ك 
الوالءات الفرعية ك اشكالية اؼبواطنة ، ك قضية العنف ك االرىاب ك االغتياؿ ك انتشار السبلح ك اؼبيليشيات غَت اؼبنضوية 
أب سلطة الدكلة ، كصراع النخب اغباكمة ك األحزاب ك قضية التوافقات السياسية ، كااللتزاـ ك التنصل ، ك التدخبلت 
االقليمية ك الدكلية ك مدل استعداد األطراؼ اؼبتنازعة للدخوؿ ُب اجراءات اؼبصاغبة ك تقدٙب التنازالت ك التضحيات من 
أجل اقباحها ، ك ذبنب كضع شركط تعجيزية لبلندماج ُب اؼبصاغبة الوطنية ك خاصة ُب ظل تنامي نوايا الثأر عند بعض 

اؼبنتمُت أب النظاـ اعبديد من النخب اليت كانت ؿبسوبة على النظاـ السابق ، اضافة أب ؿبدكدية التجارب الناجحة ُب اذباه 

                                                                                                                                                                                                       
وظٌفة منها منسقو القٌادات الشعبٌة االجتماعٌة و الوظابؾ التنفٌذٌة فً الدولة و بعض الوظابؾ الدبلوماسٌة و االكادٌمٌة  ( 18)أو مهام حددها فً 

و األجهزة االمنٌة و االتحادات الطالبٌة و اللجان الثورٌة و قٌادة القوات المسلحة ، و تشمل الفبة الثانٌة السلوك المإدي إلفساد الحٌاة السٌاسٌة و 

فبات منها المتعاونون مع األجهزة األمنٌة لنظام القذافً و من تكرر منه تمجٌد  (8)االقتصادٌة و االدارٌة خالل الفترة المشار الٌها و حددها ب 

 فٌفري و من ساهم فً قتل أو سجن مواطنٌن لٌبٌٌن و من تورط فً نهب 17للنظام السابق و الكتاب األخضر ، و من اتخذ موقفا معادٌا لثورة 

 وظٌفة من 11أموال الشعب أو أثرى على حسابه ، وال ٌحق لألشخاص المشمولٌن بالقانون تولً المناصب و الوظابؾ القٌادٌة و قد حددها فً 

هٌبة تطبٌق "بٌنها رباسة أو عضوٌة الهٌبات التشرٌعٌة أو الرقابٌة أو التؤسٌسٌة و الوظابؾ السٌادٌة فً الدولة ، كما أنشؤ هٌبة مستقلة تسمى 

 :و تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة ، أنظر " معاٌٌر تولً المناصب العامة 
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  .105 ، ص 2015 ، جانفً 431العدد 

:، متحصل علٌه من " البرلمان اللٌبً المنحل ٌلؽً قانون العزل السٌاسً - " 
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/2/3/%D8%A7%D9%84%D81% 8%B3%D9%8A , (2015-04-02). 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/2/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A


،عموما ك لتحقيق اؼبصاغبة ك 1اؼبصاغبة باستثناء بعض اغباالت اليت حققت قباحات نسبية كحالة جنوب افريقيا ك اؼبغرب
 : 2العدالة االنتقالية ُب ليبيا ينبغي على النظاـ اعبديد

 .االلبراط ُب عملية ربقيق العدالة اعبزائية على أف ينقلب القصاص أب عدالة سياسية بل هبب تقييده حبكم القانوف-
االلتزاـ جبدكؿ عمل مبٍت على العدالة الًتميمية ك ذلك بتطبيق سياسات اعادة تأىيل الضحايا ك التعويض ؽبم مهما بلغت -

 .تكاليفها اؼبادية ك انعدمت جدكاىا السياسية 
تطوير سياسات اؼبكاشفة ك الشفافية ، فإزالة الستار عن اغبقائق اليت كقعت ُب اؼباضي توفر للنظاـ اللييب اعبديد فرصة -

 . ػبلق ؾبتمع صريح منفتح يكوف قادر على التعلم من عثرات اؼباضي 
 حقوق االنسان و الحريات السياسية في ليبيا بعد الثورة : المطلب الرابع 

      تواصلت انتهاكات حقوؽ االنساف ُب ليبيا بعد القضاء على النظاـ السابق ك أخذت أمباطا جديدة ، حيث برزت 
على كجو اػبصوص قضية اؼبمارسات الثأرية ذباه أعواف النظاـ السابق الفعليُت أك اؼبفًتضُت ُب ظل احتفاظ عدد كبَت من 

 2012اؼبواطنُت باألسلحة اليت توافرت ُب أيديهم أثناء الثورة ، ك قد أشار تقرير أصدرتو منظمة العفو الدكلية شهر فيفرم 
 أالؼ ؿبتجز 8أب عمليات اعتقاؿ ك تعذيب متكررة لؤلشخاص الذين زعم أهنم من أنصار القذاُب ، كما أف ىناؾ كبو 

  مازالوا ُب مرافق االحتجاز حوإب ثبلثة آالؼ منهم ُب عهدة اغبكومة ك البقية ربت سلطة اؼبيليشيات 2011موقوفُت منذ 
 أعرب 2013 مارس 14،  ك ُب 3كال يبكن ألغلب اؼبوقوفُت التواصل مع ؿبامُت أك اجراء مراجعات قضائية الحتجازىم 

ؾبلس األمن عن قلقو العميق من أعماؿ التنكيل ك االحتجاز التعسفي ك اغببس دكف كجو حق ك اساءة اؼبعاملة ك التعذيب 
ك االعداـ خارج اطار القانوف ، ك دعا اغبكومة الليبية أب تسهيل العملية القضائية ك منع انتهاكات حقوؽ االنساف ك 

 .التحقق فيها ك شدد على مسؤكلية اغبكومة بصفة أساسية عن ضباية السكاف 
      ك على صعيد حرية الرأم ك التعبَت ك التجمع السلمي انتزع آّتمع اللييب خبلؿ الثورة حقو ُب التعبَت ك ابداء الرأم ، 
فانتشرت الصحف اؼبستقلة ك اؼبواقع االلكًتكنية ك غَتىا من أشكاؿ االعبلـ االلكًتك٘ب ، لكن اؼبسؤكلُت ٓب يعنوا بتحصُت 
ىذا اغبق ُب االعبلف الدستورم ك ٓب وبظ بأكلوية ُب التشريعات اليت صدرت منذ القضاء على نظاـ القذاُب ك حىت القانوف 

، بل ك األكثر من 4الصادر ُب شأف تنظيم اغبق ُب التظاىر ٓب يرؽ أب اؼبستول اؼبأموؿ كجزء من حرية الرأم ك التعبَت  
ذلك عمل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ على تضييق اػبناؽ على حرية التعبَت ك التجمع ك تكوين اعبمعيات ك االنضماـ اليها ، فحظر 
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 . 127-126بول سالم ، أماندا كادلٌك ، مرجع سابق ، ص ص - 

3
  

 . 256- 255محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص - 
4
  



 13/2014 فيفرم ، بينما خوؿ اؼبرسـو 17  القنوات التلفزيونية الفضائية بث أراء معادية لثورة 5/2014اؼبرسـو 
السلطات صبلحية كقف البعثات الدراسية ك ركاتب موظفي الدكلة خارج الببلد عن األشخاص الذين شاركوا ُب أنشطة 

 من قانوف العقوبات ليجـر اىانة اؼبوظفُت الرظبيُت ك شعار 195 اؼبادة 5/2014 فيفرم ، ك عدؿ القانوف 17معادية لثورة 
الدكلة ك علمها ك أم فعل يرل أنو يشكل مساسا بالثورة ، كما تزايدت االعتداءات على االعبلميُت مع تفشي عدـ 

مؤسس قناة " الطيب عيسى " ًب قتل 2014 أكتوبر 5االستقرار ، اذ تعرض العديد منهم لبلختطاؼ ك القتل ، ففي 
ُب بنغازم عندما قاـ مسلحوف بإطبلؽ النار عليو ، ك ُب " معتصم الورفلي "الطوارؽ ، ك بعد أياـ ًب قتل االذاعي -تومسات

رئيس ربرير صحيفة األمة غيابيا بالسجن طبس سنوات بعد ادانتو بتهمة " عمارة اػبطايب " شهر نوفمرب ًب اغبكم على 
 قاضيا 80 ادعى فيو كجود فساد ُب القضاء ذاكرا أظباء أكثر من 2012قذؼ مسؤكلُت عموميُت لنشره مقاال ُب عاـ 

 .كككيل نيابة  
 12 حكما باإلعداـ على األقل ، ك قد صدر 28      ك ُب ما ىبص عقوبة االعداـ فقد فرضت ؿباكم عسكرية ك مدنية 

حكما منهم غيابيا ك ذلك منذ سقوط نظاـ القذاُب ، كما استمرت اؽبجمات على اؼبواقع الدينية الصوفية ُب شىت أكباء 
الببلد ك ٓب تبذؿ السلطات جهدا غبماية اؼبواقع الدينية اػباصة باألقليات أك القبض على اؼبسؤكلُت عن ىذه اؽبجمات ، 

 بتدنيس أضرحة صوفية ُب طرابلس ، كما ًب شهر سبتمرب اغتياؿ قيادم 2014فعلى سبيل اؼبثاؿ قاـ ؾبهولوف شهر أكت 
،  كما سبت عمليات تصفية ُب حق عدد من الناشطُت السياسيُت 1صوُب على يد مسلحُت ؾبهولُت دبدينة درنة شرؽ ليبيا 

اثر " سلول بوقعيقص"  على سبيل اؼبثاؿ قتلت ؿبامية ك ناشطة حقوؽ االنساف 2014ك اغبقوقيُت ففي شهر جواف 
اطبلؽ النار عليها ُب بيتها عقب اجراء مقابلة مع االعبلـ اهتمت فيها اعبماعات اؼبسلحة بتقويض االنتخابات الربؼبانية ، ك 

 سبتمرب قتل ما ال يقل عن 19ُب درنة ، ك ُب " فروبة الربكاكم " ُب ذات الشهر قتل ؾبهولوف عضو اؼبؤسبر الوطٍت العاـ 
 .2 أفراد دبن فيهم ناشطاف شاباف على يد ؾبهولُت 10

      أما اؼبرأة الليبية ما بعد الثورة فقد ظلت تواجو التمييز ُب القانوف ك ُب الواقع الفعلي ، ك ٓب توفر ؽبا اغبماية الكافية من 
العنف الذم تتعرض لو على أساس نوع جنسها ، ك قد ازدادت التقارير اليت تتحدث عن التحرش اعبنسي ك جرل تبٍت 

مرسـو ينص على تعويض ضحايا العنف اعبنسي من قبل فبثلي الدكلة ُب ظل حكم القذاُب ك اباف الثورة بيد أنو ظل دكف 

                                                           
:  ، متحصل علٌه من 6-4 ، ص ص 2014، منظمة هٌومن راٌتس ووتش ، جانفً " لٌبٌا  : 2014التقرٌر العالمً - " 
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http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/libya_ar_1.pdf  , (2014-05-12). 
:  ، متحصل علٌه من 302-301 ، ص ص 2014/2015، تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام " حالة حقوق االنسان فً العالم - " 
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https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/0001/2015/arabic.pdf , (2015-06-07). 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/libya_ar_1.pdf
https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/0001/2015/arabic.pdf


صعوبات ُب الدعاية ألنفسهن " اؽبيئة التأسيسية لصياغة الدستور"تنفيذ أب حد كبَت ، كما كاجهت اؼبرشحات النتخابات 
 .1ك ُب التسجيل كمرشحات ك تعرضن ُب بعض اغباالت لبلعتداءات من جانب اؼبيليشيات 

      ك قد تسبب االقتتاؿ الدائر حاليا ُب دمار كاسع للممتلكات كإصابات ك قتلى ُب صفوؼ ؼبدنيُت فضبل عن نزكح 
 ألف شخص غَتىم ك بينهم 105 ألف من قاطٍت طرابلس كفر 100 ألف مواطن داخليا ُب ليبيا من بينهم 400قرابة 

تحدة، كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، كككاالت دكلية أجانب أب خارج ليبيا ك قامت أغلب 
ي
السفارات األجنبية، كاألمم اؼب

 100جواف اؼباضي ، ك تفيد التقارير أف القتاؿ الدائر أدل أب مقتل حوإب بإجبلء العاملُت ّٔا، كإغبلؽ مقار بعثاهتا ُب 
 شخص ك نزكح 170 آخرين  ُب كرشفانة ، كما تسبب القتاؿ ُب جبل نفوسة ُب مقتل أكثر من 500شخص ك اصابة 

 شخصا حتفهم خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من منتصف شهر أكتوبر 470 عائلة ، ك ُب لقي بأف ما يقرب من 5700أكثر من 
 .2 2014أب منتصف ديسمرب 

     باختصار ، حصدت الثورة الليبية منذ اندالعها ك أب اليـو الكثَت من األركاح ككقوع اآلالؼ ضحايا لبلعتقاؿ التعسفي 
ك التعذيب ك عمليات القتل غَت اؼبشركعة ك غَتىا من االنتهاكات اعبسيمة ، ك تواجو السلطات الليبية اعبديدة ربديات 
ىائلة ُب ىذا اػبصوص مع دخوؿ الببلد مرحلة انتقالية ، غَت أهنا ربظى بفرصة ساكبة غَت مسبوقة للتصدم للكثَت من 

أخطاء اؼباضي ككضع األمور ُب نصأّا بعد تصحيحها ك ذلك من أجل بلورة ضمانات كقائية فعالة ربوؿ دكف تكرار كقوع 
 . تلك األخطاء مرة أخرل 

 مشروع الدستور الليبي الجديد : المطلب الخامس 
      سبر ليبيا دبرحلة انتقالية تارىبية تؤسس لبناء الدكلة اعبديدة ك مؤسساهتا ، ك يعد الدستور ىو الضمانة األىم للمسار 

الديبقراطي ك بالتإب ىو االستحقاؽ األىم ُب ىذه اؼبرحلة ك ذلك لسببُت رئيسيُت ، األكؿ يكمن ُب األنبية القانونية 
للدستور حبد ذاتو بكونو وبتل قمة اؽبـر القانو٘ب للدكلة ك وبدد طبيعة اغبكم فيها ك شكل النظاـ ك وبفظ اغبقوؽ ك اغبريات 
السياسية ك اؼبدنية ، أما السبب الثا٘ب فيتمثل بعملية تطوير الدستور ك اليت تعترب فرصة للحوار حوؿ عقد اجتماعي جديد 

يتوافق من خبللو الليبيوف على كيفية ادارة آّتمع ك االقتصاد ك اؼبوارد ك اعادة ترسيم العبلقات فيما بينهم من جهة ك بينهم 
 .ك بُت الدكلة من جهة أخرل 

                                                           
 . 303، المرجع نفسه ، ص  " 2014/2015، تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام " حالة حقوق االنسان فً العالم - " 
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، تقرٌر بعثة األمم المتحدة للدعم " تحدٌث حول انتهاكات القانون الدولً لحقوق االنسان و القانون الدولً االنسانً أثناء العنؾ المستمر فً لٌبٌا - " 
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:  ، متحصل علٌه من 7-4 ، ص ص 2014 دٌسمبر 23فً لٌبٌا ،   

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14_AR.pdf , (2015-01-11). 
.1، مرجع سابق ، ص " لٌبٌا  : 2015التقرٌر العالمً : - " للمزٌد من المعلومات أنظر كذالك -   

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14_AR.pdf


      اف صياغة دستور جديد ربتاج أب حوار ؾبتمعي موسع ُب أكضاع مستقرة ك ىو ما ٓب يتيسر غبد اآلف ُب اغبالة الليبية 
ك قد سبثل العائق األساسي ُب الكيفية اليت سيتم ّٔا تأسيس عبنة صياغة الدستور ، ك قد دارت التساؤالت حوؿ ما اذا كاف 
سيتم تعيُت اؽبيئة من قبل اؼبؤسبر الوطٍت العاـ أك ما اذا كاف سيتم انتخأّا مباشرة من قبل الشعب ، كُب األصل كانت اللجنة 

تؤسس بالتعيُت إال أنو ك بضغط من الفيدراليُت غَت آّلس الوطٍت االنتقإب موقفو ُب هناية فًتة كاليتو ك دعم االنتخاب 
اؼبباشر بدال من ذلك ، ك ُب قرار الحق من قبل احملاكم الليبية ألغت دبوجبو قرار آّلس الوطٍت االنتقإب ك لكن بقيت 

 صوت اؼبؤسبر الوطٍت العاـ لصاّب االنتخاب اؼبباشر ، ك عليو أصبح الدكر الرئيسي 2013 أفريل 10اؼبسألة مفتوحة ، ك ُب 
للمؤسبر الوطٍت يتمثل ُب صياغة الدستور ك بالتإب سبرير قانوف االنتخابات الذم من شأنو أف يبكن من انتخاب عبنة صياغة 

 ، ك قد اتسمت1الدستور ُب شهر جواف ك اخَتا كافق اؼبؤسبر على القانوف 
 اغبوارات اعبارية بالفئوية احملدكدة العدد نسبيا نتيجة التنافر بُت أطراؼ اؼبعارضة فكريا ك شخصيا ، ك قد فتحت مسألة 

*اْب .. صياغة الدستور النقاش على دين الدكلة ك مصادر التشريع ك اؽبوية ك اللغة 
، ك قد قامت منظمة منتدل ليبيا  

 :الديبقراطية باستطبلع رأم الليبيُت حوؿ الدستور ك مطالبهم ُب اؼبناطق الثبلث نوردىا ُب اعبدكؿ التإب 
 يوضح  أولويات و توقعات الليبيين من دستور ليبيا الجديدة(4)جدول رقم 

 أولويات المناطق أولويات وطنية

 :نظام حكم 
 يضمن اغبصوؿ على اػبدمات العامة -
 يعزز الديبقراطية ك يضمن عدـ عودة الديكتاتورية- 
 يضمن توزيع عادؿ للثركة - 
 يضمن تنمية متوازنة   - 

 :الهجرة و الجنسية في المنطقة الجنوبية 
 ترسيخ ك تثبيت اؽبوية الليبية - 
 ترتيب الوضع القانو٘ب للسكاف - 
 حصر ضبط اغبدكد ك ضماف األمن بالدكلة -
 ضماف حق اؼبرأة اؼبتزكجة من غَت لييب ُب منح اعبنسية ألكالدىا- 

 :ادارة الموارد و الثروة في المنطقة الشرقية  :الحريات العامة 
 ادارة اؼبوارد ك الثركة بشكل يؤمن االمباء اؼبتوازف -

                                                           
:، متحصل علٌه من  45ادرٌس محمد قناوي ،ص : ، ترجمة"الدروس واآلثار المستقبلٌة :لٌبٌا ما بعد القذافً" كرٌستوؾ شٌفٌس،جوفري مارتٌنً ،- 
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http://www.rand.org/content/dam/ research_reports/RR500/RR577/RAND_RR577.arabic.pdf , (2015-06-12). 
*

أن دٌن   دعت بعض األطراؾ الى العودة الى دستور االستقالل كحل و مخرج لفتنة الصراع على مشروع الدستور الجدٌد ، خاصة و أنه ٌنص صراحة على-

السٌادة هلل و هً بإرادته تعالى ودٌعة األمة ، و (40)االسالم دٌن الدولة ، و المادة (5)الدولة االسالم ، فهو ٌحسم مسؤلة المرجعٌة بالنصوص التالٌة ، المادة 

 : ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 21،22،23،24،29،192األمة مصدر السلطات ، كما ٌنص دستور االستقالل أٌضا على الحقوق و الحرٌات العامة فً المواد 

، ص ص 2011المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، سبتمبر :  ، قطر  تحلٌل السٌاسات ،«تقوٌم الحالة الدستورٌة فً لٌبٌا »محمد علً أحداش ، - 

7-8 .  

: ، متحصل علٌه من  " 1951دستور لٌبٌا : "لإلطالع على مواد دستور االستقالل ، أنظر -   

https://www.cdalibya.org/assets/files/5_1_1409499220.pdf 
 

 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR577/RAND_RR577.arabic.pdf
https://www.cdalibya.org/assets/files/5_1_1409499220.pdf


 حريات تعزز االستقرار السياسي     -
 حريات تعزز التعبَت ك التجمع  -
 حريات تعزز الرفاه االقتصادم  -
 حريات تضمن التنوع الثقاُب دبا فيها استعماؿ اللغة -
دستور يضمن حقوؽ اؼبرأة ك ذكم االحتياجات  -

  اػباصة

 ادارة اؼبوارد ك الثركة على أسس الشفافية ك اؼبراقبة - 
 ادارة اؼبوارد ك الثركة ك توزيعها انطبلقا من معايَت عادلة - 

 :العدالة و التسامح في المنطقة الغربية 
 دستور يضمن العدالة بُت اعبميع -
 دستور يضمن اؼبساكاة بُت اعبميع - 
 دستور يضمن األمن للجميع - 
 ربديد اؼبسار من أجل اؼبصاغبة - 

:  متحصل عليو من  ، 3-2ص ص ، منتدل ليبيا الديبقراطية ، " توقعات الليبيُت من دستور ليبيا اعبديدة  " :المصدر 
https://www.beyondrd.com/assets/Introduction%20Constitutional%20Briefs%20-%20BRD.pdf 

     ك ذبدر االشارة أب أف الفًتة االنتقالية ُب ليبيا شهدت سبعة تعديبلت دستورية يبكن القوؿ أهنا ٓب تكن معاعبة 
صحيحة ألزمات الفًتة االنتقالية ليس بسبب ضعف صياغتها ، ك لكن ألهنا جاءت ُب سياؽ انقساـ سياسي عميق  ك 
بالتإب ٓب تسهم ُب حل األزمات بقدر ما رسخت جذكرىا ، ك اؼببلحظ أف التعديبلت الدستورية السبعة ارتبطت كلها 

بإعادة توزيع السلطة السياسية ما بُت اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ك اؽبيئة التأسيسية ك اؼبفوضية العليا لبلنتخابات ، ك فيما أجرل 
آّلس الوطٍت االنتقإب ثبلثة تعديبلت دستورية اضطلع اؼبؤسبر الوطٍت العاـ بأربعة تعديبلت كاف أنبها تغيَت التعديل الثالث 

الختصاص اؼبؤسبر الوطٍت باختيار اؽبيئة التأسيسية النتخابات مباشرة ، ك ىو ما يعٍت تقلص كظيفة  (2012 جواف 6)
اؼبؤسبر الوطٍت لتقتصر على كضع الضوابط ك اؼبعايَت البلزمة لتكوين اؽبيئة التأسيسية ، ىذا ك اذبهت تعديبلت اؼبؤسبر الوطٍت 

لتحقيق  (2012 سبتمرب 1)لتثبيت كضع ما بعد القذاُب ك بلورة النظاـ السياسي اعبديد ، حيث تصدل التعديل الرابع 
 صوتا ، ك تناكؿ التعديل اػبامس 120االصباع على القرارات ك القوانُت اليت تؤثر على ىيكل الدكلة ك اؼبوافقة عليها بأغلبية 

 حيث اعترب أف عزؿ بعض األشخاص 2013 أفريل 11ما اصطلح على تسميتو بالتحصُت الدستورم للعزؿ السياسي ُب 
من  (6)ك منعهم من توٕب اؼبناصب العامة لفًتة مؤقتة ال يشكل اخبلال حبقوؽ اؼبواطنة ك الفرص اؼبتساكية الواردة ُب اؼبادة 

 .االعبلف الدستورم 
 ذركة اعبدؿ الدستورم حيث كضعت أساس مرحلة انتقالية ثالثة اتسمت 2014     ك شكلت تعديبلت فيفرم ك مارس 

بالتوسع ُب صبلحيات اؽبيئة التأسيسية ك اعادة ىيكلة سلطات الدكلة تكوف بدايتها بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة اؼبادة 
حيث  (19اؼبادة )لتكوين ؾبلس النواب ٍب انتخاب رئيس الدكلة ، ك ىناؾ تعديل اخر يتعلق بالقسم الدستورم  (30/2)

 فيفرم أب تبٍت 17شهد تغَتا ُب مضمونو ك أكلوياتو ك انتقل من التأكيد على استقبلؿ الدكلة ككحدة أراضيها ك أكلوية ثورة 

https://www.beyondrd.com/assets/Introduction%20Constitutional%20Briefs%20-%20BRD.pdf


 زبلت عن االشارة لوحدة الببلد ك االقتصار على االلتزاـ بسبلمة أراضي الدكلة 2014تعديبلت ُب شهرم فيفرم ك مارس 
 بإبطاؿ التعديل الدستورم السابق تعديبل اضافيا حيث يعيد ترتيب 2014 نوفمرب 6، كما يشكل صدكر حكم قضائي ُب 

 .1اؼبراكز القانونية للمؤسسات كذلك بإلغاء نتائج االنتخابات ك حل ؾبلس النواب 
      لعل النتيجة اؼبهمة تتمثل ُب أف التعديبلت جعلت عملية الدستور شديدة التعقيد ، فقد صار مشركع الدستور يتم 
على ثبلث مراحل بعد اقرار انتخاب اؽبيئة بدال من اختيارىا ، اعداد قوانُت االنتخاب ك انعقاد ىيئة اؼبنتخبُت الختيار 

أعضاء اؽبيئة ٍب انعقاد ىيئة الناخبُت لبلستفتاء على مشركع الدستور اعبديد بأغلبية الثلثُت ، ك ىو ما ترتب عليو بدء عملية 
سياسية منفصلة عن السلطة العليا ُب الدكلة ، فبا أنتج سلطات مناظرة لكل من اؼبؤسبر ك اؽبيئة حيث صارت ىيئة مستقلة 

استقبلال تاما عن السلطة التشريعية ك السيادية ك صاحبة االختصاص الوحيد ُب صياغة مشركع الدستور ، ك ٓب وبدد االطار 
 الدستورم طريقة أك نظاما ؼبراجعة أعماؽبا أك كيفية التصرؼ ُب حالة اخبلؽبا بالدستور ، 

 .ك األكيد أف ليبيا ربتاج باألساس أب نشر ثقافة احًتاـ الدستور ك ليس أب معركة صياغة دستور جديد 
     كخبلصة ، ك رغم اعبهود اؼببذكلة من قبل بعض األطراؼ السياسية لبناء اؼبؤسسات ك كضع لبنات دستور ديبقراطي إال 

  ك أصبحت اؼبيليشيات أكثر رسوخا 2014أف العملية السياسية الديبقراطية توقفت ك بشكل خطَت عقب انتخابات جواف 
ك استمرت حالة انعداـ األمن حيث ال سبارس الدكلة سيطرة تذكر ُب مناطق بأكملها من الببلد ، اذ يفتقد آّتمع اللييب 
للتقاليد الديبقراطية ك هتيمن عليو اؽبوية القبلية فضبل عن االنقسامات الناصبة عن استخداـ القذاُب أسلوب فرؽ تسد ك 
افتقاده ألية مؤسسة مستقلة سواء ُب ؾباؿ االعبلـ أك القضاء أك ُب تكوينات آّتمع اؼبد٘ب اغبديث ، ك ُب ظل ىذه 

األكضاع ليست شبة خيارات كثَتة أماـ الليبيُت إلقباح مسارىم الديبقراطي فإما االستمرار ُب حالة اغبرب ك االقتتاؿ الداخلي 
ك تبديد ثركات الببلد ك بركز شبح التقسيم الذم تدعمو أطراؼ خارجية إلجهاض مسار الثورة ، ك اما خيار االنتقاؿ 

 .السلمي على أسس ديبقراطية حقيقية 
 

 تحديات و افاق بناء الدولة و التحول نحو الديمقراطية  في ليبيا : المبحث الخامس 
      يواجو االنتقاؿ الديبقراطي ُب ليبيا ربديات عدة ك من اؼبؤكد أف فرص قباح عملية الدمقرطة تتضمن القدرة على 

االستجابة ؽبذه التحديات ، ك بينما تشًتؾ ليبيا بالتأكيد مع اغباالت العاؼبية اؼبشأّة ُب ما يتصل دبرحلة ما بعد الصراعات 

                                                           
 . 4-3عمر خٌري ، مرجع سابق ، ص ص - 
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أك اغبركب األىلية ك كيف تلقي ىذه بضبلؽبا الكثيفة على أم ربوؿ ديبقراطي فإف ليبيا تتوفر على مكونات ك ربديات 
 . خاصة ّٔا تستوجب معاعبة حقيقية ؽبا عرب اسًتاتيجيات ك خطط قابلة للتنفيذ 

 التحديات السياسية في ليبيا و افاق تجاوزىا : المطلب األول 
 كبو بناء دكلة مدنية ديبقراطية بعد  الشعب اللييببطموحات     تواجو اؼبرحلة االنتقالية ُب ليبيا ربديات سياسية قد تعصف 

أف قباح  ،ك األكيد القذاُب ، كقمع اغبريات ُب عهد العقيد الراحل معمر  كالقبضة األمنيةم السياسالستبدادعقود من ا
رحلة ربديات آبكمدل قدرة قيادهتم اعبديدة  على التماسك كذباكز ,  الليبيُت ُب إعادة بناء دكلتهم مرىوف بوحدهتم الداخليَّة

  : ،ك فيما يلي عرض ألبرز التحديات السياسية متبوعة باغبلوؿ ك األفاؽ اؼبمكنة لتجاكزىا اعبديدة 
 التحديات السياسية   : الفرع األول 

      عادة ما تواجو عملية مأسسة الثورة ك االنتقاؿ من اغبالة الثورية أب نظاـ سياسي جديد ربديات ىائلة ، كما ىو الشأف 
 :   ُب اغبالة الليبية اليت تعًتضها ربديات سياسية كبَتة نورد أبرزىا ُب االٌب 

 ُب اهباد كاإلخفاؽالتأخر ُب ملء الفراغ السياسي  ُب ظل ىيبتها واحترام  القانون وإعادةتحدي بناء الدولة - 1
 .مؤسسات سياسية قوية 

 كقد  ك ملكيةأك اسبلمية أسواء اكانت ليربالية اشكالية التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية على شكل الدولة - 2
نو أب االف ال توجد رؤية كاضحة ُب ىذا أحد التحديات األساسية ُب اؼبرحلة اغبالية على الساحة الليبية ، خاصة أتشكل 
  عدـ مبلئمة النمط اؼبركزم لدكلة دبساحة ليبيا كآخركف، كيرل  ، فالبعض يرل استمرار الصورة القائمة للدكلة اؼبركزية الصدد

ف أ، كيرل فريق ثالث  ف االكٔب اقامة دكلة فيدرالية تتيح درجة من البلمركزية مع االقاليم الليبية الثبلثة اليت تتباين تنمويا كقبلياأ
ف عدـ التوصل أب حل مرض ؽبذه اؼبسألة أ، ك الشك   تشتت مناطقيألمذبمع الدكلة بُت االمرين اؼبركزية كالبلمركزية ذبنبا 

 1بُت القول اؼبختلفة سيعقد من امكانية التقدـ ُب اؼبلفات األخرل
حزاب سياسية وناشطين من المجتمع أ حول طبيعة نظام الحكم القادم في ورش عمل ضمت اآلراءانقسام - 3

: ، النظاـ شبو الرئاسي ، النظاـ الرئاسي النظاـ الربؼبا٘ب:   بُت ثبلثة مباذجالمدني
ف رئاسة قوية أالء ىبشوف من ؤنصار النظاـ الربؼبا٘ب أب كيبلت السلطة التنفيذية اؼبركزة ُب ظل حكم القذاُب كهأيشَت - 

 للمشاركة الواسعة ُب السلطة آليةف الطبيعة التعددية للثورة تتطلب أ كيؤكدكف لبلستبدادسوؼ تعيد خلق األمباط القديبة 
. تتحقق بالشكل األفضل من خبلؿ نظاـ برؼبا٘ب

                                                           
:  ، متحصل علٌه من 4، ص " مٌراث من التحدٌات : لٌبٌا ما بعد القذافً " محمد عاشور مهدي ، - 
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http://www.sis.gov.eg/VR/35/4.htm , (2014-07-18). 

http://www.sis.gov.eg/VR/35/4.htm


فضل كسيلة لتأمُت ذلك أف  أف ليبيا ُب حاجة ماسة أب سلطة تنفيذية قوية كفعالة كأنصار النظاـ الرئاسي فيعتربكف أما أ- 
،  ، كىم هبادلوف بأف تفتيت السلطة ُب الوضع الراىن ما بعد الثورة ىو بالضبط نقطة ضعف ليبيا يكوف عرب النظاـ الرئاسي

ف النظاـ الرئاسي سيكوف األكثر كفاءة ُب أيضا أ، كيعتربكف  كيتعُت التغلب عليو من خبلؿ سلطة تنفيذية قوية منتخبة شعبيا
. ازباذ العديد من القرارات كاؼببادرات اليت ينبغي ازباذىا بسرعة كي تتعاَب الدكلة كاالقتصاد

، كىم يشَتكف أب النموذج الفرنسي الذم  خذ اؼبوقف الوسطي بُت االثنُت السابقُتأنصار النظاـ شبو الرئاسي أكوباكؿ -
ف ىذا اؼبزيج ىو أ، كيؤكدكف  ماـ الربؼبافأيتقاسم فيو الرئيس اؼبنتخب شعبيا السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء يكوف مسؤكال 

  .1األفضل لليبيا ُب مرحلة ما بعد القذاُب
السياسي كغياب ثقافة الديبقراطية ك ىيبة - اف غياب الديبقراطية كالفراغ الثقاُب : اشكالية االستعصاء الديمقراطي - 4

القانوف لدل قطاعات عريضة من الشعب اللييب قرابة نصف قرف من الزمن ستكوف لو انعكاسات سلبية ستًتؾ صداىا على 
ثقافة ...ثقافة الراعي كالرعية " ف الثقافة السياسية لليبُت ىي  أيتفق احملللوف تقريبا على  ك ، عملية البناء الديبقراطي ُب ليبيا

، كىذا ما جعلها تعا٘ب من عناصر قصور كاضحة فيما يتعلق دبسألة الديبقراطية ..."ثقافة السادة كالعبيد ...اؼبطلق كالنسيب
 على كجو العمـو كتفتقر بشكل عاـ أب العناصر اؼبعززة للمشاركة السياسية كالشعور باالقتدار السياسي كاالستعداد للمشاركة

ف تواجهها عملية أف يفسر الصعوبات اليت يبكن أ، كتوفر ركح اؼببادرة كالثقة بُت اؼبواطن كالنظاـ السياسي ، كمن شأف ذلك 
ىم التحديات أحد أف أكيبكن القوؿ ، 2ية عملية سياسية زبوضها الببلد أتفعيل دكر اؼبواطن كتعزيز درجة كمستول ككفاءة 

شكاؿ التقليدية من التنظيم االجتماعي ألف يتيحها التحوؿ الديبقراطي لتكييف اأالبنيوية ىي تلك اؼبتعلقة بالفرص اليت يبكن 
.   يضاأكالوالءات كالتفكَت مع مطالب الديبقراطية فاؼبسألة تتعدل ؾبرد بناء الدكلة أب بناء آّتمع 

ك الًتكيز على اؼبصاغبة الوطنية بدكف ربديد لشركطها ك آليات تطبيقها ك ضعف التعاطي مع مفهوم العدالة االنتقالية - 5
القواعد اليت يستند اليها ، فبا أدل أب عرقلة عملية اعادة بناء الدكلة الوطنية ك االنتقاؿ السلس للديبقراطية ، كذبلى ذلك ُب 

االنقسامات ك احملاصصة ك التوافقات ، اضافة أب ضعف الوعي بالعدالة ك ضعف ثقافة التسامح فبا عزز االنقسامات 
  . 3االجتماعية ك خلق معوقات للتعايش تشتد تأثَتاهتا بدكافع سياسية مثلما ىو اغباؿ اليـو

كاعبغرافية  (العرب مقابل الرببر)تنامي مخاطر التقسيم التي تتغذى من االنشقاقات والصراعات القبلية والعرقية - 6 
كثر حدة كؿبمومة باالنتقاـ القبلي اؼبتبادؿ على خلفية االستئثار القبلي الذم ساد أصبحت أ، كاليت (الشرؽ مقابل اعبنوب)
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" كاتو"كُب ىذا السياؽ يؤكد الباحث األمريكي ُب معهد ، عقبت سقوطو أُب مرحلة حكم القذاُب كُب اؼبرحلة اليت 
ف تقبل األطراؼ اؼبتنازعة بتقسيم فعلي للببلد بُت قبائل الشرؽ كقبائل الغرب لكن احتماال أمن اؼبمكن " نو أ" تيد كاربنًت"للدراسات 

ف تقسيما غَت رظبي لليبيا سيكوف اكثر تناغما مع اؼبعطيات الديبغرافية كالسياسية كالتارىبية من أ"  لكنو يعترب، "   كهذا يبقى مستبعدا

ىلية متواصلة اك أ سيكوف حربا لؤلراضيالبديل األكثر احتماال للتقسيم السلمي " ف أكيؤكد " االصرار على احملافظة على ليبيا بشكلها اغبإب

كمن ىذا اؼبنطلق يتمثل ،  1 " اآلفعواـ من أ عبولة جديدة من القتاؿ خبلؿ كيهيئانتصارا ثوريا سيولد امتعاضا ُب اعبزء الغريب من الببلد 
التحدم الرئيس ُب مدل امكانية قباح اغبكومة االنتقالية كالربؼباف الذم سيناط بو تشكيل اللجنة اليت ستضع الدستور ُب 

 .داء اؼبهاـ اؼبكلفة ّٔا بفعالية من ناحية اخرلأسبثيل صبيع القول السياسية كالقبلية ُب الببلد من جهة كُب 
 كاحتماالت نشوب خبلفات بينها كبُت القول كالنخب تحدي عودة معارضة المهجر لممارسة العمل السياسي بها- 7

. السياسية احمللية خاصة فيما يتعلق بتمثيل تيارات اؼبهجر ُب اؼبرحلة اؼبقبلة كمدل شرعيتها داخل اؼبشهد السياسي اللييب 
كقد عربت تقارير ـبتلفة عن قياـ دكؿ خارجية بالتدخل ُب اؼبنافسة :  تحدي التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية- 8
ف نستحضر اعبدؿ كالنقاش الساخن الذم أك الصراع السياسي بُت قول سياسية ليبية لصاّب طرؼ دكف االخر ، كيبكن ىنا أ

ثار حفيظة أك الدعم اؼبقدـ لفئات من االسبلميُت كىو ما أسبحور حوؿ التدخل القطرم ُب الشؤكف الداخلية كاالتصاالت 
  .2حيانا العرؼ الدبلوماسي أقدـ بعضهم على انتقاد قطر بطريقة جاكزت أالكثَتين من ساسة ليبيا الذين 

اذ شبة غموضا الفتا حوؿ اؼبقابل العسكرم كاالقتصادم كالسياسي :الدور المتوقع للناتو في مرحلة ما بعد القذافي - 9
،  ساسيا للمجلس الوطٍت االنتقإب كمقاتليو ُب اسقاط نظاـ القذاُبأنو كاف شريكا  أالذم سيحصل عليو الناتو السيما ك

 ف ىبوض فصوال من اؼبعاناة كي وبفظ لنفسو استقبللية قراره الوطٍتأكسيكوف على الشعب اللييب كنظامو الذم سيختاره حبرية 
3. 

ك الذم أدخلها ُب   االختالف الفكري والثقافي المتوزع ما بين القوى السياسية الفاعلة على الساحة الليبية- 10
، ُب ظل تنامي اؼبخاكؼ  من  ك آّتمعيةأصراع على السلطة ُب بلد ٓب يألف الديبقراطية على مستول اؼبمارسة السياسية 

ك صراعا ما بُت ىذه القول كشباب الثورة اليت شاركت جبهد كبَت ُب اشعاؽبا أ التيارات اؼبتنافسة على السلطة ألحدميل الثورة 
 .  الببلد ُب دكامة حقيقية من الفوضى كعدـ االستقرار أدخلاهنيار النظاـ اللييب السابق كىو ما ك
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مام البنى أ(األحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني )ضعف البنى السياسية واالجتماعية التي ظهرت - 11
ربعُت عاما مع ما يتبعو ذلك من أبسبب تضخم السلطة ك غياب الدكلة كاغبياة السياسية ُب ليبيا ؼبا يزيد عن التقليدية 

، األمر الذم قد يؤدم أب اصطداـ  ظواىر اػببلؼ بُت سلطة الدكلة الوحيدة كالسلطة األىلية التقليدية كردبا التقاتل بينهما
افتقار األحزاب السياسية اؼبشكلة أب اؼبكونات  ، كذلك ُب ظل1 (القبلي)مشركع الدكلة اؼبدنية الديبقراطية بآّتمع التقليدم 

كالعناصر اليت سبيز األحزاب ُب النظم الديبقراطية كعجزىا على كضع برامج سياسية ؿبددة كربديد ىويتها السياسية كموقفها 
حيانا العائلية على توجهات كمواقف تنظيمات آّتمع أك اعبهوية ك أمن القضايا الراىنة من جهة كطغياف االرتباطات القبيلة 

ف يؤدم اصطداـ مشركع الدكلة اؼبدنية الديبقراطية ّٔذا االجتماع االىلي التقليدم أب أكاػبشية ، خرل أاؼبد٘ب من جهة 
.   من جهة ثانية مامو قصد ذبنب االخفاؽ ُب ادارة سلطة الدكلةأاضطرار النظاـ السياسي القادـ أب التنازؿ 

ُب مرحلة خرى أ ازدواجية التناقض بين االنتماء الى المجتمع المدني من جهة واالنتماء الى القبيلة من جهة -12
ربعة عقود كنصف  كىو ما ساىم ُب تكريس االنتماءات أ، كذلك بسبب غياب آّتمع اؼبد٘ب طواؿ  البناء الديبقراطي ُب ليبيا

الضيقة على حساب اؽبوية الوطنية فاالنتماء القبلي قد يعيق فعالية آّتمع اؼبد٘ب حىت ُب ظل قواعد ازباذ القرارات اؼببنية على 
  .حيث سيحرص كل طرؼ على نصيبو من السلطة حسب االنتماءات بعيدا عن الشعور باالنتماء للوطن، الديبقراطية 

الناجم عن األثر السليب الذم تركتو سياسة االستبداد كالتسلط اليت اتسمت ّٔا اشكالية غياب الوعي االنتخابي - 13
 كما قبم عنو من 2011 أب عاـ 1969فالفراغ الدستورم الذم فرضتو طبيعة اغبكم االستبدادم من عاـ  ، اغبقبة القذافية

مباط متعددة من البلمباالة ستظل انعكاساهتما السلبية مستمرة على اؼبديُت القصَت أترسخ ؼبظاىر الثقافة السياسية التابعة ُب 
. 2 كاؼبتوسط ، كستربز ـباطرنبا حىت ُب كجود قواعد ازباذ القرار ُب اطار ديبقراطي

ُب ظل دكرىم الكبَت ُب تصاعد الحديث عن دور ومستقبل االسالم السياسي في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي - 14
 حوؿ ىوية النظاـ كتوجهاتو ما بُت باألمس، كقد بدا انقساـ كاضح بُت شركاء معركة اسقاط القذاُب  اسقاط حكم القذاُب
ف اؽبوية الليبية ىوية اسبلمية كال ينبغي أ يرل ك اخرخذ بالنمط الليربإب الغريب ُب الديبقراطية كاغبكم ألفريق يرل ضركرة ا
  .3ك مربر من اؼبربراتأ صورة من الصور بأمك االلتفاؼ حوؽبا أالتحايل عليها 
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  فقدت برزت ُب اؼبرحلة التالية للثورة على القذاُب كسائل اعبلـ غياب اعالم فاعل غير مسيس لصالح قوى معينة- 15
ك قيادات ذات رؤية أجندات سياسية كتوفر ُب الغالب آّاؿ لظهور لبب أك أتفتقر للشركط اؼبهنية منحازة ػبدمة توجهات 

 .  1 ؿبددة
 االفاق السياسية : الفرع الثاني 

     اف التحوؿ من نظاـ ديكتاتورم  وٕب أب دكلة ديبقراطية سيتطلب جهد كبَت من القول السياسية الليبية اليت ينبغي أف 
 : تضع خبلفاهتا ك مصاغبها الضيقة جانبا ك توحد جهودىا لتحقيق االٌب 

، كىذا يتطلب ُب اؼبقاـ األكؿ اعادة  من خبلؿ فبارسة الدكر األساسي للسلطة اؼبركزية للدكلة ىيبتها وإعادةبناء الدولة - 1
، بناء مؤسسات الدكلة السيادية كُب اؼبقدمة مؤسسة اعبيش الوطٍت كاؼبنظومة األمنية كمؤسسات القضاء كالعدالة االجتماعية 

عواما من اؼبمارسة الديبقراطية اؼبقركنة بسياسة ثقافية ىادفة أب غرس قيم اغبرية كالعدالة كالتعددية بدال من أكيستلـز األمر 
 .2  عاما42اعبهوية الضيقة اليت كرسها القذاُب طيلة  ثقافة الشخصنة كاػبضوع لبلستبداد السلطوم كاالنتماءات العشائرية ك

كال ُب كونو شرط أف يقـو بدكر مزدكج يتمثل أ على كبو يبكن خلق فهم مشترك لدور القانون في مرحلة بناء الدولة- 2
ىم عوامل استمرار ىذا النظاـ من أنو من أ ُب حاؿ اضطرابو ، كما كإعادتوك جزء من البنية األساسية لًتسيخ النظاـ أساسي أ

ف يستوعب اعبميع كيساعد على تطبيق السياسات ؼبصلحة اعبميع كالعمل على عدـ تسييسو أة ر، مع ضرك خرلأناحية 
،  دبا يؤدم أب اعادة بناء الدكلة كبشكل سريع كفعاؿ كمنتج  جندات سياسية بعينها كاستبعاد غَتىاأكمنع استخدامو لفرض 

   .3 فراد آّتمعأ كالتوزيع العادؿ للثركات على كبو يؤدم أب الرفع من اؼبستول االقتصادم كاالجتماعي عبميع كاآلمافللسلم 
 كبالتإب ربديد دكر القانوف ُب ىذا الشأف ككظيفتو ككيفية تفعيلو ػبدمة تحديد المصالح العليا للدولة في مرحلة البناء- 3

السياسات العامة كالنهوض باالقتصاد الوطٍت كاالتفاؽ على ربديد مقومات األمن الوطٍت اللييب ككضع خطط ارشادية 
 4 لتوضيح كيفية ربقيق كل ىدؼ منها كالوقت البلـز لذلك كصبلحيات اعبهات اليت تكلف بالقياـ ّٔا

 كضمانة كحيدة لبلستقرار كؼبلء الفراغ بناء توافق وطني قائم على تعاقد جديد يستمد مشروعيتو من الشعب الليبي- 4
ف يتحقق ُب ظل مشاعر الثأر أ، كىو ما ال يبكن  السياسي الذم عمل النظاـ الشموٕب السابق على استدامتو بكل األشكاؿ
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ف يستوعب أ، كمشركع كبَت قادر على  ركح اؼبواطنة  ُب ظل قيم مدنية كإالف يسًتجع انسجامو أ، كما ال يبكن  الكراىية ك
 . 1عات احمللية الضيقة كمشركع بناء اؼبغرب العريب الكبَتاكيتجاكز النز

تنظيم مشاكرات ك حوارات مع ـبتلف الفرقاء السياسيُت بشأف اؼبضامُت الدستورية ك خاصة اؼبسائل اػببلفية منها ك اليت -5
كطبيعة النظاـ السياسي ك قائمة اغبقوؽ ك اغبريات ك التنظيم االدارم )يبكن أف تأخذ حيزا أكرب من الوقت للتوافق بشأهنا 

، أك تكليف جهة ؿبددة تتؤب القياـ بذلك ربت اشرافو ّٔدؼ الوصوؿ أب توافقات سياسية ُب أقرب االجاؿ ك  (...للدكلة 
 .2تسهيل اؼبهمة على اؽبيئة التأسيسية ، حبيث تتمكن من االسراع ُب عملية صياغة مشركع    الدستور 

اذ وبتاج الواقع اللييب أب خلق ثقافة ديبقراطية تؤكد على القيم الكبَتة كاغباضنة للشأف كالوعاء : بناء ثقافة ديمقراطية- 6
، كتسعى أب تأكيد قيم التنوع كاالختبلؼ كالتعدد اؼبواطٍت حقوقا ككاجبات كتشجع كتدفع الكل  الديبقراطي اؼبنشود

اعبهوية كالنزاعات الشوفينية كالقبلية  للمشاركة ُب آّاؿ الوطٍت كالسياسي باعتباره ؾباال عاما كليس خاصا بعيدا عن األنانية ك
  . اليت ربوؿ دكف تطوير اؼبشهد الديبقراطي

باعتبارىا احدل اآلليات األساسية العملية إلعادة البناء ُب ليبيا اليت  و العدالة االنتقالية  المصالحة الوطنيةدعم- 7 
يتميز بالتعدد القبلي ك الثقاُب ك االجتماعي ، ك يتطلب قباح ىذه اآللية توفر شركط ك مقومات تساعد ُب ربقيق االستقرار 

 :3السياسي ك االجتماعي ، كلذلك ينبغي ايبلء االىتماـ بالقضايا التالية 
منح الليبيُت دكف استثناء حق اؼبشاركة ُب النظاـ اعبديد بدكف عزؿ سياسي أك سبييز سياسي أك اجتماعي ك على أساس - 

 .حقوؽ اؼبواطنة الكاملة لليبيُت 
اػبركج بتصور للجنة اغبقيقة ك االنصاؼ اليت رباكم آّرمُت ك ليس دبفهـو العقاب اعبماعي ألنصار النظاـ السابق ك - 

 .االبتعاد عن سياسة االنتقاـ ك اللجوء أب القانوف ك احملاكمة العادلة بشأف أم ـبالفات أك انتهاكات سابقة 
 .اعداد مرتكزات عمل للمصاغبة الوطنية عرب اغبوار الشامل لتحقيق التعايش السلمي اؼبشًتؾ - 
اعتماد اجراءات عملية لتحقيق الوحدة الوطنية ككضع أكلوية اؼبصاّب الوطنية من خبلؿ تقدٙب حلوؿ الوسط ك التنازالت - 

 . اؼبتبادلة ، كخلق ثقافة تقـو على احًتاـ التعدد ك التنوع ك ضمانتو دستوريا ك قانونيا ك سياسيا 
،  و اخرأان النخبة السياسية مدعوة ألن تضع تحديات المرحلة فوق اعتبارات المكاسب السياسية الضيقة لتيار - 8

م اقصاء ىو القاسم اؼبشًتؾ ، فبل يبكن احداث حراؾ أف يظل التطلع لبناء دكلة ك ؾبتمع يستوعب اعبميع دكف أفينبغي 
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سياسي كاقتصادم كاجتماعي يقودىم كبو ربقيق النهضة كالتطور بذات اؼبسببات كذات الدكافع اليت تنطلق من تصورات 
  .1يديولوجية ستساىم ُب االستقطاب بشكل مرضيأ

كربتاج أب اؼبزيد من النقاش العاـ حوؽبا حيث تبدك ىي األقبع ُب ساليب االدارة الالمركزية في ليبيا تبدوا مطلوبة أان - 9
تقديرنا للحفاظ على كحدة الًتاب اللييب الذم يؤىل ليبيا لتنتقل من مرحلة البناء أب مرحلة التفاعل كالتأثَت مع اقليمها العريب 

   .2كاإلفريقية  دبا يعد اضافة لعناصر القوة الشاملة الليبية كالعربية كاإلفريقي
 دبختلف مشارّٔم كتوجهاهتم سواء السياسية الليبيينضرورة خلق مفهوم موحد لحقوق االنسان يلبي مطالب كل - 10
 للمصلحة الوطنية ُب كل اػبطوات اليت هتدؼ أب تصفية كأساسا ليشكل بذلك عنوانا األقليةوبفظ حقوؽ  ك العرقية كأ

فاالحتكاـ أب حقوؽ االنساف سيؤدم ، ف يتمتع ّٔا كل لييب أاألجواء كبو اؼبصاغبة الوطنية كيؤسس على اؼبواطنة اليت هبب 
األعماؿ  نو يدفع كبو تكريس ثقافة الشفافية كالوضوح ُب االجراءات كأالسلطة، كما  ك أب رفع الشعور باؼبسؤكلية عند األفراد

اليت تصدر عن كل منهما، فالتصرؼ سيكوف مقيد حبدكد اغبق كتعديو سيؤدم أب حصوؿ انتهاؾ قد يرتب مسؤكلية قانونية 
 .3 ك على األقل كسائل ؼبعاعبة االنتهاكاتأف تشمل جزاءات أيبكن 

 كربقيق  قانونية بدوره في اعادة البناءكآليةتأىيل القضاء للعمل وفقا لمفاىيم جديدة مما سيساىم في قيامو - 11
 اذا قاـ القضاء حبماية اغبريات كمنع اؼبساس ّٔا من إالك يكتسب ثقة صبيع األطراؼ أف يتعزز أالعدالة  كىذا الدكر ال يبكن 

 .قبل اعبميع
 " األنانية االنا " بدال من ثقافة " نحن الوطنية"ن تلعب الجمعيات األىلية دورا مهما في تأسيس ثقافة أضرورة - 12

، كللقياـ ّٔذا الدكر يبكن  ماـ القانوفأفراد الشعب على كبو يدفعهم أب الشعور باؼبساكاة أكنشر مفهـو حقوؽ اؼبواطنة بُت 
ف سبارس نفس أ، كما يبكن  ك التعاكف مع االعبلـ كردبا كزارات التعليم كالثقافةأللجمعيات استخداـ كسائل االعبلـ اؼبختلفة 

 األمن كالتوعية دبخاطر انتشار السبلح على األنفس بأعماؿالدكر من خبلؿ التعاكف مع كزارات الداخلية كالدفاع فيما يتعلق 
  .ك التأثَت عليها بشكل سليبأ أب األضرار باالقتصاد كضرب عملية التحوؿ السياسي باإلضافة كاألمواؿ

ك االخبارم مسبقا أف ال يكوف السبق الصحفي أعلى ضرورة فتح وسائل االعالم للتعبير وطرح االفكار االيجابية - 13 
 .4 من الببلد أعلى اؼبصلحة الوطنية ك
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 كمرحلة ضركرية ربتاج أب ضمانة دستورية ؽبا  الواقعي بمختلف انواعووإدراكوضرورة الوعي بالتنوع الوطني - 14
، كينظر باعتبار أب السياسات  ك عرقيةأكربديد السياسات اؼبطلوبة بشأف ادارتو على كبو متوازف ال يتجاىل مصاّب جهوية 

ك عندا ُب سياقات مهددة للمصاّب الوطنية العربية عموما كالليبية أ، جهبل  الدكلية اليت توظف االدارة العربية السلبية للتنوع
. 1 خصوصا

الحرص على عدم تدخل القوى الخارجية و الغربية بشكل خاص في السياسات الداخلية و الخارجية للنظام - 15
 ، عدا ما ىو مشركع من حصوؽبا ك غَتىا على النفط اللييب ك مشاريع اعادة اعمار ليبيا دبنافسة مفتوحة ك الجديد في ليبيا

 2مشركعة أماـ األطراؼ اػبارجية الدكلية األخرل كافة ك بدكف ابتزاز النظاـ اعبديد من خبلؿ ما قدمتو من دعم جوم للثورة
. 

 حث جماعات العنف المتشددة على التحول الى مؤسسات مدنية تعبر عن أفكارىا و تدافع عنها بشكل سلمي-16
تتضمن تطوير مناىج التعليم ك تطوير كسائل - الطويل منها ك القصَت–، ك يتطلب ذلك تبٍت اسًتاتيجية متعددة اآلجاؿ 

االعبلـ ك ربقيق العدؿ االجتماعي ك االقتصادم ك الشفافية ك احملاسبة ك حفظ اغبقوؽ السياسية ك اؼبدنية ك احًتاـ القيم ك 
 .3اؼببادئ االسبلمية ك تضمُت كل ذلك ُب دستور لكل الليبيُت 

 التحديات االقتصادية و االجتماعية في ليبيا و افاق تجاوزىا : المطلب الثاني 
       سبتلك ليبيا ما يكفي من االمكانات اؼبادية ك البشرية لبناء مستقبل اقتصادم مشرؽ يبكن ـبتلف الفئات ك الفعاليات 

داخل ىذا البلد من أف تستفيد من ثركاتو ، إال أف بلوغو لن يكوف سهبل  فهو على العكس من ذلك يفتح آّاؿ أماـ 
 .ربديات عدة ال يستهاف ّٔا ، تتطلب البحث عن حلوؿ ناجعة ككضع اسًتاتيجيات فعالة 

لتحديات االقتصادية واالجتماعية   ا: لفرع األول ا
 :               تواجو السلطات الليبية اعبديدة صبلة من التحديات االقتصادية ك االجتماعية نورد أبرزىا ُب االٌب 

فأية حكومة جديدة لن تتمكن من  تعبئة خزائن الدولة وإعادةتحدي اصالح البنية التحتية المتضررة من القتال -
اؼبتوسط غبل مشاكلها خاصة ُب ظل تأكيدات اػبرباء ُب ىذا الصدد  التعويل على العائدات النفطية ُب اؼبديُت القصَت أك

 1،8ف يعود االنتاج النفطي أب مستويات ما قبل اغبرب كالذم يعادؿ أعواـ على األقل قبل أ ثبلثةف ليبيا ستحتاج أب أعلى 
 . 4 مليوف برميل يوميا
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 خاصة ُب ظل بركز ىواجس تحدي توزيع النفوذ والموارد بما يرضي جميع االقاليم والقبائل والجماعات العرقية -
التخوؼ كعدـ الثقة ُب ضماف عدـ تكرر كاقع اغبرماف الذم ذاقت مرارتو العديد من األقاليم خاصة الشرقية ُب حقبة حكم 

  .1القذاُب
 أب ربسُت االداء العاـ كتوحيد باإلضافةتحدي تبني سياسات اقتصادية فاعلة تمكن من تأىيل االقتصاد الليبي -

 . كاستكماؿ كتطوير التشريعات تعزيزا لسيادة القانوف
.  االستقرار للبالد إلعادةتحدي تأمين الخدمات االجتماعية واالقتصادية الحيوية الضرورية - 
ُب ظل اؽبجرة تحدي تأىيل الطاقات البشرية ورفع قدراتها على تزويد اسواق العمل باليد العاملة ذات المهارات - 

. 2 القسرية للعماؿ االجانب
كاالستفادة من اؼبوارد الطبيعية ُب ( باؼبائة من الصادرات95 )تحدي تنويع مصادر الدخل خارج قطاع النفط الخام- 

كذلك بعد فشل االدارة السابقة للدكلة ُب ، الزراعة كالصناعة كاػبدمات البلزمة ؼبواكبة التطورات العصرية ُب كل آّاالت 
ف تنويع مصادر الدخل كاف عنواف كل اػبطط التنموية اليت فشلت ُب أربقيق التنويع اؽبيكلي لبلقتصاد اللييب على الرغم من 

 .خلق قطاعات بديلة للنفط على اؼبدل البعيد 
ف العوف اػبارجي الغريب ؼبناىضي نظاـ القذاُب لو شبنو أ هبمع اؼبراقبوف الليبيوف قبل اػبارجيُت على على الصعيد الخارجي- 

يا كانت طبيعتو اك توجهاتو الوفاء بو يأٌب ُب مقدمة تلك االستحقاقات اعادة النظر ُب أالذم يتعُت على النظاـ اللييب اعبديد 
فرنسا ،بريطانيا )كالغرب كحلفائو  (الصُت، ركسيا) االعمار كحصص كل من دكؿ الشرؽكإعادةعقود التنقيب عن البًتكؿ 

كُب ىذا السياؽ كتأكيدا على ما سبق ذكره صرح كزير الدفاع الفرنسي جَتار لوقبيو  ، (،الواليات اؼبتحدة االمريكية ، قطر
ساسي ُب ليبيا اليت يعلم قادهتا اعبدد اهنم أف فرنسا تنوم لعب دكر شريك أ"  بالقوؿ 2011 اكتوبر 22أب صحيفة لوموند يـو 

 كإلعادة اغبياة لبلقتصاد اللييب إلعادةرسلت أب آّلس الوطٍت االنتقإب ما تعتربه خطة أما بريطانيا فقد أ،  "مدينوف ؽبا كثَتا
 مليار دكالر امريكي االمر الذم يكشف 30، كتبلغ االعتمادات اؼبخصصة ؽبذه اػبطة حوإب  بناء البنية االساسية اؼبدمرة

جانبا من حجم الكعكة االقتصادية اليت يتم التنافس عليها حاليا بُت اغبلفاء ، كىو ما يزيد من تعقيد الصورة اماـ اغبكومة 
. االنتقالية كما سوؼ يليها من حكومات من كيفية التعامل مع تلك االستحقاقات مع اغبفاظ على ثركات الببلد كسيادهتا 
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نو كعلى أسرع اؼبشكبلت بركزا على سطح التحديات االجتماعية ُب حقبة ما بعد القذاُب ، اذ أمشكلة اؽبوية اليت كانت - 
ف ىناؾ صراع أنو كُب اعقاب سقوط القذاُب بدا أ إالالرغم من التجانس الديٍت كاؼبذىيب اللييب على اؼبستول القاعدم الشعيب 

اعادة االعتبار لثقافة األمازيغ، دكر كمستقبل االسبلـ  )ىوية متعددة األبعاد كاؼبستويات نشَت على سبيل اؼبثاؿ ؼبواضيع ؾ
  .1السياسي ُب ليبيا ما بعد القذاُب 

مَتاث األمية الثقافية كالضحالة العلمية اليت خلفها نظاـ القذاُب سبثل ربديا جادا اماـ النظاـ اللييب اعبديد اؼبطالب بتطوير - 
.  التعليم كربطو بالتقدـ ُب العآب كاحتياجات آّتمع اللييب

 األفاق االقتصادية و االجتماعية : الفرع الثاني 
    يبكن للسلطات الليبية اعبديدة التصدم للتحديات االقتصادية ك االجتماعية من خبلؿ صبلة من االجراءات اليت يبكن 

 : من خبلؽبا اهباد قاعدة لبلنطبلؽ باذباه اؼبسار االقتصادم ك االجتماعي اغبقيقي ، ك ىي 
كالذم اقًتف بالتعويل اؼبفرط على عائدات النفط كترسيخ تجاوز النموذج االقتصادي الذي ساد خالل الفترة الماضية - 

، كتوزيع الريع على اؼبقربُت من النظاـ ، كتقتضي ىذه اػبطوة صوغ عقد اجتماعي جديد يتوافق عليو ـبتلف  شبكة الوصاية
  .الفاعليات ينتقل بالبلد أب اقتصاد منتج وبكمو القانوف كاؼبؤسسات األطراؼ ك

كخلق اطار قانو٘ب كتنظيمي كاضح وبمي حقوؽ اؼبلكية تطوير قطاع مصرفي ديناميكي يضمن الوصول الى التمويل - 
 مناسبة لتعزيز  آليات، كنظاما قضائيا غَت منحاز يسهر على تنفيذ مقتضيات العقود ك كيقي من اؼبمارسات الضارة باؼبنافسة

.  الثقة االجتماعية ُب ؾبتمع افتقر أب مثل ىذه الثقة مدة اربعة عقود كنصف
وضع استراتيجية شاملة تحديث القوانين و األنظمة التي تحكم االدارة في المؤسسات و الدوائر لتنشيط السوق و - 
ساس احًتاـ مبادئ القانوف أللولوج أب ـبتلف القطاعات االقتصادية على جل تشجيع مبادرات القطاع الخاص أمن 

استقطاب اػبربات كاالستثمارات األجنبية اليت وبتاج البلد اليها بصورة ماسة اضافة  كالعمل على، 2 كااللتزاـ بقواعد اؼبنافسة
صحاب اؼبشاريع احملليُت اؼبساعدة ُب انشاء استثمارات كفرص عمل أأب اؼبهاجرين ، فمن شأف ىؤالء اؼبهاجرين أب جانب 

 . جديدة كُب تعزيز النمو الذم يشمل اعبميع
تفادم اية ؿ -ادارة حكيمة تقـو على الوضوح كالشفافية كاؼبصلحة الوطنيةبالشكل األمثل ادارة عائدات النفط الليبية - 

من قبل مؤسسة اقتصادية متخصصة يبكن أف يساىم ُب اختصار مدة بناء الدكلة ك -نزاعات مستقبلية حوؿ موارد  الدكلة
  .اؼبؤسسات الوطنية ك على كبو غَت متاح لبعض الدكؿ األخرل ُب اؼبنطقة ُب حقبة ما بعد الثورة 
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ك كضع التشريعات اليت ذبـر القائمُت على ىذه األفعاؿ ألجل السيطرة على الثركة مكافحة الفساد المالي و االداري -
 .الوطنية ك توجيهها باالذباه الصحيح 

لكي تستطيع أف تأخذ االستفادة من المميزات الطبيعية و الجغرافية و التاريخية و االنفتاح في مجال السياحة -
 .مكانتها ُب النشاطات االقتصادية 

ك دخوؿ ؾباالت جديدة فيما ىبص قطاع مواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة التصحر و التغيرات المناخية -
 .1الطاقة باعتماد الطاقات اؼبتجددة ك الصديقة للبيئة السيما ك أف ليبيا لديها مقومات طبيعية يبكن أف تساعد ّٔذا االذباه

 من خبلؿ تبٍت السياسات كالربامج البلزمة لتطوير مصادر اؼبياه كاستخداماهتا كزيادة تنويع مصادر الدخل وتطوير االنتاج- 
 اغبيوا٘ب كالزراعي ، كيتم ذلك من خبلؿ كضع سياسات زراعية حافزة للمحافظة على األراضي الزراعية كتنميتها ، جاالنتا
شكاؿ أ ىيكلة اؼبصرؼ الزراعي كتشكيلة التسهيبلت اليت يقدمها من قركض قصَتة  كمتوسطة كطويلة االجاؿ ، ككافة كإعادة
 .  كالبذكر كاؼببيدات لؤلظبدةالدعم 

  كذلك بتشجيع القطاع اػباص على الريادة ُب ىذا القطاع كاستغبلؿ اؼبوارد احمللية كالنهوض بقطاع الصناعة التحويلية- 
اقامة صناعات تصديرية ، كتوفَت ما يلـز ىذا القطاع من كسائل دعم كتشجيع منها اهباد قنوات سبويلية كتشريعات كتقدٙب 

  . من الضرائب لفًتات ؿبددة ك اؼبساعدة ُب اعداد كتنفيذ برامج التكوين كالتدريبكاإلعفاءالقركض 
 كذلك بوضع سياسات طويلة األمد كربديد ـبصصات لبلىتماـ باالستكشاؼ كسياسة دائمة، تطوير الموارد الطبيعية- 

 القائم ج، كاستثمارىا االستثمار اؼببلئم كزيادة الصادرات منها كدعم االنتا كتطويرىا دبا يضمن تنامي اؼبوارد حجما كنوعا
.  2 عليها

 التحويل اػبارجي آليات كربسُت اعادة تأىيل وتطوير مقومات البنية التحتية بما يلبي متطلبات عملية التنمية - 
.  كتوجهها دبا ىبدـ متطلبات عملية التنمية

  كتشمل االجراءات اؼبتوسطة اؼبدل اليت قبح اجراء اصالحات الحتواء فاتورة االجور ولزيادة كفاءة القطاع العام- 
، كتوسيع الفركؽ ُب ىيكل  تنفيذىا ُب بلداف اخرل زبفيض االعتماد على القطاع العاـ باعتباره جهة التوظيف الرئيسية

   .جور اػبدمة اؼبدنية مع السوؽأاألجور كموائمة 
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ك ىو ما يتطلب انشاء كحدة وضع اطار واضح للسياسات المالية العامة الكلية يقوم على قاعدة مالية منسقة - 
لسياسات اؼبالية العامة الكلية ُب كزارة اؼبالية تضطلع بوضع سياسات اؼبالية العامة تعكس األىداؼ االقتصادية للبلد كالطابع 

مع ضركرة ربرير السياسة النقدية بالتدرج ُب جوانبها اؼبختلفة ككبح  ،  القائمة على قطاع اؽبيدرككربونات لئليراداتاؼبتقلب 
 .1صباح التضخم كتطوير القطاع اؼبصرُب كخدماتو لًتقى أب اؼبستول الدكٕب 

 االكلوية ؼبعاعبة البطالة من خبلؿ استحداث إلعطاء كل اعبهود ُب ـبتلف القطاعات بتضافر كذلك : مكافحة البطالة- 
ف االسهاـ ُب معاعبة البطالة كتشجيع كدعم اؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة كخباصة ُب اؼبدف أ، ذلك  مواقع عمل حقيقية جديدة

، كأخذ البعد االجتماعي دائما ُب اغبسباف بتحسُت دخوؿ الفئات ؿبدكدة الدخل كربقيق  الصغَتة كالقرل كاؼبناطق النائية
. العدالة ُب الفرص سيؤدم أب زيادة الرفاىية ُب آّتمع كيسهم ُب ربقيق التوازف االقتصادم كالسلم االجتماعي

ضمن و التخطيط لنظام صحي جديد لألسرة الليبية  معالجة مشكالت الفقر لردم الفجوة بين المواطن و الدولة -
اطار العناية باإلنساف صحة ك علما ك تثقيفا ك االستفادة ُب تنفيذ ىذا النظاـ من ذبارب بعض الدكؿ اؼبتقدمة مع تثقيف ك 
تربية اؼبواطن باؼبسانبة ُب تكاليف ىذا النظاـ ، ك تشمل خطة تطوير القطاع الصحي االىتماـ باألطباء الليبيُت ك زبصصهم 

 .2ك دراساهتم العليا ك تطوير التمريض ك توفَت اؼببا٘ب ك األجهزة ك اؼبعدات الطبية 
 التحديات األمنية في ليبيا و افاق ترسيخ األمن :  المطلب الثالث 

 فيفرم أىم التحديات أماـ اؼبسار اللييب كبو بناء الدكلة 17يشكل الوضع األمٍت اؽبش ُب ليبيا منذ انطبلؽ ثورة      
كاإلصبلح الديبقراطي احملفوؼ بالعديد من اؼبخاطر كالتحديات ، ك يعد كجود ك استمرار ىذه التحديات هتديدا كبَتا 

  .الستقرار ك أمن ليبيا ك اؼبنطقة ككل
 التحديات األمنية : الفرع األول 

  : نستعرض فيما يلي أبرز التحديات كالتهديدات األمنية اليت تواجهها السلطات الليبية اعبديدة       
تسببت السيوؿ الكبَتة لؤلحداث كتنوع البلعبُت ُب الساحة الداخلية الليبية : تحدي نزع السالح وتفكيك الميليشيات- 

إضافة إٔب الدعم اػبفي اؼبقدـ للثوار من اػبارج كحدكث فوضى انتشار آّالس العسكرية ُب ـبتلف اؼبدف كنظامها اػباص ُب 
توزيع السبلح على األفراد ُب االنتشار الواسع كالكثيف للسبلح ُب الداخل اللييب، كضبل كافة القبائل الليبية للسبلح الذم 
ساعد على إحياء صراعات قديبة كيشكل ُب الوقت ذاتو أعباء أمنية كبَتة على السلطات الليبية اعبديدة يصعب إدارهتا 
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 لييب وبملوف السبلح 125000كيذكر بأف أكثر من  ، 1كحلها، فبا يتسبب ُب تأجيل استقرار الوضع الداخلي ُب الببلد
اآلف ، كال تنظر ىذه اعبماعات إٔب نفسها على أهنا تعمل ربت قيادة سلطة مركزية حيث أهنا تتبع إجراءات منفصلة ُب 

، كىو ما يطرح عددا من اؼبشاكل قد يكوف أكثرىا 2تسجيل أعضائها كأسلحتها كُب إجراءات اعتقاؿ  كاحتجاز اؼبشبوىُت
حدة أف كل منها تقـو بعملية مأسسة خاصة ّٔا مقلدة تنظيم اعبيوش النظامية كتبٍت ىيكليات موازية ستصبح دبركر الوقت 

 كحسب اؼبتتبعُت ستزداد ىذه اعبماعات ،3 أكثر ترسخا كتزداد صعوبة اقتبلعها،  ككذا ـباطر اصطدامها ببعضها البعض
تشددا خاصة مع حصوؽبا على مواقع كأصوؿ تريد الدفاع عنها ، كما أف  انتشار األسلحة كالتجاذبات اؼبناطقية كاؼبخاكؼ 
اؼبتعلقة دبن ينبغي فعلو حياؿ اؼبقاتلُت الشباب العاطلُت عن العمل بعد تفكيك اؼبيليشيات تعقد من احتماالت تفكيك 

 كلذلك فليس من احملتمل أف تتخلى ىذه اؼبيليشيات كال اؼبدف اليت تدعمها بشكل كامل ،آّموعات اؼبسلحة أكثر فأكثر 
 . عن األسلحة كحل ىذه اؼبيليشيات قبل أف يثقوا ُب العملية السياسية

مسألة ال تقل خطورة كأنبية باتت تشكل دينامية : تحدي المصالحة الوطنية وإدماج قوات األمن في النظام السابق-  
جديدة ُب اؼبشهد األمٍت اللييب اؼبتشرذـ خاصة مع تصاعد التوترات بُت الثوار الذين اكتسبوا قوة جديدة كالذين كانوا ُب 

اؼباضي دكف أية قوة أك كانوا مقموعُت ُب ظل النظاـ السابق كالقيادات األمنية كالسياسية كالبَتكقراطية النخبوية اليت عملت 
 بُت الثوار كمؤيدم معمر 4، كككل ثورات العآب ستكوف ىناؾ حاجة ملحة للمصاغبة26لفًتة طويلة ربت ظل نظاـ القذاُب 

القذاُب، لكن التحدم ُب ليبيا سيكوف غياب أك ضعف مؤسسات الدكلة اؼبناط ّٔا القياـ بالوظائف القضائية، كما أف غياب 
  الليبيُت سؤكلُتآبكبالرغم من تصروبات ،  سيادة القانوف ستؤثر كثَتا ُب إمكانية اللجوء لقنوات شرعية لتحقيق ىذه اؼبصاغبة

حوؿ ضركرة التعامل اغبضارم مع مؤيدم نظاـ القذاُب كدؾبهم ُب النظاـ اعبديد، فإف انتشار السبلح كرسوخ مفهـو كقيم 
 .الثأر ُب الثقافة البدكية بشكل عاـ قد يشكل عائقا أماـ دخوؿ ىذه التصروبات حيز التنفيذ

 شكل تفتت البٌت كاؼبؤسسات األمنية ككذلك اؼبرتبطة باألمن احمللي كمراكز الشرطة :تحدي إعادة بناء القوات النظامية- 
كىركب عديد اؼبساجُت احد أىم مصادر التهديد األمٍت ُب حقبة ما بعد القذاُب " السجوف"ككذلك مؤسسات اإلصبلح 

التحدم اؽبائل اؼبتمثل ُب إعادة بناء القطاع األمٍت ُب الببلد، كىي اؼبهمة اليت تواجو السلطات الليبية اعبديدة كُب ظل ذلك 
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ىذا ك يبثل بناء اعبيش الوطٍت كالشرطة أكلوية ملحة كقد كضعت اغبكومة  ، 1 تًتتب عليها آثار بليغة كالسيما ُب الشرؽ
خطة إلصبلح قطاع األمن تشمل التوظيف كالتأىيل كالتدريب كاؼبعدات كذلك دبساعدة عدد من اغبكومات مثل األردف، 

 .قطر كتركيا
 أدل سقوط نظاـ القذاُب إٔب نشوء أزمة دائمة ُب ما يتعلق بضبط  اغبدكد الليبية البالغ :تحدي تأمين الحدود الليبية - 

كاستعادة السيطرة على األسلحة السائبة من ترسانة القذاُب اليت تعرب ىذه اغبدكد، كُب ىذا السياؽ تواجو ،  كلم4300طوؽبا 
 : 2السلطات  الليبية اعبديدة قضيتُت شائكتُت تتعلقاف بًتكة النظاـ السابق

منطقة جنوبية مهملة اقتصاديا كاجتماعيا يعتمد سكاهنا إٔب حد كبَت على التجارة عرب اغبدكد لتأمُت معيشتهم بسبب - 
التهميش الذم تعرضت إليو ىذه آّتمعات العابرة للحدكد لفًتة طويلة على يد الدكلة، كىو ما دفعها إٔب إنشاء شبكات من 
التبعية مع امتداداهتا ُب الدكؿ آّاكرة اليت تسهل عملية االذبار غَت اؼبشركع، كتشكل قبيليت التابو كالطوارؽ أحد أقول القبائل 
ُب اعبنوب اللييب كتعًتؼ كلتانبا أف اغبدكد من الناحية العملية مفتوحة على مصراعيها، كلكن ما ٓب يتم االىتماـ دبصاغبهما 

 . ُب تأمُت اغبدكدليبيااحمللية فإهنما ليستا مستعدتُت للمساعدة ُب معاعبة مصاّب 
 .قطاع امٍت متهالك يفتقر إٔب التنسيق اؼبركزم الواضح كاؼبعدات كالركح اؼبعنوية-

      كيتسبب عجز ليبيا عن السيطرة على حدكدىا دبشاكل كبَتة للمنطقة ككل ذلك أف عملية هتريب األسلحة كالبشر 
كالوقود كالبضائع تتم حبرية إٔب حد ما من صبيع أكباء اؼبغرب العريب كذلك بفضل  اعبماعات العرقية كعبلقاهتا الوثيقة بشبكات 

، ىذا كقد تزايدت اؼبخاكؼ اإلقليمية كالدكلية بعدما تسبب أبناء  اإلجراـ اؼبنظم اليت تعمل على ربط اؼبنطقة ببعضها البعض
قبيلة الطوارؽ اؼبدججُت بالسبلح عرب استخدامهم الطرؽ العابرة للحدكد الليبية جزئيا ُب سلسلة من األحداث أدت ُب مارس 

.  إٔب كقوع انقبلب عسكرم ُب مإب آّاكرة2012
تواجو ليبيا حالة مزمنة من عدـ االستقرار ناصبة عن عدد من الصراعات احمللية حوؿ  :تحدي بناء األمن في شرق ليبيا- 

اؽبوية كالطاقة كاؼبوارد ُب اؼبناطق الغربية كاعبنوبية كالشرقية، فبا يبعث على القلق أف تلك الصراعات تؤثر على قدرة الدكلة كردبا 
عرقلة ظهور مؤسسات ديبقراطية، كما تشجع الصراعات الكتائب الثورية القوية اليت اضطرت اغبكومة االنتقالية اليت تفتقر إٔب 

 األكثر إغباحا من ىذه الصراعات احمللية اغبالة األمنية ،كجود قوة شرطة كجيش كطٍت فعالُت إٔب استمالتها إلطباد القتاؿ 
، نشَت على سبل اؼبثاؿ إٔب االشتباكات الدامية بُت التبو كىي أقلية افريقية من غَت العرب  اؼبتدىورة ُب إقليم برقة الشرقي
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، فجذكر اؼبظآب ُب الشرؽ اللييب عميقة ك ترتبط جزئيا  مهمشة منذ فًتة طويلة كالزكم القبيلة العربية اليت كاف القذاُب يؤثرىا
 كقد ظهرت ؾبموعة من األحزاب الفيدرالية اعبديدة ُب الشرؽ تطالب باغبكم  ،بإرث سياسة القذاُب اليت نبشت اؼبنطقة

 عقد مؤسبر صباىَتم ُب مدينة بنغازم حضره سياسيوف كزعماء القبائل ُب الشرؽ جرل خبللو 2012 مارس  6الذاٌب، كُب 
ضبد الزبَت، كىو من بُت األعضاء اؼبؤسسُت للمجلس الوطٍت االنتقإب أإعبلف تشكيل آّلس التأسيسي إلقليم برقة برئاسة 

« ميثاؽ برقة للعيش اؼبشًتؾ»صدر اؼبشاركوف ُب اؼبؤسبر بيانا ربت عنواف أ سقوط نظاـ القذاُب، كقد بعدالذم حكم الببلد 
طالبوا فيو بالعودة إٔب الدستور اؼبلكي رافضُت اإلعبلف الدستورم الصادر عن آّلس الوطٍت االنتقإب ، كمشددين على أف 

كقد شكل آّلس  ، 1نظاـ االرباد الفيدرإب يعد خيارا إلقليم برقة ُب إطار دكلة ليبية مدنية كدستورية تكوف شريعتها اإلسبلـ 
جل تشكيل ىيئة أ كاقع األمر أف احملاكلة اليت قاـ ّٔا اؼبؤسبر الستغبلؿ الفراغ الدستورم من  جناح مسلح ىو جيش برقة،

، ك بسبب افتقارىا أب القدرة على بسط سلطتها حاكمة بصورة أحادية ىي دليل على ىشاشة اؼبرحلة االنتقالية الراىنة 
ربالفات اؼبيليشيات احمللية الستعادة األمن ُب الشرؽ، كعلى كفود من شيوخ القبائل للتفاكض اعتمدت اغبكومة الليبية على 

، ُب كلتا اغبالتُت فشلت ىذه اإلسًتاتيجية غَت الرظبية ُب توفَت سبلـ دائم أك معاعبة اعبذكر الراسخة  على كقف إطبلؽ النار
، كُب بعض اغباالت انتهى ّٔا األمر إٔب تأجيج التوترات بصورة اكرب كأب منح قدر خطَت من النفوذ إٔب قول غَت  للصراع
 .2 رظبية
تواجو السلطات الليبية اعبديدة تنامي نشاط اعبماعات اإلسبلمية اؼبتشددة كىو ما  :تحدي التشدد السلفي والجهادية - 

كانت اغبركة اعبهادية الرئيسية اؼبنظمة ُب الدكلة كىي اعبماعة   2011، فقبل انتفاضة  يبثل تطورا مزعجا يثقل كاىلها
، كقد حاكلت ىذه اعبماعة بعد أف تأسست بعد اعبهاد  اعتزلت اإلسبلمية الليبية اؼبقاتلة قد زبلت بالفعل عن الراديكالية ك

،  2006ضد السوفييت اإلطاحة بنظاـ القذاُب ُب منتصف التسعينيات لكنها بدأت التحرؾ بعيدا عن الصراع اؼبسلح ُب 
إلهناء الصراع مع - بعضهم ُب السجوف الليبية كآخركف منفيوف ُب أكركبا- تفاكض أعضاء ؾبلس شورل اعبماعة 2009كُب 

النظاـ عرب ابن القذاُب سيف اإلسبلـ ، كأما البقية اليت خالفت القرار فقد انضمت إٔب القاعدة ُب باكستاف تاركة كجودا غَت 
 كبعد اندالع االنتفاضة ُب بنغازم قامت اعبماعة اإلسبلمية اؼبقاتلة بليبيا كالتيار اعبهادم مثلهما مثل ،3  منظم ُب ليبيا

                                                           
: ،متحصل علٌه من4-1 ، ص ص 2012،أوراق كارنٌؽً ،مإسسة كارنٌؽً للسالم الدولً، "تحدي بناء األمن فً شرق لٌبٌا " فرٌدرٌك وٌري،- 
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  المحلً مثل الجماعة اإلسالمٌة اللٌبٌة المقاتلة، الذراع)المعتدلة وقد كان الشرق مصدرا لمعظم تٌارات المعارضة االسالمٌة المختلفة سواء منها  
 . 15،مرجع سابق،ص "فهم الصراع فً لٌبٌا " :رظللمزٌد من التفصٌل أنمثل الجماعة اإلسالمٌة اللٌبٌة المقاتلة، )والجهادٌة المتشددة (لالخوان المسلمٌن

: ، متحصل علٌه من " الحضور الجهادي فً لٌبٌا " هارون زٌلٌن ، -
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، كجلبت اغبركة ثركة من   كلعبت دكرا ىاما ُب اإلطاحة بنظاـ القذاُب2011اإلخواف اؼبسلمُت كفركعها بدعم ثورة فيفرم 
كمن بعد ذلك غَتت اعبماعة اظبها ُب مارس  القوات شبو العسكرية ذات اػبربة إٔب الثوار عديبي اػبربة نسبيا ُب ليبيا،

 .1 جل التغيَت، ككضعت أعضاءىا ربت قيادة آّلس الوطٍت االنتقإبأ لتصبح اغبركة اإلسبلمية الليبية من 2011
      كقد ميز إضفاء الطابع اؼبؤسسي على اعبهاديُت السلفيُت مرحلة أخرل من تطورىم سبثلت ُب ظهور فرع من صباعة أكثر 

بزعامة سفياف بن قمو ، كىي مؤلفة من 2012تطرفا انضول ربت اسم صباعة أنصار الشريعة اليت أعلنت تأسيسها ُب أفريل 
، كما تتواجد أيضا  عناصر أكثر تشددا تابعة لكتيبة شهداء أبو سليم اليت عارضت دمج الكتيبة ُب اللجاف األمنية العليا

صباعة أنصار الشريعة ُب بنغازم بقيادة ؿبمد علي الزىاكم كىو مؤسس اؽبيئة العليا غبماية كربقيق أىداؼ ثورة فيفرم 
 كصبعية الدعوة اإلسبلمية كاإلصبلح ، كهتدؼ ىذه األخَتة إٔب توحيد كل اعبماعات اإلسبلمية ُب ليبيا كاعبهاد ضد 2011

كترفض ىذه اعبماعة الرضوخ إٔب سلطة كزارة الداخلية كما ترفض  ، 2الطغاة كاؼبشركُت كإلغاء احملاكم العلمانية ُب الببلد 
،  االنتقاؿ إٔب السياسة اغبزبية كاالندماج ُب مؤسسات الدكلة شأهنا ُب ذلك شأف كتائب الشيخ عمر عبد الرضبن السجُت
باؼبقابل قبلت تشكيبلت إسبلمية مسلحة أخرل االندماج ُب مؤسسات الدكلة اعبديدة ُب ليبيا مثل اللجنة األمنية العليا 

، كما استوعبت قوات اغبرس الوطٍت برئاسة نائب زعيم اعبماعة االسبلمية  (كزارة الدفاع)كقوات درع ليبيا(كزارة الداخلية)
. 3 غلبها من الغرب كاعبنوب الغريبأ كتيبة 30الليبية اؼبقاتلة السابق خالد شريف أكثر من 

 فرضت فئة سلفية رافضة ُب الشرؽ حضورىا بقوة عرب شن عدد من اؽبجمات على اؼبصاّب 2012      كمنذ أكائل العاـ 
الغربية مثل مقابر اغبرب العاؼبية الثانية كاللجنة الدكلية للصليب األضبر ، كالقنصلية األمريكية كموكب لبعثة الدعم التابعة 

لؤلمم اؼبتحدة بليبيا ، كقد مثلت حادثة اؽبجـو على القنصلية األمريكية كمقتل السفَت األمريكي نقطة ربوؿ ُب حالة اؼبراكحة 
، كذلك بصدكر قرار حكومي يقضي حبل كافة التشكيبلت   فيفرم17بُت آّموعات اؼبتشددة اؼبسلحة كسلطة ثورة 

اؼبسلحة كاستبلـ اؼبقرات اليت تشغلها كمصادرة أسلحتها ، مع ذلك يأخذ جل اؼبراقبُت على اغبكومة افتقارىا إٔب الرؤية 
عدـ قدرهتا على  اؼبتكاملة للتعامل مع الكتائب اؼبسلحة كمن بينها احملسوبة على التيارات اؼبتشددة، ىذا عبلكة على

كيبدكا أف تنظيم القاعدة ُب ببلد اؼبغرب اإلسبلمي أكثر اىتماما ،  4مواجهتها ُب حاؿ أصرت على عدـ التخلي عن سبلحها

                                                           
: ،  متحصل علٌه من"دور اسالمًٌ لٌبٌا فً بناء دولة ما بعد الثورة : تحدٌات الصعود"عمر عاشور،  -
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 كفوؽ كل ىذا صارت معربا للمقاتلُت من  اؿ أكركبا كاؼبغرب متوجهُت إٔب سوريا ، ،باستخداـ ليبيا كقاعدة دعم لوجيسيت 
كتؤكد التقارير اإلخبارية كاؼبصادر اعبهادية أف بعض ىؤالء األفراد قد حضركا معسكرات التدريب ُب مصراتة كبنغازم كُب 

.  الصحراء القريبة من بلدة ىوف كاعببل األخضر ُب الشرؽ
   فإفكاألكيد أنو ُب ظل الضعف الذم كشفتو طريقة تعامل السلطات الليبية اعبديدة مع اعبماعات اؼبتشددة      

، خاصة ُب ظل استمرار رفض العديد منها تسليم   العديد منها ستظل تقاـك عملية إعادة الدمج كشرعية السلطات اغباكمة
. أسلحتها

 األمن في ليبيا  رسيخ آفاق ت:الفرع الثاني 
      أبانت ـبتلف السياسات كالقرارات اليت ازبذهتا السلطات الليبية اعبديدة ُب تعاملها مع التحديات األمنية السابقة الذكر 

، كلكي تتمكن من احتواء ىذه التحديات كربقيق األمن كاالستقرار   فعالة عن ؿبدكدية الرؤل كغياب اسًتاتيجيو كاضحة ك
 :ينبغي عليها

 .العمل على تطبيق مبدأ السيطرة الديبقراطية على اؼبؤسسات األمنية مع ربط مفهـو األمن بقضايا حقوؽ اإلنساف- 
بناء اؼبؤسسة العسكرية كدعمها كربديد دكرىا من خبلؿ الدستور كحامية كأداة للدفاع عن الوطن كالقيم الدستورية - 

. كالديبقراطية
 .من الوطن كاؼبواطن أكأحد األسس اليت تساىم ُب تعزيز  التأكيد على مسألة تعزيز حكم القانوف- 
، كما ينبغي االستفادة من  ضركرة ربويل كالء اؼبليشيات اؼبسلحة اليت ًب دؾبها ُب األجهزة األمنية إٔب الدكلة الليبية- 

 .1الكفاءات اؼبوجودة ُب األجهزة األمنية السابقة ، كاليت ٓب ترتكب أية انتهاكات كٓب تتورط ُب قمع الليبيُت
إصبلح اعبهاز األمٍت كإضفاء الطابع الرظبي عليو بدرجة من البلمركزية تسمح لعناصر ىذا اعبهاز باالنتشار السريع ُب - 

ـبتلف أكباء ليبيا كالتعامل مع متطلبات فرض األمن ُب كل منطقة على حدل مع ربطو دبظلة مركزية توفر لو غطاءا قانونيا 
كسيشكل ذلك حسب اؼبتتبعُت أفضل السبل ؼبعاعبة مصادر عدـ االستقرار ُب  ، كشرعيا ربت السلطة االنتقالية ُب الببلد

.  شرؽ ليبيا على اؼبدل القريب
مع ضركرة التشاكر مع آّالس  ضركرة العمل على خطوات بعيدة اؼبدل لتفكيك اؼبيليشيات كإعادة إدماج مقاتليها- 

.  2العسكرية كاؼبدنية كإشراؾ القادة الدينيُت كاالجتماعيُت ُب العملية
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 . الشركع بتأسيس شركات لدعم كخلق فرص جديدة كأرضية سبهيدية إلدماج مقاتلي اؼبيليشيات ُب اؼبستقبل- 
توفَت تنسيق أفضل داخل مؤسسات الدكلة يبثل خطوة أكٔب حاظبة إذ هبب على اإلدارات التابعة لوزارات الداخلية كالدفاع - 

العمل معا لتأمُت حدكد ليبيا مع ضركرة ربديد الصبلحيات داخل كبُت اإلدارات بشكل كاضح كيتعُت على كزراء اغبكومة 
،  كتنسيق السياسات كاؼبمارسات على كبو أفضل بُت اؼبدف كاؼبراكز اغبدكدية ، البدء ُب التعاكف على اؼبستول التنفيذم

. ككذلك االستثمار ُب اؼبعدات كالتدريب كالبنية األساسية ؼبراكز األمن اغبدكدية
، مع ضركرة ازباذ خطوات جريئة  من اغبدكدأالعمل على تفكيك شبكة اؼبصاّب االقتصادية كاحمللية اليت تغذم انعداـ - 

لدمج القبائل اؼبهمشة ُب آّتمع اللييب كذلك عرب زبفيف التنمية احمللية كمعاعبة اؼبظآب االجتماعية بإنشاء اؼبزيد من 
   .1اؼبؤسسات اغبكومية القوية ُب جنوب كشرؽ ليبيا

ضركرة منح األكلوية لتطوير كفرض معايَت كاضحة ؼبنع االنتهاكات حبق األشخاص احملتجزين أك التمييز ضد صباعات - 
بأكملها،كأرضية سبهيدية للمصاغبة اليت تتطلب ربرؾ سريع لبناء مؤسسات قضائية تستند للقانوف ُب التعامل مع االهتامات 

 . اعبنائية كالسياسية،كما ربتاج ىذه اؼبؤسسات لسلطة تنفيذية تكوف الذراع القائمة على تنفيذ أحكامها
إف منطق اإلقصاء كاإلبعاد يفاقم من ظاىرة التشدد كلذا يكوف من األجدل التعامل دبنطق الشراكة الوطنية كاؼبواطنة الفعالة - 

اليت عليها تقـو الدكؿ الديبقراطية كضركرة حث اعبماعات اؼبتشددة على التحوؿ إٔب مؤسسات مدنية تعرب كيف شاءت عن 
،كيتطلب ذلك تبٍت إسًتاتيجية متعددة اآلجاؿ الطويل منها كالقصَت تتضمن تطوير مناىج التعليم،  أفكارىا بشكل سلمي
، كربقيق العدؿ االجتماعي كاالقتصادم كالشفافية كاحملاسبة كؿباربة الفساد، كحفظ اغبقوؽ السياسية ـكتطوير كسائل اإلعبل

 .2 كاؼبدنية كاحًتاـ القيم كاؼببادئ اإلسبلمية كتضمُت كل ذلك ُب الدستور
     خبلصة القوؿ ، على الرغم من الوضعية اغبرجة اليت تشهدىا اؼبرحلة االنتقالية ُب ليبيا إال أف أمامها فرصة جيدة لبناء 

كاألكيد أف حسن التعامل مع ىذه التحديات كالتصدم ؽبا سيشكل العامل الرئيسي ُب ربديد دكلة ديبقراطية ك مزدىرة ، 
، كسيكوف دبثابة صماـ األماف للنظاـ اعبديد ُب مواجهة ؿباكالت االخًتاؽ كالتغلغل من  مستقبل ليبيا ُب اؼبرحلة اؼبقبلة
، كعدـ اػبضوع ؼبشركع الوصاية اعبديدة الغربية السيما ُب ظل كجود النفط كالغاز كتكالب ىذه  العديد من القول اػبارجية

، كُب اؼبقابل فإف الفشل  كرب اؼبكتسباتأالقول على استغبللو كعلى استدامة الوضعية اغبالية بصفتها فرصة استثنائية لتحقيق 
ُب التصدم ؼبثل تلك التحديات سيمثل اؼبنفذ الرئيسي الخًتاقات خارجية ك سبزقات داخلية يصعب التنبؤ بآثارىا على كحدة 

. ليبيا كاستقرار اؼبنطقة
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 : خالصة الفصل 

سبر دبرحلة انتقالية ترافقها ؾبموعة من اؼبشكبلت - منذ سقوط نظاـ القذاُب- تأسيسا على ما سبق يبكن القوؿ أف ليبيا    
ك على ـبتلف األصعدة ، ىذا التحوؿ أنتج ديبقراطية ىشة ك أزمة ثقة بُت القول السياسية ك اؼبكونات االجتماعية ، 

فالديبقراطية ُب ليبيا ما زالت ُب طور التخلص من ذىنية ما قبل الديبقراطية ، ألف الديبقراطية ال تعٍت ؾبرد انتخاب كإمبا ىي 
منهج ك قيم ك حالة ثقافية ال تلقينية ، اهنا تفًتض تأطَت النوازع السلطوية البدائية ك كبحها ك ىذه عملية تتحقق بالتمرين ك 
اؼبراس ك تقود أب نظاـ حكم يقـو على الًتتيبات اؼبؤسسية ك االجتماعية األساسية اليت تشيد ىيكلية آليات اغبكم ك ربدد 

الفراغ السياسي كالغياب اؼبطلق إف  باحملصلة ؼكسائل ك مضموف العبلقات بُت الدكؿ ك آّتمع على أسس ديبقراطية  ، 
للممارسة الديبقراطية كالعجز الواضح ُب الثقافة السياسية الديبقراطية كلها عوامل تلعب ُب صاّب غموض مستقبل تطور ليبيا 

  .بعد سقوط نظامها
      ال يبكن اذف ادارة ليبيا سبهيدا إلعادة بناء الدكلة من دكف تنازالت تقدمها القول السياسية ك االجتماعية الفاعلة ، 
كبناءا على ذلك فإف ما هبب أف وبكم سلوؾ النخب السياسية ك األمنية الليبية ُب مثل ىذه األحواؿ ىو اغبرص على 

- مهما كاف توجهها–اؼبؤسسات الوطنية ك اؼبصلحة العامة ككحدة الدكلة قبل أم شيء اخر ، كعدـ السماح ألم جهة 
بفرض نفسها بطريقة القوة ألف ذلك سوؼ يدخل ليبيا ُب صراع أىلي مدمر خاصة ك أف السبلح ُب آّتمع الذم ربكمو 
الركابط التقليدية ك القبلية أك اعبهوية أك اؼبناطقية أمر متاح ، ك قد عكس االقتتاؿ مدل االنقساـ الذم كصلت اليو النخب 
الليبية ك حجم التصدع ُب النسيج االجتماعي الذم تنامى بُت عدد من اؼبدف الليبية بسبب التصادـ على مراكز السلطة ك 

فهل اؼبوارد ك النفوذ ، ك سيؤدم تعنت األطراؼ اؼبتقاتلة أب اطالة أمد الصراع ما يهدد سباسك الدكلة الليبية ك سيادهتا ، 
ُب بناء دكلة حديثة تتجاكز ستفشل  طراؼ السياسية الليبية اؼبتناحرة  األأف؟ أـ  ينجح الليبيوف ُب ذباكز ىذه اؼبرحلة بنجاح

 ؟ ىذا ىو ما ستكشف عنو كل مظاىر الظلم كالطغياف كاالستبداد الذم عاٗب منو الشعب اللييب على مدار أربعة عقود
 . اؼبرحلة القادمة 

    ٓب يكن من اؼبمكن أف تبقى اعبزائر ك اؼبغرب ُب منأل عن التحوالت اليت أحدثتها الثورة ُب كل من تونس ك ليبيا ك مصر 
، حىت ك اف كانت ظاىرة االحتجاج ُب الشارعُت اعبزائرم ك اؼبغريب سابقة ؽبذه الثورات ك ربولت أب نوع من العمل اليومي 

 20لفئات ذات مطالب اجتماعية ، ك قد شهدت اعبزائر عدة مظاىرات قاـ ّٔا شباب منتفض ، ك برزت ُب اؼبغرب حركة 
فيفرم اليت بدأت بشكل متواضع ك سرعاف ما ربولت أب حركة يشارؾ ُب مسَتهتا االالؼ بعد أف انضم اليها بعض األحزاب 



الشعب يريد االصبلح ك القضاء على "ك  القول اليسارية  مكنتها من زخم صباىَتم ملحوظ رفعت خبللو اعبماىَت شعار 
 " .الفساد 

      تأسيسا على ذلك يستهدؼ ىذا الفصل حبث ك دراسة اغبركة االحتجاجية للشباب ُب كل من اعبزائر ك اؼبملكة 
اؼبغربية باؼبوازاة مع انطبلؽ الثورات ُب بعض البلداف العربية ، ك ذلك باستعراض خلفيات ، دكافع ك مسار ىذا اغبراؾ ك 

تشريح اػبطوات االستباقية لكبل النظامُت عرب ربليل اسًتاتيجيتهما ك مبادرات االصبلح السياسي ك الدستورم اؼبعلن عنها ،  
مع التطرؽ أب دكر العامل اػبارجي ك بياف حدكد تأثَته ُب مسار اغبراؾ ك مبادرات االصبلح ، لنسلط الضوء ُب األخَت 

اليت يبكن أف تساىم ُب على أبرز التحديات اليت تعًتض مسار االصبلحات السياسية ُب كبل البلدين ك االفاؽ اؼبمكنة ك 
 . توجيو ىذه اإلصبلحات كجهاهتا الصحيحة دبا يسهم ُب ترسيخ أسس الديبقراطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:انفصم انرابع   

 

الحركاث االحخجاجيت و هبادراث االصالح 

:السياسي الجذيذة في الونطقت الوغاربيت   

 الجسائر و الوولكت الوغربيت نوىرجا

 
 

 



 

الحركة االحتجاجية و االصالحات السياسية الجديدة في الجزائر  : المبحث األول 

 موجة احتجاجات متأثرة دبوجة االحتجاجات العارمة اليت اندلعت ُب العآب العريب 2011     اندلعت باعبزائر مطلع العاـ 
رجحت عديد األكساط االكاديبية  طالب فيها الشباب اعبزائرم  اؼبنتفض باجراءات سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية ، ك قد  

 لتشكل بذلك اعبزائر فرضية حدكث ربوؿ سياسي عميق ُب اعبزائر يفضي أب تغيَت النظاـ بيد أف شيئا من ذلك ٓب وبدث ،
كُب سياؽ ذلك أعلن  النظاـ السياسي اعبزائرم ُب خضم موجة الثورات اليت عصفت بعديد الدكؿ العربية ، " االستثاء " 

على لساف رئيسو السيد عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة من اإلصبلحات السياسية كخطوة استباقية جاءت استجابة للضغوط 
 من  عبملة من الضغوطات احمللية كمطالب الطبقة السياسية اليت تعاظم إصرارىا على إحداث التغيَت، كاػبارجية من جهة 

 ، ك قد ، ىذا كقد أبدت القيادة اعبزائرية إرادة جادة عكسها كبوضوح صبلة اإلصبلحات السياسية اؼبعلن عنهاجهة أخرل 
اؼبواقف ازاءىا، بُت فريق يعترب أف ىذه االصبلحات السياسية هتدؼ أب اغبفاظ على الوضع القائم ك اخر تباينت األراء ك 

مبادرة النظاـ تعد ىل : ، على ضوء ذلك نطرح التساؤؿ االٌب يرل أهنا ستؤدم أب تعزيز اؼبسار الديبقراطي ُب الببلد  
أـ أهنا هتدؼ فقط  ؟ اعبزائرم أب االصبلح السياسي ُب ظل اغبراؾ العريب خطوة استباقية ترمي أب تكريس الديبقراطية اغبقة 

.  أب اغبفاظ على الوضع القائم ك ذبنب الفوضى ؟
 المالمح العامة لإلصالحات السياسية السابقة: المطلب األول 

شبانينات      سبيزت الفًتة اليت أعقبت االستقبلؿ الوطٍت بعدـ االستقرار السياسي ك الصراع على السلطة ، فأب غاية هناية   
 ديبقراطية لتداكؿ السلطة فيها ، فقد أطاح كزير الدفاع ك القائد العاـ لؤلركاف العقيد ىوارم بومدين آليةالقرف اؼباضي ٓب تنتج 

 ديسمرب 28 ، ك بعد كفاة الرئيس بومدين ُب 1965 جواف 19ُب انقبلب عسكرم ُب بالرئيس اؼبد٘ب أضبد بن بلة 
 1991 ، ك بعد أحداث 1979 فيفرم 7 حسم اعبيش أمر الرئاسة ك عُت الشاذٕب بن جديد رئيسا للجزائر ُب 1978

 1992 جواف 30اجرب الرئيس الشاذٕب على االستقالة ليخلفو آّلس األعلى للدكلة برئاسة ؿبمد بوضياؼ الذم اغتيل ُب 
 ، ٍب قرر تقدٙب موعد 1994، ٍب عُت القائد اؼبتقاعد علي كاُب ٍب  أعقبو قائد اعبيش اليمُت زركاؿ رئيسا للببلد ُب فيفرم 

 قبل اكماؿ مدتو الرئاسية اليت فاز ّٔا عبد العزيز بوتفليقة 1998 سبتمرب 11اجراء االنتخابات الرئاسية فقدـ استقالتو ُب 



 2014 ك 2009ك 2004 ، ك ًب انتخابو لثبلث عهدات أخرل سنوات 1 من األصوات % 73،79حيث حصل على 
. 

     مع هناية شبانينات القرف اؼباضي عرفت اعبزائر ؾبموعة من االصبلحات السياسية كانت اثارىا كاضحة ُب التعديبلت ك 
 1988 نوفمرب 3التعديل اعبزئي للدستور ُب :التغَتات اليت طرأت على بنية ك ىيكل النظاـ السياسي اعبزائرم ، لعل أنبها 

 7 ، قانوف االنتخابات اؼبؤرخ ُب 1989 جويلية 5 ، قانوف اعبمعيات السياسية ُب 1989، االصبلحات ُب دستور فيفرم 
 اؼبسار السياسي كالقانو٘ب 1989 فيفرم 23قد نقل دستور  ، ؼ1990 أفريل 3 ، قانوف االعبلـ اؼبؤرخ ُب 1989أكت 

للببلد نقلة شاملة تتميز بنظرة جديدة من حيث اؼببٌت كالفحول ؼبختلف اؽبيئات اغباكمة تربز من خبلؿ ما ضبلو من انفتاح 
سياسي كظهور ؼبفاىيم جديدة كالشفافية كاغبوار الصريح كانتقاؿ تدرهبي كبو نظاـ دكلة القانوف كالديبقراطية القائم على 

، كقد مهد  للمؤسسة العسكرية(كلو ظاىريا)الفصل بُت السلطات كاستقبلؿ آّتمع اؼبد٘ب عن الدكلة كإهناء الدكر السياسي 
اليت ألغيت نتائجها مباشرة  (1991-1990)ىذا الدستور إلجراء أكؿ انتخابات بلدية كتشريعية تعددية ُب تاريخ اعبزائر

بعد إعبلف فوز اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ كىو ما شكل الشرارة اليت أدخلت الببلد ُب مرحلة عنف كعدـ استقرار ألكثر من 
. عقد من الزمن  

 النطوائو على بعض 1996 أبدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدـ رضاه على دستور 1999 بوصولو أب السلطة عاـ      
التناقضات على مستول تنظيم السلطة التنفيذية ، ك ٓب تسمح الظركؼ ك أكلويات اؼبرحلة انذاؾ باؼببادرة بتعديبلت دستورية 

 على تعديل اؼبادة الثالثة من دستور 2002عميقة ، على ىذا األساس انصب التعديل الدستورم األكؿ ك اؼبقتضب سنة 
 بتعديل دستورم كاف ؾبالو 2008 بكل مكوناهتا أب لغة كطنية أب جانب اللغة العربية ، ك بعد ذلك بادر سنة 1996

 ، فعلى مستول السلطة 2كاسعا ىذه اؼبرة على اعتبار أنو طاؿ تنظيم السلطة التنفيذية ك رموز الثورة ك اغبقوؽ ك اغبريات 
 الذم 1996التنفيذية ًب فتح آّاؿ أماـ رئيس اعبمهورية اؼبنتخب للًتشح ألكثر من عهدتُت خبلفا ؼبا نص عليو دستور 

جعلها قابلة للتجديد مرة كاحدة فقط ، ك قلص من مدهتا ُب حدكد طبس سنوات بعدما كانت سبع سنوات ، اضافة أب 
ذلك فقد أعاد ىذا التعديل تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل بتقوية مكانة رئيس اعبمهورية ك توضيح العبلقة بينو ك بُت 
اغبكومة حيث أصبح األمر متعلقا بوزير أكؿ تقتصر مهمتو على تنسيق عمل اغبكومة بغية تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية 
 5الذم يبتلك سلطة تقديرية كاسعة ُب تعيينو ك اهناء مهامو ، أما فيما يتعلق برموز الثورة فكاف اؽبدؼ من كراء تعديل اؼبادة 
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  . 98 ، ص 2014 ، جوان 12 ، العدد األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة و االنسانٌة



 ىو اضفاء طابع الثبات على ىذه الرموز ، ك فيما يتعلق بًتقية اغبقوؽ السياسية للمرأة فقد أكد التعديل 1996من دستور 
 على ارادة الدكلة اعبزائرية ُب العمل على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة تنفيذا اللتزاماهتا الدكلية ك 2008الدستورم لسنة 

 .1ذلك دبضاعفة حظوظها ُب النيابة ضمن آّالس اؼبنتخبة بشكل يعكس مكانتها اغبقيقية ُب آّتمع 
رغم أنبية اإلصبلحات اليت باشرهتا اعبزائر منذ مطلع التسعينات من القرف اؼباضي إال أف  مسار التحوؿ كبو الديبقراطية      

كإرساء التعددية إلضفاء الفعالية كالديناميكية على اؼبمارسة السياسية ظل مليئا بالعثرات لعل من أبرزىا تزامن تلك 
 فبا أدل إٔب إضفاء الطابع األمٍت غبوإب عقد كامل على اؼبمارسة السياسية  ،اإلصبلحات مع تصاعد حاد ُب مستول العنف

كحبكم طبيعة الدراسة سيتم الًتكيز على اإلصبلحات  ، بل كما تزاؿ تداعيات تلك الفًتة تلقي بضبلؽبا على ىذه اؼبمارسة
  ، ك ىو ما يستوجب حبث دكافع ك خصوصيات االحتجاجات الشعبية اؼبعتربة 2011فريل أالسياسية اؼبعلن عنها شهر 

 ىذه االصبلحات ك مؤشراهتا األكلية ربليل مضامُت لتوصيف ك كمقدمة ضركرية 2011اليت شهدهتا اعبزائر مطلع العاـ 
 .الحقا 

 دوافع الحركة االحتجاجية في الجزائر و خصوصياتها : المطلب الثاني 
ك أدت تلك اؼبظاىرات أب ؿباكلة أكٔب  1988      تعد اعبزائر أكؿ بلد عريب يواجو موجة غضب شعيب كربل ُب أكتوبر 

النفتاح النظاـ ك بناء نظاـ ديبقراطي ، لكن التجربة فشلت بسبب التقاء جزء من السلطة مع التيار االسبلمي على ىدؼ 
مشًتؾ ك استطاع الطرفاف أف يفرضا على الببلد مواجهة أدت أب كضع حد للتجربة الديبقراطية ، ك قد سانبت عديد 

 رافعا شعارات االصبلح ك مطالبا بتحسُت 2011العوامل ُب شحن الشباب اعبزائرم الذم خرج أب الشوارع مطلع العاـ 
أكضاعو ، ك قد كشفت ىذه االحتجاجات ك بقوة عن اؼببلمح التفصيلية للحالة اعبزائرية دبختلف ذبلياهتا السياسية ك 

االقتصادية ك االجتماعية فهي ربيل ذلك على الركود الذم يبيز اداء اؼبؤسسات السياسية الرظبية ك اؼبعارضة ، كما تؤشر على 
كما ُب –الضيق ُب الساحتُت السياسية ك االعبلمية ك التخبط ُب االداء االقتصادم ، إال أهنا ٓب تصل أب درجة العاصفة 

 اليت يبكن أف تؤدم أب تغيَت جذرم على مستول النظاـ اعبزائرم الذم اكتسب فن التحكم ُب –تونس مصر ك ليبيا 
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  - التً كانت دافعا لالصالحات 1988 ثم انتفاضة اكتوبر 1986الى انتفاضة سكان قسنطٌنة سنة يمكن اإلشارة في الجزائر بالعودة إلى تاريخ االحتجاجات 

 قتٌال ، و أدخلت الجزابر فً ممارسات 70 التً راح ضحٌتها أكثر من 2001 و التً تم التراجع عنها ، مما مهد الطرٌق الى انتفاضة سنة 1989الكبرى فً 

 ، كما شهدت البالد أحداث عنؾ مذهبً فً منطقة وادي مٌزاب ذات 2001 جوان 14سٌاسٌة جهوٌة و التً ٌمثلها ما ٌعرؾ بتنسٌقٌة العروش التً تؤسست فً 

 و التً فسرها البعض بالتناحر المذهبً برؼم حقٌقة أن تلك المناطق تعانً بإسا اجتماعٌا ، للمزٌد من 2010 و 2008األؼلبٌة االباضٌة فً جنوب البالد ما بٌن 

 : المعلومات أنظر 
مركز األهرام للدراسات :   ، مصر السٌاسة الدولٌة ، «الخصوصٌة الجزابرٌة فً استٌعاب االحتجاجات الشعبٌة :  االنتفاضات العصٌة »الزبٌر عروس ، - 
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الوسائل اليت تضمن بقاءه ، ك منها استغبلؿ زبوؼ اؼبواطن من الرجوع أب حالة عنف التسعينات ك ال تزاؿ اثارىا قائمة على 
  . 1مستول الركح البشرية ك تدمَت امكانيات الببلد اؼبادية 

 دوافع الحركة االحتجاجية الجزائرية : لفرع األول ا
 اعًتاضا على سوء األكضاع اؼبعيشية ك تفشي الفساد ك قد 2011      خرجت اعبماىَت اعبزائرية أب الشارع ُب جانفي 

شهد ذركهتا حي باب الواد العريق الذم شكل على مر الزمن قلعة من قبلع االحتجاج الشعيب ، إال أنو لوحظ أف بعض 
ىذه التظاىرات ك االحتجاجات خرج عن طور اؼبباشرية ُب طرح اؼبطالب مثل غبلء األسعار كبو اؼبطالبة دبزيد من االصبلح 
ك االنفتاح السياسي ك النقايب ، ك قد كاف لرد فعل اغبكومة السريع باالستجابة للمطالب اؼبطركحة دكر ُب هتدئة األكضاع ك 
تفادم االنزالقات اليت كاجهتها السلطات بقدر من العنف ك القوة من خبلؿ القاء القبض على عدد من احملتجُت ك تفريق 

 : الباقُت بالقوة ، ك عموما يبكن ارجاع دكافع اندالع اغبركة االحتجاجية ُب اعبزائر أب 
 : دوافع مباشرة -أ

 احتجاجا على األكضاع االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية السيئة ك استطاعت ىذه اندالع الثورة الشعبية في تونس-
 . الثورة ُب أقل من شهر االطاحة بالرئيس التونسي بن علي 

 ك اليت تأثرت بالثورة الشعبية التونسية ك استطاعت ىذه الثورة اسقاط أقول األنظمة اندالع  الثورة الشعبية في مصر- 
 . يوما من اندالعها 18العربية ك ىو نظاـ مبارؾ خبلؿ 

  :يبكن اصباؽبا ُب االٌب : دوافع غير مباشرة -ب
ك الذم بات يشكل جزءا من البنية األساسية للنظاـ ، فحسب ترتيب مؤشرات الفساد عن الفساد السياسي و االداري -

 . ضمن الدكؿ األكثر فسادا ُب العآب111 فقد احتلت اعبزائر الرتبة 2009منظمة الشفافية الدكلية سنة 
 تتهم اؼبعارضة اعبزائرية حكومة الرئيس بوتفليقة بغلق آّاؿ السياسي من خبلؿ ما يسمى :المطالبة بإصالحات سياسية -

 .1999بالتحالف الرئاسي الذم يضم ثبلث أحزاب مشكلة للحكومة ك مسيطرة على الربؼباف منذ 
 مباشرة بعد الغاء االنتخابات التشريعية اليت فازت ّٔا اعببهة 1992 ًب فرض حالة الطوارئ عاـ :قانون الطوارئ -

االسبلمية لئلنقاذ احملظورة حاليا بعدد كبَت من األصوات ك دخوؿ الببلد ُب دكامة عنف مسلح قتل فيها مئات االالؼ من 
 .اعبزائريُت
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 قاـ عدة مواطنُت بإشعاؿ النار ُب انفسهم بشكل منفصل :في الجزائر  (ظاىرة احراق الذات)ظاىرة البوعزيزية -
  .1احتجاجا على األكضاع اؼبعيشية ك االقتصادية ك السياسية السيئة 

 ك معاناة الشعب من االرتفاع غَت اؼبسبوؽ ألسعار اؼبواد الغذائية ، ك فشل سياسات الدعم ارتفاع ظاىرة التضخم-
 .اغبكومي ُب مساعدة الفئات األكثر فقرا 

 ك سقوط النسبة األكرب من السكاف ربت خط الفقر ، ك يبلغ الراتب األدٗب للحد اؼبضموف باعبزائر ارتفاع معدالت الفقر-
 . دكالر ك ىو راتب ال يغطي اغباجات الضركرية للحياة 200 ألف دينار أم ما يعادؿ 15
 بُت الشباب ك ضعف نتائج برامج التشغيل ك ىو ما جعل عدد كبَت من الشباب تربز لديو ارتفاع معدالت البطالة-

 حسب األرقاـ الرظبية ، غَت أف منظمات % 10مؤشرات اليأس من سوؽ العمل حيث يبلغ معدؿ البطالة ُب اعبزائر كبو 
  .2 %25مستقلة تقدره بنحو 

     رغم كل ىذه اؼبعطيات إال أف  النظاـ اغباكم فسر ىذه االحتجاجات بغَت طبيعتها السياسية كوهنا اتسمت بذات 
اػبصائص لسابقاهتا من االنتفاضات كعدـ االستمرارية ك التأطَت كفق برنامج كاضح للتغيَت اعبذرم ك غياب اؼبطالب 

السياسية الواضحة عكس اغبالتُت اؼبصرية ك التونسية اللتُت شهدتا اصرارا على االستمرار ُب االحتجاج ك مطالبات سياسية 
 . ؿبددة 

 خصوصيات الحركة االحتجاجية الجزائرية : الفرع الثاني 
     لقد أصبحت اعبزائر ؿبل تساؤالت لعدـ انسياقها ُب مسار ما عرؼ بالربيع العريب ، حيث كاف يؤىلها البعض ألف 
تكوف من بُت أكٔب الدكؿ اليت تعرؼ مثل ىذه اغبركية ، ك قد تعددت األطركحات حوؿ أسباب اػبصوصية اعبزائرية اليت 

 : يبكن ارجاعها أب العوامل التالية 
تضامن الدكائر اليت تشكل السلطة الفعلية ُب اعبزائر أماـ أم هتديد من خارج السلطة ، فربغم التنافس القائم بُت ىذه -

 .الدكائر إال أهنا ربدد من جديد ؼبا ربس باػبطر 
 للسلطة اعبزائرية قوة خاصة ُب مواجهة أم كضع طارئ ، كما أعطتها التجربة القدرة على 1988أعطت أحداث أكتوبر -

 .معرفة ىل أف الوضع مبلئم لتقدٙب بعض التنازالت الشكلية أـ أنو يسمح بازباذ موقف صلب 
 .انضباط اؼبؤسسة العسكرية ك األمنية اعبزائرية يشكل العامل األساسي الذم يضمن بقاء السلطة غبد اآلف -
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عجز اؼبعارضة اعبزائرية ُب ربقيق كحدة ك لو مرحلية ألسباب موضوعية تتجاكز طموحات الشخصيات البارزة ، فتشتيت -
 .1اؼبعارضة يعد عامبل أساسيا ُب ركود آّتمع اعبزائرم كفشل حركات االحتجاج اليت عرفتها الببلد غبد اآلف 

تطلع الشعب اعبزائرم أب األمن جعلو ال يستقبل كل ما من شأنو أف يبس باالستقرار ك السكينة العامة ك ذلك بعد عشرية -
 .دموية خلفت خسائر بشرية ك مادية بليغة 

ضعف مستول التأطَت السياسي للمجتمع اعبزائرم مقارنة ببعض الدكؿ العربية األخرل شكل عامبل ٓب يسمح بتعبئة -
آّتمع ك ضبلو على االنسياؽ ُب عمل احتجاجي كاضح اؼبعآب ، حيث لوحظ غياب ملموس للقول اغبزبية ُب التفاعل مع 
ىذه االحتجاجات باستثناء حزب التجمع من أجل الثقافة ك الديبقراطية ك الذم ناؿ تضييقا من جانب السلطات على 

 .ؿباكالتو لبللتحاـ مع ىذه التظاىرات 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط - مكنت البحبوحة اؼبالية اليت عرفتها اعبزائر منذ منتصف سنوات العقد األكؿ من األلفية الثالثة- 
من شراء السلم االجتماعي عن طريق ارضاء الفئات الشعبية اؼبتذمرة ، فعلى سبيل اؼبثاؿ قررت الدكلة اعبزائرية تقدٙب - 

 مليار دكالر دفعت من 2مساعدات من شأهنا السماح للشباب بإنشاء مؤسسات صغَتة ، ك قد كلفت ىذه العملية قرابة 
 .2اػبزينة العمومية 

    كل ىذه العوامل ؾبتمعة جعلت اعبزائر تبقى على ىامش التغيَتات اعبذرية اليت عرفتها بعض البلداف العربية آّاكرة ك 
ىل يبكن اعتبار اعبزائر ؿبصنة ضد ىذه التغيَتات ؟ أـ أف األمر يعد دبثابة تأجيل ؼبا ىو آت : السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو 

 ُب عدد 2016 ك مطلع العاـ اغبإب 2013 ك 2012ال ؿبالة ؟  ، ك ىو احتماؿ تؤكده ذبدد موجات االحتجاج سنيت 
 4536 كصل أب 2012من الواليات ، فعلى سبيل اؼبثاؿ تؤكد تقديرات األمن الوطٍت أف عدد االحتجاجات ُب عاـ 
 لفض 2012 ألف مرة ُب عاـ 11احتجاجا ، ك ىناؾ تقديرات أخرل تقوؿ أف قوات األمن الوطٍت العامة قد تدخلت كبو 

 .3االحتجاجات اليت غلب عليها الطابع االجتماعي ك االقتصادم 
 مضامين االصالحات السياسية الجديدة و مؤشراتها األولية : المطلب الثالث 

  اثر 2015 أفريل 15      جاءت االصبلحات السياسية ُب اعبزائر ذبسيدا ػبطاب الرئيس اعبزائرم عبد العزيز لؤلمة ُب 
اف اؼبطلوب اليـو ىو اؼبضي قدما كبو تعميق " ... االحتجاجات اليت شهدهتا عدد من اؼبناطق اعبزائرية ، ك من أىم ما جاء فيو  

فبعد استعادة السلم ك األمن ك اطبلؽ برامج تنموية طموحة قررت استكماؿ ىذا .. اؼبسار الديبقراطي ك تعزيز دعائم دكلة اغبق ك القانوف 
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اؼبسعى بربنامج اصبلحات سياسية الغاية منو تعميق اؼبسار الديبقراطي ك سبكُت اؼبواطنُت من مسانبة أكسع ُب ازباذ القرارات اليت يتوقف عليها 
 ،  فقد كعد الرئيس اعبزائرم ُب خطابو ىذا  جبملة من االصبلحات ك اػبطوات التقدمية ، أكؽبا 1 "مستقبلهم ك مستقبل أبنائهم

رفع حالة الطوارئ اؼبقرة منذ حرب العشرية السوداء  ك ربسُت اؼبرافق ك اػبدمات العمومية ك اعطاء اؼبساحة لؤلحزاب ك 
القول السياسية للتعبَت عن نفسها ُب أجهزة االعبلـ ، ك اطبلؽ حزمة جديدة من قوانُت تنظيم األحزاب ك النقابات ك 
 .           اعبمعيات ك ىي اجراءات ساعدت على امتصاص ىذه االحتجاجات ك اغبيلولة دكف غباقها بركب الثورات العربية  

      ك ُب السياؽ نفسو تشكلت ىيئة اؼبشاكرات السياسية برئاسة عبد القادر بن صاّب رئيس الغرفة العليا للربؼباف للحوار مع 
األحزاب السياسية ك منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك الشخصيات الوطنية إلعادة صياغة التشريعات ، ك قد أجرت اؽبيئة سلسلة 

 نوقشت خبلؽبا قضايا عديدة  لت 2011 جواف 21 مام ك 21لقاءات مع األطراؼ اؼبعنية على مدار شهر كامل بُت 
 ، ك 2مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية ك قوانُت االنتخابات ك صبلحيات اؼبؤسسات الدستورية ك قانوف االعبلـ ك سرب االراء 

حسب بعض االراء فقد اكبصر دكر ىذه اللجنة على االستماع أب اؼبدعوين من دكف أم التزاـ حياؽبم ما عدا ايصاؿ ارائهم 
ك مواقفهم أب الرئيس الذم يعود لو أمر البحث فيها ، دبعٌت أف ىذه االصبلحات ٓب تأت نتيجة ثورة كما كاف اغباؿ ُب عدد 

 .من البلداف العربية بل جاءت بفعل مبادرة من نظاـ اغبكم القائم 
      

 مضامين االصالحات السياسية الجديدة : الفرع األول 
     دشن خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبلمة فارقة ُب اػبطاب السياسي االصبلحي اعبزائرم ك ىو ما عد ُب نظر 

 عن اصبلح قانوف اعبمعيات احمللية لتتبعها ُب 2011أنصار ىذه اػبطوة نقطة ربوؿ أب األماـ ، اذ أعلن  رظبيا ُب سنة 
 :  االصبلحات الستة الشهَتة نوردىا ُب االٌب 2012جانفي 

يعد أكؿ قانوف سبت اؼبصادقة عليو من طرؼ الربؼباف ، دخل حيز  : باالنتخابات المتعلق 121القانون العضوي رقم -  
، ينص على أف االنتخابات اليت تنظمها االدارة ذبرم ربت االشراؼ العاـ للقضاة ك مراقبة  2012 جانفي 12التنفيذ ُب 

كيرمي ىذا القانوف إٔب تعميق اؼبمارسة الديبقراطية عرب فبثلي األحزاب السياسية ك القوائم اؼبستقلة اؼبشاركة ُب االنتخابات ، 
تكريس الشفافية ك القواعد الضامنة الختيار شعيب نزيو ك حر إٕب جانب تعزيز الضمانات قصد توطيد عبلقات الثقة بُت 

كىذا ما أكده كزير الداخلية دحو كلد قابلية خبلؿ عرضو ؼبشركع ىذا القانوف العضوم  ، اؼبواطنُت ك اؼبنتخبُت ك اؼبؤسسات
أف ىذا القانوف العضوم جاء ليقدـ ضمانات قوية ككافية ُب صبيع مراحل العملية االنتخابية كعبميع االستشارات "   بالقوؿ  
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ك يدـك يوما كاحدا وبدد دبرسـو رئاسي كما " االقًتاع عاـ مباشر ك سريا "  على أف يكوف 2  ، ك تنص اؼبادة "االنتخابية  
 ، ك يكفل القانوف اعبديد للمرشحُت اغبق ُب اغبصوؿ فورا على ؿباضر فرز األصوات على 25ىو منصوص عليو ُب اؼبادة 

مستول مكاتب االقًتاع ك ؿباضر ذبميع النتائج ك مطابقتها على مستول البلدية ك الوالية ك ىي العملية اليت يقـو ّٔا القضاة 
، ك خفض القانوف اعبديد السن القانونية اؼبطلوبة للًتشح لعضوية ؾبلس األمة ، ك كذا قلص عدد التوقيعات اؼبطلوب صبعها 

من طرؼ اؼبرشحُت لرئاسة اعبمهورية ، كما نص على عقوبات توقع على كل من يبس بشفافية االنتخابات ك نزاىتها ك 
 .1مصداقيتها ك حسن سَتىا 

 جانفي 12صدر ىذا القانوف ُب :  المتعلق بحاالت التنافي مع العهدة البرلمانية 2 12القانون العضوي رقم -
تتناَب العهدة الربؼبانية مع "  من ىذا القانوف 3 ك  جاء لتأكيد ضركرة تفرغ النائب لعهدتو الربؼبانية ، ك حبسب اؼبادة 2012

كظيفة عضو ُب اغبكومة ، العضوية ُب آّلس الدستورم ، عهدة انتخابية أخرل ُب ؾبلس شعيب منتخب ، كظيفة أك منصب ُب اؽبيئات ك 
االدارات العمومية ك اعبماعات االقليمية ك اؼبؤسسات العمومية أك العضوية ُب أجهزهتا ك ىياكلها االجتماعية ، كظيفة أك منصب ُب مؤسسة 
أك شركة أك ذبمع ذبارم أك مإب أك صناعي أك حرُب أك فبلحي ، فبارسة نشاط ذبارم ، مهنة حرة شخصيا أك باظبو ، مهنة القضاء ، كظيفة 

  .2"أك منصب لدل دكلة أجنبية أك منظمة دكلية حكومية أك غَت حكومية ، رئاسة األندية الرياضية االحًتافية أك االربادات اؼبهنية 
  سبت اؼبصادقة :المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة 123القانون العضوي رقم -

أف تعمل الدكلة على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ "  مكرر من الدستور اعبزائرم اليت تنص على 31عليو كفقا للمادة 

 مواد تتعلق بزيادة فرص حصوؿ اؼبرأة على سبثيل ُب آّالس النيابية 8 ، وبتوم ىذا القانوف على "سبثيلها ُب آّالس اؼبنتخبة
 النتخابات آّالس الشعبية الوالئية % 35 ك % 30 النتخابات النواب ك بُت % 50 ك % 20اؼبنتخبة بنسبة تًتاكح بُت 

كلزيادة فعالية ىذه األحكاـ أدخلت السلطة التشريعية حافزا من ، 3 النتخابات آّالس الشعبية البلدية % 30ك اخَتا 
خبلؿ توفَت مساعدة مالية خاصة لؤلحزاب السياسية كفقا لعدد اؼبرشحات اؼبنتخبات ُب آّالس الشعبية البلدية ك الوالئية 

  . (7اؼبادة ) كالربؼباف
 مادة تنظم 87 تضمن 2012 جانفي 12صدر ُب  : المتعلق باألحزاب السياسية 4 12القانون العضوي رقم - 

 على احًتاـ النظاـ الدستورم ك عدـ اؼبساس بالطابع اعبمهورم للدكلة 8العبلقة بُت االدارة ك اغبزب ، ك قد نص ُب اؼبادة 
ك قيم االسبلـ ك قيم ثورة األكؿ من نوفمرب ك قيم السيادة ك اغبريات االساسية ك اؽبوية الوطنية ك االستقبلؿ الوطٍت ك 
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 ، السنة الجرٌدة الرسمٌة المتعلق باألحزاب السٌاسٌة ، 2012 جانفً 12المإرخ فً 121 الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، القانون العضوي رقم - 

  . 15-9 ، ص ص 2012 جانفً 14 ، 1 ، العدد 49
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الجرٌدة  المحدد لحاالت التنافً مع العهدة البرلمانٌة ، 2012 جانفً 12المإرخ فً 122القانون العضوي رقم الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،- 

 . 41 ، ص 2012 جانفً 14 ، 1 ، العدد 49 ، السنة الرسمٌة
3
  . 115-114محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص ص -  



 من ىذا القانوف تأسيس حزب سياسي أك 5اغبفاظ على كحدة ك سبلمة الًتاب الوطٍت ك الدفاع عن الوطن ، ك سبنع اؼبادة 
اؼبشاركة ُب تأسيسو أك ُب ىيئاتو اؼبسَتة على كل شخص مسؤكؿ عن استغبلؿ الدين الذم أفضى أب اؼبأساة الوطنية ، ك 

يشجع ىذا القانوف اعبديد ترقية مكانة اؼبرأة داخل اؽبيئات القيادية للحزب السياسي بل ك اشًتط كجود سبثيل نسائي كشرط 
اعبديد ُب ىذا للتأسيس عبلكة على ضماف الشفافية ُب تسيَت اؼبوارد اؼبالية للحزب بغية مكافحة الفساد بكل أشكالو  ، 

كلكن من دكف أف وبيط ّٔذا الواجب  (18اؼبادة )القانوف يتمثل ُب كجوب تسليم كزارة الداخلية كصل إيداع للتصريح 
، فضبل عن إمكانية عبوء اغبزب إٔب ؾبلس األمة ُب سائر مراحل عملية التشكيل ُب حاؿ  ضمانة فعلية على اؼبستول العملي

، باإلضافة إٔب ذلك يفرض ىذا القانوف شركطا صارمة جدا على اعتماد األحزاب دبا  كجود رفض قابل للطعن من قبل اإلدارة
اليت تقضي بوجوب امتبلؾ األعضاء اؼبؤسسُت للحزب مقرا لو قبل اغبصوؿ على اعتماده الذم يسمح  (21)ُب ذلك اؼبادة 

 أم ارتباط عضوم أك تبعي أك رقايب مع نقابة أك صبعية أك أم منظمة 50 ، كما سبنع اؼبادة لو باكتساب الشخصية القانونية
أخرل ليس ؽبا طابع سياسي ، ك ُب حالة قياـ حزب سياسي ما بنشاطات ـبالفة ألحكاـ ىذا القانوف العضوم أك غَت تلك 
اؼبنصوص عليها ُب قانونو األساسي يبكن للوزير اؼبكلف بالداخلية أف يطلب حل اغبزب السياسي أماـ ؾبلس الدكلة حبسب 

 .1 70ما نصت عليو اؼبادة 
من احتكار الدكلة  سنة 50 ك أهنى 2012 جانفي 12 صدر ُب : المتعلق باإلعالم  5 12القانون العضوي رقم -

 يهدؼ ىذا القانوف أب ربديد ،  كظبح للمؤسسات اػباصة بفتح قنوات تلفزيونية كؿبطات إذاعية للقطاع السمعي البصرم
يعًتؼ للصحفي حبق الوصوؿ أب  " 84اؼببادئ ك القواعد اليت ربكم فبارسة اغبق ُب االعبلـ ك حرية الصحافة  فبحسب اؼبادة 

عندما يتعلق اػبرب بسر الدفاع الوطٍت أك بأمن الدكلة أك السيادة الوطنية ، أك يتعلق بسر البحث ك : مصدر اػبرب ما عدا ُب اغباالت االتية 
، ك زيادة على األحكاـ  " التحقيق القضائي أك بسر اقتصادم اسًتاتيجي أك خبرب يبس بالسياسة اػبارجية ك اؼبصاّب االقتصادية للببلد

تفرض اؼبادة  " اإلعالم هو نشاط البد أن تتم ممارسته بحرية في إطار التشريعات المعمول بها" عمى أن  ك اليت نصت 2الواردة ُب اؼبادة 
االحًتاـ الكامل آلداب ك أخبلقيات اؼبهنة خبلؿ فبارستو للنشاط الصحفي مع ضركرة احًتاـ شعارات الدكلة ك "  أيضا على الصحفي92

، كما  "...رموز ىا ك االمتناع عن سبجيد االستعمار ك  اؼبساس بالتاريخ الوطٍت ك االمتناع عن االشادة بالعنصرية ك عدـ التسامح ك العنف 
إلغاء أحكاـ السجن "للصحفي على الصعيدين االجتماعي ك اؼبهٍت مثلما نص أيضا على " ضباية أفضل"أيضا على نص 

حلت ؿبل آّلس )زبص األكٔب الصحافة اؼبكتوبة " إنشاء ىيئتُت للضبط"، ك يتضمن ىذا القانوف "اؼبتعلقة جبنح الصحافة
أما الثانية فتتعلق بضبط اغبقل اإلعبلمي السمعي البصرم كىو القطاع اؼبدعو  (07-90األعلى لئلعبلـ الذم أقره قانوف 
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  . 144محسن عوض و اخرون ، مرجع سابق ، ص : - أنظر كذلك -



 من ىذا القانوف على تعهد الدكلة دبنح اعانات لًتقية حرية 127 ، ك ّٔدؼ دعم الصحافة ك ترقيتها نصت اؼبادة لبلنفتاح
التعبَت السيما من خبلؿ الصحافة اعبوارية ك الصحافة اؼبتخصصة ك ربدد مقاييس ك كيفيات منح ىذه االعانات عن طريق 

 . 1التنظيم 
 يهدؼ أب ربديد شركط ك كيفيات 2012 جانفي 12 صدر ُب :المتعلق بالجمعيات  6 12العضوي رقم القانون - 

تأسيس اعبمعيات ك تنظيمها ك سَتىا ك ؾباؿ تطبيقها ، ك يلـز ىذا القانوف االدارة بأف تقدـ ردىا على طلب تسجيل 
اعبمعية ُب أجل ؿبدد مع النص على اعتبار عدـ رد االدارة دبثابة اعتماد للجمعية اؼبعنية ك اف رفض اؼبوافقة ىبوؿ للجمعية 
اغبق ُب اللجوء أب اؽبيئات القضائية ، كما يقضي ىذا القانوف أيضا بأف تفي اعبمعيات ببعض االلتزامات ك السيما فيما 
يتعلق بنزاىة مسَتيها ك الشفافية ُب ادارهتا خاصة االدارة اؼبالية ك احًتاـ قوانينها االساسية خاصة ما يتعلق منها دبيداف 

  ىبضع منح 35نشاطها ك احًتاـ الدستور ك التشريعات اؼبعموؿ ّٔا ك كذا عدـ اؼبساس بالنظاـ العاـ ،ك  حسب اؼبادة 
االعانات العمومية لكل صبعية  أب ابراـ عقد برنامج يتبلءـ مع األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اعبمعية ك مطابق لقواعد الصاّب 

للجمعيات اليت يشكل نشاطها أكلوية بالنسبة للمجتمع ،  " صبعية ذات منفعة عمومية " العاـ ، ك يبنح ىذا القانوف صفة 
ىذا ك سيعلق نشاط كل صبعية أك ربل  ُب حالة التدخل ُب الشؤكف الداخلية للببلد أك اؼبساس بالسيادة الوطنية حسب ما 

 . 2 39كرد ُب اؼبادة 
      يرل مؤيدك ىذه االصبلحات على أهنا تنطوم على مبلمح اهبابية عديدة ك أهنا جاءت ُب سياؽ دكٕب ك اقليمي مهم 
ك ضمن اكراىات فرضت على النظاـ اعبزائرم التعاطي معها بنجاعة ك سرعة ، ك باؼبقابل يذىب حقوقيوف ك معارضوف 
للنظاـ أب أف اؽبدؼ من ىذه االصبلحات ال ىبرج عن اطار اغبفاظ على الوضع القائم ك ذبديد قواعد التسلطية ، فقد 

أف ما يسمى باإلصبلحات السياسية اليت أعلن عنها النظاـ ال ترقى " عبد اغبميد مهرم " اعترب عميد السياسيُت اعبزائريُت 
أب تطلعات اعبزائريُت مؤكدا أف التغيَت هبب أف يكوف شامبل ك تشارؾ فيو كل القول السياسية الوطنية دكف اقصاء ، أما 
اؼبعارضة فبثلة ُب جبهة القول االشًتاكية فقد رفضت اؼبشاركة السياسية حوؿ االصبلحات ك اعتربت أف اسناد مهمة 

االشراؼ على االصبلحات لوزارة الداخلية يؤكد دبا ال يدع ؾباال للشك غلبة اؽباجس األمٍت على نظرة السلطة أب العملية 
 .السياسية 
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ك ٓب تسلم مشاريع قوانُت االصبلحات حىت من انتقادات أحزاب السلطة كحركة ؾبتمع السلم اليت اعترب رئيسها أف       
البعد السياسي ُب االصبلحات قد ًب االلتفاؼ عليو لصاّب بعض التعديبلت التقنية العديبة اعبدكل ، ك من جهتها رابطة 
الدفاع عن حقوؽ االنساف أف مشاريع قوانُت االصبلحات سبثل تراجعا خطَتا عن اؼبكاسب اليت حققها اعبزائريوف ُب ؾباؿ 

 The Economist Intelligence ، ك يتضح ذلك من خبلؿ تقرير صادر عن 1989اؼبمارسة الديبقراطية منذ عاـ 

Unit (EIU)    ك يتناكؿ كاقع الديبقراطية ُب العآب ، ك قد احتلت اعبزائر كفقا ؽبذا التقرير اؼبرتبة 2011شهر ديسمرب 
 ، ك استنادا أب التعريف االجرائي الذم اعتمده التقرير ُب تعريف الديبقراطية فقد منح معدكه 167 عاؼبيا من أصل 130
  فيما يتعلق بالعملية االنتخابية ك التعددية السياسية10/ 2،17اعبزائر 
 .1 للحريات 4،41 للثقافة السياسية ك 5،36 للمشاركة السياسية ك 2،78 نقطة ألداء اغبكومة ، ك 2،21مقابل 

     على أية حاؿ ، تبقى اؼبيزة األساسية ؽبذه االصبلحات أهنا من صنع النظاـ ، أم أهنا فبنوحة بدال من أف تكوف ؿبصلة 
لنقاش كطٍت بُت كل الفاعلُت السياسيُت ك االجتماعيُت دكف اقصاء ك سبت صياغتها على أسس أمنية حبتة ، ك ٓب ترافقها 

 . اجراءات اعادة الثقة بُت اؼبواطن ك السلطة ك بالتإب يبقى تطبيقها مرىونا بإرادة النظاـ 
 المؤشرات األولية لإلصالحات السياسية الجديدة في الجزائر : الفرع الثاني 

 بفضل حزمة االصبلحات السياسية اليت أطلقها النظاـ 2014حلت اعبزائر الثالثة عربيا ُب مقياس الديبقراطية لسنة       
 ، فقد بينت نتائج التقرير الصادر عن شبكة مبادرة االصبلح العريب احرازىا تقدما كبَتا ُب ؾباؿ 2011اعبزائرم سنة 

ك قد تقدـ معدؿ عبلمات مؤشراهتا  (616)اؼبمارسات الديبقراطية برغم بعض العراقيل اؼبسجلة ، ك حصلت على عبلمة 
 نقطة ، ككفقا لذات التقرير فقد تأثرت اعبزائر اهبابيا باألحداث اليت شهدهتا بعض الدكؿ العربية ك استطاعت 105ب 

 :، ك فيما يلي عرض ألبرز ىذه اؼبؤشرات 2خبلؿ ىذه اؼبرحلة اؼبضطربة أف تضفي على نفسها صورة البلد اؼبستقر 
 حزبا جديدا عقب صدكر قانوف االحزاب اعبديد ، 38عرفت الساحة اغبزبية اعبزائرية بركز : مؤشر االحزاب السياسية -

إال أنو ك حسب اؼبتتبعُت ٓب يغَت قانوف األحزاب اعبديد شيئا ُب كاقع ربكم السلطات ُب تسيَت اغبياة اغبزبية ، اذ وبظر ىذا 
القانوف انشاء حزب سياسي وبمل ُب براؾبو مواد أك نصوصا تأسيسية أك أيديولوجية غبزب سياسي سبق حلو ، كما يبنع ىذا 
القانوف األحزاب من اغبصوؿ على أك تلقي سبويل من أم جهة أجنبية ك يلـز مسؤكٕب األحزاب بتقدٙب حساباهتم السنوية أب 
كزارة الداخلية لضماف تعقب اؼبوارد اؼبالية لؤلحزاب ك مراقبة تسيَتىا ، كما يفرض كذلك حظرا على االنضماـ لؤلحزاب 
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مركز دراسات :  ، لبنان المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ، « االصالحات السٌاسٌة فً الجزابر بٌن استراتٌجٌات البقاء و منطق التؽٌٌر »فتحً بولعراس ، - 

  . 19-17 ، ص ص 2012 ، أوت 35الوحدة العربٌة ، العدد 
2

 :  ، متحصل علٌه من 44 ، ص 2014، مبادرة االصالح العربً ، أوت  " 2014مقٌاس الدٌمقراطٌة العربً - " 

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ADI_4_AR_0.pdf , (2014-12-15). 

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ADI_4_AR_0.pdf


السياسية بالنسبة لؤلشخاص اؼبتورطُت ُب أنشطة زبريبية أك ارىابية ، ك من الواضح أف ىذا اغبظر استهدؼ بشكل أساسي 
 ، ك عليو اذا 1منع منخرطُت سابقُت ُب اعببهة االسبلمية لئلنقاذ اؼبنحلة من االلبراط ؾبددا ُب العمل السياسي أك اغبزيب 

تغٌلب على ربٌدياهتا اؿ  على كضع برامج كاضحة ك–اضافة أب باقي األحزاب األخرل – ىذه األحزاب اعبديدة ركزت
 ك بناء قواعد شعبية أقول فستتمكن ُب هناية اؼبطاؼ من ذباكز مستويات الدعم الشعيب الضعيفة ك تنمو لتصبح اؼبؤٌسساتية

ح االصبلحات  ُب ربديد قبااماسيلعب مصَت ىذه األحزاب الناشئة دكران ققول فعالة للديبقراطية ك التعددية اغبقة ، ك 
 .السياسية اعبديدة من عدمو 

 اجراء 2011شهدت اعبزائر منذ االعبلف عن حزمة االصبلحات السياسية اعبديدة مطلع العاـ : مؤشر االنتخابات - 
مقعدا بعد أف 462 ُب ظل القانوف اعبديد لبلنتخابات ك زيادة مقاعد الربؼباف أب  2012 مام 10انتخابات تشريعية ُب 

 حزبا 44ك اشراؼ اللجنة الوطنية لبلنتخابات ، ك قد شارؾ فيها " كوتة اؼبرأة "  ، ك زبصيص حصة للنساء 389كانت 
 مراقب دكٕب ك افريقي ك عريب ، ك قدرت نسبة 500 قائمة مستقلة ك سبت العملية االنتخابية دبراقبة أكثر من 186ك 

التجمع " ك " جبهة التحرير الوطٍت"  ك جاءت النتائج بفوز اغبزبُت اغباكمُت أم % 43،14اؼبشاركة ُب االنتخابات ب 
 80 مقعدا غبزب اعببهة ك 221بواقع  ) مقعدا 462 مقعدا من أصل 291بأغلب اؼبقاعد بعدد " الوطٍت الديبقراطي

، ُب حُت تعرضت األحزاب االسبلمية اؼبتحالفة ك اؼبنفردة اؼبنخرطة ُب السلطة ك اؼبعارضة  (مقعدا غبزب التجمع الوطٍت 
 مقعدا ُب آّلس 146 مقعدا ، لئلشارة حازت النساء ُب ىذه االنتخابات على 59ػبسارة كبَتة فلم ربقق ؾبتمعة سول 

 اجراء انتخابات رئاسية فاز 2014، كما شهدت اعبزائر شهر أفريل 2 % 31،6بنسبة تقدر ب  مقعدا 362من ؾبموع 
كبلغت  ، %12.18على خصمو اللدكد علي بن فليس بنسبة  متفوقا % 81،53فيها الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة بنسبة  

شككت  قد ك ، %74 اليت ذباكزت 2009كىي أقل بكثَت من نسبة التصويت اؼبسجلة عاـ % 51.70نسبة التصويت 
فيما رحبت أحزاب اؼبواالة بالنتائج كبالظركؼ اليت جرت فيها  أحزاب معارضة ُب اعبزائر ُب نتائج االنتخابات الرئاسية ،

  .3 االنتخابات
أبقت السلطات اعبزائرية على اغبظر الذم فرضتو على صبيع اؼبظاىرات ُب العاصمة رغم أف قوات  : حرية التجمع مؤشر- 

األمن ظبعت لبعضها باػبركج دكف أف تعًتض سبيلها ك ُب حاالت أخرل فرقت اؼبتظاىرين بالقوة ك خباصة تلك اليت نظمتها 
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 : ، متحصل علٌه من  " % 81بوتفلٌقة ربٌسا للجزابر لوالٌة رابعة بنسبة - " 

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/algeria-elections/2014/04/18 %D8%A9.html , (2015-01-12). 
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احتجاجا على قرار الرئيس بالًتشح لبلنتخابات الرئاسية لوالية رابعة ، ك قد اهتمت منظمة العفو الدكلية " حركة بركات " 
اعبزائر بتصعيد ضبلتها القمعية ضد اؼبواطنُت احملتجُت على مشاكل البطالة ك التنقيب عن الغاز الصخرم ك ذلك خبلؿ 

 شخصا للمحاكمة بسبب مشاركتهم ُب مظاىرات احتجاجية 17حيث ًب تقدٙب  (2015)النصف األكؿ من السنة اؼباضية 
، ك انتقدت ذات اؼبنظمة اؼبنظومة القانونية اليت تستند اليها الدكلة اعبزائرية لتقنُت فبارساهتا كاصفة اياىا بالقوانُت القمعية 

   .1إلطباد اؼبعارضة ، ك ىو ما يتعارض حسبها مع القوانُت الدكلية الكافلة غبق اؼبواطنُت ُب التعبَت السلمي عن ارائهم 
 2015 فرضت السلطات اعبزائرية حبسب ما كرد ُب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدكلية لسنة :مؤشر حرية التعبير -

فقد كاجو منتقدك اغبكومة اعبزائرية قيودا على حرياهتم ك مضايقات قضائية من جانب السلطات ،  قيودا على حرية التعبَت
 أغلقت قوات األمن قناة األطلس التلفزيونية بتهمة بث براؾبها دكف ترخيص رظبي ، ك قد دأبت 2014 مارس 12ففي 

 ، نشَت أيضا 2ىذه القناة على نقل االحتجاجات اؼبناىضة للحكومة ك أتاحت الفرصة لبعض اؼبعارضُت للظهور على اؽبواء 
اؼبعركفة بانتقاد " الوطن " أب االجراءات العقابية غَت اؼبباشرة ضد بعض الصحف الناقدة ك كاف من مباذجها مطالبة صحيفة 

 مليوف دكالر لسداد اشًتاكات سابقة للتأمينات االجتماعية عن الصحفيُت اؼبتعاكنُت ك 2،8سياسات اغبكومة بسداد كبو 
، ك قد تعرض قانوف االعبلـ اعبديد النتقادات من جانب بعض الصحفيُت أبرزىا أنو ٓب يرتقي أب مستول ما 3اؼبستقلُت 

 مادة على األقل 32كعد بو  الرئيس من اصبلح ك ال يفي باؼبعايَت الدكلية غبرية الرأم ك التعبَت ك خاصة أنو وبتوم على 
، عموما ك بقراءة نقدية  لقانوف االعبلـ اعبديد  نلحظ أنو برغم بعض مبلؿبو 4يبكن استخدامها لتقييد حرية الرأم ك التعبَت 

االهبابية كاغبد من العقوبات السالبة للحرية ُب جرائم الصحافة ك اف استبدلتها بعقوبات مالية مبالغ فيها ك السماح نظريا 
للمؤسسات اػباصة بدخوؿ آّاؿ السمعي البصرم ، فقد انطول على الزاـ االعبلميُت جبملة كاسعة من الضوابط الفضفاضة 

اؽبوية " ك " احًتاـ القيم الركحية للمجتمع "اليت يسهل تأكيلها لقمع حرية التعبَت ك االعبلـ ، ك يندرج ُب اطار ىذه الضوابط 
ك التزامات اػبدمة العمومية ك " متطلبات السياسة اػبارجية " ك " متطلبات أمن الدكلة ك الدفاع الوطٍت" ك " الوطنية 

 .5الدستور ك القوانُت ك احًتاـ سرية التحقيقات األمنية ك القضائية 
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اؼببلحظ أف قانوف اعبمعيات اعبديد يعظم القيود على العمل األىلي ك اغبقوقي ك : مؤشر منظمات المجتمع المدني - 
هباُب بصورة صارخة اؼبعايَت الدكلية اليت تكفل حق التنظيم ، فقد بات تأسيس اعبمعيات يشًتط موافقة مسبقة من قبل 

السلطات اليت يتيح ؽبا القانوف صبلحيات كاسعة ُب رفض تأسيس اعبمعية ربت دعاكل تعارض أىدافها مع النظاـ العاـ أك 
االداب العامة أك القوانُت أك التنظيمات اؼبعموؿ ّٔا ُب الببلد ، ك يبنح القانوف السلطات صبلحيات للتحكم ُب سبويل 

اؼبنظمات غَت اغبكومية حيث يلزمها بالتحصل على موافقة السلطات اػباصة لتلقي أم أمواؿ من ىيئات أجنبية أك منظمات 
غَت حكومية ، كما وبظر ىذا القانوف أيضا االنتساب أب منظمات غَت حكومية دكلية إال اؼبنظمات اليت تنشط على 

 كشف ربقيق ميدا٘ب بشأف صبعيات ، ك قد 1اؼبستول القومي ك يشًتط ُب ىذا االطار حصوؽبا على موافقة كزارة الداخلية 
 ( صبعية 93000حوإب ) 2011اليت أحصتها كزارة الداخلية عاـ  آّتمع اؼبد٘ب ُب اعبزائر اختفاء ثلثي تلك اعبمعيات

الدكلة اعبزائرية مطالبة "  أكصديق أف  الدكلية باعبزائر حسينة  ترل  مديرة مكتب منظمة العفوك ، ف اعتمادىا ٓب هبددأكقاؿ 
، كما " بتوفَت دعم مادم للجمعيات خاصة ك أف القانوف اعبزائرم عكس الدكؿ األخرل يشدد ك يضع عراقيل ُب قضية التمويل األجنيب

ألف ىذا األمر "  تسهيل كتشريع قوانُت سبكن اعبمعيات من اغبصوؿ على دعم أجنيب بطرؽ سهلة كشفافة"طالبت اغبكومة اعبزائرية ب 
 "معموؿ بو ُب كل دكؿ العآب"كفق رأيها 

2
. 

خبلؿ ندكة صحفية عقدهتا " حسينة أكصديق " أبرزت مديرة فرع منظمة العفو الدكلية باعبزائر  : مؤشر مكانة المرأة-   
 ك ذكرت بوضع صندكؽ النفقة 2015 ك 2014 التطور اؼبلحوظ اؼبسجل ُب ؾباؿ حقوؽ اؼبرأة سنيت 2015شهر فيفرم 

 للمرأة اؼبطلقة اغباضنة ك صندكؽ تعويض ضحايا العنف خبلؿ عشرية التسعينات ، ك بفضل قانوف 
 ، 2012 عاـ 143 أب 2007 منتخبة عاـ 31تزايد حضور اؼبرأة ُب االنتخابات التشريعية اعبزائرية من "الكوتا النسائية " 

ك اغبقيقة أف ىذه اعبهود اغبكومية ٓب تكن كليدة مطالب شعبية أك أكلويات كرشة االصبلح ك امبا كانت تطبيقا ألجندة 
، ك عليو يتضح أف النظاـ اغباكم استخدـ تدعيم ك تعزيز سبثيل اؼبرأة ُب آّالس ( التحديثية اؼبنظورات الليربالية )غربية 

اؼبنتخبة كسلعة سياسية يتم مبادلتها ُب سوؽ سياسية أساسها الفاعل األجنيب للتخفيف من ضغوطو ك البحث عن شرعية 
خارجية داعمة ُب مقابل أزمة دعم داخلي ؼبؤسساتو ك لببو ، اهنا أزمة الشرعية ذبدد نفسها كلما جدد النظاـ نفسو خاصة 

 .3ُب ظل اعتماده على نفس اؼبقاربات للحفاظ على استمراريتو 
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 1997تطور حضور المرأة في االنتخابات التشريعية الجزائرية منذ عام  : (5)جدول رقم 

 1997 2002 2007 2012 

 7700 1018 694 322 المرشحات 

 143 31 27 12 المنتخبات 

  . 42طارؽ عاشور ، مرجع سابق ، ص - :المصدر 

 2011عمل النظاـ السياسي اعبزائرم ُب خضم التحوالت السياسية اليت يشهدىا العآب العريب منذ     خبلصة القوؿ ،   
كُب ظل االحتقاف الشعيب الداخلي على إرساء االعتقاد بأف هنج اإلصبلح كالتغيَت السلمي عرب اغبوار كالتشاكر ىو اغبل 

 كما تبعو من - كذلك على خبلؼ هنج الثورة الشعبية الذم اعتمد ُب عدة دكؿ عربية أخرل -اؼبناسب للحالة اعبزائرية
كاليت يرىن العديد من العراقيل ك العقبات اؼبشهد السياسي اعبزائرم ، ك يعرؼ خطوات كإصبلحات قانونية كتشريعية 

استمرارىا مستقبل ىذه اإلصبلحات اعبديدة اليت تتطلب صدؽ اؼبمارسات كجديتها كتراكم االقبازات كالتطورات على 
اؼبستول االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي حىت يصبح االستقرار ناتج فعبل عن الرضا الشعيب كليس استقرارا ىشا ينتظر 

. اؼبناسبة حىت يثور على النظاـ القائم

 الحركة االحتجاجية و مبادرات االصالح السياسي و الدستوري في المغرب : المبحث الثاني 
 فرباير رافعُت شعارات 20    شهد اؼبغرب كغَته من عديد الدكؿ العربية خركج  آالؼ اؼبغاربة أب الشارع ُب سياؽ حركة  

مطالبة دبحاربة الفساد ك االستبداد ، ك ُب خضم سقوط بعض األنظمة العربية  بدا اؼبغرب حالة فريدة دفعت البعض أب 
كصفو باالستثناء ، ىذا االستثناء حصل باقًتاح اؼبؤسسة اؼبلكية إلصبلحات سياسية ك دستورية ُب سياؽ مقاربة استباقية ، 

كقد أظهر النظاـ اؼبغريب قدرة على التجاكب مع اغبركة االحتجاجية  اذ سبيز سلوكو دبستويُت ، مستول التكيف مع 
االحتجاجات ك مستول ربريك اؼبؤسسات ك خلق أجهزة أك تعديل مسميات قديبة بأظباء جديدة الستيعاب الرأم العاـ 

ىل تشكل االصبلحات اليت أطلقها اؼبلك ؿبمد : الناتج عن االحتجاجات ، ك ُب ىذا السياؽ نطرح التساؤؿ االٌب 
السادس خطوة على درب اقامة مؤسسات سبنح اغبقل السياسي ما يلـز من الصبلبة ك شركط االستمرارية ؟ أـ أهنا خطوة 

 .استباقية ذكية للتكيف الظرُب ك االلتفاؼ على اغبراؾ الشبايب ؟ 
  2011المشهد السياسي المغربي ما قبل :  المطلب األول 



 باستقرار يبيل أب الركود ك ٓب يشهد أم تغيَت أب حدكد بداية 1956     سبيز اؼبغرب منذ حصولو على استقبللو سنة 
التسعينات من القرف اؼباضي ، حيث سلك ىذا البلد ذك النظاـ اؼبلكي طريق االصبلح ك ازبذ اؼبلك اغبسن الثا٘ب اػبطوات 
األكٔب على ىذا الطريق استجابة لظرفية دكلية متغَتة ككعيا بقرب انتهاء فًتة حكمو الطويلة ، ك استكمل ابنو ؿبمد السادس 

 ، ك قد أحدثت مبادرات االصبلح السياسي ك الدستورم اؼبتعددة بعض التغيَتات 1999اؼبسار بعد اعتبلءه العرش سنة 
االهبابية ُب اؼبشهد السياسي اؼبغريب الذم ال يزاؿ يعا٘ب العديد من االعتبلالت ، على ضوء ذلك سيتم الًتكيز فيما يلي على 
حبث طبيعة ك ظبات النظاـ السياسي اؼبغريب ُب الفرع األكؿ ، ٍب التطرؽ ألبرز االصبلحات السياسية ك الدستورية اؼبتخذة أب 

 :  ك تقييمها ُب الفرع الثا٘ب 2010حدكد سنة 
 طبيعة النظام السياسي المغربي : الفرع األول 

تعددت التصورات اليت ساقها الباحثوف حوؿ توصيف النظاـ السياسي اؼبغريب ك تنحصر ُب كصفو بأنو نظاـ هبمع بُت      
التقليدية ك اغبداثة ، كما يوصف بأنو نظاـ هبمع بُت مبطُت من الشرعية أكؽبما النمط اؼبرتبط باػببلفة أم الشرعية الدينية ك 
الثا٘ب مستوحى من الديبقراطية التحررية ، ك ىناؾ من يرل أف ىذا التناقض مرجعو الطبيعة الدينية لنظاـ يعتمد ُب تسويغ 

شرعيتو على اؼبصدر التقليدم الذم يشتمل على بعد ديٍت اسبلمي ، غَت أنو حاكؿ تدعيم ىذا اؼبصدر دبصادر اضافية من 
 ، كقد أقرت صبيع الدساتَت اؼبغربية منذ 1خبلؿ اسباغ مظاىر العقبلنية كمصدر اخر للشرعية ّٔدؼ زيادة فعالية النظاـ 

 بأف نظاـ اغبكم ُب اؼبغرب ملكية دستورية ديبقراطية ك اجتماعية ، ك قد أعطت 2011 أب أخر دستور 1962دستور 
ىذه الدساتَت للملكية مكانة سامية باعتبار أف الدستور ٓب ينشىء ىذه اؼبؤسسة ك امبا أقر حقيقة تارىبية على عكس 

  .2اؼبؤسسات األخرل ك اليت يبكن عد الدستور ىو اؼبنشىء  ؽبا 
     يبتاز نظاـ اغبكم ُب اؼبغرب بقوة سياسية للمؤسسة اؼبلكية ذباه باقي أطراؼ اللعبة السياسية لكنو يواجو أزمة حقيقية ُب 

اهباد التوازف بُت نظاـ السلطة اغبديثة ك التقليدية لضماف استمرار اؽبيمنة على العملية السياسية برمتها، كقد كاف على 
 :األنظمة اؼبلكية اليت تواجو مثل ىذه اؼبشكلة أف زبتار أحد اغبلوؿ الثبلثة اليت طرحها ىنتنغتوف كىي

 .قياـ نظاـ ملكي دستورم حديث ترجع السلطة فيو للشعب من خبلؿ األحزاب ك الربؼباف -
 .دمج سلطة اؼبلك بسلطة الشعب ضمن النظاـ السياسي -
 .احتفاظ النظاـ اؼبلكي بالسلطة ك بكونو الفاعل الرئيس ُب العملية السياسية -
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 جامعة:  ، العراقدراسات اقلٌمٌة، « اشكالٌة التوفٌق بٌن التحول الدٌمقراطً و الموروث التقلٌدي للنظام السٌاسً المؽربً»محمد صالح شطٌب ، - 

  .331، ص 2012 ، 25الموصل ، العدد 
2

 : ، العراق دراسات دولٌة ، «قراءة فً طبٌعة عمل المإسسات السٌاسٌة و الدستورٌة :  النظام السٌاسً فً المملكة المؽربٌة »علً سلمان صاٌل ، -

  .29 ، ص 2012 ، 53جامعة بؽداد ، العدد 



     ك قد عمل النظاـ اؼبلكي على استبعاد البند األكؿ صبلة ك تفصيبل أما البند الثا٘ب فقد عمل بو النظاـ اؼبغريب ُب الفًتة 
التالية لبلستقبلؿ ، إال أف ىذا اػبيار فشل لعدـ قدرة اغبكومات على التوفيق بُت مطالب اؼبؤسسة اؼبلكية ك مطالب 

 ، عموما  يبكن اهباز أىم مبلمح النظاـ السياسي 1األحزاب السياسية ، فبا جعل اؼبؤسسة اؼبلكية تتجو أب اػبيار األخَت 
 :اؼبغريب فيما يأٌب 

 ىيمنة اؼبلك على اغبياة السياسية ، فاؼبلك يسود ك وبكم أم أنو وبدد االختيارات الكربل للدكلة ُب آّاؿ السياسي ك -
االقتصادم ك االجتماعي ك العبلقات اػبارجية ، ك يكمن اعبوىر األيديولوجي ؽبذه السلطة ك أساس تربير مشركعيتها ُب 

كوف اؼبلك يعترب أمَت اؼبؤمنُت ك قبوؿ أغلب الفاعلُت السياسيُت ؽبذه اؼبشركعية اؼبرتكزة على ىذه الصفة أك على األقل عدـ 
 .ؾبادلتها ك معارضتها بشكل مفتوح 

تلعب كزارة الداخلية دكرا أساسي ُب تأطَت اغبقل السياسي بتحكمها عرب سلطات كاسعة اعًتؼ ؽبا ّٔا ك ًب توسيعها -
 .أم السلطة كقوة اكراه ك قمع ال يقهر" اؼبخزف " باستمرار ،ك ىي ذبسد لدل الشعب ك ُب تصوره مفهـو 

احتواء النخبة السياسية ، اذ عمل النظاـ اؼبغريب على تأطَت ك احتواء ك تعبئة جزء ىاـ من اؼبواطنُت ُب اطارات سياسية أك - 
نقابية ك اشراكهم ُب اللعبة السياسية ، ك اؼبسانبة بذلك ُب تربيرىا ك شرعنتها عرب تفاكض مستمر ك انتزاع مكاسب جزئية ك 
اصبلحات ؿبدكدة ال تؤثر ُب جوىر توزيع السلطة ك الثركات ، ك امبا تساعد على تلطيف القمع ك على التكيف التدرهبي 

 2.للنظاـ 
اذباه أسلوب ادارة السلطة ُب اؼبغرب كبو اعادة ترتيب التوازنات السياسية ك ذلك بالقطع النهائي مع مرحلة الصراع - 

الطويل بُت مكونات اغبركة الوطنية ك اؼبؤسسة اؼبلكية حوؿ طبيعة السلطة ك صناعة القرار السياسي ك االنتهاء بتحويل 
النقاش على طبيعة النظاـ السياسي أب النقاش على فاعلية اؼبؤسسة السياسية ، ك قد توج اعادة ترتيب التوازف السياسي 

خبركج اؼبؤسسة اؼبلكية كطرؼ ُب موضوع الصراع ك ادخاؿ اللعبة السياسية ُب نزاع ما بُت ثبلث توجهات ، توجو 
االسبلميُت ك توجو أحزاب اغبركة الوطنية ك توجو اغبزب اعبديد اؼبتمثل ُب األصالة ك اؼبعاصرة الذم فرض نفسو بقوة داخل 

 .3اللعبة السياسية ، فيما يبقى باقي الفاعلُت تابعُت ؽبذه التوجهات 
عدـ مطابقة العبلقات السياسية للعبلقات األيديولوجية حبيث قبد تطابقا أيديولوجيا بُت قول سياسية بينها اختبلؼ - 

سياسي حاد ُب الوقت الذم قبد تقاربا سياسيا بُت قول ـبتلفة اختبلفا كبَتا على الصعيد األيديولوجي ، كيعترب االسبلميوف 
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  . 28المرجع نفسه ، ص - 

2
 نحو رإٌة جامعة لتعزٌز االنتقالعبد العزٌز النوٌضً محررا ، :  فً «فً المملكة المؽربٌة محصلة التجربة السٌاسٌة المعاصرة »عبد العزٌز النوٌضً ، - 

  . 24-17، ص ص  ( 2007الجماعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، : د ب ن ) ، الدٌمقراطً فً المغرب
3

  ،10عبد االله سطً ، أسبلة حول فرضٌة االنتقال الدٌمقراطً بالمؽرب ، المركز العلمً العربً لألبحاث و الدراسات االنسانٌة ، ص - 

http://www.arabsi.org/attachments/article/4660/%D8%A3%D8%B39%84% %D8%B1%D8%A8.pdf , (2014-11-26). 

http://www.arabsi.org/attachments/article/4660/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf


ك اليساريوف من أىم القول السياسية الفاعلة ُب اؼبغرب نظرا ؼبا يتوفركف عليو من تصورات فكرية ك سياسية ك زخم نضإب ، 
إال أف العبلقة بينهم ظلت أب كقت قريب مشوبة بتوتر سانبت فيو ؾبموعة من األحداث كاألحداث الطبلبية ُب بداية عقد 

 ناىيك عن االنقسامات السياسية اغبادة 2003 مام 16 ك أحداث 1995التسعينات ك أحداث اعبامعة الربيعية سنة 
 . ، ك كاف لذلك انعكاس كاضح على مسار اغبراؾ ك مآلو 1اليت يعرفها الصف االسبلمي ك الصف اليسارم

أما التجربة االنتخابية باؼبغرب فيمكن االشادة ّٔا على أهنا بدأت ربافظ على مواعيدىا ك أهنا بدأت تدار ببنية قانونية - 
حديثة ، لكن ما يعاب على ىذه التجربة ىو ضعف اؼبشاركة االنتخابية أب جانب اػبركقات اليت تشوب ىذه العملية 

 فالنسب اؼبتدنية للمشاركة االنتخابية أدل أب اضعاؼ مردكدية ىذه األخَتة  ك أب اضعاؼ شرعية النخب 
 .2اليت تفرزىا كذلك ، أب جانب اغبضور الوازف للماؿ الذم يضرب شفافية العملية االنتخابية 

رغم انفراد  اؼبملكة اؼبغربية من بُت الدكؿ العربية أب األخذ بنظاـ التعددية ك نص دستورىا على حرمة نظاـ اغبزب الواحد - 
، إال أف األحزاب اؼبغربية ٓب تأخذ ؾباؽبا اؼبناسب كما أهنا ٓب تؤد الوظائف اؼبنوط ّٔا كالوظيفة التمثيلية ك التنظيمية ك 
االتصالية ، فضبل عن عدـ ضماف اؼبساكاة بُت األحزاب السياسية ُب ؾباؿ الدعم اؼبادم ك االعبلمي ك   اذباه النظاـ 

 .3السياسي أب اقامة التوازنات اغبزبية دبا يضمن مصاغبو 
      كخبلصة يبكن القوؿ أف جوىر السلطة السياسية اؼبغربية هبعل اؼبلكية فوؽ اؼبنافسة السياسية ، ك ىي مؤسسة 

اؼبؤسسات ك ىو ما يعٍت أهنا غَت قابلة للخضوع لقواعد التنافس السياسي مع كوهنا جوىر العملية السياسية ، ك من ىنا فإف 
القاعدة األساسية للعملية السياسية ُب اؼبغرب ىي استمرارية ؽبيمنة اؼبؤسسة اؼبلكية ، ك قد أبدل النظاـ السياسي اؼبغريب 
قدرة كبَتة على التكيف مع اكراىات احمليط الداخلي ك الدكٕب ك يعود ذلك لتقييمو الدقيق ؼبوازين القول ك التحوالت 
الداخلية ك اػبارجية ك تكييف سلوكياتو ك مبادراتو ك خططو مع متطلبات كل مرحلة كاالستجابة أب اغبد األدٗب من 
االصبلحات ك التغيَتات اليت يتطلبها الوضع دكف اؼبساس جبوىر السلطة اؼبلكية اؼبطلقة ، ك نستعرض فيما يلي أبرز 

 .سنة بإهباز 2010االصبلحات السياسية ك الدستورية اليت عرفتها اؼبملكة اؼبغربية أب حدكد 
 2011مبادرات االصالح السياسي في المغرب قبل سنة :  الفرع الثاني 

      بدا كاضحا منذ مستهل العشرية األخَتة من القرف اؼباضي أف ىناؾ كعيا متناميا من لدف النظاـ اؼبغريب ك الفاعلُت 
السياسيُت ألنبية التحوالت الديبقراطية اعبارية ُب العآب ، نلمس ذلك ُب العديد من اػبطب اؼبلكية ك اؼبذكرات اؼبصوغة من 

                                                           
الحادي و العشرون ،، ورقة مقدمة فً اللقاء السنوي " محصلة التحركات الراهنة من أجل الدٌمقراطٌة فً المملكة المؽربٌة " محمد باسك منار ، -
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. 10، ص   2013 أوت 31 ، أكسفوردالجماعة العربٌة للدٌمقراطٌة ، جامعة   

. 8عبد االله سطً ، مرجع سابق ، ص -
2
  

3
  . 60علً سلمان صاٌل ، مرجع سابق ، ص - 



 ، ك ىكذا نقرأ ُب خطاب 1991 أكتوبر 11طرؼ األحزاب السياسية ك اؼبقدمة أب أنظار اؼبلك ربديدا منذ أكؿ مذكرة ُب 
الفاعلُت ككثائقهم اؼبتبادلة ما يفيد حصوؿ اقًتاف االرادات بشأف االلبراط ُب دينامية االصبلحات السياسية ك الدستورية 

الكفيلة بتأىيل آّاؿ السياسي اؼبغريب ك ربفيز فرقائو على التكاتف من أجل اقباح االنتقاؿ الديبقراطي ، ك الذم بدا ك كأنو 
  .1مشركع اعبميع دكلة ك لببا ك ؾبتمعا  

حقوؽ االنساف ك التوسيع احملدكد لسلطة الربؼباف :       استهدفت االصبلحات اليت سنها اؼبلك اغبسن الثا٘ب أربع ؾباالت 
ك تعزيز فرص مشاركة األحزاب ك آّتمع اؼبد٘ب ُب اغبياة السياسية ك ؿباكلة اغبد من الفساد ، ك قد ظهرت بوادر االنفتاح 

بتأسيس آّلس االستشارم غبقوؽ االنساف ٍب احملكمة االدارية ك اؼبصادقة على أىم اؼبعاىدات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ 
االنساف فضبل عن  االفراج عن بعض السجناء السياسيُت ، تعديل القوانُت اػباصة باالعتقاؿ االحتياطي ك اؼبظاىرات 

، بيد أف اؼبؤشرات اغبقيقية ُب االنفتاح السياسي ٓب تتجلى ظاىريا إال من العمومية ، باإلضافة أب مراجعتُت دستوريتُت 
خبلؿ تدشُت التوافق بُت اؼبؤسسة اؼبلكية كمؤسسة حاكمة ك فصائل اؼبعارضة اؼبتمثلة باألساس ُب اغبركة الوطنية ك ذلك 

 ، ٍب السماح لعناصر 1998سنة " عبد الرضبن اليوسفي " بتنصيب حكومة التناكب التوافقي برئاسة أحد أبرز اؼبعارضُت 
 ، ك 2اؼبعارضة بالعودة أب الوطن ك استقطاب اؼبنظمات اؼبعادية سابقا  للنظاـ ك منح منظمات آّتمع اؼبد٘ب حرية أكرب 

البلفت لبلنتباه خبلؿ ىذا العقد تشديد خطاب الفاعلُت السياسيُت على مركزية احداث تغيَتات كفيلة بفتح امكانية 
االنتقاؿ أب مرحلة جديدة ُب اغبياة السياسية اؼبغربية قوامها الشفافية ك احًتاـ اؼبؤسسات ك تكريس دكر القانوف ك صيانة 
الشرعية الدستورية ، كلعل عبوء اغبكومة ك األحزاب السياسية ألكؿ مرة ُب تاريخ اؼبغرب السياسي اؼبعاصر أب التوقيع على 

 3 تلتـز األطراؼ دبقتضاه باحًتاـ اؼبسلسل االنتخايب ك اعبهر بصحة نتائجو كسبلمتها1997 فيفرم 28تصريح مشًتؾ ُب 
، ك ىو ما يثبت مركزية شعار االصبلح ك مقصد االنتقاؿ ُب عقد التسعينات بيد أف اؼبمارسة السياسية للفاعلُت ما انفكت 

 . تكشف عن حدكد اػبطاب ك صعوبة مطابقتو لؤلعماؿ ك السلوكيات 
 ك على خطى أبيو عمل اؼبلك ؿبمد السادس منذ كصولو أب العرش على ربسُت أكضاع حقوؽ االنساف فأنشأ ىيئة      

، كما أفرج عن عدد كبَت 1999 ك 1956 لتسليط الضوء على االنتهاكات اؼبرتكبة بُت 2004االنصاؼ ك اؼبصاغبة سنة 
                                                           

1
لماذا انتقل علً خلٌفة الكواري ،عبد الفتاح ماضً :  فً «الدروس المستفادة: المؽرب و تجربة االنتقال الى نظام حكم دٌمقراطً فً اسبانٌا »أمحمد مالكً ، -

  .250، ص  ( 2009مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ) ، اآلخرون الى الدٌمقراطٌة و تؤخر العرب
 و 1970 و قوة الحركة الوطنٌة التقدمٌة ، دستور1962دستور )اعتاد النظام الملكً أن ٌقدم على تعدٌل الدستور تحت ضؽط األحداث أو الضرورات المستقبلٌة 

  و الرؼبة فً التناوب1992 و  االنقالب األول ، ثم بعد ذلك بدأ التفكٌر فً مصٌر النظام ، دستور 1972 ، دستور 1969اعتقاالت 

 :  و النجاح فً التناوب من أجل استمرار النظام و تصفٌة رواسب الماضً ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 1996، دستور 

  .122-121، ص ص  (2005مركز حقوق الناس ، : المؽرب ) ، المسؤلة الدستورٌة و االصالح الدستوري فً المغرب عالل األزهر ، -
2

، مإسسة كارنٌؽً للسالم الدولً ، سبتمبر أوراق كارنٌغً  ، «المؽرب من االصالح الهرمً الى االنتقال الدٌمقراطً »مارٌنا أوتاواي ، مٌرٌدٌث راٌلً ، - 

  . 9 ، ص 2006
3

  .255-254، مرجع سابق ، ص ص  «الدروس المستفادة: المؽرب و تجربة االنتقال الى نظام حكم دٌمقراطً فً اسبانٌا »أمحمد مالكً ، - -



من اؼبعارضُت السياسيُت ك قاـ دبزيد من التدابَت ؼببلئمة القوانُت اؼبغربية مع اؼبعاىدات الدكلية كتغيَت القانوف اعبنائي لتجرٙب 
 ، أب 1التعذيب ، كما عمل على مكافحة الفساد ك االدماج السياسي احملكم للجماعات ك األحزاب السياسية اعبديدة 

جانب فتح األسواؽ احمللية أماـ أسواؽ اقتصادية كربل بعقد اتفاقيات التبادؿ اغبر، فبا أعطى صورة عن مدل االنفتاح الذم 
لضماف اؼبساكاة بُت اؼبرأة ك الرجل داخل األسرة  (2004 جانفي 23)يعرفو اؼبغرب ، فضبل عن اؼبصادقة على مدكنة األسرة 

 يهدؼ أب اعطاء اؼبزيد من اؼبصداقية للعمل السياسي ك 2005 مارس 17، ك اعتماد قانوف جديد لؤلحزاب السياسية ُب 
 نوع من 2007ضماف الشفافية ُب تسيَت األحزاب السياسية ، كما دشنت العملية االنتخابية ابتداءا من انتخابات ديسمرب 

اؼبصداقية ك الشفافية اليت فقدت ُب باقي االستحقاقات اؼباضية ك كانت ّٔذه اؼبناسبة أكؿ حكومة ُب اؼبغرب يتم انتخأّا 
 ، ك من جهة أخرل عمل اؼبلك ؿبمد السادس على خلق رأم عاـ شعيب متضامن حوؿ 2طبقا للمنهجية الديبقراطية 

اغبركة األمازيغية ، اغبركة )خطابو السياسي ك عرب مبادرات تستجيب للحركات االجتماعية ك السياسية اؼبوركثة عن فًتة كالده 
، ك سعى أيضا ؼببلئمة السياسة الداخلية مع األجندة الدكلية ُب ؿباكرىا  (النسائية ، اغبركة اغبقوقية ك مسَتة العدالة االنتقالية

 :3الثبلثة 
 .اغبرب على االرىاب -
االرباد )االصبلحات اؼباكرك اقتصادية كما يدعو أب ذلك البنك الدكٕب ؼببلئمة االقتصاد اؼبغريب مع شركائو ُب العآب -

 .(األكركيب ك الواليات اؼبتحدة 
أىداؼ األلفية ك صيغها االجتماعية ُب السياسات العمومية مثل مقتضيات التنمية البشرية ك ؿباربة الفقر ك التهميش ك -

 . االقصاء ك اجراءات التمكُت للفئات ك اؼبناطق اؼبتضررة 
     برغم اؼببادرات ك اعبهود االصبلحية اؼبتعددة اليت أطلقها النظاـ اؼبغريب إال أف اؼبعارضة اؼبغربية اعتربت أف اؼبغرب يشهد 
اطار دستوريا ملكيا ك ليس دستورية حقيقية ، ك أف ىذه اؼببادرات ال زبدـ كثَتا التحوؿ الديبقراطي العتبارات عديدة نورد 

 :أبرزىا ُب االٌب 
اذبو اؼبغرب أب كضع منظومة اصبلحية ذات مرجعية سوسيوسياسية باألساس بتحسُت صورة حقوؽ االنساف أماـ اؼبنتظم - 

 الدكٕب ك ربديث البنية القانونية ٍب التخفيف من حدة الفقر ك البطالة لدل الفئات االجتماعية ، فهذه

                                                           
1

  . 11، ص مارٌنا أوتاواي ، مٌرٌدٌث راٌلً ، مرجع سابق  -
2

 :  ، متحصل علٌه من 5، ص " حول االصالح الدستوري و السٌاسً فً دول المؽرب الكبٌر " مناصر ماركسً ، - 

http://www.arabsi.org/attachments/article/4396/%D8%AD%D9%88% % A8%D9%8A%D8%B1.pdf , (2014-04-18). 
3

 . 300، مرجع سابق، ص ،الربٌع العربً ثورات الخالص من االستبداد وآخرونحسن كرٌم :،فً«الربٌع العربً فً طبعته المؽربٌة»أحمد الخمسً،-

http://www.arabsi.org/attachments/article/4396/%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1.pdf


 االصبلحات ٓب تتجاكز حدكدىا االجتماعية ك االقتصادية أب عمق البنية اؼبؤسسية ك السياسية ، اذ ٓب يشمل االصبلح 
قواعد النظاـ السياسي ك طبيعة توزيع السلط ، فبلزاؿ العمل اغبكومي ال يبتلك القدرة على اؼببادرة ك االختيار كفق الربنامج 

 . 1الذم يعتمده ، ك الزاؿ الفاعلوف السياسيوف ُب اغبكومة ٓب وبدثوا قطيعة مع موقع الفاعل الثانوم ُب اؽبندسة السياسية 
 .عدـ اؼبساس بالصبلحيات اؼبمنوحة للملك ك ىو ما عكس ُب ؾبملو الطابع السياسي ال الدستورم ؽبذه االصبلحات - 
ٓب تندرج ُب سياؽ برنامج اصبلحي  وٕب ك لكن كانت جزئية تقتصر على ؾباؿ دكف اخر أك تركز على حلوؿ أنية دكف  - 

استحضار رؤية مستقبلية ، فأغلب ىذه اؼببادرات ٓب تؤسس على دراسات تقييمية للواقع ك لكن على زبمينات ك انطباعات 
 .2أك دراسات متسرعة ؿبكومة خبلفيات سياسية ربكمية 

ٓب تأٌب نتيجة اقتناع ذاٌب بضركرة ك جدكل االصبلح بل كانت غايتها ضماف االستمرارية ك استجابة لضغوط خارجية ك - 
 .زبوفا من فقداف بعض اؼبصاّب ك رغبة ُب تلميع صورة الببلد جلبا للمساعدات ك توفَتا االستثمارات ك ذبنبا لبلنتقادات 

تطرقت لقضايا ثانوية أك لببوية أك فئوية ك ٓب تصب االىتماـ على القضايا الرئيسية ك ذات األكلوية ، كما أهنا ٓب تأت ُب - 
 .3اطار تشاركي ك لكن فرضت ّٔيمنة ك نظرة أحادية 

     ك عليو فاالذباه االصبلحي الذم سلكو النظاـ اؼبغريب ىو اذباه كبو التحديث أكثر فبا ىو شيء أخر ، فرغم التطور 
الذم مس كضعية حقوؽ االنساف ك االىتماـ بالقطاع االجتماعي إال أهنا تبقى متغَتات تابعة ك غَت ثابتة ، فلم تشهد 

اؼبؤسسات السياسية ك قواعد اللعبة السياسية تطورا على مستول الفعالية ماداـ الًتكيز كاف على اصبلح االطار االنتخايب ك 
االىتماـ باعبانب اغبقوقي للتسويق اػبارجي ك خلق ىامش من حرية التعبَت اليت تبقى متغَتات تابعة ك غَت ثابتة ، الشيء 
الذم يفسر الًتاجعات اليت ربدث ُب كثَت من األحياف ُب ىذا الباب مادامت اؼبتغَتات اؼبستقلة اليت تضبط قواعد اللعبة ك 

 التوازف اؼبؤسسية ك اليت تفصل ُب اغبقوؽ ك الواجبات غائبة من أم اصبلح جذرم 

  المحركة لها قوىو الدوافع الحركة االحتجاجية المغربية : المطلب الثاني 
 حاكلت بعض اعبهات الرظبية ُب اؼبغرب بعد توإب االحتجاجات العربية خاصة ُب تونس ك مصر تسويق خطاب مفاده     

كن ذلك اػبطاب ٓب ؿ اليت أقدـ عليها اؼبلك ؿبمد السادس ، لئلصبلحاتأف اؼبغرب يشكل استثناء من كل ذلك نظرا 
 2011 فيفرم 20يصمد طويبل اذ سرعاف ما ظهرت بعض التسجيبلت على األنًتنيت تدعوا الشعب أب اػبركج يـو 

                                                           
1

  .11عبد االله سطً ، مرجع سابق ، ص - 
2

  .343مرجع سابق ، ص محمد صالح شطٌب ، - 
3

الدٌمقراطً  نحو رإٌة جامعة لتعزٌز االنتقالعبد العزٌز النوٌضً محررا ، :  ، فً « الوضع السٌاسً الراهن و سبل االنتقال الدٌمقراطً »عمر أحرشان ، -

  . 89-88 ، مرجع سابق ، ص ص فً المغرب



للمطالبة دبا طالب بو الشباب العريب ُب معظم الدكؿ العربية ، كقد شكل سقوط نظاـ بن علي ُب تونس حافزا مهما للمزيد 
.  فيفرم خاصة ُب ظل األكضاع اؼبًتدية لفئات عريضة من الشعب اؼبغريب 20من االصرار على االحتجاج يـو 

 دوافع الحركة االجتماعية المغربية : الفرع األول 
 ، ك *     عرفت اؼبملكة اؼبغربية تناميا ملحوظا لبلحتجاج بالنظر أب كجود دكاعي ك مربرات حقيقية لبلحتجاج ك االنتفاض 

ىو ما يستبعد فرضية أف اغبركة االحتجاجية اؼبغربية كانت فقط ؾبرد تقليد ؼبا عرفتو دكؿ عربية أخرل ، ك يبكن رصد ىذه 
 :اؼبربرات ك الدكاعي ُب االٌب 

 :دواعي و مبررات سياسية -أ
  احتكار اؼبخزف لكل السلطات التشريعية ك التنفيذية ك القضائية ، ك ُب ىذا الصدد يوضح الباحث عباس بوغاٖب مفهـو

أف اؼبخزف ُب صيغتو اؼبغربية يشكل دكلة موازية ك مكدسة داخل الدكلة ك خارجة عنها ، فاؼبخزف ىو اؼبتحكم ُب قواعد اللعبة " اؼبخزف قائبل 
ك ىو احملدد لطبيعة األدكار اليت هبب أف يقـو ّٔا كل فاعل سياسي مع تكريس ىيمنة السلطة اغباكمة كقوة ربكمية ك ربكيمية تتموقع فوؽ 

ك ُب كلمة ، أصبح مفهـو اؼبخزف كناية عن كل فبارسة سلطوية استبدادية قوامها اذعاف ك خضوع ... كل القول االجتماعية ك السياسية 
 .1"اعبميع للحاكم الواحد األحد

  تعرض الديبقراطية الفتية باؼبغرب لضربات عديدة يبكن التأريخ ؽبا رظبيا بتعيُت كزير أكؿ ٓب يشارؾ ُب االنتخابات التشريعية
 ، ك ما ضبلو ىذا التعيُت من تراجع عن عرؼ ديبقراطي كاف يقضي بتعيُت الوزير األكؿ من اغبزب األكؿ الفائز 2002لسنة 

ُب االنتخابات التشريعية ، فضبل عن شن النظاـ اؼبغريب ضبلة تضييق ك ضغط على حزب العدالة ك التنمية ابتداءا من سنة 
 ك فتح السجوف أماـ اؼبنتسبُت ؽبذا التيار بعد متابعات قضائية غابت فيها شركط احملاكمة العادلة ، كما شنت 2003

ضببلت الضغط ك التضييق على الصحافة اغبرة ك ًب تعليق تنفيذ توصيات ىيئة االنصاؼ ك اؼبصاغبة أب أجل غَت مسمى ، 
أصبح ىو اغبزب األكؿ ُب الربؼباف ُب " حزب األصالة ك اؼبعاصرة " ك ُب ىذا السياؽ الًتاجعي ًب صناعة حزب ادارم جديد 

 ، كما أصبح ىو اغبزب األكؿ ُب 2007الوالية التشريعية السابقة دكف أف يكوف قد شارؾ ُب االنتخابات التشريعية لسنة 
ك ظهر بوضوح أف ىناؾ غياب ارادة حقيقية لئلصبلح السياسي ك 2  2009اعبماعات احمللية بعد االنتخابات احمللية لسنة 

                                                           
 احتجاجا على االنقطاع المتكرر للكهرباء و 2010 مارس 22 و 21 و 20نذكر فً هذا الصدد على سبٌل المثال ال الحصر احتجاجات أزٌالل أٌام 

*
الماء و  

 ، ناهٌك عن 2010 أكتوبر 24 ضد التهمٌش و االحتجاجات  بمناطق الؽرب بتارٌخ 2010 ماي 9ارتفاع فاتورة االستهالك ، و احتجاجات أٌت أحمد بتارٌخ 

.                                                                                    االحتجاجات المتكررة لمجموعات العاطلٌن عن العمل   

 ،2011المركز  العربً لألبحاث  و دراسة  السٌاسات ، أكتوبر: ، قطر سلسلة تحلٌل السٌاسات   ، «  خطاب التؽٌٌر فً المؽرب »رشٌد ٌلوح ، -
1
  

  . 3ص 

 ،«قراءة فً السٌاق و المسار و تقٌٌم المحصلة :  فبراٌر فً المؽرب 20 حركة »محمد باسك منار ، : عبد العلً حامً الدٌن ، تعقٌب على مقال -
2
علً : فً  

مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان ) ، مسار التحركات العربٌة من أجل الدٌمقراطٌة: الدٌمقراطٌة المتعثرة خلٌفة الكواري ، عبد الفتاح ماضً محرران ، 
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اؼبؤسسي الشامل ، ك ُب سياؽ ىذه الًتاجعات اليت كاف يعرفها اؼبغرب اندلعت االحتجاجات الشعبية ُب عدد كبَت من 
 " . اسقاط الفساد ك االستبداد " الدكؿ العربية األخرل فلم وبد الشارع اؼبغريب عنها ك التحق باؼبوجة رافعا شعار 

  نوفمرب 7فقداف الثقة ُب اؼبؤسسات السياسية ك كاف من أبرز ذبليات ذلك العزكؼ الكبَت عن اؼبشاركة ُب انتخابات 
  .% 37 حيث ٓب تتجاكز نسبة اؼبشاركة 2007

  تراجع الدكر التأطَتم لؤلحزاب السياسية بسبب استمرار الدكلة اؼبغربية ُب اعتبار اؼبخزف كدائرة ؿبيطة مباشرة باؼبؤسسة
اؼبلكية أكثر سبثيلية لؤلمة من أم فاعل سياسي أخر ، ك ىو ما أدل اللبفاض عدد اؼبنتمُت بل اؼبتعاطفُت مع األحزاب من 

  .2000 كمنخرطُت ُب األحزاب سنة % 5 أب أقل من 1956 بداية االستقبلؿ سنة % 50
  اشتعاؿ فتيل التغيَت من خارج اغبدكد ك الذم شطب من نفسية الشباب اؼبغريب تعقيدات آّتمع التقليدم احمللي اؼبغلق ك

 .1خلق لديهم تلقائية ك انسانية ُب التواصل ك االحتجاج ك التعبَت عن مطالبهم 
  فرباير تعبَتا عن ركح ك مطالب معظم ىذه اغبركات اذ قامت 20، فكانت حركة *تراكم خربات اغبركة االجتماعية اؼبغربية 

ببلورة الواقع السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي ك رفعتو ُب صيغة مطالب ك شعارات اقًتبت ك تبلمست مع الشارع 
 .اؼبغريب 

  تطور كسائل االتصاؿ السياسي بالتوازم مع انتشار التقنيات اغبديثة ُب الببلد ك اليت مكنت من ايصاؿ فكرة االحتجاج عن
 . 2طريق سبكُت األفراد من فضاءات موسعة ك تعددية ؼبمارسة حرية افًتاضية 

يعا٘ب االقتصاد اؼبغريب من اختبلالت عدة انعكست سلبا على الوضع اؼبعيشي للمواطنُت : دواعي و مبررات اقتصادية - ب
 : الذين عربكا عن سخطهم باػبركج أب الشارع ، ك يبكن رصد أبرز ىذه االختبلالت ُب االٌب 

  ارهتاف السياسة االقتصادية للمغرب منذ اغبصوؿ على االستقبلؿ ؽباجس اغبفاظ الصاـر على استقرار اؼبؤشرات االقتصادية
 .الكربل فبا انعكس سلبا على الثورة الشرائية للمواطنُت ك على فعالية السوؽ الداخلي 

  سنة % 16،8 مقابل % 36،2) بسبب ارتفاع قيمة الواردات ك خاصة النفط 2008تعمق العجز التجارم سنة 
 ، كما سجلت % 45ك ضعف قيمة الصادرات ، ك ظل معدؿ تغطية الصادرات للواردات ضعيفا بنسبة  (2007

 .قطاعات ىامة كقطاع النسيج البفاضا كبَتا فبا تسبب ُب اغبلؽ ؾبموعة من اؼبعامل كتسريح اآلالؼ من العماؿ 
                                                           

 .281-278 ، مرجع سابق ، ص ص «الربٌع العربً فً طبعته المؽربٌة »أحمد الخمسً ، - 
1
  

مسالك التوظٌؾ بسبب تحول :عبر تنسٌقٌات العاطلٌن عن العمل ، فبعد أن انسدت فً وجوههم كل المسالك  وبخاصة الخبرات التؤطٌرٌة للشباب 
*
األحزاب الى  

هٌبات للحكم ، و مسالك اللٌبرالٌة و الٌسا بسبب االستقطاب العام ضد التٌارات الدٌنٌة باسم الحرب على االرهاب ابتكر الشباب المتخرج من الجامعة و العاطل 
عن العمل أسلوب تنظٌم تنسٌقٌة لكل فوج و لكل تخصص ، كما انتهج أسلوب التظاهر أمام البرلمان و المإسسات الحكومٌة لعرض مطالبه و الدفاع عنها ، و هو 

  .                                 280المرجع نفسه ، ص :- فبراٌر االحتجاجٌة ، أنظر 20ما مهد األرضٌة لحركة 
2

جٌل الشباب فً محمد العجاتً محررا ، :  ، فً « فبراٌر 20دراسة حالة لحركة : معادلة المجال االفتراضً و المجال الواقعً فً المؽرب »أسماء فلحً ، -

 . 177، ص(2013مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : لبنان )، الوطن العربً ووسائل المشاركة غٌر التقلٌدٌة من المجال االفتراضً الى الثورة 



  بسبب اعبفاؼ ك تزايد تكاليف اؼبوارد األكلية اؼبستوردة ك ارتفاع 2010الًتاجع اؼبلحوظ للنشاط االقتصادم باؼبغرب سنة 
 سنة % 5،6 ك 2009 سنة % 4،9 مقابل % 4اؼبديونية العمومية ك استمرار اثار األزمة العاؼبية ، ليسجل مبو بنسبة 

 متأثرا بارتفاع % 4،5 ، ك على الرغم من ارتفاع اؼبداخيل الضريبية ك مداخيل الفوسفات فإف عجز اؼبيزانية قدر ب2008
 .نفقات التسيَت ك بتقلص مداخيل اػبصخصة ك ارتفاع تكاليف صندكؽ اؼبقاصة 

  باقًتاضو ؼبليار أكرك ، فبا رفع اؼبديونية اػبارجية مقارنة بالناتج الداخلي اػباـ 2010عودة اؼبغرب أب االقًتاض اػبارجي سنة 
  .1 % 15أب 

  بسبب األزمة العاؼبية اؼبالية ك ىو ما انعكس سلبا على عائدات % 28،6تقلص االستثمار األجنيب اؼبباشر باؼبغرب بنسبة 
 من % 20 مليار أم بنسبة 11،9لتصل أب   % 10بنسبة 2008السياحة اػبارجية ُب كقت قفزت فيو اؼبديونية سنة 

 .2الناتج الوطٍت اػباـ خبلؿ عاـ كاحد 
  احتكار رسم التوجهات االسًتاتيجية للسياسة االقتصادية ك خضوع الربامج اغبكومية للتوجيهات اؼبلكية ُب اؼبشاريع التنموية

دبا يضمن اغبفاظ على مصاّب الكبار ك سيادة اقتصاد الريع ، ك تكريس التوزيع غَت العادؿ للثركات من أراض ك أمواؿ ك 
اْب ، كما عبأ ..تصاريح النقل ، الصيد البحرم ، ك استخراج الرماؿ : امتيازات ك تراخيص ُب ؾباالت اقتصادية متنوعة مثل 

أب ؿباصرة الفاعلُت االقتصاديُت غَت الدائرين ُب فلك اؼبؤسسة االقتصادية اؼبخزنية مراكما ثركة –ضباية ؼبصاغبو –اؼبخزف 
 .ضخمة بيد ؾبموعة صغَتة من العائبلت 

 
  اذ يقع اؼبغرب حسب منظمة الشفافية الدكلية ُب البلئحة اغبمراء للدكؿ األكثر رشوة ُب العآب ك احتل الرتبة :تفشي الفساد

  .2011 ك 2007 ، ك األسوأ أنو تراجع بثماف درجات ُب ىذا الًتتيب بُت سنيت 2010 سنة 85
  ىيمنة شركات العائلة اؼبلكية على معظم القطاعات االنتاجية ك الثركات الطبيعية ، ك قد أثارت أرباح ىذه الشركات اليت

 انتقادات كاسعة ُب كقت يعا٘ب فيو القطاع اػباص من أزمة خانقة ،اضافة أب 2010 ُب سنة % 34،7بلغت الزيادة فيها 
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- Catherine Graciet ,Éric Laurent , Le Roi Prédateur , (France : Éditions Du Seuil , 2012) , P . 10 . 

   و ؼٌرهم من أصدقاء الملك المقربٌن منه، كما رفعت" الشراٌبً " و " الهمة "و " بنهمو"و " الماجٌدي " تداولت تجمعات الشباب االلكترونٌة أسماء  
:- هإالء و أسماءهم باعتبارهم عناصر فاسدة اقتصادٌا و سٌاسٌا تساهم فً تعمٌق أزمات المؽرب السٌاسٌة و االجتماعٌة ، أنظر  التظاهرات الؽاضبة صور 
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 2،5األمريكية عن رتبة اؼبلك السادس السابعة ضمن الئحة أغٌت ملوؾ العآب بثركة قدرت ب " فوربس "ما نشرتو ؾبلة 
  .1مليار دكالر 

      ىذه الًتاجعات االقتصادية كاف ؽبا انعكاس اجتماعي كاضح على فئات عريضة من آّتمع اؼبغريب ك ىو ما سيتم 
 :التطرؽ اليو فيما يلي 

 :يبكن حصرىا ُب االٌب : دواعي و مبررات اجتماعية -ج 
  ؿبدكدية اغبصيلة االجتماعية غبكومة التناكب التوافقي ، ك يبكن ارجاع ذلك أب عدة أسباب نذكر منها: 

عدـ االنطبلؽ ُب تلك االصبلحات االقتصادية ك االجتماعية من مرتكزات دستورية ك سياسية ذات طبيعة تعاقدية  - 
كاضحة  ، ألف ىناؾ تداخبل ك تفاعبل موضوعيا ك جدليا بُت قطيب االصبلح االقتصادم ك االجتماعي من جهة ك 

 .الدستورم ك السياسي من جهة أخرل 
ثقل االرث ك ضخامة االنتظارات ك ىذا ما عرب عنو السيد عبد الرضباف اليوسفي صراحة ُب تصروبو الذم قدمو أماـ - 

  .2002 أكت 2الربؼباف بتاريخ 
اكراىات اؼبناخ العاؼبي فرياح العوؼبة دفعت آنذاؾ ُب اذباه ربقيق التوازنات اؼبالية ك التحكم ُب التضخم بناءا على نفس - 

 .اؼبنطق الذم ربكم ُب سياسة التقوٙب اؽبيكلي ُب بداية شبانينات القرف اؼباضي فبا خلق أضرارا اجتماعية كاضحة 
  تعثر اغبوار االجتماعي مع النقابات بسبب تواضع عركض اغبكومة اليت ٓب ترؽ أب مستول طموحات الشغيلة ، كازدادت

 .2معاناة اؼبواطنُت بشكل ملحوظ خاصة فيما يتعلق باؼباء الصاّب للشرب ك السكن ك التعليم ك الصحة 
  دراىم ُب 10 مبليُت مغريب ب 5حيث يعيش أكثر من   % 18،1اذ بلغت نسبة الفقر ُب اؼبغرب  : اتساع دائرة الفقر 

 من بُت 126 ، كما احتل اؼبغرب كفقا لذات التقرير الرتبة 2008اليـو حبسب التقرير العاؼبي حوؿ التنمية البشرية لسنة 
 دكالر أم 4950 ب 2009ىذا ك قدر الدخل السنول للفرد ُب اؼبغرب سنة  ،  3 بلدا فيما ىبص التنمية البشرية 177

 من 114 احتل اؼبغرب الرتبة 2010 ، ك ُب سنة  4نصف دخل التونسيُت ك اعبزائريُت حبسب احصائيات البنك الدكٕب 
 بلد عريب ، ك بلغ 16 من بُت 12 دكلة ُب تقرير التنمية البشرية ك أتى ُب أسفل الًتتيب عربيا باحتبللو الرتبة 165بُت 

 . كفقا للبنك الدكٕب ك برنامج األمم اؼبتحدة االمبائي % 28معدؿ الفقر 

                                                           
1
 -Catherine Graciet ,Éric Laurent ,  Op,. Cit , P .9 . 
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4
 -Ibid ,p . 17 . 



  من نسبة السكاف ، % 36ما يقارب  ( سنة43-15)ارتفاع نسبة الفئة الشبابية ُب آّتمع اؼبغريب حيث يشكل الشباب 
 من ؾبموع السكاف % 35،7سبثل نسبة  (سنة 24-15) فإف الفئة العمرية 2011ك حبسب االحصائيات الرظبية لسنة 

من ىؤالء ، كحبسب ذات االحصائيات تبلغ نسبة العاطلُت % 61،5نسبة  ( سنة34-25)النشيطُت ُب حُت سبثل الفئة 
 ُب حُت % 13،1 ، كُب الفئة العمرية الثانية نسبة % 17،4عن العمل ُب الفئة العمرية األكٔب من السكاف النشيطُت 

 ، ك قد اعًتؼ تقرير اػبمسينية % 9،1حددت ىذه االحصائيات نسبة السكاف النشيطُت العاطلُت عن العمل بنحو 
للتنمية البشرية بالعجز الكبَت الذم يسجلو اؼبغرب ُب التعامل مع قضايا شبابو انطبلقا من غياب معرفة دقيقة ّٔذه الفئة 
 .1كصوال أب القصور ُب عملية ادماج الشباب اجتماعيا ك اقتصاديا ك الذم ظل ؿبدكدا خبلؿ السنوات اػبمسُت اؼباضية 

  سنة ، ىذا ك يصل معدؿ اسباـ مرحلة التعليم االبتدائي 15 ؼبن ىم فوؽ سن % 56ارتفاع نسبة األمية اليت تصل أب 
 ، ك بالنسبة لوضع قطاع الصحة سجل تقرير البنك الدكٕب أف نسبة االنفاؽ على الرعاية الصحية من اصبإب الناتج % 80

 1 بينما ال يقل ىذا التفاكت أحيانا عن نسبة 1000 ك 1 ، كما تتفاكت األجور ما بُت % 5،5احمللي ُب اؼبغرب تبلغ 
 ُب دكؿ أكركبا ، ك من ذلك نستنتج أف الكثَت من مؤشرات التنمية البشرية ال تزاؿ دكف اؼبتوسط ك ىو ما عمق 10أب 

 .2حدة الغضب ك االحتقاف ُب الشارع اؼبغريب 
      كل ذلك أحدث موجة من االحتجاجات االجتماعية ك جعل فئات عريضة من الشعب اؼبغريب متهيئة للتأثر بأحداث 

 فرباير اليت رفعت شعارات ك مطالب جريئة دفعت قطاعات شبابية معتربة لبللتفاؼ 20الربيع العريب خاصة مع بركز حركة 
حوؽبا ك دعمها بغية ربقيق مطالبها اليت ىي باألساس مطالب الشارع اؼبغريب ، ك ىو ما سيتم التطرؽ اليو بالتفصيل ُب االٌب 

 : 
 القوى المحركة للحركة االحتجاجية المغربية :  الفرع الثاني 

 2011 جانفي 25 ك انطبلؽ أحداث الثورة اؼبصرية ُب 2011 جانفي 14     عقب ىركب الرئيس التونسي اؼبخلوع ُب 
 20برزت ُب الساحة اؼبغربية أصوات شبابية جديدة تدعو أب تغيَت عميق ك حقيقي ، ك قد شكلت حركة 

  ، ك يبكن رصد عناصر ىذا التحوؿ على مستول تنظيم االحتجاج فيفرم ربوال نوعيا ُب مظاىر االحتجاج باؼبغرب
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  عكس ما كانت علٌهٌمكن التؤرٌخ للحركات االحتجاجٌة فً المؽرب منذ منتصؾ التسعٌنات الى الٌوم و ذلك لتحولها الى احتجاجات سلمٌة ؼٌر عنٌفة 
من قبل ، و من المإكد الى أن السبب المحوري لهذا التحول وفق ما أشار الٌه الدكتور عبد الرحٌم منار السلٌمً هو ما طرأ على بنٌة النظام السٌاسً و تحوله 

من نظام مؽلق الى نظام سٌاسً مفتوح نسبٌا نتٌجة مجموعة من األسباب بعضها خارجً ٌتعلق بانهٌار االتحاد السوفٌاتً ، و زٌادة االنتقادات الموجهة للنظام 

المؽربً من فرنسا حول حقوق االنسان ، و ظهور نواة جدٌدة للمنظمات الحقوقٌة ، و البعض األخر داخلً بادراك األحزاب و النقابات بؤنها قادرة على الدعوة 

االحتجاجات و التظاهرات و االضرابات ، لكنها لٌست قادرة بعد ذلك على السٌطرة علٌها ، و هناك عامل اخر أثر بشكل كبٌر فً تزاٌد الحركات االجتماعٌة فً 

 عاما الى رباسة الحكومة و بالتالً تعلقت 40بانتقال األحزاب التً ظلت تعارض لمدة  (2002 و 1998)المؽرب و هو تجربة حكومة التناوب فً العامٌن 



ك طبيعتو ك ؾبالو ، فقد ًب االنتقاؿ من االحتجاج التلقائي الذم يكوف دبثابة رد فعل على أكضاع خاصة أب احتجاج منظم 
ك مبادر،ك من االحتجاج ذم الطبيعة االجتماعية ُب الغالب أب احتجاج عاـ تؤطره شعارات سياسية باألساس ك من 

 .احتجاج فئوم أك مناطقي تعرفو فئات أك مناطق معينة أب احتجاج شعيب تشارؾ فيو ـبتلف اؼبناطق ك الفئات
       ينحدر اؼبستقلوف من الشباب اؼبغريب اؼبنتفض ُب الغالب من طبقة كسطى حيث تلقوا تكوينهم السياسي ُب أسر 

كانت لبعض أفرادىا ذبارب ُب أحزاب يسارية أك صباعات اسبلمية أك نقابات ، بينما يشكل اعبزء االخر من تلك األصوات 
امتدادا لفعاليات اسبلمية أك يسارية معارضة ظلت ؿبركمة لوقت طويل من الفضاءات ك الفرص اؼبناسبة للتعبَت عن مطالبها 

 فرباير رمزية مؤثرة صبعت معظم ىذه األصوات رغم اختبلفاهتا األيديولوجية ك الفكرية ، 20بشكل صحيح ، ك كاف لشعار 
 ، ك 1 مطالبة بتغيَت سياسي عميق 2011 فرباير 20ك ىو العنواف الذم ارتضاه شباب التغيَت غبركتهم اليت انطلقت ُب 

 فيفرم لتليها بعد ذلك عدة 20بتاريخ " االنتفاضة ىي اغبل –من أجل الكرامة "ىكذا ظهرت ُب البداية كثيقة ربت عنواف 
، " حركة الشعب يريد التغيَت "ككثيقة األرضية التأسيسية ؿ " حركة حرية ك ديبقراطية االف " أكراؽ كالبياف التأسيسي ؿ 

" ك " اؼبلكية الربؼبانية " ، لتظهر ُب ما بعد كثيقتاف ربمبلف عنواف "   اؼبلحة 20النقاط اؿ:مطالب الشعب اؼبغريب " ككثيقة 
 .2" الشعب اؼبغريب يريد اسقاط النظاـ 

 فرباير شعاراهتا اؼبناىضة لبلستبداد ك الفساد جبرأة 20      ك على غرار اغبركات االحتجاجية العربية األخرل صاغت حركة 
ك دبعزؿ عن اؼبؤسسات التقليدية كاألحزاب ك النقابات ك مؤسسات آّتمع اؼبد٘ب ، ك اف كجدت السند ك الدعم من قول 
سياسية يسارية ك اسبلمية مناىضة ك رافضة لنمط ك توجهات النظاـ اؼبغريب كاغبزب االشًتاكي اؼبوحد ك حزب الطليعة 

، حزب النهج الديبقراطي ك صبعيات حقوقية ك مدنية ك (حزب اسبلمي ؿبظور)الديبقراطي االشًتاكي ، حزب األمة 
أب جانب اؼبساحات االعبلمية – ، ك قد شكلت مقرات ىذه األحزاب ك اعبمعيات 3ؾبموعات شبابية ك سلفية 

                                                                                                                                                                                                       
: و عموما ٌمكن تصنٌؾ أنماط الحركات االحتجاجٌة فً المؽرب منذ االستقالل الى علٌهم امال المواطنٌن فً تحقٌقها لطموحاتهم و لكن ذلك لم ٌحدث ، 

االحتجاجات العنٌفة المرتبطة بالعنؾ و سنوات الرصاص ، االحتجاجات السلمٌة و تتعلق بجٌل احتجاجات الصراع حول استعمال األماكن و الفضاءات العامة ، 

: ، أنظر االحتجاجات على السٌاسات العامة الحكومٌة 

مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : ، لبنان المستقبل العربً ، « البحرٌن-لبنان –المؽرب –مصر :الحركات االحتجاجٌة فً الوطن العربً » عمرو الشوبكً ، -

  .108 ، ص 2011 ، فٌفري 384، العدد 33السنة 

عمرو : ، فً «المسار و المآل : الحركات االحتجاجٌة فً المؽرب »عبد الرحٌم منار السلٌمً ، :-للمزٌد من التفصٌل حول أنماط االحتجاجات بالمؽرب أنظر -

 .165-140، مرجع سابق ، ص ص  (االردن–الجزائر–البحرٌن –لبنان –المغرب –مصر )الحركات االحتجاجٌة فً الوطن العربً الشوبكً ، 
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أرضية مادية يقف فوقها الشباب اؼبستقل ك كذا الشباب اؼبنتمي للعمل السياسي اؼبعارض من خارج اؼبؤسسات ، -االفًتاضية
 .1 فيفرم 20 ذبمعا سكنيا ُب أكؿ خركج ؽبا يـو 50ك ىو ما كفر ؽبذه اغبركة الوليدة نسيجا اجتماعيا ك تنظيميا عرب 

 فرباير طابعا سياسيا ك دستوريا ك اقتصاديا ك اجتماعيا ، ك قد ػبصها البياف التأسيسي 20      ازبذت مطالب حركة 
  :2للحركة ُب تسع نقاط ىي

  دستور ديبقراطي شكبل ك مضمونا يبثل االرادة اغبقيقية للشعب. 
  حل اغبكومة ك الربؼباف ك تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة زبضع إلرادة الشعب. 
  قضاء مستقل ك نزيو. 
  ؿباكمة اؼبتورطُت ُب قضايا الفساد ك استغبلؿ النفوذ ك هنب خَتات الوطن. 
  االعًتاؼ باللغة األمازيغية كلغة رظبية أب جانب العربية ك االىتماـ خبصوصيات اؽبوية اؼبغربية لغة ك ثقافة ك تارىبا. 
  اطبلؽ كافة اؼبعتقلُت السياسيُت ك معتقلي الرأم ك ؿباكمة اؼبسؤكلُت. 
  االدماج الفورم ك الشامل للمعطلُت ُب أسبلؾ الوظيفة العمومية. 
  ضماف حياة كريبة باغبد من غبلء اؼبعيشة ك الرفع من اغبد األدٗب لؤلجور. 
  سبكُت عمـو اؼبواطنُت من كلوج اػبدمات االجتماعية ك ربسُت مردكديتها. 

     ك قد لقيت اؼبطالب ك الشعارات اليت رفعتها ىذه اغبركة دعما ك مساندة كاضحة من عدد من األكاديبيُت اؼبغاربة ، 
 فرباير  أخرجت آّتمع اؼبغريب من مرحلة الوالء ك اػبوؼ ك أدخلتو أب زمن 20حركة " أف  " عبد اهلل اغبمودم"اذ يرل الباحث 

كما سانبت ُب تغيَت عقلية آّتمع بفضل حركية الشباب اليت كقفت ضد احملسوبية ك اقتصاد ... السياسة اليت ترفع شعاراهتا بكل كضوح 
فَتل أف ىذا الفاعل اعبديد قد أمسك دبشعل اغبركة الوطنية ككرث رسالتها اذ يقوؿ " عبلء بنهادم"، أما الباحث " ..الريع 
اهنا ؿباكلة إلخراج كل تلك القيم ...  فرباير ك شبابنا اؼبغريب ىي جواب عن كل األسئلة اؼبؤرقة اليت اغتالتها سنوات الرصاص 20اف حركة " 

 ، ك فبا يسجل ؽبذه اغبركة أهنا سبكنت من ذباكز 3 " النبيلة ك اؼبطالب التارىبية اليت حلم ك ناضل من أجلها قادتنا السياسيوف الوطنيوف
 ؾبموعة العقبات اليت كضعها -على األقل خبلؿ األشهر األكٔب لتأسيسها - 

 النظاـ الفشاؽبا ك منها العنف األمٍت ك احملاصرة ك استخداـ البلطجية ك االعتقاالت ك احملاكمات،ك تركيج االشاعات
 . لتشويو الشباب ك ذبريبهم أك اهتاـ صباعة العدؿ ك االحساف ك حزب النهج الديبقراطي بالسيطرة على اغبركة 

 منها و مواقف القوى السياسية المغربية المغربية  االحتجاجية ةمسار الحرك: المطلب الثالث 
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ك حسب - فرباير ُب ظل حقل سياسي مغريب يتسم بالبؤس ك ضعف الفاعلُت السياسيُت الذين 20     انبثقت حركة 
يتحملوف مسؤكلياهتم ُب عرقلة التغيَت ك تعطيلو نظرا لتبعيتهم ألجندة الدكلة ك حساباهتا اػباصة ، كقد -  أنصار ىذه اغبركة

طالبت اغبركة دبراجعة عبلقة الفاعل السياسي بآّتمع ك استنكرت أيديولوجية االنتقاؿ الديبقراطي اليت باتت شعارا فارغا من 
أم ؿبتول سياسي ملموس أك موضوعي ، ك كاف خركج الشباب اؼبغريب للتظاىر نابعا من اقتناعهم بأف الوضع السياسي ُب 
اؼبغرب يفتقر أب آليات حقيقية للمحاسبة ك اؼبساءلة ك ضعيفا أيديولوجيا ك تنظيميا ك سوسيوثقافيا ك فاقدا ؼبقومات اغبياة 
السياسية دبفهومها اغبديث ، ك أماـ ىذا االندفاع الشبايب ك اعبرأة اليت اتسمت ّٔا الشعارات ك اؼبطالب اؼبرفوعة تباينت 

 :مواقف ك أراء القول السياسية اؼبغربية ك ىو ما سيتم التطرؽ اليو ُب االٌب
 
 
 

 
 مسار الحركة االحتجاجية المغربية : الفرع األول 

 فرباير رىاف كجودىا الفعلي إال عرب النزكؿ أب الشارع ك سبكنها من حشد دعم الفاعلُت اؼبدنيُت ك 20     ٓب تكسب حركة 
 تارىبا ذبمعت فيو تطلعات 2011 فيفرم 20السياسيُت ك التحاؽ اؼبواطنُت باؼبسَتات اليت دعت اليها ، ك قد شكل 

 شباب من ـبتلف اؼبشارب كرغم اختبلفاهتم األيديولوجية اتضح منذ البذكر األكٔب أف اغبركة  ال هتدؼ 
  ، ك قد عربت كل التنظيمات السياسية اليت أعلنت دعمها لشباب 1أب اسقاط النظاـ ك امبا تطويره أب ملكية برؼبانية 

 فرباير عن التزامها بسقف اؼبطالب الواضحة من خبلؿ ملكية برؼبانية يسود فيها اؼبلك كال وبكم بضمانات دستورية ك 20
 .2قانونية 

                                                           
  ًضرورة خضوع جمٌع المإسسات و السلطات ألحكام الدستور وحده : - برزت الملكٌة البرلمانٌة كاختٌار بدٌل وضعت له مرتكزات محددة و ه. 
 .االعتراؾ الصرٌح بؤن الشعب هو صاحب السٌادة و المنبع األصلً للشرعٌة و مصدر كل السلطات - 
التنصٌص على أن المؽرب دولة مدنٌة دٌمقراطٌة تفصل مجال القداسة عن مجال السٌاسة ، و أن دٌانة ؼالبٌة سكانه هً االسالم مع االعتراؾ بحرٌة معتنقً - 

 .الدٌانات األخرى 
 .االلتزام بتوفٌر الضمان التام للحرٌات و حقوق االنسان و كرامته - 
التنصٌص أال ٌمارس الملك و أفراد أسرته الذٌن ٌحملون لقب أمراء و أمٌرات أعماال تتصل بالمال ، و عدم الجمع بٌن السلطة و أعمال المال فً كل مستوٌات - 

 .المسإولٌات التنفٌذٌة و االدارٌة و القضابٌة 
 :انجاز المطلب الذي مرت علٌه سنوات عدٌدة و المتمثل فً دسترة كل مطالب هٌبة االنصاؾ و المصالحة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر - 
، سابق  ، مرجع ، الربٌع العربً ثورات الخالص من االستبدادحسن كرٌم و اخرون : ، فً « تحول فً اطار االستمرارٌة : المؽرب » عبد العزٌز قراقً ، - 
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 فيفرم ُب 20 ألف مغريب يـو 120     توج تفاعل الشباب اؼبغريب على الشبكة العنكبوتية ك تنسيقهم خبركج أزيد من 
 مدينة ك قرية باؼبغرب ك خارجو لتسجل اغبركة بذلك قباحا بارزا ُب أكؿ أيامها االحتجاجية 54تظاىرات عارمة ُب أكثر من 

 2011 مارس 20، ك بذلك اكتسبت اغبركة زطبا صباىَتيا كبَتا  لًتتفع كتَتة االحتجاج  ففي يـو 
 نقطة داخل اؼبغرب ك 100 ألف متظاىر ك متظاىرة ُب أكثر من 800مثبل بلغ عدد اؼبتظاىرين ُب ؾبموع أكباء اؼبغرب 

 أفريل تزايد عدد اؼبتظاىرين ليبلغ أكثر من 24خارجو فبا أفضى أب اطبلؽ سراح بعض اؼبعتقلُت السياسيُت ، ك ُب يـو 
  .1 درىم ّٓموع موظفي الدكلة ُب القطاع العاـ600مليوف ؿبتج ك ؿبتجة تلتو زيادة ُب األجور ك ألكؿ مرة بلغت 

 فرباير أف تبهر اؼبتتبعُت ك زبرج أب الشارع حشودا كبَتة ك مع ذلك فقد ظلت االستجابة الشعبية 20       استطاعت حركة 
ؿبدكدة ، يبكن ارجاع ذلك لعدة أسباب لعل من أنبها الثقافة السياسية السائدة اليت تضفي ىالة مبالغ فيها على اؼبخزف ك 

عدـ دعم بعض القول االجتماعية الثقيلة للحركة فضبل تستبطن اػبوؼ منو ككجوب الوالء لو ك عدـ االعًتاض عليو ،  ك 
 فيفرم ك عدـ التدقيق ُب مطالبها ك غياب التوافق بُت القول  20عن تعدد أرضيات حركة 

  ، باإلضافة أب بعض مناكرات النظاـ  اؼبغريب اليت جعلتالسياسية الداعمة ؽبا خبصوص خطوات التغيَت اؼبطلوبة
االحتجاج اؼبغريب ؿبدكد التأثَت ، كما شكلت األحداث الدموية ُب ليبيا خوفا لدل بعض اؼبواطنُت من أف يعرؼ اؼبغرب 

 . نفس اؼبصَت فبا أثر سلبا على االلبراط ُب اغبراؾ 
 مواقف القوى السياسية المغربية من الحركة االحتجاجية : الفرع الثاني 

 بياف عن 2011 فيفرم 16 فرباير ، اذ صدر بتاريخ 20     أكدت ؾبموعة من اؽبيئات السياسية ك اغبقوقية دعمها غبركة 
آّلس القطرم لشباب صباعة العدؿ ك االحساف يؤكد البراطو ك دعمو للحركة ، كما أعلن كل من حزب النهج الديبقراطي ك 
االشًتاكي اؼبوحد ك الطليعة دعمهم أيضا ، ك البرطت شبيبة االرباد االشًتاكي للقوات الشعبية بشكل حذر ُب اغبراؾ ، ك 
رغم أف حزب العدالة ك التنمية كاف ُب اؼبعارضة فإنو ٓب يدعم اغبركة رظبيا فبا اضطر بعض قياديو أب اػبركج ُب تظاىرات 

                                                           
، كتٌب صادر "  فبراٌر مسار و مؤل لحراك مؽربً من أجل الحرٌة و الكرامة 20: "  ، فً « فبراٌر و األفاق 20مكاسب حركة »أسامة الخلٌفً ، -
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:  ، متحصل علٌه من 16 ، ص 2015عن حركة أنفاس الدٌمقراطٌة ، فٌفري   

http://anfass.ma/wp-content/uploads/2015/02/%D8%A7%D9%D8AD9%85%D8%A9.pdf , (2015-03-11). 
  ًو ٌرجع هذا االختالؾ الى كون تلك األرضٌات لم تكن منبثقة بالكامل عن شباب مستقل ، بل حكمتها توجهات أٌدٌولوجٌة و سٌاسٌة معٌنة تنتمً ف

*
  

 حاولت القوى الشبابٌة المحتجة تجاوز الخالؾ الحاصل من خالل اصدار 2011 فٌفري 15الؽالب الى القوى السٌاسٌة التً دعمت الحركة فٌما بعد ، و بتارٌخ 

 20حركة "، و "  فٌفري االنتفاضة من أجل الكرامة 20حركة " و "  حرٌة و دٌمقراطٌة األن 20حركة " فٌفري بٌن كل من 20بٌان مشترك لمجموعة شباب 

 20، لكن بوادر االلتباس ظهرت من جدٌد مع المبادرة التً أقدم علٌها بعض الشباب لتوحٌد تلك األرضٌات ، لٌصبح بٌان شباب " فٌفري الشعب ٌرٌد التؽٌٌر 

 فٌفري 20 بمثابة البٌان التؤسٌسً لحركة 2011 فٌفري 17فٌفري الذي تم تقدٌمه خالل الندوة الصحفٌة التً احتضنها مقر الجمعٌة المؽربٌة لحقوق االنسان ٌوم 

 فٌفري المعلن عنه فً الندوة الصحفٌة هو 20 فٌفري و بٌان شباب 20، وقد كانت نقطة االختالؾ األساسٌة بٌن ما ورد فً البٌان المشترك لمجموعات شباب 

 فٌفري 20 فٌفري لذلك المطلب بشكل واضح ، نجد أن بٌان شباب 20، ففً الوقت الذي أشار فٌه البٌان المشترك لمجموعات شباب " الملكٌة البرلمانٌة "مطلب 

: لم ٌجعل من ذلك مطلب و شدد فقط على مطلب دستور دٌمقراطً شكال و مضمونا ، أنظر 
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" بن كَتاف " فرباير بصفة شخصية ك قد كاد ذلك أف يسبب مشكبل تنظيميا ؽبذا اغبزب ُب ظل اصرار أمينو العاـ 20حركة 
على عدـ دعم اغبركة االحتجاجية ، ك قد ذبلى ذلك بشكل كاضح ُب الضغط على شبيبة اغبزب للًتاجع عن موقفها اؼبؤيد 
للحراؾ ك سحب بياهنا بذلك اػبصوص  ، فيما شكل حزب األصالة ك اؼبعاصرة أحد أبرز األحزاب السياسية اؼبعارضة غبركة 

 فرباير حيث انربل ؾبموعة قياديو للحديث عن االستثناء اؼبغريب ، ُب حُت اختارت ؾبموعة أخرل من األحزاب السياسية 20
 ىيئة حقوقية بيانا داعما للحركة ك 20موقف الًتقب ك اغبذر دكف اعبلف أم موقف مؤيد ، ك أصدرت ما يزيد عن 

 فرباير ، كما عرؼ اؼبشهد االعبلمي انقساما كاضحا بُت مؤيدم اغبركة ك معارضيها ، ك كاف دعم اؼبثقفُت ك 20لتظاىرات 
 .1الفنانُت للحراؾ ؿبدكدا جدا 

 فرباير أب حدكد ترسيم اللغة األمازيغية ُب الدستور ك كأف معركتها مقتصرة 20      أما اغبركة األمازيغية فقد دعمت حركة 
 فرباير مباشرة بعد الزيادة 20فقط على الدسًتة ، ك بالنسبة للنقابات فأغلبها ك اف ٓب نقل كلها قد توقفت عن دعم حركة 

 درىم لكل موظفي الدكلة ، ك كاف ذلك شبن شراء سكوهتا الذم 600 ك اؼبقدرة ب2011 أفريل 25اليت أقرهتا اغبكومة ُب 
ٓب يطل طويبل بعد أف قامت حكومة بن كَتاف بإقرار زيادات ُب العديد من اؼبواد األساسية ، أما اغبركة النسائية فقد رفضت 

العدؿ ك )اػبركج للشارع ك من خبلؿ كواليس بعض النقاشات مع أىم قياداهتا تبُت أف ىذا اؼبوقف راجع لوجود تيار اسبلمي
  .2ضمن التنظيمات اليت أعلنت عن دعمها للمظاىرات(االحساف

     :3 فيفرم ك ىي 20خبصوص تفاعل القول السياسية اؼبغربية مع حركة       عموما يبكن تسجيل ثبلث مفارقات 
  االختبلؼ األيديولوجي اغباد بُت اؼبكونات الداعمة للحراؾ خاصة صباعة العدؿ ك االحساف االسبلمية ك بُت

. النهج الديبقراطي ذم التوجو اليسارم الراديكإب 
  االنقساـ ُب صفوؼ االسبلميُت ك اليسار بُت مؤيد للحراؾ ك رافض لو ، بل ُب الوقت الذم كانت فيو صباعة

العدؿ ك االحساف االسبلمية أكرب قوة داعمة للحراؾ كاف حزب العدالة ك التنمية االسبلمي أكرب قوة داعمة للنظاـ 
 . فيفرم 20ُب مواجهتو غبركة 

  االختبلؼ السياسي الواضح بُت اؼبكونات الداعمة للحراؾ خاصة فيما يتعلق باؼبوقف من اؼبلكية الربؼبانية. 
ك الشك أف ىذه اؼبفارقات ذبد أصلها ُب اػبصائص اليت تطبع العبلقة بُت القول السياسية ُب اؼبغرب ، كقد كاف 

.  على استغبلؽبا لصاغبو مرة أخرل  لتلك اؼبفارقات أثر سليب على اغبشد الشعيب كما عمل النظاـ
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  األولية الحراك و حصيلة 2011االصالحات السياسية و الدستورية بالمغرب لسنة   :المطلب الرابع
      حاكؿ النظاـ اؼبغريب اػبركج بأقل اػبسائر من موجة االحتجاجات العربية ك اهباد طريقو الديبقراطي اػباص بو ، ك ذلك 

، ك تنظيم انتخابات 2011بكبح تطور اغبركة االحتجاجية من خبلؿ التصديق على دستور جديد ُب الفاتح جويلية  
تشريعية ُب شهر نوفمرب من العاـ نفسو حيث ضبلت حزب العدالة ك التنمية االسبلمي أب اغبكم ، الشيء الذم ساىم ُب 

 فرباير ُب سلسلة من الًتاجعات ك حالة من الضعف لفائدة أطركحة ذبديد شرعية النظاـ السياسي اؼبغريب 20دخوؿ حركة 
 :كإثباتو قدرتو على التكيف مع متطلبات اؼبرحلة،دبا وبافظ على استمرار النسق السياسي برمتو

  2011طبيعة االصالحات السياسية و الدستورية بالمغرب لسنة : الفرع األول 
 فرباير ك الذم أعلن 20 أكؿ ردة فعل على حركة 2011 فيفرم 21      شكل خطاب اؼبلك اؼبغريب الذم ألقاه بتاريخ 

رئيسا لو ، ك تبل ذلك " شكيب بن موسى "فيو عن انشاء آّلس االقتصادم ك االجتماعي ك تعيُت كزير الداخلية السابق 
 مارس انشاء آّلس الوطٍت غبقوؽ االنساف الذم حل مكاف آّلس االستشارم غبقوؽ االنساف الذم 3اعبلف اؼبلك ُب 

 مارس 9 ، إال أف ردة الفعل األشهر من النظاـ اؼبلكي على اغبركة االحتجاجية ارتبطت دبا ظبي خبطاب 1990أنشأ عاـ 
 ، ففي ىذا اػبطاب أعلن اؼبلك ما بدا أهنا اصبلحات دستورية ديبقراطية ىامة حددىا ُب سبع مرتكزات أساسية 2011

: 1 ىي
  التكريس الدستورم للطابع التعددم للهوية اؼبغربية .
  ترسيخ دكلة اغبق ك اؼبؤسسات ك توسيع ؾباؿ اغبريات الفردية ك اعبماعية ك تعزيز منظومة حقوؽ االنساف. 
  االرتقاء بالقضاء أب سلطة مستقلة. 
  توطيد مبدأ الفصل بُت السلطات ك ضماف توازهنا. 
  الدستورية الضامنة غبقوؽ االنساف اآللياتتعزيز . 
  تقوية اليات زبليق اغبياة العامة. 
  دسًتة ىيئات اغبكامة اعبيدة ك حقوؽ االنساف ك اغبريات.  

 شخصا من األساتذة ك الباحثُت اؼبغاربة ُب 19       لتنفيذ ىذا االصبلح قرر اؼبلك اؼبغريب انشاء عبنة خاصة مكونة من 
 آّاالت الدستورية ك السياسية ك السوسيولوجية لوضع مشركع الدستور قبل عرضو على االستفتاء ، كما
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، ك قد شكل ذلك *أحدث آلية سياسية للتتبع تتكوف من أمناء األحزاب السياسية ك اؼبركزيات النقابية اؼبشاركة ُب الربؼباف 
 .تقدما كاضحا باؼبقارنة مع ما كاف هبرم سابقا حبيث كاف اؼبلك ينفرد بوضع الدستور باالستعانة خبرباء أجانب ُب الغالب 

      أحدث اػبطاب اؼبلكي انقساما سياسيا كاضحا حبيث اعتربت ؾبموعة من األحزاب السياسية سواء اؼبمثلة ُب اغبكومة 
 فرباير ربقق ك أف اؼبطلوب االلبراط ُب مسار التعديل الدستورم الشامل الذم رظبو اؼبلك ، ك 20أك الربؼباف أف اؽبدؼ من 

 فرباير اليت ظلت خارج اؼبؤسسات اذ قاطعت عبنة تعديل 20اؼببلحظ أف العملية االصبلحية  جرت بعيدا عن حركة 
الدستور ك قاطعت االستفتاء على الدستور ك قاطعت االنتخابات التشريعية ، ك ىو ما يصب لصاّب النظاـ اؼبغريب الذم 

 فرباير  مؤشرا لبداية مرحلة جديدة يؤرخ فيها 20حركة عدت قبح ُب تطويق اغبركة ك االنفراد باؼببادرة السياسية ، مع ذلك 
لعبلقة جديدة بُت آّتمع ك الدكلة ، كما أهنا سانبت ُب اعادة االعتبار للمجتمع ك القول االحتجاجية كمتغَت مستقل ك 

كفضاء عمومي فاعل ك مؤثر ُب صنع السياسات " ىيمنة الشارع " مهم ُب عبلقتها بسلطة الدكلة ك انتقلت بنا أب مرحلة 
العامة داخل الدكلة ك آّتمع ، إال أف النظاـ اؼبغريب قبح ُب االلتفاؼ على االصبلحات السياسية ك الدستورية على عبلهتا 

 :1 فرباير اليت أبانت عن اختبلالت عدة أدت أب تراجعها ، يبكن اصباؽبا ُب االٌب 20ك ؿبدكديتها ك تطويق حركة 
  عجز اغبركة عن ذباكز حدة التباين ُب سقف اؼبطالب ك األىداؼ كما ُب طبيعتها ك توجهاهتا السياسية ك الفكرية ، كىو

 .ما ساىم ُب امتناع قطاعات ك فئات ؾبتمعية ك تنظيمات ك تيارات سياسية من اؼبشاركة 
  الفكرية اؼبقنعة عن التضارب األيديولوجي بُت مكوناهتا –عدـ قباعة اغبركة ُب تدبَت اػببلفات السياسية ك االجابة النظرية

. 
  2011التعديل الدستورم اعبديد ُب الفاتح جويلية )النجاح النسيب ؼبخرجات النظاـ السياسي الدستورية ك السياسية ، 

 .ُب عبم ك كبح تطور اغبركة االحتجاجية  (2011 نوفمرب 25انتخابات تشريعية مبكرة يـو 
  االعتقاالت ك حوادث االغتياالت اليت تعرض ؽبا النشطاء ك اؼبتعاطفوف مع اغبركة ُب عدة مدف مغربية. 
  ك الذم منع * فرباير االحتجاجية20التأثَت السليب الذم خلفو انسحاب صباعة العدؿ ك االحساف االسبلمية من حركة 

 .أب حد ما امكاف ترتيب اغبركة أكراقها بعد خطوات النظاـ السياسي الدستورية ك السياسية 
                                                           

*
 : للمزٌد من التفصٌل حول اللجنة االستشارٌة و آلٌة التتبع السٌاسً و مهامها  أنظر - 

المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، :  ، قطر  سلسلة دراسات ،«أي سٌاق ؟ ألي مضمون :  فً المؽرب 2011دستور سنة »محمد باسك منار ، - 

  .13-9 ، ص ص2014جانفً 

 ، 3، ص 2011 ، مبادرة االصالح العربً ، نوفمبر «تطورات فً سٌاق من الثورات :  تعدٌل الدستور فً المؽرب » عبد هللا الترابً ، -
1
  

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D8%A7%D9%84 D8%B1%D8%A8.pdf , (2013-11-27).  
*
 :أسباب انسحاب جماعة العدل و االحسان الى سببٌن ربٌسٌٌن " عبد العلً حامً الدٌن "  أرجع الباحث  

 .استشعار الجماعة لمحدودٌة االستمرار فً االحتجاج بعد االصالحات التً لقٌت قبوال شعبٌا -

 مقعدا بمجلس النواب و تعٌٌن األمٌن 107اصطدام الجماعة بنفور شعبً من االستمرار فً االحتجاج بعد االنفراج الذي حققه فوز حزب العدالة و التنمٌة  ب -

 .353-352عبد العلً حامً الدٌن،مرجع سابق، ص ص : العام للحزب ربٌسا للحكومة ألول مرة فً تارٌخ المؽرب ، للمزٌد من التفصٌل أنظر

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf


  االنعكاس السليب الذم أفرزه تعثر التجربة الثورية اؼبصرية ك اؼبصَت آّهوؿ لبناء الدكلة الليبية ، ك ىو ما جعل االحتجاج ك
 .التظاىر مرادفا للفوضى ك القتل ُب ـبيلة العديد من فئات الشعب اؼبغريب 

 
 الحصيلة األولية للحركة االحتجاجية المغربية : الفرع الثاني 

      يبكن تقييم ؿبصلة اغبراؾ اؼبغريب من خبلؿ ثبلثة قضايا كربل من شأهنا الكشف عن معآب النظاـ السياسي اؼبغريب بعد 
 فرباير ك عن خياراتو السياسية ك االجتماعية ، ك الكشف عن مظاىر االستمرار ك التغيَت فيو ك فحص مدل 20انبثاؽ حركة 

، انتخابات ؾبلس النواب 2011اقرار دستور الفاتح جويلية : توفره على مقومات النظاـ الديبقراطي ، ىذه القضايا ىي 
 : السابقة ألكاهنا ، ك تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة ك التنمية 

 ك ًب تقديبو لبلستفتاء ُب الفاتح جويلية 2011 جواف 17 قدـ مشركع الدستور بتاريخ  :2011دستور الفاتح جويلية -أ
 حبسب ما أعلنتو كزارة الداخلية اؼبغربية ، األمر الذم استفز % 83،46 كبلغت نسبة اؼبشاركة % 98،5ك حظي دبوافقة 

الكثَت من اؼبتابعُت الذين اعتربكا أف يد التزكير امتدت أب تشويو ىذا االستحقاؽ خاصة ك أف النسبة اليت ًب التصويت ّٔا ٓب 
، بينما *تكن زبتلف كثَتا عن ما كاف وبدث ُب الدساتَت السابقة اليت كانت السلطة ىي اؼبتحكمة ُب كافة مسار اعدادىا 

ذىب آخركف أب تفسَت ذلك انطبلقا من كوف مشركع الدستور الذم قدمو اؼبلك ك صرح عبلنية على أنو سيصوت لصاغبو ، 
  .1ك من ٍب فإف كافة اؼبشاريع اليت يقدمها اؼبلك تستمد قوهتا من االصباع الذم ربظى بو اؼبلكية 

 أكثر تقدما ك تطورا ك ىو ما نقرأه 2011     رحبت األحزاب ك القول السياسية اؼبؤيدة ّٔذه النتيجة ك اعتربت أف دستور 
ك يكوف اؼبلك ك الشعب قد حققا بعثا جديدا لوطننا من خبلؿ اقرار " عباس الفاسي الذم قاؿ  (سابقا)ُب تصريح الوزير األكؿ 

عبد الواحد "، ك ىو اؼبوقف ذاتو الذم عرب عنو ..." تعاقد متطور يوطد أكاصر اللحمة الوطنية الدائمة القائمة بُت العرش ك الشعب
يدخل اؼبغرب أب عهد جديد يكوف فيو دائما ُب " األمُت العاـ غبزب االرباد االشًتاكي اذ يرل أف الدستور اعبديد " الراضي 

التصويت على ىذ الدستور ىو لصاّب قانوف " األمُت العاـ غبزب العدالة ك التنمية فاعترب أف " عبد االلو بنكَتاف "، أما " الطليعة 

 ، ىذا ك قد أثنت األطراؼ اؼبؤيدة للدستور على صبلة 2 "أفضل بكثَت من سابقو على مستول الديبقراطية ك توضيح الصبلحيات
 :3التغيَتات االهبابية اليت جاء ّٔا ، نذكر منها 

                                                           
*

 للوقوؾ على بعض الخروقات التً طالت عملٌة االستفتاء على الدستور أنظر ملخص التقرٌر الصادر عن المجلس الوطنً المؽربً لحقوق االنسان على 

  http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique765  : الموقع االلكترونً الخاص بالمجلس 

 .259عبد العزٌز قراقً ، مرجع سابق ، ص -
1
  

المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، جوٌلٌة : ، قطر تقدٌر موقف ، «اصالح أم احتواء للتحول الدٌمقراطً : تعدٌل الدستور فً المؽرب »-
2
  

  . 4 ، ص 2011
3
 منتدى البدابل: ، مصر أوراق المتابعة و الرإى لمنتدى البدائل العربً  ، «الدستور الجدٌد و طبٌعة النظام السٌاسً فً المؽرب »محمد العجاتً ، -  

  .5-3 ، ص ص 2011العربً للدراسات ، جوان 

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique765


رئيس "تقليص بعض الصبلحيات السياسية ك الدينية للملك ك تعزيز صبلحيات الوزير األكؿ الذم أصبح لقبو اعبديد - 
 (.112 حىت 87الفصل )" اغبكومة 

يعطي الدستور اعبديد رئيس الوزراء صبلحية تعيُت اؼبوظفُت ُب الوظائف ك االدارات العامة ك ُب اؼبناصب العليا ك اؽبيئات - 
، كما سيحظى رئيس الوزراء أيضا بصبلحية حل ؾبلس النواب اليت كانت منوطة  (91الفصل )الرظبية ك الشركات العامة 

 (.104الفصل )باؼبلك كحده ُب الدستور السابق 
توسيع نطاؽ صبلحيات الربؼباف ، اذ أضيفت لو سلطة اصدار العفو العاـ ك ىو اختصاص منوط دبوجب الدستور السابق - 

 (.77 حىت 70الفصل )باؼبلك حصرا 
 (5الفصل)اعتبار اللغة األمازيغية لغة رظبية أب جانب العربية باعتبارىا رصيدا مشًتكا عبميع اؼبغاربة من دكف استثناء- 
 .انشاء ؾبلس أمٍت تناط بو مهمة دراسة اؼبسائل األمنية ك كل ما يتعلق بأمن الدكلة - 
ظبو اؼبواثيق الدكلية على التشريعات الوطنية ك ذلك للمرة األكٔب ُب تاريخ اؼبغرب ، اضافة أب اعتبار الربؼباف ىو اؼبصدر - 

 (.19الفصل )الوحيد للتشريع 
يقـو النظاـ الدستورم للمملكة على أساس فصل السلطات ك توازهنا ك تعاكهنا ، كالديبقراطية ك اؼبواطنة ك التشاركية ك على -

 .(الفصل األكؿ)مبادئ اغبكم اعبيد ك ربط اؼبسؤكلية باحملاسبة 
      رغم احراز الدستور اعبديد تقدما ُب عملية التحرير السياسي البطيئة اعتربت األصوات األكثر انتقادية ك تقدمية ىذا 
األمر غَت كاؼ ُب ىذه اؼبرحلة لضماف قياـ اؼبؤسسات الديبقراطية ُب اؼبغرب ، ك قد ذىبت بعض األحزاب ك اعبماعات 

السياسية أب اعتبار أنو دستور فبنوح جاء ـبيبا لآلماؿ ك اؼبطالب ك ٓب يغَت من الطبيعة االستبدادية للنظاـ السياسي ، ك من 
مقاطعة مشركع " فرباير اليت دعت ُب بياف نشر على صفحتها على الفايس بوؾ أب 20أبرز  األصوات اؼبعارضة نذكر حركة 

نتمسك دبطالبنا العادلة لتحقيق الكرامة ك الديبقراطية ك العدالة االجتماعية بالوسائل " ، ك أضافت  "ىذا الدستور كرفضو شكبل ك مضمونا

أب مقاطعة " الطريق الديبقراطي " ك " الديبقراطية ك االشًتاكية " ، ك " االشًتاكي اؼبوحد"، كما دعت أحزاب  " السلمية
االستفتاء ، ك فاجأت الكونفدرالية الديبقراطية للشغل ك ىي كاحدة من أشهر نقابات العماؿ ُب اؼبغرب اعبميع بإعبلف 

 اؼبنهجية اؼبتبعة ُب االعداد أبعد ما تكوف عن "بكوف " نوبَت األموم " مقاطعتها للتصويت ك بررت قرارىا على لساف زعيمها 

، أما  صباعة العدؿ ك االحساف أقول التيارات االسبلمية اؼبعارضة فقد 1" اؼبنهجية التشاركية ك ىو اخبلؿ باإلشراؾ الفعلي 
كفاء ك "أصدرت كرقة صادؽ عليها آّلس القطرم للدائرة السياسية عبماعة العدؿ ك االحساف حوؿ اؼبوضوع ربمل عنواف 
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أف منهجية الدستور ك شكلو ك مضمونو بعيدة كل البعد عن مبادئ الدين االسبلمي ، " من أبرز ما كرد فيها " عصرنة لركح االستبداد 

 .1"مبادئ الشورل ك اغبرية ك العدؿ ك الكرامة ك بعيدة كل البعد عن قيم الديبقراطية اغبقة 
 :      ك قد لفتت ىذه األصوات اؼبعارضة االنتباه أب عدد من نقاط الضعف اليت اعًتت الدستور اعبديد أنبها 

اؼبركزية ك تركز صبلحيات اؼبلك اليت ٓب تتأثر على االطبلؽ ك احتفاظ اؼبلك بسلطات تنفيذية أساسية من دكف امكانية - 
 مارس الذم شدد فيو على مفهـو 9مساءلتو عن اؼبشهد السياسي اؼبغريب ، ك يتناَب ذلك مع ما صرح بو ُب خطابو بتاريخ 

، ىذا " الظهائر " احملاسبة ك اؼبساءلة  كال يزاؿ اؼبلك يبارس سلطاتو القانونية اػباصة بو من خبلؿ مراسيم ملكية تعرؼ ب 
فبثل الدكلة األظبى ك رمز كحدة األمة ك ضامن دكاـ الدكلة ك استمرارىا ك اغبكم األظبى بُت "  على كوف اؼبلك 42ك يشدد الفصل 

 .2"مؤسساهتا 
، ك معناه أنو  " حق حل ؾبلسي الربؼباف أك أحدنبا بظهَت" للملك 51بقاء السلطة التشريعية خاضعة للملك اذ يعطي الفصل - 

اذا ٓب يساير الربؼباف رغبات اؼبلك أقدـ على حلو ك بالتإب ال يوجد فصل بُت سلطة اؼبلك ك السلط األخرل ُب ىذا الدستور 
. 
،  " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية ك عن السلطة التنفيذية"  أف 107ك ُب ؾباؿ السلطة التنفيذية ، يقوؿ الفصل - 

، ك الواقع أف رئاسة اؼبلك للسلطة القضائية تلغي استقبللية  " يرأس اؼبلك آّلس األعلى للسلطة القضائية " 56ك يضيف الفصل 
 .ىذه السلطة 

 ال يبكن " 64ك ُب ؾباؿ اغبريات يبنع الدستور اعبديد على أعضاء الربؼباف انتقاد النظاـ اؼبلكي ، فيقوؿ ُب الفصل - 
 10، ك يتناقض ىذا اؼبنع مع الفصل  " ما عدا اذا كاف الرأم اؼبعرب عنو هبادؿ ُب النظاـ اؼبلكي...متابعة أم عضو من أعضاء الربؼباف 

 .3 "يضمن الدستور بصفة خاصة للمعارضة حرية الرأم ك التعبَت ك االجتماع" الذم يقوؿ 

                                                           
1

  .273-272، مرجع سابق ، ص ص «تحول فً اطار االستمرارٌة :  المؽرب »عبد العزٌز قراقً ،-

، المإسسة الدولٌة للدٌمقراطٌة و االنتخابات ،  " 2011دراسة نقدٌة للدستور المؽربً للعام " ادرٌس المؽروي ، محمد مدنً ، سلوى الزرهونً ، -
2
  

http://fr.slideshare.net/ajhir/the-2011moroccanconstitutionacriticalanalysisarabicpdf :، متحصل علٌه من50، ص 2012  

:  ، متحصل علٌه من 23-2هل هو دٌمقراطً أم استبدادي ، ص ص  : 2011تحلٌل دستور " عبد الرحمن النوضة ، -
3
  

https://livreschauds.files.wordpress.com/2011/12/d988d8abd98ad98add982d8b1d8a7.pdf  , (2014-08-04).  
 مجموعة من العٌوب و النقابص على مستوى شكل الوثٌقة الدستورٌة و أسلوب صٌاؼتها ، و ٌمكن تحدٌد أهم ذلك 2011كما سببت السرعة فً اعداد دستور - 

:فٌما ٌلً   
اؼراق النص الدستوري بؤوصاؾ و مرادفات لم تكن لها من فابدة فً كثٌر من األحٌان اال االطناب و االطالة و االٌحاء باحداث تؽٌٌرات الستمالة النفوس و -

 .العواطؾ ، من ذلك مثال أن ٌنص الدستور على الدٌمقراطٌة المواطنة و التشاركٌة ، فهل ٌعقل تصور دٌمقراطٌة بدون مواطنة و تشاركٌة

"  قد ٌوحً أنه تم االنتقال من دستور القانون الى دستور البرنامج على حد تعبٌر2011 فصال فً دستور 180 الى 1996 فصول فً دستور 108االنتقال من -

إال أنه و عند التدقٌق فً نص الوثٌقة الدستورٌة ٌلحظ أن بعض من فصول الدستور لم تؤت بجدٌد سوى دسترة ما جاء فً قوانٌن سابقة "دوفرجً  

 و فقراته اضطرابا واضحا فً صٌاؼتها ، فضال عن افتقادها للدقة فً الترجمة بٌن النص العربً و النص الفرنسً ، 2011عرفت بعض فصول دستور -

 :للمزٌد من التفصٌل أنظر 

  . 19-17ص ص   ، مرجع سابق ،«أي سٌاق ؟ ألي مضمون :  فً المؽرب 2011دستور سنة »محمد باسك منار ،  -

http://fr.slideshare.net/ajhir/the-2011moroccanconstitutionacriticalanalysisarabicpdf
https://livreschauds.files.wordpress.com/2011/12/d988d8abd98ad982d8a9-d8aad8add984d98ad984-d8afd8b3d8aad988d8b1-d8a7d984d985d8bad8b1d8a8d88c-d987d984-d987d988-d8afd98ad985d982d8b1d8a7.pdf


إنو ٓب  إال أنو  متقدما عن سابقو ألنو عزز اختصاصات العديد من اؼبؤسسات، 2011      خبلصة القوؿ ، جاء دستور 
 ك األرجح أنو ٓب يقلص سلطة وبقق فصبل حقيقيا للسلط رغم إقراره ؽبذا اؼببدأ للمرة األكٔب ُب تاريخ الدساتَت اؼبغربية، 

كما أنو جاء متضمنا للعديد من العيوب اؼبؤسسة اؼبلكية ك امبا أعاد انتشارىا بل يظهر من بعض الفصوؿ أنو ًب توسيعها ، 
للمرحلة يربىن على السرعة ك الطابع االرذبإب الذم عرفو أثناء الصياغة بالنظر ، األمر الذم  اؼبضموف  الشكل كحيثمن 

 .السياسية الدقيقة اليت جاء فيها
 بعد اؼبصادقة على الدستور اعبديد كاف من الضركرم أف يتم تفعيل مقتضياتو السيما  :2011 نوفمبر 25انتخابات -ب

 ُب ظركؼ غَت مسبوقة تتسم بالضغوط اليت أحدثتها موجة 2011 نوفمرب25تنظيم انتخابات تشريعية ، ك ىو ما ًب بتاريخ 
اؼبطالب الشعبية العربية اليت ربولت أب ثورات أدت أب سقوط أنظمة كانت تعد حليفة للمغرب ، ك قد بلغت نسبة اؼبشاركة 

 ، ك قد اعتربت السلطة ك 2007 من اؼبسجلُت ُب اللوائح االنتخابية ك ىي نسبة أعلى فبا كانت عليو ُب عاـ % 45،4
دعاة اؼبشاركة ُب االنتخابات ذلك مؤشرا على استعادة الثقة ُب العملية االنتخابية ، إال أنو ك بنظرة متأنية يبكن القوؿ أف 

 ك ما صاحبها 2011النسبة  تبقى ضعيفة باستحضار االصبلحات اليت أطلقها اؼبلك ؿبمد السادس ُب التاسع من مارس 
 فرباير ك مساندكىا استجابة 20من دعم اعبلمي ك سياسي شارؾ فيو ما يقارب ثبلثُت حزبا ، ك ىو ما اعتربتو حركة 

لدعوهتم ؼبقاطعة ىذه االنتخابات ، ك ُب معرض ردكد الفعل الدكلية أشادت الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب 
باالنتخابات اؼبغربية ، لكن أكد مراقبوف ك أطراؼ سياسية مشاركة ك مقاطعة ُب اؼبغرب أف العملية االنتخابية شابتها عدة 

 .1 دائرة انتخابية 2 طعن ُب نتائج 18خركقات ك من ىذه األطراؼ حزب العدالة ك التنمية الذم قدـ 
 من اؼبقاعد ك ىو عدد ٓب 107      تبوأ حزب العدالة ك التنمية ذم اؼبرجعية االسبلمية موقع الصدارة حيث حصل على 

 مقعدا ، 52 مقعد ، التجمع الوطٍت لؤلحرار 60االستقبلؿ على :  ، بينما حصلت أحزاب *يكن أشد اؼبتفائلُت يتوقعو
 مقعد 23 مقعد، االرباد الدستورم 32 مقعد ، اغبركة الشعبية 39 مقعد  ، االرباد االشًتاكي 47األصالة ك اؼبعاصرة 

 :،ىذا ك يوضح اعبدكؿ التإب نتائج ىذه االنتخابات بالتفصيل 
 2011نتائج االنتخابات التشريعية بالمغرب  : (6)جدول رقم 

                                                           
 ،9 ، ص 2011، المعهد الدٌمقراطً الوطنً، واشنطن، نوفمبر  " 2011 نوفمبر 25: التقرٌر النهابً عن االنتخابات التشرٌعٌة بالمؽرب- "

1
  

https://www.ndi.org/files/Morocco-Final-Election-Report-061812-ARA.pdf : متحصل علٌه من   
*

 اعتبر عدد من المالحظٌن السٌاسٌٌن أن انتصار حزب العدالة و التنمٌة كان متوقعا بفضل االستعداد المنهجً و المنظم لحملتهم االنتخابٌة التً بٌنت

على سمعة طٌبة تتسم بالشفافٌة و تقدٌم الخدمة ، فٌما اعتبر آخرون بؤن الشعارات التً رفعت فً حملة الحزب لتعزٌز الحكامة الرشٌدة لقٌت صدى لدى 
المواطنٌن الذٌن ٌرؼبون فً رإٌة نهاٌة لفساد الحكومة ، و ٌرى اخرون أن موقع حزب العدالة و التنمٌة كمعارض للحكومات السابقة ساهم فً تمكٌنه من حشد 

 .20المرجع نفسه ، ص : دعم كبٌر من المواطنٌن الذٌن ٌرؼبون فً االدالء بؤصواتهم ضد الممارسات السابقة و الوجوه القدٌمة، أنظر 

https://www.ndi.org/files/Morocco-Final-Election-Report-061812-ARA.pdf


 
  .36، مرجع سابق ، ص  " 2011 نوفمبر 25:  التقرٌر النهابً عن االنتخابات التشرٌعٌة بالمؽرب-:المصدر 

   :1يبكن تسجيل بعض اؼببلحظات العامة حوؿ ىذه النتائج   عموما   
  مقعدا ُب انتخابات 47 أب 2007 مقاعد ُب انتخابات 6الفرؽ بُت اغبزب األكؿ ك الثا٘ب على مستول النتائج انتقل من 

2011. 
  من عدد اؼبقاعد ، فيما ٓب يفز حزب االستقبلؿ ك ىو اغبزب % 27دبا يفوؽ "حزب العدالة ك التنمية "فوز اغبزب األكؿ 

 . من عدد اؼبقاعد % 16 إال ب 2007األكؿ ُب انتخابات 
  قبد أنو باستثناء حزيب اغبركة الشعبية ك االرباد الدستورم 2011عند مقارنة نتائج األحزاب السبعة األكٔب ُب انتخابات 

 مقاعد عرفت األحزاب األخرل زيادة ُب عدد اؼبقاعد ، لكن ىذه الزيادة اختلفت من 4 ك 9اللذاف تراجعا على التوإب ب 
 مقعدا قبد أف االرباد االشًتاكي 61حيث األنبية ففي الوقت الذم تزايد فيو عدد مقاعد حزب العدالة ك التنمية ب 

 .للقوات الشعبية ك التقدـ ك االشًتاكية ٓب يتزايدا إال دبقعد كاحد لكل حزب 
     كخبلصة ، قد يعد فوز حزب العدالة ك التنمية مؤشرا على انفتاح النظاـ السياسي اؼبغريب كما قد يعد ذلك دليبل على 

 يتبُت أهنا ىي األخرل ٓب تستجب بشكل 2011 نوفمرب 25ديبقراطية االنتخابات ، إال أنو من خبلؿ تتبع استحقاقات 
كامل ؼبعايَت االنتخابات الديبقراطية فقد عرفت استمرار انفراد كزارة الداخلية بإدارة االقًتاع ك االشراؼ عليو ، ك عموما 

شكلت ىذه االنتخابات ؿبطة ىامة للنظاـ اؼبغريب الحتواء االحتجاجات الشعبية اؼبتصاعدة حيث يتوقع أف سبتص حكومة 
العدالة ك التنمية بعض غضبها ، كما مكنت ىذه االنتخابات من ربسُت صورة النظاـ اؼبغريب على الصعيد اػبارجي بربكزه 

                                                           
1
 :   ، متحصل علٌه من 22-21 ،  ص ص «السٌاق و النتابج و االفرازات :  نوفمبر فً المؽرب 25 انتخابات »محمد باسك منار ،- 

http://www.cemrap.org/doc/pages_telechargements/5320387.pdf  , (2013-01-25) .  
 

http://www.cemrap.org/doc/pages_telechargements/5320387.pdf


كنموذج ديبقراطي استطاع أف يوصل االسبلميُت أب السلطة دكف ثورة أك خسائر ، ك ىذا ما ينسجم مع توصيات غربية 
 .للحكومات العربية منذ سنوات تنص على ضركرة السماح لئلسبلميُت اؼبعتدلُت دبمارسة اغبكم 

 نوفمرب من 25انتقل حزب العدالة ك التنمية بعد فوزه الكبَت ُب انتخابات : حكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية -ج
االصبلح ُب ظل "دكر اؼبعارضة السياسية أب السلطة ك قيادة العمل اغبكومي بعد ذبربة طويلة ُب اؼبعارضة تبٌت خبلؽبا شعار 

 رئيسا للحكومة ، 2012 جانفي 3يـو " عبد االلو بنكَتاف "، فشارؾ ألكؿ مرة ُب اغبكومة ك عُت أمينو العاـ " االستقرار 
حزب التقدـ ك "ك كبلنبا يبُت ؿبافظ ك " حزب اغبركة الشعبية "ك " حزب االستقبلؿ : "كضم ربالف األغلبية كبل من 

 كزراء 5 كزيرا ضمنهم امرأة كاحدة ك 31اغبزب الشيوعي قديبا ، ك ضمت النسخة األكٔب ؽبذه اغبكومة " االشًتاكية 
 .1تكنوقراط غَت منتمُت ألم حزب سياسي 

  *      كاجهت اغبكومة ربديات عدة نظر اليها اؼبتابعُت على أهنا ربديات غبزب العدالة ك التنمية باألساس ك امتحاف
 :2لكيفية ادارتو للمرحلة ، من أبرز ىذه التحديات نذكر  

  ك تعترب أكرب ربدم سياسي كاجهتو 2012 سبتمرب 23أزمة األغلبية اغبكومية  بعد تغيَت قيادة حزب االستقبلؿ ُب ، 
 االنسحاب من اغبكومة ، ك 2013 مام 11حكومة العدالة ك التنمية خاصة بعد قرار آّلس الوطٍت غبزب االستقبلؿ ُب 

قد عمرت ىذه األزمة حوإب عشرة أشهر فبا جعل اؼبغرب يعيش حالة من الركود السياسي ، ك قد اهتم حزب العدالة ك 
التنمية القيادة اعبديدة غبزب االستقبلؿ بأنو افتعل أزمة األغلبية اغبكومية ّٔدؼ التشويش عليها ك ردبا اسقاطها تأثرا 

 . بالتطورات اليت تعرفها دكؿ الثورات العربية ُب اؼبنطقة 
  التفعيل الديبقراطي للدستور ك تدبَت اؼبرحلة االنتقالية. 
  التدبَت السلس للعبلقة بُت اغبكومة ك اؼبؤسسة اؼبلكية ك اغبفاظ على التوافق الدائم ُب القضايا اػببلفية. 
 الوصوؿ للسلطة دبختلف أبعادىا ك ىو اختبار لقدرة االسبلميُت على تدبَت السياسة من داخل اؼبسؤكلية اغبكومية. 
  (الفساد اؼبإب ك السياسي)ؿباربة الفساد ك االستبداد ك الريع. 
  الدمقرطة ك اعادة الصدقية للعمل السياسي ك توسيع ؾباؿ اغبريات. 
  اغبفاظ على جاذبية اؼبسار االصبلحي من داخل النظاـ ك ارساء سياسة خارجية ربقق التنمية ك ربد من التبعية. 

                                                           
1

 :  ، متحصل علٌه من 2 ، ص «مراجعة و استشراؾ لمستقبله السٌاسً :  حزب العدالة و التنمٌة المؽربً »سعد الدٌن العثمانً ، -

http://www.fikercenter.com/public /ar_Justice%20and%20Development%20Party.pdf , (2015-03-11). 
*
 http://e2011.pjd.ma/IMG/docs/Barnamaj_intikhabi_pjd.pdf:  أنظر2011لإلطالع على برنامج حزب العدالة و التنمٌة  فً انتخابات  

المركز العربً لألبحاث و:  ، قطر سلسلة دراسات ، «تؤمالت فً التجربة السٌاسٌة لحزب العدالة و التنمٌة المؽربً فً الحكم » رشٌد مقتدر ، -
2
  

  .30-29 ، ص ص 2013دراسة السٌاسات ، جوان  

http://www.fikercenter.com/public/uploads/ar_Justice%20and%20Development%20Party.pdf
http://e2011.pjd.ma/IMG/docs/Barnamaj_intikhabi_pjd.pdf
http://e2011.pjd.ma/IMG/docs/Barnamaj_intikhabi_pjd.pdf


  ربدم ربسُت الوضعية االقتصادية ك اغبفاظ على التوازنات اؼبالية ك التوازنات اؼباكرك اقتصادية ُب ظل األزمة اؼبالية ك
 . 1االقتصادية اليت تعرفها أكركبا الشريك االقتصادم ك اؼبإب للمغرب 

 :2   كما كجهت انتقادات عديدة ألداء حكومة العدالة ك التنمية نورد أبرزىا ُب االٌب  
  بطء كتَتة عمل اغبكومة ُب طريقة تفعيل الدستور من خبلؿ مؤشر ضعف عدد مشاريع القوانُت اؼبقًتحة. 
  عدـ انسجاـ اغبكومة مع ما جاء ُب الدستور ك الربنامج اغبكومي من خبلؿ عدـ اعطاء اؼبعارضة السياسية اؼبكانة اػباصة

 .ّٔا ، ك ىو ما اعتربتو تراجعا عما أظبتو اغبكومة بالتنزيل التشاركي ك الديبقراطي للدستور 
  جنوح اغبكومة ُب منهج تفعيلها للدستور أب تأكيل رئاسي ؼبواد الدستور بدؿ االحتكاـ للتأكيل الربؼبا٘ب ، ك ىو ما اعتربتو

 .اؼبعارضة افراغا للدستور من مضمونو ك فشل ُب تفعيل مواده 
يبكن القوؿ أنو ك ُب خضم التحوالت اليت يشهدىا العآب العريب شكل اؼبغرب مبوذجا لبلستقرار لكن ٓب     كخالصة ، 

يوازم ىذا االستقرار تغيَت حقيقي ُب مستول الطموحات ك االنتظارات ، بل ًب رفع شعار االستقرار ليقبل الشعب اؼبغريب 
 .بتغيَتات دكف اؼبطمح سرعاف ما تأكد أهنا كانت فقط للتكيف الظرُب مع موجة الربيع العريب 

 حدود تأثير القوى الكبرى على مسارات االصالح السياسي في الجزائر و المغرب  : المبحث الثالث 
     شهدت السنوات األخَتة خطابا عاؼبيا موجها للمنطقة العربية مفرداتو الديبقراطية ك االصبلح ك التنمية ك ىو ما يفسر 

اهنمار مشاريع االصبلح من اػبارج بدعول تأىيل ك ربديث األكضاع ك البٌت ك اؼبفاىيم السياسية ك االقتصادية ك 
االجتماعية ك الثقافية ُب العآب العريب ، من ىذا اؼبنطلق سيتم الًتكيز ُب ىذا اؼببحث على حبث مبادرات االصبلح األمريكية 
ك األكركبية من حيث منطلقاهتا ، مضامينها ك أىدافها ، ك الوقوؼ على أكجو التشابو ك االختبلؼ القائمة بينها ، ٍب التطرؽ 

 : ؼبواقفها من االصبلحات السياسية ك الدستورية االخَتة ُب كل من اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية 
 المبادرة األمريكية لإلصالح السياسي : المطلب األول 

 مثالية طموحا تارىبيا للسيطرة على اؼبنطقة انطبلقا من*      ذبسد الرؤية األمريكية لشماؿ افريقيا ك الشرؽ  األكسط
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  .4-3سعد الدٌن العثمانً ، مرجع سابق  ، ص ص -  

2
  .26مرجع سابق ، ص رشٌد مقتدر ، - 

*
 ملٌون كلم 17.778 السٌاسً األمرٌكً هو كامل المنطقة الممتدة لمساحة جؽرافٌة تقدر بحوالً –المقصود بالشرق األوسط فً االصطالح الجؽرافً -  

2 

 كلم 13.923الوطن العربً : موزعة كما ٌلً 
2 

باكستان ، أفؽانستان : دولة ، و الدول األسٌوٌة التالٌة 22أي المساحة االجمالٌة ألقطار الجامعة العربٌة و عددها 

 .، اٌران ، تركٌا ، باإلضافة الى قبرص 
 :هذا و تمحور الدالالت المفهومٌة للشرق األوسط كما جاءت فً األدبٌات الؽربٌة حول التوصٌفات التالٌة -
 .ان مصطلح الشرق األوسط ال ٌشٌر الى منطقة جؽرافٌة بل انه مصطلح سٌاسً فً نشؤته و فً استخدامه -
ان هذه التسمٌة ال تستمد من طبٌعة المنطقة نفسها و خصابصها البشرٌة أو الحضارٌة الثقافٌة أو شكل نظامها السٌاسً ، بل تسمٌة تشٌر الى عالقة الؽٌر -

 .بالمنطقة 



 سبتمرب بعد تبٍت عقيدة 11ما بعد اغبرب الباردة بعد االعبلف عن النظاـ الدكٕب اعبديد مشحونة بذرائعية ما بعد أحداث 
الرئيس السابق بوش االبن اؼبتمثلة ُب اغبرب على االرىاب ، فقد طورت الواليات اؼبتحدة اسًتاتيجية ثنائية سبثلت ُب اغبرب 
على آّاميع االرىابية من جهة ك االصبلح السياسي لؤلنظمة العربية ك االسبلمية من ناحية أخرل فعملت على تعزيز شبكة 

ككبلئها من خبلؿ دعم عمبلئها العرب غَت الديبقراطيُت ك تسليحهم ، مقابل تأمُت خدمات اسًتاتيجية ك أمنية ك 
بغض النظر عن نظاـ حكمها " اؼبعتدلة " استخباراتية ك دبلوماسية ك اقتصادية ، ك قد عرفت تلك األنظمة باألنظمة 

االستبدادم ك انتهاكاهتا غبقوؽ االنساف ك اغبقوؽ السياسية ، ك ظلت النفعية عامبل ثابتا ُب السياسة اػبارجية للواليات 
اؼبتحدة ، ألف األنظمة االستبدادية تشكل ؿبطة جامعة تقدـ صبيع االحتياجات ، ك أصبح ارىابيا كل من رفض اقًتاحات 
الواليات اؼبتحدة أك مبادراهتا كما تبدلت قائمة اؼبعتدلُت ك اؼبتطرفُت بُت اغبُت ك االخر بناءا على اصبلحات ُب سياستهم 

 .1اػبارجية 
 المنطلقات و المضامين : مشاريع االصالح األمريكية : الفرع األول 

 ك ٓب يظهر دفعة كاحدة بل تطور من خبلؿ 2001 سبتمرب 11      برز مشركع الواليات اؼبتحدة لئلصبلح بعد أحداث 
 :عدة مراحل ك خطوات مربؾبة نذكرىا بإهباز ُب االٌب 

كبو "  ك الذم ألقي أماـ ؾبلس  العبلقات اػبارجية بواشنطن ربت عنواف 2002 ديسمبر 4في *خطاب ريتشارد ىاس -
 سبتمرب ك كمبادرة ك زبطيط أكٕب 11، ك جاء ىذا اػبطاب عقب أحداث " مزيد من الديبقراطية ُب العآب االسبلمي 

لتشجيع الديبقراطية ُب العآب االسبلمي عموما ك العآب العريب ربديدا ّٔدؼ ربسُت األكضاع السياسية ك االقتصادية ك 
 . 2االجتماعية ك الثقافية عرب عمليات اصبلحية شاملة 

مبادرة الشراكة بُت " مبادرة ربت عنواف " كولن باكؿ"أطلق كزير اػبارجية األمريكية السابق   :  مبادرة كولن باول-
 ، ك ىي أكؿ 2002 ديسمرب 12ُب خطاب ألقاه أماـ مؤسسة الًتاث بواشنطن ُب " الواليات اؼبتحدة ك الشرؽ األكسط 

                                                                                                                                                                                                       
ان هذه التسمٌة تمزق أوصال الوطن العربً وال تعامله على أنه وحدة متمٌزة ، فهً تدخل فٌه باستمرار دوال ؼٌر عربٌة ، مثل قبرص و تركٌا و افؽانستان و -

 : باكستان و اٌران و اسرابٌل ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

  .350 -345، ص (2009دار المنهل اللبنانً ،: لبنان ) ، بٌن الثابت االستراتٌجً و المتغٌر الظرفً:السٌاسة األمرٌكٌة تجاه الوطن العربًمحمد مراد ، - 
1
المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، :  ، قطر سلسلة دراسات ، « أهداؾ الوالٌات المتحدة و استراتٌجٌاتها فً العالم العربً » مروان بشارة ، - 

  .9 ، ص 2013مارس 
*

 .ربٌس سابق لمجلس العالقات الخارجٌة فً الوالٌات المتحدة 
2

  .58، ص  ( 2010مكتبة رون ،: العراق ) ، اشكالٌة االصالح السٌاسً فً الشرق األوسطابراهٌم محمد عزٌز  ، - 
  و تحول الى السٌاسة و أصبح 1993 احتل مناصب عدة فً الجٌش و تقاعد عام 1937وزٌر الخارجٌة السابق فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولد عام ، 

 . و استقال من منصبه و ترك السٌاسة 2005-2000وزٌرا للخارجٌة عام 



 سبتمرب ، ك ىدفت ىذه اؼببادرة 11مبادرة رظبية صادرة عن كزارة اػبارجية لئلصبلح ُب منطقة الشرؽ األكسط بعد أحداث 
 :1أب ربقيق 

  ك يدكر حوؿ تنمية آّتمع اؼبد٘ب ك تعزيز دكلة القانوف ك تعزيز التعددية االعبلمية : االصبلح السياسي. 
  ك يتمحور حوؿ اؼبساعدة ُب ربسُت اعبودة ك تشجيع االستثمار ك تسهيل خلق اؼبؤسسات: االصبلح االقتصادم. 
  ك يتمثل ُب سبكُت اعبميع من التعلم ك ربسُت الربامج الدراسية ك تأىيل الطاقات البشرية ػبوض : االصبلح التعليمي

 .كظائف التجارة ك السوؽ 
  ك تتحدث اؼببادرة عن ربسُت أحواؿ اؼبرأة كفق خطة مربؾبة : اؽبدؼ اػباص باؼبرأة  . 

 مارس 9ُب " ساكث كاركلينا"     كُب سياؽ ىذه اؼببادرة أعلن الرئيس األمريكي األسبق بوش االبن ُب خطاب ألقاه جبامعة 
تشجيع النمو االقتصادم ، ك تشجيع التعليم ك اؼبعرفة ، :  عن خطوات تكميلية تركزت ُب ثبلث ؿباكر أساسية ىي 2003

ك تشجيع اغبرية ك العدالة ، ك ُب اطار ىذه احملاكر سبثلت أىم ىذه اػبطوات ُب الدعوة أب انشاء منطقة ذبارة بُت الواليات 
مساعدة الدكؿ اليت تنفذ : اؼبتحدة ك دكؿ الشرؽ األكسط ك لتحقيق ىذا اؽبدؼ ازبذت صبلة من اػبطوات اؼبتدرجة منها 

االصبلحات ُب أف تصبح أعضاء ُب منظمة التجارة العاؼبية ، ك التفاكض على معاىدات استثمار ثنائية ، ك على اتفاقيات 
اطار لبلستثمار ك التجارة مع اغبكومات اليت تسعى لتحسُت نظم التجارة كاالستثمار فيها ، ك تقدٙب اؼبساعدات الفنية 

 .2الضركرية إلصبلح القوانُت التجارية ك ربسُت مناخ التجارة ك االستثمار ك تعزيز حقوؽ اؼبلكية 
  أعد ىذا اؼبشركع فريق الرئيس السابق بوش االبن على ىامش قمة قادة الدكؿ الثما٘ب :مشروع الشرق األوسط الكبير -

، ك قد " شراكة من أجل اؼبستقبل " ربت شعار 2004 جواف 10 أب 8ك اليت احتضنتها جزيرة سي اسبلند جبورجيا من 
 جواف على مائدهتم رؤساء دكؿ كل من أفغانستاف ك اعبزائر ك البحرين ك العراؽ ك األردف ك اليمن 9استقبل قادة الثما٘ب يـو 

، يتكوف ىذا اؼبشركع من 3ك تركيا لبحث مشركع الشرؽ األكسط الكبَت الذم تقلص أب شرؽ أكسط موسع ليشمل افريقيا 
، ك قد ارتكز  (تشجيع الديبقراطية ، اغبكم الصاّب ك بناء آّتمع اؼبعرُب ، توسيع الفرص االقتصادية )مقدمة ك ثبلثة عناكين 

اغبرية ك اؼبعرفة ك سبكُت النساء :  اللذين حددا النواقص الثبلثة ك ىي 2003 ك 2002على تقريرم التنمية البشرية للعامُت 
ك ىي حاالت يعا٘ب منها الوطن العريب ، ك عد ىذه النقائص مسؤكلة عن التطرؼ ، ك ما أدؿ على ىذا اؼبنطق إال اؼبقاؿ 
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 : ، متحصل علٌه من 3، ص " مبادرات االصالح و عملٌاته فً العالم العربً " عصام عبد الشافً ، -

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D9A8%D8%A7%D8%AF %A7%D8%AD.pdf , (2014-06è12). 
3

، ص ص  (2005دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،: الجزابر) ،الحقائق و األهداف و التداعٌات: مشروع الشرق األوسط الكبٌرعبد القادر رزٌق المخادمً ، -

57-58.  

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.pdf


اف منطقة الشرؽ "  حيث قالت 2003 أكت 7الصادرة بتاريخ " كاشنطن بوست "الذم كتبتو كونديليزا رايس ُب صحيفة 
األكسط يؤخرىا العجز ُب اغبرية ، فيؤمن الشعور باليأس ُب أكباء عديدة منها أرضا خصبة لعقائد الكراىية اليت تقنع الناس بالتخلي عن 

، ىذا ك يعتمد اؼبشركع بالدرجة األكٔب على عدد من األمور  " تعلمهم اعبامعي ك مهنهم ك عائبلهتم ك بالطموح أب تفجَت أنفسهم
اليت ينبغي ربقيقها ك لعل ُب مقدمتها الديبقراطية ك اغبكم الصاّب  الذم يتضمن حكما ديبقراطيا فعاال ، ك الذم تكمن 
معايَته ُب اؼبشاركة ك حكم القانوف ك الشفافية ك حسن االستجابة ك التوافق ك اؼبساكاة ك الفعالية ك احملاسبة ك الرؤية 

االسًتاتيجية ، ك نبا دبثابة االطار الذم تتحقق بداخلو التنمية ، فضبل عن تطوير التعليم ك ربسينو ، ك ىبلص اؼبشركع بأف 
اغبرية ك الديبقراطية من خبلؿ آليات االنتخابات ك استقبللية كسائل االعبلـ ك تنمية آّتمع اؼبد٘ب ك تفعيل دكر اؼبرأة نبا 

 .1ضركرتاف الزدىار اؼببادرة الفردية 
 2006 جويلية 20كونديليزا رايس كزيرة اػبارجية السابقة ُب "  ك الذم أعلنت عنو مشروع الشرق األوسط الجديد-

 ك مفتاحا إلعادة صياغة النظاـ 2001 سبتمرب 11باعتبار أف كاشنطن تريد أف يكوف مبوذجا لعآب ما بعد أحداث 
االقليمي ُب اؼبنطقة ، على الرغم من عدـ كضوح دعائم اؼبشركع ك خطوطو العريضة ، ك يبكن اغبديث عن سببُت مهمُت 

لئلعبلف عن ىذا اؼبشركع على الرغم من ادراكها أف الظركؼ ك اؼبعطيات غَت مبلئمة ك أف فرص قباحو " رايس "دفعا 
 :2ضعيفة ك ؿبدكدة ك نبا 

  على الرغم من اخفاقاهتا على أكثر من جبهة ك تراجعها–اظهار قوة أمريكا ك تأكيد أهنا مازالت : السبب األكؿ -
ىي القوة اؼبسيطرة ك اؼبهيمنة ك اؼبمسكة جبميع خيوط اللعبة ُب اؼبنطقة القادرة على رسم اػبرائط ك ربديد األدكار ك 

 .تقدٙب اؼبشاريع 
  االنشغاؿ ك االؽباء ك منع حدكث فراغ ُب اؼبنطقة يبكن أف يفتح آّاؿ أماـ طرح مشاريع ك خيارات :السبب الثا٘ب

 .تتعارض مع مصاّب أمريكا ك حليفها االسرائيلي 
      أما ىدؼ اؼبشركع فيأٌب من خبلؿ اسًتاتيجية الواليات اؼبتحدة ك يفهم من خبلؿ كقائع األحداث اليت تقع ُب تلك 

 ، ك ُب ظل ىذه األحداث ك التطورات يظهر ىدفاف بارزاف 2006اؼبنطقة  ك من أبرزىا حرب اسرائيل مع لبناف ُب جواف 
الذم يتكوف من ضباية اسرائيل ، ضماف تدفق " توماس فريدماف "اضافة أب األمن القومي األمريكي القائم على أساس مثلث 
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النفط الرخيص ك منع االسبلـ من دخوؿ اؼبعادلة الدكلية كشريك القرف اعبديد أب جانب البلعبُت الكبار ، أما اؽبدفاف 
 :االخراف فهما 

 .تقسيم اؼبنطقة على أسس طائفية ك عرقية ك ذلك لتقدٙب خرائط بديلة للخريطة اؼبوجودة حاليا -
  .1اخبلء اؼبنطقة من اغبركات االسبلمية اؼبسلحة ك اؼبقاكمة -

     ك بالًتكيز على أىداؼ ىذا اؼبشركع نلحظ أنو يأٌب على حساب الديبقراطية ك اغبكم الصاّب ك الدعوة أب االصبلح 
السياسي الذم دعا اليو مشركع الشرؽ األكسط الكبَت ، ك ىذا ىو الفرؽ األكؿ بُت الشرؽ األكسط الكبَت ك اعبديد ، أما 

الفرؽ الثا٘ب فهو أف مشركع الشرؽ األكسط الكبَت خبطوطو العريضة ك أبعاده ك أىدافو كاضحة ك صروبة ك معلنة بغض النظر  
 بغض النظر عن كجود أىداؼ غَت معلنة ُب اؼبشركع ، أما مشركع الشرؽ األكسط اعبديد

 فاإلعبلف عنو فقط دكف كجود ظبات ك أىداؼ ىذا اؼبشركع بشكل كاضح كصريح أدل أب ربليبلت متنوعة ك ـبتلفة 
 األىداف الخفية للمشروع األمريكي لإلصالح : الفرع الثاني 

    تتمثل أبرز استهدافات اؼبشركع األمريكي ُب ؾباؿ تشجيع الديبقراطية ك دعم االصبلحات السياسية ُب  اؿ افريقيا ك 
 :اؼبنطقة العربية بإحبلؿ اؼبفاىيم التالية 

  أف تكوف النخبة احمللية اغباكمة على صلة بأمريكا ك الغرب ك موالية ؽبا. 
  أف تكوف اؼبؤسسات منفتحة ؼبشاركة اؼبواطنُت ك لكن بطرؽ حصرية كاضحة. 
  أف ذبرم االنتخابات بشفافية لكن ضمن خيارات ـبطط ؽبا سلفا ، حبيث ينبغي التأكد من أف النخبة اليت زبوضها

 .ىي كحدىا اؼبسموح ّٔا 
  يوجو الرأم العاـ بشكل دقيق من خبلؿ الرقابة الذاتية ك استطبلعات الرأم اليت تتحوؿ أب قوة هتيمن على خيارات

 .الناس 
  أف تكوف اغبياة العامة غَت مسيسة ، حبيث يتم الفصل بُت ما ىو سياسي ك ما ىو اقتصادم ، فالسياسة تدار

بواسطة ؿبًتفُت ك بواسطة مؤسسات آّتمع اؼبد٘ب ، ُب حُت يتحوؿ بقية الناس عمليا أب متفرجُت يشاركوف بُت 
  2اغبُت ك االخر ُب انتخابات ـبطط ؽبا بدقة ، ك ينشغلوف بأمورىم اغبياتية ك نبومهم اؼبعيشية 

  فرض اغبصار على البلداف العربية ك رفض أم دكر عريب متكامل ُب أمن اؼبنطقة ك العمل على فصل اؼبشرؽ العريب
 .عن اؼبغرب العريب ك اقامة أمن اقليمي جديد بدال من األمن القومي العريب 
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  أف يكوف ألمريكا الكلمة العليا ُب التخطيط السياسي ك األمٍت لقضايا اؼبنطقة ك الضابط ؽبذا النظاـ بالدرجة األكٔب
 . كال يتمتع حلفائها اآلخركف إال بالتشاكر معها لتحديد ما يلـز غبماية مصاغبهم ُب  اؼبنطقة 

  ضماف اؽبيمنة على منابع النفط ك على طرؽ نقلو ك توزيعو ُب منطقة اػبليج العريب ك  اؿ افريقيا . 
  ّٔدؼ ربقيق التبعية الكاملة ألمريكا كفق مباذج خاصة تلغي حضارات ك ثقافات العآب " األمركة " التبشَت بالعوؼبة

األخرل دبا فيها اغبضارة العربية ك االسبلمية ، ك تطلق حرية انتقاؿ األشخاص ك األمواؿ ك اؼبعلومات ُب العآب دبا 
 . 1وبقق مصاغبا كاملة دكف منازع 

     ىذه ىي حقيقة الوجو اػبفي للمشركع األمريكي الزاحف أب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ك الذم يستهدؼ أنظمتها 
الواحدة تلو األخرل دبا يعنيو ىذا االستهداؼ من اخضاع ك ىيمنة ، ك من اسقاط ك من ربوير ك تسويف ُب عناكين اغبرية 
 .ك الديبقراطية ، حبيث ذبارم ىذه العناكين اػبطوط العامة ك التفصيلية للمشركع األمريكي ك رباكي أىدافو بشكل متطابق 

    ك ٓب يكن اؼبشركع األمريكي لئلصبلح كحيدا كُب اؼبنطقة العربية بل شاركت دكؿ أكركبا بتقدٙب مشاريعها اػباصة ، ك ىذا 
 : ما سنتناكلو ُب اؼبطلب التإب 

المبادرة األوروبية لإلصالح السياسي  : المطلب الثاني 
على –     تعد القيم الليربالية للديبقراطية ك حقوؽ االنساف ك التعددية من اؼببادئ اؼبؤسسة لبلرباد األكركيب ، كقد كانت 

 ُب قلب صبيع األطر األساسية للسياسة اػبارجية لبلرباد األكركيب ذباه منطقة اعبوار ، فلقد ظل –األقل من الناحية االظبية 
تعزيز السبلـ ك الديبقراطية ك الرخاء من األفكار اؼبرشدة لعملية برشلونة ك سياسة اعبوار األكركبية ك االرباد من أجل اؼبتوسط 

، إال أف السنوات االخَتة شهدت تراجع أكركيب على صعيد دعم الديبقراطية ك حقوؽ  (ك اف كاف بصورة أكثر ىامشية)
االنساف ك يرتبط ىذا الًتاجع بالبيئة الدكلية اؼبتغَتة ، اذ أدت األزمة االقتصادية أب تركيز صنع السياسات على الداخل ، 

كتعزيز اغبماية كما أسقطت عبء اعبانب الشرطي من أم اتفاقات ذبارية ، كما سانبت التحديات األمنية البارزة ك اؼبتعددة 
ُب تغيَت األكلويات ك االىتمامات األكركبية ، ك ترجح االذباىات اغبالية ُب األعماؿ اػبارجية لبلرباد األكركيب ُب منطقة  اؿ 

افريقيا ك الشرؽ األكسط أف فكرة القوة التطويعية كمحرؾ أساسي للسياسة اػبارجية لبلرباد األكركيب ٓب تكن سول ؿبض 
خياؿ ، فعودتو أب بناء التحالفات القائمة على االستقرار مع اغبكومات السلطوية تشَت أب أف الرؤية الشاملة لبلرباد فيما 
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ىبص منطقة اؼبتوسط ك اليت كانت كراء عملية برشلونة ٓب تكن سول دفعة مؤقتة من اغبماس اؼبثإب لسنوات ما بعد اغبرب 
 .1الباردة ك اليت تعود اآلف أب طبيعتها 

 المنطلقات و المضامين : المشروع األوروبي لإلصالح : الفرع األول 
     طرح األكركبيوف مبادرات مشأّة للمبادرات األمريكية تستهدؼ اصبلح األنظمة السياسية ك االقتصادية ُب  اؿ افريقيا 

 :ك الشرؽ األكسط ك ربطها باألسواؽ األكركبية 
 منها أكركبية 15 دكلة ، 27 شارؾ فيو 1995 نوفمرب 27 عقد ُب مدينة برشلونة االسبانية ُب  :1995مؤتمر برشلونة -
فلسطُت ،األردف ، مصر ، سوريا ، لبناف ، تونس ، اعبزائر ، اؼبغرب ، تركيا ، مالطا ، قربص ك :  شرؽ أكسطية ك ىي 12ك 

اسرائيل ، ك ىدؼ اؼبؤسبر أب توطيد الديبقراطية ك احًتاـ حقوؽ االنساف ك ربقيق مبوا اقتصاديا ك اجتماعيا مستديبا ك متوازنا 
 .، ك مكافحة الفقر ك تنمية أفضل للتفاىم بُت الثقافات  

 أماـ مؤسبر ميونيخ حوؿ السياسة  "يوشكا فيشر "عرض كزير اػبارجية األؼبا٘ب السابق:  مبادرة ألمانيا لإلصالح السياسي -
 مبادرة أؼبانية من أجل الشراكة ك التعاكف األكريب مع دكؿ  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط ، ك 2004فيفرم 7األمنية ُب 

جاءت ىذه اؼببادرة لتعكس تغَتا كبَتا ُب كجهة النظر األكركبية ذباه اؼبنطقة العربية ك ذباه العبلقة بُت أكركبا ك الواليات 
اؼبتحدة ، فقد عربت عن تطور كبَت ُب الرؤية األكركبية للموقف من الواليات اؼبتحدة ك الذم شهد أزمة كبَتة على خلفية 

ك اليت نظر اليها البعض على أهنا ربرؾ أؼبا٘ب مضاد للتحرؾ –لئلصبلح "فيشر " اغبرب األمريكية على العراؽ ، ك تقـو نظرة 
 :2على مرحلتُت "- بوش"ك " باكؿ "األمريكي اؼبتمثل ُب مبادرٌب 

 دمج عمليات التعاكف األكركيب ُب اؼبنطقة مع مبادرات ك أدكار أخرل موازية مثل دكر حلف الناتو ، حىت يكمل :األولى -
األمن ، :كل منهما االخر ، حبيث يصل أب عملية متوسطية مشًتكة بُت الناتو ك االرباد األكركيب ، ك ذلك على أربعة ؿباكر

 . ك السياسة ، ك االقتصاد، كالثقافة،ك ما يتعلق ّٔا من موضوعات التعليم ك الديبقراطية ك آّتمع اؼبد٘ب
 . اعبلف اؼبستقبل اؼبشًتؾ الذم تشارؾ فيو دكؿ اؼبنطقة :الثانية -

حاجة لتغيَت األكضاع ُب اؼبنطقة عن طريق اشراؾ ك اعطاء دكر ألبنائها ُب ىذه العملية ك عدـ هتميشهم " أف ىناؾ " فيشر "       اعترب 

، كما حذر من عدـ االعتماد على أساليب فرض اؼببادرات على اؼبنطقة ك أشار أب حقيقة مهمة على  " ك هتميش دكؿ اؼبنطقة
ال يبكن أف تأٌب اؼببادرة من اػبارج ، ك امبا بالدرجة األكٔب من الداخل فمفتاح االصبلحات " خبلؼ اؼببادرة األمريكية حيث قاؿ 
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، ك إلقباح مبادرتو ك ارساء الديبقراطية ك دكلة القانوف ك التخلي عن العنف ك عدـ احتكار  " الناجحة يكمن ُب اؼبنطقة ذاهتا
 :ؾبموعة من الشركط نوردىا ُب االٌب " فيشر " السلطة كضع 

 .ربتاج ىذه اؼببادرة أب نفس طويل كما هبب أف يكوف التخطيط ؽبا طويل اؼبدل -
ال هبب أف نستبعد عنها النزاع االقليمي اغباسم أم نزاع الشرؽ األكسط ، لكن ال هبب السماح ؽبذا النزاع أف يسد الطريق -

 .أماـ اؼببادرة منذ البداية 
 .1األمن ك السياسة ، االقتصاد ، القانوف ك الثقافة ، آّتمع اؼبد٘ب : تركيز العمل اؼبشًتؾ على أربعة مراكز ثقل ىي-
 .يبكن أف تفتح ىذه اؼببادرة افاقا جديدة أماـ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط " فيشر "  ك حسب      
 2004 وبدد ىذا اؼبشركع الذم عرض على القمة األكركبية اػبامسة ك العشرين ُب عاـ :المبادرة الفرنسية األلمانية -

، جاء ىذا " شراكة اسًتاتيجية ؼبستقبل مشًتؾ ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط " الرؤية األكركبية اؼبشًتكة ؼبا يسمى 
كزير اػبارجية الفرنسي األسبق ، ك " دكمينيك دكفليباف "ك نظَته الفرنسي " يوشكا فيشر"اؼبشركع أب الوجود نتيجة أفكار 

يأٌب ىذا التوحيد ُب جهود الدكلتُت ُب سياؽ بلورة موقف أكركيب مشًتؾ ك مستقل عن اؼبشركع األمريكي ذباه قضايا ك 
 :2أحداث اؼبنطقة العربية ، ك يقـو ىذا اؼبشركع على صبلة من اؼببادئ نوردىا فيما يلي 

اف قوة الدفع ينبغي أف تأٌب من اؼبنطقة ، ك ىو ما يستلـز التحرؾ عرب اغبوار ك التحفيز مع اغبكومات ك مع آّتمعات -
 .اؼبدنية 

 .ضركرة األخذ ُب االعتبار اؼبشاعر الوطنية ك ىوية كل بلد -
أف ىذه الشراكة ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ كل دكؿ الشرؽ األكسط باالنطبلؽ من اؼبسارات القائمة ، مثل هنج برشلونة -

 .ك اغبوار اؼبتوسطي 
 .االسرائيلي تشكل أكلوية اسًتاتيجية ألكركبا -تسوية النزاع الفلسطيٍت-
 :األؼبانية أب –  ك هتدؼ اؼببادرة الفرنسية     
 .تعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة ك تعاكف ك رؤية مشًتكة ك اغبكومات مثلها مثل آّتمع اؼبد٘ب -
التطلع أب شراكة عرب أطلسية بالتعاكف مع اؼببادرة األمريكية لتحقيق اصبلح سياسي ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط،اذ -

 ربدد اؼببادرة مقاربة متميزة تكمل مقاربة الواليات اؼبتحدة باالستناد أب مؤسسات االرباد االكركيب اػباصة
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اغبيلولة دكف ربويل األحادية األمريكية اليت يعرب عنها مشركع الشرؽ األكسط أب خيار كحيد ، ك ىي مسألة ُب غاية -
 . 1اػبطورة ُب مرحلة ما بعد االحتبلؿ األمريكي للعراؽ 

 : ىذا ك تطرح اؼببادرة ؾبموعة من اؼبقًتحات العملية ك التحركات اليت ينبغي لبلرباد االكركيب القياـ ّٔا      
 .تكثيف اؼببادرات كبو حوار أكثر فعالية ُب اطار تعاكف مرف ك مفتوح على قاعدة التطوع -
 .متابعة التحرؾ القائم ُب ؾباؿ ؿباربة االرىاب ك االنتشار النوكم ك مكافحة اعبريبة اؼبنظمة ، ك اؽبجرة غَت الشرعية -
 .التفكَت ُب اطبلؽ مشركع ميثاؽ سبلـ ك استقرار ُب منطقة اؼبتوسط مىت يسمح الوضع ُب الشرؽ األكسط بذلك-

     ك على الرغم من أف ىذه اؼببادرة استفادت من االنتقادات اليت كجهت للمشركع األمريكي إال أهنا تواجو عند التطبيق 
 :صبلة من الصعوبات يأٌب ُب مقدمتها 

تردد االرباد األكركيب ك أعضاؤه منفردين ُب اظهار اصرارىم على الربط بُت معوناهتم ك تنفيذ الدكؿ اؼبستفيدة لربامج -
 .االصبلح ، دبعٌت أخر أهنم ٓب هبعلوا من اشًتاطهم أداة لئلصبلح 

 .ٓب تظهر حكومات منطقة الشرؽ األكسط حىت االف عزمها على البدء بإصبلح حقيقي -
تفرؽ اعبهود األكركبية ُب البَتكقراطية الناصبة عن سبازج برامج الشراكة األكركبية بسَتكرة برشلونة ك عن تضارب مصاّب الدكؿ -

 .2األعضاء مع توجهات اعبماعة كمنظومة 
      أما بالنسبة لدكؿ اؼبنطقة فإف ىذا اؼبشركع أتاح ؽبم تعدد اػبيارات ك اؼبشاريع ُب التنصل من االلتزاـ بتحقيق 

 .االصبلحات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية اليت دعت اليها الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 األىداف غير المعلنة في المبادرة األوروبية لإلصالح السياسي : الفرع الثاني 

 :من األىداؼ غَت اؼبعلنة ُب اؼببادرة األكركبية لئلصبلح السياسي نذكر      
ضماف تواجد أكركيب قوم ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط ك ضماف عدـ انفراد الواليات اؼبتحدة بتوجيو األكضاع ُب -

اؼبنطقة من أجل اغبفاظ على مصاغبها اغبيوية فيها ، ك ضماف خلق عآب متعدد األقطاب ك رفض اؽبيمنة االنفرادية للواليات 
 .اؼبتحدة األمريكية 

الوقوؼ بوجو القضايا ك اؼبشاكل اليت تصدرىا اؼبنطقة ألكركبا ك صدىا كاإلرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية ك اعبريبة اؼبنظمة ، -
 .3كُب داخل اؼبنطقة ؿباصرة ك تشديد الضغوط الدكلية على اغبركات االسبلمية 
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 .تدعيم اؼبوقف األكركيب للعب دكر عاؼبي مؤثر يليق بامكانياهتا اؽبائلة -
دعم االستقرار ُب اؼبنطقة اؼبغاربية لضماف تلبية احتياجاهتا الطاقوية من اؼبنطقة اؼبغاربية اليت سبثل خزانا طبيعيا لتنمية -

 .اقتصادياهتا 
 . اكتساب مواقع أىم ك أكسع ُب األسواؽ ك االستثمارات ُب اؼبنطقة اؼبغاربية - 
استبعاد أم ؿباكلة تقارب بُت الدكؿ اؼبغاربية ك ذلك بربطها بعبلقات ثنائية لتجنب اصطفافها ُب اطار موحد سيهدد -

 .مصاغبها ُب اؼبنطقة 
 أوجو التشابو و االختالف في مشاريع االصالح السياسي األوروبية و األمريكية : المطلب الثالث 

     تباينت السياسات اؼبطبقة من قبل الواليات اؼبتحدة ك االرباد االكركيب ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، ك من 
أمريكي حوؿ اؼبنطقة إال أنو ٓب يصل أب حد الصراع التناحرم ك لن يصل أب ذلك ما داـ - الواضح أف ىناؾ تنافس أكركيب

ليس صراعا تناحرا ك " ىذا الوضع بأنو " برىاف غليوف "ىناؾ مصاّب مشًتكة ك خطر مشًتؾ يهددىم صبيعا ، ك قد كصف 
لكنو تنافسي يدكر حوؿ اؼبصاّب ك وبسم بالتإب بالتسويات ، ك من اؼبستحيل أف يصل أب صداـ فعلي طاؼبا أف اؼبصاّب األكركبية ُب التفاىم 

، ك فبا يساعد على عدـ  " مع الواليات اؼبتحدة األمريكية أعظم بكثَت من مصاغبهم ُب التفاىم مع البلداف العربية بل ك النامية صبيعا
كصوؿ األمر أب صراع تناحرم ؾبموعة من األسس ك القواعد الراسخة اليت تضبط بدكرىا حركة التوازنات بُت الطرفُت ُب 

 :1القوة ك اؼبصاّب ك اؼبواقف ك التحالفات ك األزمات ،  كمن ىذه األسس 
  الشراكة التارىبية الراسخة. 
  كجود منظومة من القيم اليت يتبناىا الغرب ك ُب مقدمتها حقوؽ االنساف ك اغبريات الشخصية ك اغبريات

 .االقتصادية ك السياسية ك النظاـ الديبقراطي بأشكالو اؼبتعددة 
  اؼبصاّب اؼبشًتكة ك اليت أحيانا تكوف غَت مشًتكة ك قد تكوف متعارضة. 
  كضع األسس البلزمة لضبط حركة آّتمع الدكٕب ُب كل دكرة تارىبية جديدة مثل تعزيز السبلـ الدكٕب ك التعاكف

 .اؼبشًتؾ ؼبواجهة التهديدات اعبديدة اليت تواجو الغرب كاإلرىاب 
      ىذه األسس ساعدت الطرفُت على كجود نقاط تشابو ُب مشركعاهتم عموما ك ُب مشركع االصبلح السياسي ُب 

 : اؼبنطقة العربية نورد أبرزىا ُب االٌب 
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االتفاؽ على عدـ القبوؿ بالوضع السائد ُب اؼبنطقة خاصة ما يتعلق باغبرماف من اغبقوؽ السياسية ك االقتصادية ك - 
 .التخلف ُب ؾباؿ العلم ك اؼبعرفة 

 .يتفق الطرفاف على أنبية التغيَت ك االصبلح ُب اؼبنطقة اصبلحا شامبل - 
 .يتفق الطرفاف على أف اػبطر األكرب القادـ من اؼبنطقة ىو االرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية - 
الرغبة ُب صياغة رؤية مشًتكة للعمل ُب اؼبنطقة ، ك لكن اعبانب األكركيب أكثر حرصا على ذلك ك طرح الواليات اؼبتحدة - 

 .على دكؿ الثمانية الكبار دليل على ذلك " الشرؽ األكسط الكبَت "مشركعها 
االسرائيلي مع التباين بُت االثنُت حيث تنحاز –يتفق الطرفاف على ضركرة حل النزاعات ُب اؼبنطقة خاصة النزاع العريب - 

 .الواليات اؼبتحدة أب اسرائيل بشكل سافر بينما الدكؿ األكركبية تنحاز بدرجة أقل 
     لكن ك على الرغم من كجود ىذه التشأّات بُت الطرفُت ُب مشركعهما االصبلحي إال أف ىناؾ صبلة من االختبلفات 

 :1نوجزىا ُب االٌب 
يركز اؼبشركع األمريكي على توصيف ـباطر األكضاع اغبالية ُب بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط الكرب على أمن ك - 

استقرار الواليات اؼبتحدة ك حلفاءىا ُب أكركبا متجاىلة خطورة ىذه األكضاع على بلداف اؼبنطقة ، بينما يركز اؼبشركع 
 .األكركيب على اؼبخاطر اليت هتدد اؼبنطقة أيضا 

الواليات اؼبتحدة أرادت أف تفرض مشركعها ك تعتمد سياسة الفرض حىت اذا اقتضى األمر استخداـ القوة ك التدخل - 
العسكرم ، ك لكن اؼبشركع األكركيب أعطى ىذا اغبق لدكؿ اؼبنطقة ك أف االصبلح هبب أف يكوف ُب الداخل ذلك أف مفتاح 

 .االصبلح يكمن ُب اؼبنطقة ذاهتا 
االسرائيلي االىتماـ الكاُب ك اؼبناسب ، بينما اؼبشركع األكركيب يرل أهنا -اؼبشركع األمريكي ٓب يوٕب قضية النزاع العريب- 

 .أساس حل اؼبشاكل اؼبوجودة ُب الشرؽ األكسط 
ٓب يتطرؽ اؼبشركع األمريكي أب مسألة اغبوار ك التعاكف ك الشراكة بشكل جدم ك ٓب يستخدـ ىذه الكلمات إال نادرا ، - 

 .بينما اؼبشركع األكركيب تطرؽ أب اغبوار بُت األدياف ك التبادؿ اؼبكثف ك التعاكف الوثيق ُب صبيع آّاالت 
الواليات اؼبتحدة ال تفكر عموما إال ُب أساليب القسر بدءا من العقوبات كصوال أب التغيَت بالقوة ، ك لكن األكركبيوف - 

يدعوف أب مساندة القول ذات التوجهات االصبلحية ُب البلداف اؼبعنية ك وبفزكف األنظمة اغباكمة ُب ىذه اؼبنطقة على 
 .التجاكب مع تلك القول من خبلؿ اغبوار بدال من االعتماد على القسر ك القوة 
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اػبط الرئيسي لبلختبلؼ بُت اؼبشركع األمريكي ك األكركيب لئلصبلح ىو أف أكركبا ترل اؼبعادلة مكونة من ثبلثة حدكد - 
التحديث ، الديبقراطية فاألمن ، ُب حُت تراىا الواليات اؼبتحدة مكونة من حدين اثنُت نبا الديبقراطية ك مكافحة : ىي 

 . االرىاب 
 

                            المواقف االمريكية و األوروبية من االصالحات السياسية الجديدة في الجزائر و المغرب:  المطلب الرابع 
ربتل اعبزائر ك اؼبغرب موقعا اسًتاتيجيا ُب األجندة األمريكية ك األكربية على حد السواء بالنظر ؼبوقعهما اعبيوسًتاتيجي اؽباـ ، 
كقد عمدت الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب أب ربط عبلقات قوية بالنظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم ك دعمهما ك العمل على 

 2011استقرارنبا الذم ىبدـ مصاغبهما باؼبنطقة ، ك مع اندالع موجة االحتجاجات ك االضطرابات بالبلدين اكائل العاـ 
سارعت الواليات اؼبتحدة ك أكركبا أب دعم اػبطوات االستباقية ك مبادرات االصبلح اؼبعلن عنها ك الدعوة أب االسراع ُب 

   :تنفيذىا 
 المواقف األمريكية من االصالحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب: الفرع األول 

     يعترب السياؽ السياسي ُب اؼبغرب ك اعبزائر أقل خطورة من معظم الدكؿ العربية األخرل اليت تتدخل فيها كل من 
حسب الواليات –الواليات اؼبتحدة األمريكية ك أكركبا ُب اطار برامج تعزيز مبادئ الديبقراطية ، ألف اؼبغرب  ك اعبزائر 

 قطعتا أشواطا بعيدة ُب ؾباالت مهمة كحقوؽ االنساف ك حقوؽ اؼبرأة ك اشراؾ اؼبعارضة ُب –األمريكية ك الدكؿ األكركبية 
تسيَت الشؤكف العامة عوض اقصائها ، ك للواليات اؼبتحدة عبلقات قوية مع النظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم اللذين ٓب يهددا 

اؼبصاّب األمريكية أب االف ، لذا فالضغوطات اليت مارستها الواليات اؼبتحدة على اؼبلك اؼبغريب ك الرئيس اعبزائرم من أجل 
 .القياـ باإلصبلحات الديبقراطية البلزمة كصفت بالناعمة 

     بالرغم من أف اؼبغرب يعد حسب التصورات األمريكية حالة مثالية أك على األقل أمبوذجا على طريق التطور الديبقراطي ، 
إال أف ذلك ٓب يبنع الواليات اؼبتحدة األمريكية من فبارسة ضغوطات ناعمة تستبعد األساليب السياسية ك االقتصادية ك 

استخداـ سبلح اؼبعونات ك تشجيع بعض منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك مساندهتا سياسيا ك ماليا مع تأجيج األزمات 
، 1االجتماعية ك االثنية ، لكنها تقـو على تطبيق سياسات اصبلحية سواء على اؼبستول السياسي أك اغبقوقي أك االقتصادم 
ك ُب سياؽ األحداث اعبارية على الساحة العربية عملت الواليات اؼبتحدة األمريكية على تشجيع اؼبلك ؿبمد السادس 
إلجراء اصبلحات ك تغيَتات ىيكلية ك دستورية ؼبواجهة ردات الفعل الشعبية حياؿ األكضاع اؼبًتدية ُب اؼبملكة اؼبغربية ك 
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 بوضع خارطة 2011حفاظا على استمرار النظاـ اؼبلكي اؼبغريب ، فبادر اؼبلك اؼبغريب ُب اػبطاب اؼبلكي ُب التاسع مارس 
طريق غبزمة من االصبلحات الديبقراطية ك التعديبلت الدستورية على رأسها توطيد مبدأ الفصل بُت السلطات ك توازهنا من 
خبلؿ تقوية صبلحيات الوزير األكؿ ك جعل القضاء سلطة مستقلة ، كتثبيت مبدأ اعبهوية ُب خطوة يبكن أف تطبع حكم 

، ك قد رحبت كاشنطن دبا جاء ُب خطاب اؼبلك اؼبغريب ك  عربت عن ذلك ُب تصريح 1اؼبلك ؿبمد السادس للعشرية القادمة 
كبن نؤيد سباما تطلعات الشعب اؼبغريب لتوطيد سيادة القانوف ك احًتاـ حقوؽ االنساف ك "صادر عن كزارة اػبارجية األمريكية بالقوؿ  

، ك أضافت أهنا تعترب أف اؼبغرب  شريك اسًتاتيجي رئيسي  "تعزيز اغبكم الراشد ك العمل على االصبلح الدستورم على اؼبدل الطويل
" كلينتوف " أشادت 2011 جويلية 2، ك ُب " استعداد للعمل مع اؼبغرب حكومة ك شعبا لتحقيق تطلعاهتم " ك أهنا على 

كبن نتطلع أب التنفيذ الكامل ؼبضموف " باالستفتاء الدستورم ك اعتربتو خطوة ىامة كبو الًتسيخ الديبقراطي ك صرحت بالقوؿ 

، ك ّٔذه االصبلحات اؼبقًتحة تكوف اؼبملكة اؼبغربية قد حققت 2 " الدستور اعبديد كخطوة كبو ربقيق تطلعات صبيع اؼبغاربة
اؼبطالب األمريكية باإلصبلح الديبقراطي لضماف استمرار النظاـ السياسي اؼبغريب اغبليف االسًتاتيجي للواليات اؼبتحدة ُب 

 .اؼبنطقة 
أهنا " ىنرم أنشر "      أما خبصوص االصبلحات السياسية اليت باشرهتا اعبزائر فقد اعترب السفَت األمريكي السابق ُب اعبزائر 

فالتغيَتات ُب اعبزائر تسَت حسب العملية االصبلحية داخل النظاـ ك " تتجاكب مع رغبة ك طموحات الشعب اعبزائرم ، ك حسبو 

" -جواف بوالشيك " ، ك بدكرىا أكدت السفَتة األمريكية اعبديدة 3 " ذلك بوجود ادارة قائمة خبلفا ؼبا حدث ُب بلداف أخرل
أهنا ستواصل العمل على اؼبضي – 2012بعد أف ذكرت بإطبلؽ اغبوار االسًتاتيجي بُت الواليات اؼبتحدة ك اعبزائر سنة 

قدما باؼبصاّب اؽبامة لسياسة الواليات اؼبتحدة ُب اعبزائر ك اؼبتمثلة حسبها ُب دعم االصبلحات السياسية ك االقتصادية 
الكفيلة بضماف استقرار اعبزائر على اؼبدل البعيد ، ك تعزيز العبلقات التجارية الثنائية ك العمل مع اغبكومة اعبزائرية على 

 .4مكافحة اػبطر االرىايب ك تعزيز االستقرار دبنطقيت اؼبغرب العريب ك الساحل
 المواقف األوروبية من االصالحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب : الفرع الثاني 
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مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة و  ، « و افاقها المستقبٌلة 2001 العالقات المؽربٌة األمرٌكٌة ما بعد الحادي عشر من أٌلول العام »مجٌد كامل حمزة ، -

  . 135 ، ص 2011 ، 36الجامعة المستنصرٌة ، العدد : ، العراق الدولٌة 
2
 -  Carol Migdalovitz ," US-Moroccan Relations How Special ?" , Note De L’IFRI , October 2011 ,P.28 , available at :   

http://www.ocppc.ma/sites/default/files/IFRI_noteocpcarolmigdalovitz.pdf , (2012-03-11). 
3

 :، متحصل علٌه من " االصالحات تتجاوب مع طموحات الشعب : سفٌر واشنطن بالجزابر -   " 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=82991 , (2014-11-09). 
4

 :، متحصل علٌه من " سفٌرة الوالٌات المتحدة المقبلة فً الجزابر تبرز بمجلس الشٌوخ دور الجزابر فً ضمان االستقرار بالمنطقة -" 

http://www.aps.dz/ar/algerie/5479-%D8%B3%D9%81%D9%8D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88 , (2015-04-03). 

http://www.ocppc.ma/sites/default/files/IFRI_noteocpcarolmigdalovitz.pdf
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=82991
http://www.aps.dz/ar/algerie/5479-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9


     يعد ىدؼ تعزيز الديبقراطية ك احًتاـ حقوؽ االنساف التزاما سياسيا ك قانونيا مهما لبلرباد األكركيب ، ك للوفاء ّٔذه 
االلتزامات تعهد االرباد األكركيب من خبلؿ مسار برشلونة بالعمل على دعم ىياكل ديبقراطية ُب الضفة اعبنوبية للمتوسط عرب 
مساندة عمليات االصبلح الداخلية ُب بلداف اؼبنطقة ، ك العمل مع حكومات اؼبنطقة على زبفيف حدة التوترات االجتماعية 
ك اليت تنعكس أثارىا على دكؿ االرباد األكركيب من خبلؿ الضغوط اليت تشكلها اؽبجرة اليها ، ك ُب أعقاب االحتجاجات 

الشعبية اليت شهدهتا اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية ك قباح النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب ُب احتواءىا عرب اطبلؽ صبلة من 
االصبلحات السياسية ك الدستورية أعلن  االرباد األكركيب دعمو ؽبذه االصبلحات اليت اعتربىا خطوة مهمة ُب طريق ترسيخ 

 .الديبقراطية اغبقة 
ُب كلمة دبناسبة االطبلؽ الرظبي لربنامج دعم اغبكامة " مانويبل نافارك"     أشادت فبثلة االرباد األكركيب ُب اعبزائر 

سبثل تطورا أكيدا  " باإلصبلحات اعبديدة ك تلك اعبارم تطبيقها ُب اعبزائر ، ك اعتربت أهنا" سربينغ "االقتصادية ك السياسية 

، لئلشارة يهدؼ برنامج سربينغ الذم ًب اطبلقو سنة  " اذ تضع معآب إلصبلحات مستقبلية بتشجيع ك دعم من االرباد األكركيب
 أب مرافقة دكؿ اعبوار دبنطقة اؼبتوسط من بينها اعبزائر لتحسُت اغبكامة السياسية ك االقتصادية ك ارساء دكلة القانوف 2011

1 .  
     ك ُب سياؽ موازم ، اعترب االرباد األكركيب أف النظاـ اؼبغريب استوعب ـبتلف التحوالت اليت يعرفها العآب العريب ُب كقت 

-2014تشهد فيو دكؿ أخرل أكضاعا غَت مستقرة ك أبدل استعداده التاـ ؼبواكبة ىذه االصبلحات من خبلؿ ـبطط عمل 
 اؼبتعلق بتتبع تفعيل 2014،  ك أشادت اؼبفوضية األكركبية ُب تقريرىا لسنة 2 ضمن اطار سياسة اعبوار األكركيب 2017

 اصبلحاتو الديبقراطية ك االقتصادية ، ك استمر 2011سياسة اعبوار األكركبية بكوف اؼبغرب كاصل منذ اؼبصادقة على دستور 
 .3ُب تفعيل القوانُت اعبديدة لتعزيز الديبقراطية ك حقوؽ االنساف ك اغبريات األساسية 

    تأسيسا على ما سبق  يبكن رصد دعامتُت حكمتا استجابة النظامُت السياسيُت اعبزائرم ك اؼبغريب ؼبطالب االصبلح 
 :حسب جداكؿ األعماؿ األمريكية ك األكركبية 
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 : ، متحصل علٌه من " ممثلة االتحاد األوروبً تثنً على االصالحات الجارٌة فً الجزابر - " 

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/24168.html , (2014-02-07). 
مجلس الشراكة بٌن المؽرب واالتحاد األوروبً ٌصادق على برنامج عمل لتفعٌل الوضع المتقدم بٌن المؽرب و االتحاد األوروبً للفترة -"2

 https://www.diplomatie.ma/Portals/12/marocue/plandactionar.pdf: ، متحصل علٌه من  " 2013-2017
 : ، متحصل علٌه من " المؽرب باشر اصالحات دٌمقراطٌة مهمة : وزٌرة خارجٌة االتحاد األوروبً "- 3

http://www.maroc.ma/ar/%D9%88%D8%B2D8%B1%D8%A9-AE%D8%A7%D8%B1%AC , (2013-12-08). 

 

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/24168.html
https://www.diplomatie.ma/Portals/12/marocue/plandactionar.pdf
https://www.diplomatie.ma/Portals/12/marocue/plandactionar.pdf
http://www.maroc.ma/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 أف يتم االصبلح من داخل بنية السلطة القائمة ، فقد استطاع النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب  أف وبتكرا اجراءات ك :أولهما -
برامج االصبلح ك التغيَت ك ربجيم أم دكر فاعل أك مؤثر للقول األخرل ُب آّتمع ، فهي اصبلحات ؿبكومة بشدة 

 .بوظائف ربسُت صورة النظامُت من خبلؿ توسيع ؾباؿ اغبريات السياسية ك الفردية دكف ؿباكلة تغيَت البنية الفعلية للسلطة 
أف يكوف اصبلحا تدرهبيا يتجنب االرتدادات احملتملة ػبطوات سريعة كبو االصبلح ، ك اػبشية ىنا أف يقود :ثانيهما-

 .االصبلح أب ؿبصبلت هتدد استقرار النظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم ك مصاّب الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب على السواء 
 خبلصة القوؿ ، الديبقراطية ال يبكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، فالعامل اػبارجي قد يعزز التطور الديبقراطي      

لكنو أبدا ال ىبلقو من العدـ ، ك األكيد أف الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب يدركاف أف حلوؿ الديبقراطية اغبقة ُب اؼبنطقة 
اؼبغاربية ك العربية عموما على األقل ُب اؼبستقبل اؼبنظور ليس من مصلحتها ، ألف شبة حالة من اػبنق ُب الشارع اؼبغاريب ك 
العريب عموما على السياسات األكركبية ك األمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفًتض أنو سيختار 

 .حكاما يعربكف عنو ُب حالة كجود ديبقراطية حقة 
 

 حدود تأثير القوى الكبرى على مسارات االصالح السياسي في الجزائر و المغرب  : المبحث الثالث 
     شهدت السنوات األخَتة خطابا عاؼبيا موجها للمنطقة العربية مفرداتو الديبقراطية ك االصبلح ك التنمية ك ىو ما يفسر 

اهنمار مشاريع االصبلح من اػبارج بدعول تأىيل ك ربديث األكضاع ك البٌت ك اؼبفاىيم السياسية ك االقتصادية ك 
االجتماعية ك الثقافية ُب العآب العريب ، من ىذا اؼبنطلق سيتم الًتكيز ُب ىذا اؼببحث على حبث مبادرات االصبلح األمريكية 
ك األكركبية من حيث منطلقاهتا ، مضامينها ك أىدافها ، ك الوقوؼ على أكجو التشابو ك االختبلؼ القائمة بينها ، ٍب التطرؽ 

 : ؼبواقفها من االصبلحات السياسية ك الدستورية االخَتة ُب كل من اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية 
 المبادرة األمريكية لإلصالح السياسي : المطلب األول 

 مثالية طموحا تارىبيا للسيطرة على اؼبنطقة انطبلقا من*      ذبسد الرؤية األمريكية لشماؿ افريقيا ك الشرؽ  األكسط
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 ملٌون كلم 17.778 السٌاسً األمرٌكً هو كامل المنطقة الممتدة لمساحة جؽرافٌة تقدر بحوالً –المقصود بالشرق األوسط فً االصطالح الجؽرافً -  
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 كلم 13.923الوطن العربً : موزعة كما ٌلً 
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باكستان ، أفؽانستان : دولة ، و الدول األسٌوٌة التالٌة 22أي المساحة االجمالٌة ألقطار الجامعة العربٌة و عددها 

 .، اٌران ، تركٌا ، باإلضافة الى قبرص 
 :هذا و تمحور الدالالت المفهومٌة للشرق األوسط كما جاءت فً األدبٌات الؽربٌة حول التوصٌفات التالٌة -
 .ان مصطلح الشرق األوسط ال ٌشٌر الى منطقة جؽرافٌة بل انه مصطلح سٌاسً فً نشؤته و فً استخدامه -
ان هذه التسمٌة ال تستمد من طبٌعة المنطقة نفسها و خصابصها البشرٌة أو الحضارٌة الثقافٌة أو شكل نظامها السٌاسً ، بل تسمٌة تشٌر الى عالقة الؽٌر -

 .بالمنطقة 
ان هذه التسمٌة تمزق أوصال الوطن العربً وال تعامله على أنه وحدة متمٌزة ، فهً تدخل فٌه باستمرار دوال ؼٌر عربٌة ، مثل قبرص و تركٌا و افؽانستان و -

 : باكستان و اٌران و اسرابٌل ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

  .350 -345، ص (2009دار المنهل اللبنانً ،: لبنان ) ، بٌن الثابت االستراتٌجً و المتغٌر الظرفً:السٌاسة األمرٌكٌة تجاه الوطن العربًمحمد مراد ، - 



 سبتمرب بعد تبٍت عقيدة 11ما بعد اغبرب الباردة بعد االعبلف عن النظاـ الدكٕب اعبديد مشحونة بذرائعية ما بعد أحداث 
الرئيس السابق بوش االبن اؼبتمثلة ُب اغبرب على االرىاب ، فقد طورت الواليات اؼبتحدة اسًتاتيجية ثنائية سبثلت ُب اغبرب 
على آّاميع االرىابية من جهة ك االصبلح السياسي لؤلنظمة العربية ك االسبلمية من ناحية أخرل فعملت على تعزيز شبكة 

ككبلئها من خبلؿ دعم عمبلئها العرب غَت الديبقراطيُت ك تسليحهم ، مقابل تأمُت خدمات اسًتاتيجية ك أمنية ك 
بغض النظر عن نظاـ حكمها " اؼبعتدلة " استخباراتية ك دبلوماسية ك اقتصادية ، ك قد عرفت تلك األنظمة باألنظمة 

االستبدادم ك انتهاكاهتا غبقوؽ االنساف ك اغبقوؽ السياسية ، ك ظلت النفعية عامبل ثابتا ُب السياسة اػبارجية للواليات 
اؼبتحدة ، ألف األنظمة االستبدادية تشكل ؿبطة جامعة تقدـ صبيع االحتياجات ، ك أصبح ارىابيا كل من رفض اقًتاحات 
الواليات اؼبتحدة أك مبادراهتا كما تبدلت قائمة اؼبعتدلُت ك اؼبتطرفُت بُت اغبُت ك االخر بناءا على اصبلحات ُب سياستهم 

 .1اػبارجية 
 المنطلقات و المضامين : مشاريع االصالح األمريكية : الفرع األول 

 ك ٓب يظهر دفعة كاحدة بل تطور من خبلؿ 2001 سبتمرب 11      برز مشركع الواليات اؼبتحدة لئلصبلح بعد أحداث 
 :عدة مراحل ك خطوات مربؾبة نذكرىا بإهباز ُب االٌب 

كبو "  ك الذم ألقي أماـ ؾبلس  العبلقات اػبارجية بواشنطن ربت عنواف 2002 ديسمبر 4في *خطاب ريتشارد ىاس -
 سبتمرب ك كمبادرة ك زبطيط أكٕب 11، ك جاء ىذا اػبطاب عقب أحداث " مزيد من الديبقراطية ُب العآب االسبلمي 

لتشجيع الديبقراطية ُب العآب االسبلمي عموما ك العآب العريب ربديدا ّٔدؼ ربسُت األكضاع السياسية ك االقتصادية ك 
 . 2االجتماعية ك الثقافية عرب عمليات اصبلحية شاملة 

مبادرة الشراكة بُت " مبادرة ربت عنواف " كولن باكؿ"أطلق كزير اػبارجية األمريكية السابق   :  مبادرة كولن باول-
 ، ك ىي أكؿ 2002 ديسمرب 12ُب خطاب ألقاه أماـ مؤسسة الًتاث بواشنطن ُب " الواليات اؼبتحدة ك الشرؽ األكسط 

 سبتمرب ، ك ىدفت ىذه اؼببادرة 11مبادرة رظبية صادرة عن كزارة اػبارجية لئلصبلح ُب منطقة الشرؽ األكسط بعد أحداث 
 :3أب ربقيق 

  ك يدكر حوؿ تنمية آّتمع اؼبد٘ب ك تعزيز دكلة القانوف ك تعزيز التعددية االعبلمية : االصبلح السياسي. 
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المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، :  ، قطر سلسلة دراسات ، « أهداؾ الوالٌات المتحدة و استراتٌجٌاتها فً العالم العربً » مروان بشارة ، - 

  .9 ، ص 2013مارس 
*

 .ربٌس سابق لمجلس العالقات الخارجٌة فً الوالٌات المتحدة 
2

  .58، ص  ( 2010مكتبة رون ،: العراق ) ، اشكالٌة االصالح السٌاسً فً الشرق األوسطابراهٌم محمد عزٌز  ، - 
  و تحول الى السٌاسة و أصبح 1993 احتل مناصب عدة فً الجٌش و تقاعد عام 1937وزٌر الخارجٌة السابق فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولد عام ، 

 . و استقال من منصبه و ترك السٌاسة 2005-2000وزٌرا للخارجٌة عام 
3

  . 75المرجع نفسه ، ص - 



  ك يتمحور حوؿ اؼبساعدة ُب ربسُت اعبودة ك تشجيع االستثمار ك تسهيل خلق اؼبؤسسات: االصبلح االقتصادم. 
  ك يتمثل ُب سبكُت اعبميع من التعلم ك ربسُت الربامج الدراسية ك تأىيل الطاقات البشرية ػبوض : االصبلح التعليمي

 .كظائف التجارة ك السوؽ 
  ك تتحدث اؼببادرة عن ربسُت أحواؿ اؼبرأة كفق خطة مربؾبة : اؽبدؼ اػباص باؼبرأة  . 

 مارس 9ُب " ساكث كاركلينا"     كُب سياؽ ىذه اؼببادرة أعلن الرئيس األمريكي األسبق بوش االبن ُب خطاب ألقاه جبامعة 
تشجيع النمو االقتصادم ، ك تشجيع التعليم ك اؼبعرفة ، :  عن خطوات تكميلية تركزت ُب ثبلث ؿباكر أساسية ىي 2003

ك تشجيع اغبرية ك العدالة ، ك ُب اطار ىذه احملاكر سبثلت أىم ىذه اػبطوات ُب الدعوة أب انشاء منطقة ذبارة بُت الواليات 
مساعدة الدكؿ اليت تنفذ : اؼبتحدة ك دكؿ الشرؽ األكسط ك لتحقيق ىذا اؽبدؼ ازبذت صبلة من اػبطوات اؼبتدرجة منها 

االصبلحات ُب أف تصبح أعضاء ُب منظمة التجارة العاؼبية ، ك التفاكض على معاىدات استثمار ثنائية ، ك على اتفاقيات 
اطار لبلستثمار ك التجارة مع اغبكومات اليت تسعى لتحسُت نظم التجارة كاالستثمار فيها ، ك تقدٙب اؼبساعدات الفنية 

 .1الضركرية إلصبلح القوانُت التجارية ك ربسُت مناخ التجارة ك االستثمار ك تعزيز حقوؽ اؼبلكية 
  أعد ىذا اؼبشركع فريق الرئيس السابق بوش االبن على ىامش قمة قادة الدكؿ الثما٘ب :مشروع الشرق األوسط الكبير -

، ك قد " شراكة من أجل اؼبستقبل " ربت شعار 2004 جواف 10 أب 8ك اليت احتضنتها جزيرة سي اسبلند جبورجيا من 
 جواف على مائدهتم رؤساء دكؿ كل من أفغانستاف ك اعبزائر ك البحرين ك العراؽ ك األردف ك اليمن 9استقبل قادة الثما٘ب يـو 

، يتكوف ىذا اؼبشركع من 2ك تركيا لبحث مشركع الشرؽ األكسط الكبَت الذم تقلص أب شرؽ أكسط موسع ليشمل افريقيا 
، ك قد ارتكز  (تشجيع الديبقراطية ، اغبكم الصاّب ك بناء آّتمع اؼبعرُب ، توسيع الفرص االقتصادية )مقدمة ك ثبلثة عناكين 

اغبرية ك اؼبعرفة ك سبكُت النساء :  اللذين حددا النواقص الثبلثة ك ىي 2003 ك 2002على تقريرم التنمية البشرية للعامُت 
ك ىي حاالت يعا٘ب منها الوطن العريب ، ك عد ىذه النقائص مسؤكلة عن التطرؼ ، ك ما أدؿ على ىذا اؼبنطق إال اؼبقاؿ 

اف منطقة الشرؽ "  حيث قالت 2003 أكت 7الصادرة بتاريخ " كاشنطن بوست "الذم كتبتو كونديليزا رايس ُب صحيفة 
األكسط يؤخرىا العجز ُب اغبرية ، فيؤمن الشعور باليأس ُب أكباء عديدة منها أرضا خصبة لعقائد الكراىية اليت تقنع الناس بالتخلي عن 

، ىذا ك يعتمد اؼبشركع بالدرجة األكٔب على عدد من األمور  " تعلمهم اعبامعي ك مهنهم ك عائبلهتم ك بالطموح أب تفجَت أنفسهم
اليت ينبغي ربقيقها ك لعل ُب مقدمتها الديبقراطية ك اغبكم الصاّب  الذم يتضمن حكما ديبقراطيا فعاال ، ك الذم تكمن 
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 : ، متحصل علٌه من 3، ص " مبادرات االصالح و عملٌاته فً العالم العربً " عصام عبد الشافً ، -

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D9A8%D8%A7%D8%AF %A7%D8%AD.pdf , (2014-06è12). 
2

، ص ص  (2005دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،: الجزابر) ،الحقائق و األهداف و التداعٌات: مشروع الشرق األوسط الكبٌرعبد القادر رزٌق المخادمً ، -

57-58.  

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.pdf


معايَته ُب اؼبشاركة ك حكم القانوف ك الشفافية ك حسن االستجابة ك التوافق ك اؼبساكاة ك الفعالية ك احملاسبة ك الرؤية 
االسًتاتيجية ، ك نبا دبثابة االطار الذم تتحقق بداخلو التنمية ، فضبل عن تطوير التعليم ك ربسينو ، ك ىبلص اؼبشركع بأف 
اغبرية ك الديبقراطية من خبلؿ آليات االنتخابات ك استقبللية كسائل االعبلـ ك تنمية آّتمع اؼبد٘ب ك تفعيل دكر اؼبرأة نبا 

 .1ضركرتاف الزدىار اؼببادرة الفردية 
 2006 جويلية 20كونديليزا رايس كزيرة اػبارجية السابقة ُب "  ك الذم أعلنت عنو مشروع الشرق األوسط الجديد-

 ك مفتاحا إلعادة صياغة النظاـ 2001 سبتمرب 11باعتبار أف كاشنطن تريد أف يكوف مبوذجا لعآب ما بعد أحداث 
االقليمي ُب اؼبنطقة ، على الرغم من عدـ كضوح دعائم اؼبشركع ك خطوطو العريضة ، ك يبكن اغبديث عن سببُت مهمُت 

لئلعبلف عن ىذا اؼبشركع على الرغم من ادراكها أف الظركؼ ك اؼبعطيات غَت مبلئمة ك أف فرص قباحو " رايس "دفعا 
 :2ضعيفة ك ؿبدكدة ك نبا 

  على الرغم من اخفاقاهتا على أكثر من جبهة ك تراجعها–اظهار قوة أمريكا ك تأكيد أهنا مازالت : السبب األكؿ -
ىي القوة اؼبسيطرة ك اؼبهيمنة ك اؼبمسكة جبميع خيوط اللعبة ُب اؼبنطقة القادرة على رسم اػبرائط ك ربديد األدكار ك 

 .تقدٙب اؼبشاريع 
  االنشغاؿ ك االؽباء ك منع حدكث فراغ ُب اؼبنطقة يبكن أف يفتح آّاؿ أماـ طرح مشاريع ك خيارات :السبب الثا٘ب

 .تتعارض مع مصاّب أمريكا ك حليفها االسرائيلي 
      أما ىدؼ اؼبشركع فيأٌب من خبلؿ اسًتاتيجية الواليات اؼبتحدة ك يفهم من خبلؿ كقائع األحداث اليت تقع ُب تلك 

 ، ك ُب ظل ىذه األحداث ك التطورات يظهر ىدفاف بارزاف 2006اؼبنطقة  ك من أبرزىا حرب اسرائيل مع لبناف ُب جواف 
الذم يتكوف من ضباية اسرائيل ، ضماف تدفق " توماس فريدماف "اضافة أب األمن القومي األمريكي القائم على أساس مثلث 

النفط الرخيص ك منع االسبلـ من دخوؿ اؼبعادلة الدكلية كشريك القرف اعبديد أب جانب البلعبُت الكبار ، أما اؽبدفاف 
 :االخراف فهما 

 .تقسيم اؼبنطقة على أسس طائفية ك عرقية ك ذلك لتقدٙب خرائط بديلة للخريطة اؼبوجودة حاليا -
  .3اخبلء اؼبنطقة من اغبركات االسبلمية اؼبسلحة ك اؼبقاكمة -
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المجلة السٌاسٌة و  ، « قراءة سٌاسٌة فً مشروع الشرق األوسط الكبٌر و المحاوالت المطروحة إلصالح النظام االقلٌمً العربً »حسٌن مصطفى أحمد ، -

  . 80 – 79 ، ص ص 2008 ، 9الجامعة المستنصرٌة ، العدد : ، العراق الدولٌة 

 . 60عبد القادر رزٌق المخادمً ، مرجع سابق ، ص : أنظر كذلك -

 .80-79 ابراهٌم محمد عزٌز، مرجع سابق ، ص ص -
2
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  .82-81المرجع نفسه ، ص ص -  



     ك بالًتكيز على أىداؼ ىذا اؼبشركع نلحظ أنو يأٌب على حساب الديبقراطية ك اغبكم الصاّب ك الدعوة أب االصبلح 
السياسي الذم دعا اليو مشركع الشرؽ األكسط الكبَت ، ك ىذا ىو الفرؽ األكؿ بُت الشرؽ األكسط الكبَت ك اعبديد ، أما 

الفرؽ الثا٘ب فهو أف مشركع الشرؽ األكسط الكبَت خبطوطو العريضة ك أبعاده ك أىدافو كاضحة ك صروبة ك معلنة بغض النظر  
 بغض النظر عن كجود أىداؼ غَت معلنة ُب اؼبشركع ، أما مشركع الشرؽ األكسط اعبديد

 فاإلعبلف عنو فقط دكف كجود ظبات ك أىداؼ ىذا اؼبشركع بشكل كاضح كصريح أدل أب ربليبلت متنوعة ك ـبتلفة 
 األىداف الخفية للمشروع األمريكي لإلصالح : الفرع الثاني 

    تتمثل أبرز استهدافات اؼبشركع األمريكي ُب ؾباؿ تشجيع الديبقراطية ك دعم االصبلحات السياسية ُب  اؿ افريقيا ك 
 :اؼبنطقة العربية بإحبلؿ اؼبفاىيم التالية 

  أف تكوف النخبة احمللية اغباكمة على صلة بأمريكا ك الغرب ك موالية ؽبا. 
  أف تكوف اؼبؤسسات منفتحة ؼبشاركة اؼبواطنُت ك لكن بطرؽ حصرية كاضحة. 
  أف ذبرم االنتخابات بشفافية لكن ضمن خيارات ـبطط ؽبا سلفا ، حبيث ينبغي التأكد من أف النخبة اليت زبوضها

 .ىي كحدىا اؼبسموح ّٔا 
  يوجو الرأم العاـ بشكل دقيق من خبلؿ الرقابة الذاتية ك استطبلعات الرأم اليت تتحوؿ أب قوة هتيمن على خيارات

 .الناس 
  أف تكوف اغبياة العامة غَت مسيسة ، حبيث يتم الفصل بُت ما ىو سياسي ك ما ىو اقتصادم ، فالسياسة تدار

بواسطة ؿبًتفُت ك بواسطة مؤسسات آّتمع اؼبد٘ب ، ُب حُت يتحوؿ بقية الناس عمليا أب متفرجُت يشاركوف بُت 
  1اغبُت ك االخر ُب انتخابات ـبطط ؽبا بدقة ، ك ينشغلوف بأمورىم اغبياتية ك نبومهم اؼبعيشية 

  فرض اغبصار على البلداف العربية ك رفض أم دكر عريب متكامل ُب أمن اؼبنطقة ك العمل على فصل اؼبشرؽ العريب
 .عن اؼبغرب العريب ك اقامة أمن اقليمي جديد بدال من األمن القومي العريب 

  أف يكوف ألمريكا الكلمة العليا ُب التخطيط السياسي ك األمٍت لقضايا اؼبنطقة ك الضابط ؽبذا النظاـ بالدرجة األكٔب
 . كال يتمتع حلفائها اآلخركف إال بالتشاكر معها لتحديد ما يلـز غبماية مصاغبهم ُب  اؼبنطقة 

  ضماف اؽبيمنة على منابع النفط ك على طرؽ نقلو ك توزيعو ُب منطقة اػبليج العريب ك  اؿ افريقيا . 
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  ّٔدؼ ربقيق التبعية الكاملة ألمريكا كفق مباذج خاصة تلغي حضارات ك ثقافات العآب " األمركة " التبشَت بالعوؼبة
األخرل دبا فيها اغبضارة العربية ك االسبلمية ، ك تطلق حرية انتقاؿ األشخاص ك األمواؿ ك اؼبعلومات ُب العآب دبا 

 . 1وبقق مصاغبا كاملة دكف منازع 
     ىذه ىي حقيقة الوجو اػبفي للمشركع األمريكي الزاحف أب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ك الذم يستهدؼ أنظمتها 
الواحدة تلو األخرل دبا يعنيو ىذا االستهداؼ من اخضاع ك ىيمنة ، ك من اسقاط ك من ربوير ك تسويف ُب عناكين اغبرية 
 .ك الديبقراطية ، حبيث ذبارم ىذه العناكين اػبطوط العامة ك التفصيلية للمشركع األمريكي ك رباكي أىدافو بشكل متطابق 

    ك ٓب يكن اؼبشركع األمريكي لئلصبلح كحيدا كُب اؼبنطقة العربية بل شاركت دكؿ أكركبا بتقدٙب مشاريعها اػباصة ، ك ىذا 
 : ما سنتناكلو ُب اؼبطلب التإب 

المبادرة األوروبية لإلصالح السياسي  : المطلب الثاني 
على –     تعد القيم الليربالية للديبقراطية ك حقوؽ االنساف ك التعددية من اؼببادئ اؼبؤسسة لبلرباد األكركيب ، كقد كانت 

 ُب قلب صبيع األطر األساسية للسياسة اػبارجية لبلرباد األكركيب ذباه منطقة اعبوار ، فلقد ظل –األقل من الناحية االظبية 
تعزيز السبلـ ك الديبقراطية ك الرخاء من األفكار اؼبرشدة لعملية برشلونة ك سياسة اعبوار األكركبية ك االرباد من أجل اؼبتوسط 

، إال أف السنوات االخَتة شهدت تراجع أكركيب على صعيد دعم الديبقراطية ك حقوؽ  (ك اف كاف بصورة أكثر ىامشية)
االنساف ك يرتبط ىذا الًتاجع بالبيئة الدكلية اؼبتغَتة ، اذ أدت األزمة االقتصادية أب تركيز صنع السياسات على الداخل ، 

كتعزيز اغبماية كما أسقطت عبء اعبانب الشرطي من أم اتفاقات ذبارية ، كما سانبت التحديات األمنية البارزة ك اؼبتعددة 
ُب تغيَت األكلويات ك االىتمامات األكركبية ، ك ترجح االذباىات اغبالية ُب األعماؿ اػبارجية لبلرباد األكركيب ُب منطقة  اؿ 

افريقيا ك الشرؽ األكسط أف فكرة القوة التطويعية كمحرؾ أساسي للسياسة اػبارجية لبلرباد األكركيب ٓب تكن سول ؿبض 
خياؿ ، فعودتو أب بناء التحالفات القائمة على االستقرار مع اغبكومات السلطوية تشَت أب أف الرؤية الشاملة لبلرباد فيما 
ىبص منطقة اؼبتوسط ك اليت كانت كراء عملية برشلونة ٓب تكن سول دفعة مؤقتة من اغبماس اؼبثإب لسنوات ما بعد اغبرب 

 .2الباردة ك اليت تعود اآلف أب طبيعتها 
 المنطلقات و المضامين : المشروع األوروبي لإلصالح : الفرع األول 
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 ، 16الجامعة المستنصرٌة ، العدد :  ، العراق المجلة السٌاسٌة و الدولٌة ، «دراسة فً تطوره السٌاسً :  مشروع الشرق األوسط »شوقً علً ابراهٌم ، - 

  . 34-32 ، ص ص 2010
2
افاق االصالح السٌاسً سالً سامً و أخرون ، :  ، فً « المصالح األوروبٌة و االصالح السٌاسً فً الشرق األوسط و شمال افرٌقٌا »كرٌستٌنا كوتش ، -  

  . 109-106 ، مرجع سابق ، ص ص فً العالم العربً



     طرح األكركبيوف مبادرات مشأّة للمبادرات األمريكية تستهدؼ اصبلح األنظمة السياسية ك االقتصادية ُب  اؿ افريقيا 
 :ك الشرؽ األكسط ك ربطها باألسواؽ األكركبية 

 منها أكركبية 15 دكلة ، 27 شارؾ فيو 1995 نوفمرب 27 عقد ُب مدينة برشلونة االسبانية ُب  :1995مؤتمر برشلونة -
فلسطُت ،األردف ، مصر ، سوريا ، لبناف ، تونس ، اعبزائر ، اؼبغرب ، تركيا ، مالطا ، قربص ك :  شرؽ أكسطية ك ىي 12ك 

اسرائيل ، ك ىدؼ اؼبؤسبر أب توطيد الديبقراطية ك احًتاـ حقوؽ االنساف ك ربقيق مبوا اقتصاديا ك اجتماعيا مستديبا ك متوازنا 
 .، ك مكافحة الفقر ك تنمية أفضل للتفاىم بُت الثقافات  

 أماـ مؤسبر ميونيخ حوؿ السياسة  "يوشكا فيشر "عرض كزير اػبارجية األؼبا٘ب السابق:  مبادرة ألمانيا لإلصالح السياسي -
 مبادرة أؼبانية من أجل الشراكة ك التعاكف األكريب مع دكؿ  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط ، ك 2004فيفرم 7األمنية ُب 

جاءت ىذه اؼببادرة لتعكس تغَتا كبَتا ُب كجهة النظر األكركبية ذباه اؼبنطقة العربية ك ذباه العبلقة بُت أكركبا ك الواليات 
اؼبتحدة ، فقد عربت عن تطور كبَت ُب الرؤية األكركبية للموقف من الواليات اؼبتحدة ك الذم شهد أزمة كبَتة على خلفية 

ك اليت نظر اليها البعض على أهنا ربرؾ أؼبا٘ب مضاد للتحرؾ –لئلصبلح "فيشر " اغبرب األمريكية على العراؽ ، ك تقـو نظرة 
 :1على مرحلتُت "- بوش"ك " باكؿ "األمريكي اؼبتمثل ُب مبادرٌب 

 دمج عمليات التعاكف األكركيب ُب اؼبنطقة مع مبادرات ك أدكار أخرل موازية مثل دكر حلف الناتو ، حىت يكمل :األولى -
األمن ، :كل منهما االخر ، حبيث يصل أب عملية متوسطية مشًتكة بُت الناتو ك االرباد األكركيب ، ك ذلك على أربعة ؿباكر

 . ك السياسة ، ك االقتصاد، كالثقافة،ك ما يتعلق ّٔا من موضوعات التعليم ك الديبقراطية ك آّتمع اؼبد٘ب
 . اعبلف اؼبستقبل اؼبشًتؾ الذم تشارؾ فيو دكؿ اؼبنطقة :الثانية -

حاجة لتغيَت األكضاع ُب اؼبنطقة عن طريق اشراؾ ك اعطاء دكر ألبنائها ُب ىذه العملية ك عدـ هتميشهم " أف ىناؾ " فيشر "       اعترب 

، كما حذر من عدـ االعتماد على أساليب فرض اؼببادرات على اؼبنطقة ك أشار أب حقيقة مهمة على  " ك هتميش دكؿ اؼبنطقة
ال يبكن أف تأٌب اؼببادرة من اػبارج ، ك امبا بالدرجة األكٔب من الداخل فمفتاح االصبلحات " خبلؼ اؼببادرة األمريكية حيث قاؿ 

، ك إلقباح مبادرتو ك ارساء الديبقراطية ك دكلة القانوف ك التخلي عن العنف ك عدـ احتكار  " الناجحة يكمن ُب اؼبنطقة ذاهتا
 :ؾبموعة من الشركط نوردىا ُب االٌب " فيشر " السلطة كضع 

 .ربتاج ىذه اؼببادرة أب نفس طويل كما هبب أف يكوف التخطيط ؽبا طويل اؼبدل -
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  . 8-7عصام عبد الشافً ، مرجع سابق ، ص ص -  



ال هبب أف نستبعد عنها النزاع االقليمي اغباسم أم نزاع الشرؽ األكسط ، لكن ال هبب السماح ؽبذا النزاع أف يسد الطريق -
 .أماـ اؼببادرة منذ البداية 

 .1األمن ك السياسة ، االقتصاد ، القانوف ك الثقافة ، آّتمع اؼبد٘ب : تركيز العمل اؼبشًتؾ على أربعة مراكز ثقل ىي-
 .يبكن أف تفتح ىذه اؼببادرة افاقا جديدة أماـ بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط " فيشر "  ك حسب      
 2004 وبدد ىذا اؼبشركع الذم عرض على القمة األكركبية اػبامسة ك العشرين ُب عاـ :المبادرة الفرنسية األلمانية -

، جاء ىذا " شراكة اسًتاتيجية ؼبستقبل مشًتؾ ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط " الرؤية األكركبية اؼبشًتكة ؼبا يسمى 
كزير اػبارجية الفرنسي األسبق ، ك " دكمينيك دكفليباف "ك نظَته الفرنسي " يوشكا فيشر"اؼبشركع أب الوجود نتيجة أفكار 

يأٌب ىذا التوحيد ُب جهود الدكلتُت ُب سياؽ بلورة موقف أكركيب مشًتؾ ك مستقل عن اؼبشركع األمريكي ذباه قضايا ك 
 :2أحداث اؼبنطقة العربية ، ك يقـو ىذا اؼبشركع على صبلة من اؼببادئ نوردىا فيما يلي 

اف قوة الدفع ينبغي أف تأٌب من اؼبنطقة ، ك ىو ما يستلـز التحرؾ عرب اغبوار ك التحفيز مع اغبكومات ك مع آّتمعات -
 .اؼبدنية 

 .ضركرة األخذ ُب االعتبار اؼبشاعر الوطنية ك ىوية كل بلد -
أف ىذه الشراكة ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ كل دكؿ الشرؽ األكسط باالنطبلؽ من اؼبسارات القائمة ، مثل هنج برشلونة -

 .ك اغبوار اؼبتوسطي 
 .االسرائيلي تشكل أكلوية اسًتاتيجية ألكركبا -تسوية النزاع الفلسطيٍت-
 :األؼبانية أب –  ك هتدؼ اؼببادرة الفرنسية     
 .تعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة ك تعاكف ك رؤية مشًتكة ك اغبكومات مثلها مثل آّتمع اؼبد٘ب -
التطلع أب شراكة عرب أطلسية بالتعاكف مع اؼببادرة األمريكية لتحقيق اصبلح سياسي ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط،اذ -

 ربدد اؼببادرة مقاربة متميزة تكمل مقاربة الواليات اؼبتحدة باالستناد أب مؤسسات االرباد االكركيب اػباصة
اغبيلولة دكف ربويل األحادية األمريكية اليت يعرب عنها مشركع الشرؽ األكسط أب خيار كحيد ، ك ىي مسألة ُب غاية -

 . 3اػبطورة ُب مرحلة ما بعد االحتبلؿ األمريكي للعراؽ 
 : ىذا ك تطرح اؼببادرة ؾبموعة من اؼبقًتحات العملية ك التحركات اليت ينبغي لبلرباد االكركيب القياـ ّٔا      
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 .تكثيف اؼببادرات كبو حوار أكثر فعالية ُب اطار تعاكف مرف ك مفتوح على قاعدة التطوع -
 .متابعة التحرؾ القائم ُب ؾباؿ ؿباربة االرىاب ك االنتشار النوكم ك مكافحة اعبريبة اؼبنظمة ، ك اؽبجرة غَت الشرعية -
 .التفكَت ُب اطبلؽ مشركع ميثاؽ سبلـ ك استقرار ُب منطقة اؼبتوسط مىت يسمح الوضع ُب الشرؽ األكسط بذلك-

     ك على الرغم من أف ىذه اؼببادرة استفادت من االنتقادات اليت كجهت للمشركع األمريكي إال أهنا تواجو عند التطبيق 
 :صبلة من الصعوبات يأٌب ُب مقدمتها 

تردد االرباد األكركيب ك أعضاؤه منفردين ُب اظهار اصرارىم على الربط بُت معوناهتم ك تنفيذ الدكؿ اؼبستفيدة لربامج -
 .االصبلح ، دبعٌت أخر أهنم ٓب هبعلوا من اشًتاطهم أداة لئلصبلح 

 .ٓب تظهر حكومات منطقة الشرؽ األكسط حىت االف عزمها على البدء بإصبلح حقيقي -
تفرؽ اعبهود األكركبية ُب البَتكقراطية الناصبة عن سبازج برامج الشراكة األكركبية بسَتكرة برشلونة ك عن تضارب مصاّب الدكؿ -

 .1األعضاء مع توجهات اعبماعة كمنظومة 
      أما بالنسبة لدكؿ اؼبنطقة فإف ىذا اؼبشركع أتاح ؽبم تعدد اػبيارات ك اؼبشاريع ُب التنصل من االلتزاـ بتحقيق 

 .االصبلحات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية اليت دعت اليها الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 األىداف غير المعلنة في المبادرة األوروبية لإلصالح السياسي : الفرع الثاني 

 :من األىداؼ غَت اؼبعلنة ُب اؼببادرة األكركبية لئلصبلح السياسي نذكر      
ضماف تواجد أكركيب قوم ُب  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط ك ضماف عدـ انفراد الواليات اؼبتحدة بتوجيو األكضاع ُب -

اؼبنطقة من أجل اغبفاظ على مصاغبها اغبيوية فيها ، ك ضماف خلق عآب متعدد األقطاب ك رفض اؽبيمنة االنفرادية للواليات 
 .اؼبتحدة األمريكية 

الوقوؼ بوجو القضايا ك اؼبشاكل اليت تصدرىا اؼبنطقة ألكركبا ك صدىا كاإلرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية ك اعبريبة اؼبنظمة ، -
 .2كُب داخل اؼبنطقة ؿباصرة ك تشديد الضغوط الدكلية على اغبركات االسبلمية 

 .تدعيم اؼبوقف األكركيب للعب دكر عاؼبي مؤثر يليق بامكانياهتا اؽبائلة -
دعم االستقرار ُب اؼبنطقة اؼبغاربية لضماف تلبية احتياجاهتا الطاقوية من اؼبنطقة اؼبغاربية اليت سبثل خزانا طبيعيا لتنمية -

 .اقتصادياهتا 
 . اكتساب مواقع أىم ك أكسع ُب األسواؽ ك االستثمارات ُب اؼبنطقة اؼبغاربية - 
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استبعاد أم ؿباكلة تقارب بُت الدكؿ اؼبغاربية ك ذلك بربطها بعبلقات ثنائية لتجنب اصطفافها ُب اطار موحد سيهدد -
 .مصاغبها ُب اؼبنطقة 

 أوجو التشابو و االختالف في مشاريع االصالح السياسي األوروبية و األمريكية : المطلب الثالث 
     تباينت السياسات اؼبطبقة من قبل الواليات اؼبتحدة ك االرباد االكركيب ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، ك من 

أمريكي حوؿ اؼبنطقة إال أنو ٓب يصل أب حد الصراع التناحرم ك لن يصل أب ذلك ما داـ - الواضح أف ىناؾ تنافس أكركيب
ليس صراعا تناحرا ك " ىذا الوضع بأنو " برىاف غليوف "ىناؾ مصاّب مشًتكة ك خطر مشًتؾ يهددىم صبيعا ، ك قد كصف 

لكنو تنافسي يدكر حوؿ اؼبصاّب ك وبسم بالتإب بالتسويات ، ك من اؼبستحيل أف يصل أب صداـ فعلي طاؼبا أف اؼبصاّب األكركبية ُب التفاىم 
، ك فبا يساعد على عدـ  " مع الواليات اؼبتحدة األمريكية أعظم بكثَت من مصاغبهم ُب التفاىم مع البلداف العربية بل ك النامية صبيعا

كصوؿ األمر أب صراع تناحرم ؾبموعة من األسس ك القواعد الراسخة اليت تضبط بدكرىا حركة التوازنات بُت الطرفُت ُب 
 :1القوة ك اؼبصاّب ك اؼبواقف ك التحالفات ك األزمات ،  كمن ىذه األسس 

  الشراكة التارىبية الراسخة. 
  كجود منظومة من القيم اليت يتبناىا الغرب ك ُب مقدمتها حقوؽ االنساف ك اغبريات الشخصية ك اغبريات

 .االقتصادية ك السياسية ك النظاـ الديبقراطي بأشكالو اؼبتعددة 
  اؼبصاّب اؼبشًتكة ك اليت أحيانا تكوف غَت مشًتكة ك قد تكوف متعارضة. 
  كضع األسس البلزمة لضبط حركة آّتمع الدكٕب ُب كل دكرة تارىبية جديدة مثل تعزيز السبلـ الدكٕب ك التعاكف

 .اؼبشًتؾ ؼبواجهة التهديدات اعبديدة اليت تواجو الغرب كاإلرىاب 
      ىذه األسس ساعدت الطرفُت على كجود نقاط تشابو ُب مشركعاهتم عموما ك ُب مشركع االصبلح السياسي ُب 

 : اؼبنطقة العربية نورد أبرزىا ُب االٌب 
االتفاؽ على عدـ القبوؿ بالوضع السائد ُب اؼبنطقة خاصة ما يتعلق باغبرماف من اغبقوؽ السياسية ك االقتصادية ك - 

 .التخلف ُب ؾباؿ العلم ك اؼبعرفة 
 .يتفق الطرفاف على أنبية التغيَت ك االصبلح ُب اؼبنطقة اصبلحا شامبل - 
 .يتفق الطرفاف على أف اػبطر األكرب القادـ من اؼبنطقة ىو االرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية - 
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الرغبة ُب صياغة رؤية مشًتكة للعمل ُب اؼبنطقة ، ك لكن اعبانب األكركيب أكثر حرصا على ذلك ك طرح الواليات اؼبتحدة - 
 .على دكؿ الثمانية الكبار دليل على ذلك " الشرؽ األكسط الكبَت "مشركعها 

االسرائيلي مع التباين بُت االثنُت حيث تنحاز –يتفق الطرفاف على ضركرة حل النزاعات ُب اؼبنطقة خاصة النزاع العريب - 
 .الواليات اؼبتحدة أب اسرائيل بشكل سافر بينما الدكؿ األكركبية تنحاز بدرجة أقل 

     لكن ك على الرغم من كجود ىذه التشأّات بُت الطرفُت ُب مشركعهما االصبلحي إال أف ىناؾ صبلة من االختبلفات 
 :1نوجزىا ُب االٌب 

يركز اؼبشركع األمريكي على توصيف ـباطر األكضاع اغبالية ُب بلداف  اؿ افريقيا ك الشرؽ األكسط الكرب على أمن ك - 
استقرار الواليات اؼبتحدة ك حلفاءىا ُب أكركبا متجاىلة خطورة ىذه األكضاع على بلداف اؼبنطقة ، بينما يركز اؼبشركع 

 .األكركيب على اؼبخاطر اليت هتدد اؼبنطقة أيضا 
الواليات اؼبتحدة أرادت أف تفرض مشركعها ك تعتمد سياسة الفرض حىت اذا اقتضى األمر استخداـ القوة ك التدخل - 

العسكرم ، ك لكن اؼبشركع األكركيب أعطى ىذا اغبق لدكؿ اؼبنطقة ك أف االصبلح هبب أف يكوف ُب الداخل ذلك أف مفتاح 
 .االصبلح يكمن ُب اؼبنطقة ذاهتا 

االسرائيلي االىتماـ الكاُب ك اؼبناسب ، بينما اؼبشركع األكركيب يرل أهنا -اؼبشركع األمريكي ٓب يوٕب قضية النزاع العريب- 
 .أساس حل اؼبشاكل اؼبوجودة ُب الشرؽ األكسط 

ٓب يتطرؽ اؼبشركع األمريكي أب مسألة اغبوار ك التعاكف ك الشراكة بشكل جدم ك ٓب يستخدـ ىذه الكلمات إال نادرا ، - 
 .بينما اؼبشركع األكركيب تطرؽ أب اغبوار بُت األدياف ك التبادؿ اؼبكثف ك التعاكف الوثيق ُب صبيع آّاالت 

الواليات اؼبتحدة ال تفكر عموما إال ُب أساليب القسر بدءا من العقوبات كصوال أب التغيَت بالقوة ، ك لكن األكركبيوف - 
يدعوف أب مساندة القول ذات التوجهات االصبلحية ُب البلداف اؼبعنية ك وبفزكف األنظمة اغباكمة ُب ىذه اؼبنطقة على 

 .التجاكب مع تلك القول من خبلؿ اغبوار بدال من االعتماد على القسر ك القوة 
اػبط الرئيسي لبلختبلؼ بُت اؼبشركع األمريكي ك األكركيب لئلصبلح ىو أف أكركبا ترل اؼبعادلة مكونة من ثبلثة حدكد - 
التحديث ، الديبقراطية فاألمن ، ُب حُت تراىا الواليات اؼبتحدة مكونة من حدين اثنُت نبا الديبقراطية ك مكافحة : ىي 

 . االرىاب 
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                            المواقف االمريكية و األوروبية من االصالحات السياسية الجديدة في الجزائر و المغرب:  المطلب الرابع 
ربتل اعبزائر ك اؼبغرب موقعا اسًتاتيجيا ُب األجندة األمريكية ك األكربية على حد السواء بالنظر ؼبوقعهما اعبيوسًتاتيجي اؽباـ ، 
كقد عمدت الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب أب ربط عبلقات قوية بالنظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم ك دعمهما ك العمل على 

 2011استقرارنبا الذم ىبدـ مصاغبهما باؼبنطقة ، ك مع اندالع موجة االحتجاجات ك االضطرابات بالبلدين اكائل العاـ 
سارعت الواليات اؼبتحدة ك أكركبا أب دعم اػبطوات االستباقية ك مبادرات االصبلح اؼبعلن عنها ك الدعوة أب االسراع ُب 

   :تنفيذىا 
 المواقف األمريكية من االصالحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب: الفرع األول 

     يعترب السياؽ السياسي ُب اؼبغرب ك اعبزائر أقل خطورة من معظم الدكؿ العربية األخرل اليت تتدخل فيها كل من 
حسب الواليات –الواليات اؼبتحدة األمريكية ك أكركبا ُب اطار برامج تعزيز مبادئ الديبقراطية ، ألف اؼبغرب  ك اعبزائر 

 قطعتا أشواطا بعيدة ُب ؾباالت مهمة كحقوؽ االنساف ك حقوؽ اؼبرأة ك اشراؾ اؼبعارضة ُب –األمريكية ك الدكؿ األكركبية 
تسيَت الشؤكف العامة عوض اقصائها ، ك للواليات اؼبتحدة عبلقات قوية مع النظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم اللذين ٓب يهددا 

اؼبصاّب األمريكية أب االف ، لذا فالضغوطات اليت مارستها الواليات اؼبتحدة على اؼبلك اؼبغريب ك الرئيس اعبزائرم من أجل 
 .القياـ باإلصبلحات الديبقراطية البلزمة كصفت بالناعمة 

     بالرغم من أف اؼبغرب يعد حسب التصورات األمريكية حالة مثالية أك على األقل أمبوذجا على طريق التطور الديبقراطي ، 
إال أف ذلك ٓب يبنع الواليات اؼبتحدة األمريكية من فبارسة ضغوطات ناعمة تستبعد األساليب السياسية ك االقتصادية ك 

استخداـ سبلح اؼبعونات ك تشجيع بعض منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك مساندهتا سياسيا ك ماليا مع تأجيج األزمات 
، 1االجتماعية ك االثنية ، لكنها تقـو على تطبيق سياسات اصبلحية سواء على اؼبستول السياسي أك اغبقوقي أك االقتصادم 
ك ُب سياؽ األحداث اعبارية على الساحة العربية عملت الواليات اؼبتحدة األمريكية على تشجيع اؼبلك ؿبمد السادس 
إلجراء اصبلحات ك تغيَتات ىيكلية ك دستورية ؼبواجهة ردات الفعل الشعبية حياؿ األكضاع اؼبًتدية ُب اؼبملكة اؼبغربية ك 

 بوضع خارطة 2011حفاظا على استمرار النظاـ اؼبلكي اؼبغريب ، فبادر اؼبلك اؼبغريب ُب اػبطاب اؼبلكي ُب التاسع مارس 
طريق غبزمة من االصبلحات الديبقراطية ك التعديبلت الدستورية على رأسها توطيد مبدأ الفصل بُت السلطات ك توازهنا من 
خبلؿ تقوية صبلحيات الوزير األكؿ ك جعل القضاء سلطة مستقلة ، كتثبيت مبدأ اعبهوية ُب خطوة يبكن أف تطبع حكم 
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، ك قد رحبت كاشنطن دبا جاء ُب خطاب اؼبلك اؼبغريب ك  عربت عن ذلك ُب تصريح 1اؼبلك ؿبمد السادس للعشرية القادمة 
كبن نؤيد سباما تطلعات الشعب اؼبغريب لتوطيد سيادة القانوف ك احًتاـ حقوؽ االنساف ك "صادر عن كزارة اػبارجية األمريكية بالقوؿ  

، ك أضافت أهنا تعترب أف اؼبغرب  شريك اسًتاتيجي رئيسي  "تعزيز اغبكم الراشد ك العمل على االصبلح الدستورم على اؼبدل الطويل
" كلينتوف " أشادت 2011 جويلية 2، ك ُب " استعداد للعمل مع اؼبغرب حكومة ك شعبا لتحقيق تطلعاهتم " ك أهنا على 

كبن نتطلع أب التنفيذ الكامل ؼبضموف " باالستفتاء الدستورم ك اعتربتو خطوة ىامة كبو الًتسيخ الديبقراطي ك صرحت بالقوؿ 

، ك ّٔذه االصبلحات اؼبقًتحة تكوف اؼبملكة اؼبغربية قد حققت 2 " الدستور اعبديد كخطوة كبو ربقيق تطلعات صبيع اؼبغاربة
اؼبطالب األمريكية باإلصبلح الديبقراطي لضماف استمرار النظاـ السياسي اؼبغريب اغبليف االسًتاتيجي للواليات اؼبتحدة ُب 

 .اؼبنطقة 
أهنا " ىنرم أنشر "      أما خبصوص االصبلحات السياسية اليت باشرهتا اعبزائر فقد اعترب السفَت األمريكي السابق ُب اعبزائر 

فالتغيَتات ُب اعبزائر تسَت حسب العملية االصبلحية داخل النظاـ ك " تتجاكب مع رغبة ك طموحات الشعب اعبزائرم ، ك حسبو 

" -جواف بوالشيك " ، ك بدكرىا أكدت السفَتة األمريكية اعبديدة 3 " ذلك بوجود ادارة قائمة خبلفا ؼبا حدث ُب بلداف أخرل
أهنا ستواصل العمل على اؼبضي – 2012بعد أف ذكرت بإطبلؽ اغبوار االسًتاتيجي بُت الواليات اؼبتحدة ك اعبزائر سنة 

قدما باؼبصاّب اؽبامة لسياسة الواليات اؼبتحدة ُب اعبزائر ك اؼبتمثلة حسبها ُب دعم االصبلحات السياسية ك االقتصادية 
الكفيلة بضماف استقرار اعبزائر على اؼبدل البعيد ، ك تعزيز العبلقات التجارية الثنائية ك العمل مع اغبكومة اعبزائرية على 

 .4مكافحة اػبطر االرىايب ك تعزيز االستقرار دبنطقيت اؼبغرب العريب ك الساحل
 المواقف األوروبية من االصالحات السياسية و الدستورية الجديدة في الجزائر و المغرب : الفرع الثاني 

     يعد ىدؼ تعزيز الديبقراطية ك احًتاـ حقوؽ االنساف التزاما سياسيا ك قانونيا مهما لبلرباد األكركيب ، ك للوفاء ّٔذه 
االلتزامات تعهد االرباد األكركيب من خبلؿ مسار برشلونة بالعمل على دعم ىياكل ديبقراطية ُب الضفة اعبنوبية للمتوسط عرب 
مساندة عمليات االصبلح الداخلية ُب بلداف اؼبنطقة ، ك العمل مع حكومات اؼبنطقة على زبفيف حدة التوترات االجتماعية 
ك اليت تنعكس أثارىا على دكؿ االرباد األكركيب من خبلؿ الضغوط اليت تشكلها اؽبجرة اليها ، ك ُب أعقاب االحتجاجات 

                                                           
1

مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة و  ، « و افاقها المستقبٌلة 2001 العالقات المؽربٌة األمرٌكٌة ما بعد الحادي عشر من أٌلول العام »مجٌد كامل حمزة ، -

  . 135 ، ص 2011 ، 36الجامعة المستنصرٌة ، العدد : ، العراق الدولٌة 
2
 -  Carol Migdalovitz ," US-Moroccan Relations How Special ?" , Note De L’IFRI , October 2011 ,P.28 , available at :   

http://www.ocppc.ma/sites/default/files/IFRI_noteocpcarolmigdalovitz.pdf , (2012-03-11). 
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الشعبية اليت شهدهتا اعبزائر ك اؼبملكة اؼبغربية ك قباح النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب ُب احتواءىا عرب اطبلؽ صبلة من 
االصبلحات السياسية ك الدستورية أعلن  االرباد األكركيب دعمو ؽبذه االصبلحات اليت اعتربىا خطوة مهمة ُب طريق ترسيخ 

 .الديبقراطية اغبقة 
ُب كلمة دبناسبة االطبلؽ الرظبي لربنامج دعم اغبكامة " مانويبل نافارك"     أشادت فبثلة االرباد األكركيب ُب اعبزائر 

سبثل تطورا أكيدا  " باإلصبلحات اعبديدة ك تلك اعبارم تطبيقها ُب اعبزائر ، ك اعتربت أهنا" سربينغ "االقتصادية ك السياسية 

، لئلشارة يهدؼ برنامج سربينغ الذم ًب اطبلقو سنة  " اذ تضع معآب إلصبلحات مستقبلية بتشجيع ك دعم من االرباد األكركيب
 أب مرافقة دكؿ اعبوار دبنطقة اؼبتوسط من بينها اعبزائر لتحسُت اغبكامة السياسية ك االقتصادية ك ارساء دكلة القانوف 2011

1 .  
     ك ُب سياؽ موازم ، اعترب االرباد األكركيب أف النظاـ اؼبغريب استوعب ـبتلف التحوالت اليت يعرفها العآب العريب ُب كقت 

-2014تشهد فيو دكؿ أخرل أكضاعا غَت مستقرة ك أبدل استعداده التاـ ؼبواكبة ىذه االصبلحات من خبلؿ ـبطط عمل 
 اؼبتعلق بتتبع تفعيل 2014،  ك أشادت اؼبفوضية األكركبية ُب تقريرىا لسنة 2 ضمن اطار سياسة اعبوار األكركيب 2017

 اصبلحاتو الديبقراطية ك االقتصادية ، ك استمر 2011سياسة اعبوار األكركبية بكوف اؼبغرب كاصل منذ اؼبصادقة على دستور 
 .3ُب تفعيل القوانُت اعبديدة لتعزيز الديبقراطية ك حقوؽ االنساف ك اغبريات األساسية 

    تأسيسا على ما سبق  يبكن رصد دعامتُت حكمتا استجابة النظامُت السياسيُت اعبزائرم ك اؼبغريب ؼبطالب االصبلح 
 :حسب جداكؿ األعماؿ األمريكية ك األكركبية 

 أف يتم االصبلح من داخل بنية السلطة القائمة ، فقد استطاع النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب  أف وبتكرا اجراءات ك :أولهما -
برامج االصبلح ك التغيَت ك ربجيم أم دكر فاعل أك مؤثر للقول األخرل ُب آّتمع ، فهي اصبلحات ؿبكومة بشدة 

 .بوظائف ربسُت صورة النظامُت من خبلؿ توسيع ؾباؿ اغبريات السياسية ك الفردية دكف ؿباكلة تغيَت البنية الفعلية للسلطة 
أف يكوف اصبلحا تدرهبيا يتجنب االرتدادات احملتملة ػبطوات سريعة كبو االصبلح ، ك اػبشية ىنا أف يقود :ثانيهما-

 .االصبلح أب ؿبصبلت هتدد استقرار النظامُت اؼبغريب ك اعبزائرم ك مصاّب الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب على السواء 
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 : ، متحصل علٌه من " ممثلة االتحاد األوروبً تثنً على االصالحات الجارٌة فً الجزابر - " 

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/24168.html , (2014-02-07). 
مجلس الشراكة بٌن المؽرب واالتحاد األوروبً ٌصادق على برنامج عمل لتفعٌل الوضع المتقدم بٌن المؽرب و االتحاد األوروبً للفترة -"2

 https://www.diplomatie.ma/Portals/12/marocue/plandactionar.pdf: ، متحصل علٌه من  " 2013-2017
 : ، متحصل علٌه من " المؽرب باشر اصالحات دٌمقراطٌة مهمة : وزٌرة خارجٌة االتحاد األوروبً "- 3

http://www.maroc.ma/ar/%D9%88%D8%B2D8%B1%D8%A9-AE%D8%A7%D8%B1%AC , (2013-12-08). 
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http://www.maroc.ma/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 خبلصة القوؿ ، الديبقراطية ال يبكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، فالعامل اػبارجي قد يعزز التطور الديبقراطي      
لكنو أبدا ال ىبلقو من العدـ ، ك األكيد أف الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب يدركاف أف حلوؿ الديبقراطية اغبقة ُب اؼبنطقة 
اؼبغاربية ك العربية عموما على األقل ُب اؼبستقبل اؼبنظور ليس من مصلحتها ، ألف شبة حالة من اػبنق ُب الشارع اؼبغاريب ك 
العريب عموما على السياسات األكركبية ك األمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفًتض أنو سيختار 

 .حكاما يعربكف عنو ُب حالة كجود ديبقراطية حقة 
 

 معوقات و افاق االصالح السياسي في الجزائر و المغرب : المبحث الرابع 

     فبا الشك فيو أف النظامُت السياسيُت اعبزائرم ك اؼبغريب شهدا ربركا كبو االصبلح السياسي ُب ؿباكالت متعددة  إال أهنا 
تبقى ؿبدكدة ك ٓب تتجاكز بعض االصبلحات الشكلية أك اعبزئية ، ك ال ينفي ذلك احتماالت عدـ كجود تغيَتات فعلية 
 :مستقببل خاصة ك أف لكبل البلدين امكانيات كافية تؤىلهم ؼبواجهة العراقيل اليت تعًتضها ازاء بناء نظم ديبقراطية راسخة 

 معوقات االصالح السياسي في الجزائر : المطلب األول 
أشواطا معتربة ُب ؾباؿ االصبلح السياسي لكنها ال تزاؿ بعيدة مقارنة –ك بالرغم من النقائص اؼبسجلة -     قطعت اعبزائر 

مسَتة عملية االصبلح السياسي ُب اعبزائر  دبجموعة  ك عموما ترتبط، بدكؿ أخرل رائدة ُب اؼبمارسة الديبقراطية التعددية 
 :  من اؼبعوقات  يبكن اهبازىا ُب االٌب 

 لكوف ىذا االصبلح ذك طابع بنيوم مؤسساٌب عجز عدم قدرة النظام السياسي الجزائري على احداث تغيير حقيقي-
 . عن تغيَت السلوكيات اليت ىي دبثابة قاعدة ك ركيزة أساسية لتفعيل االصبلح اغبقيقي ُب أم نظاـ كاف 

 اليت ربكم ّٔا السلطة نفسها بالنظر ؼبا يتطلبو ىذا األمر من صعوبة احداث أو تفعيل االصالح على مستوى االدارة- 
 1كقت حىت تظهر اثاره ُب االدارة العامة للدكلة 

  ككل ما ىنالك ىو االستعماؿ اؼبرحلي من قبل وغياب رؤية إستراتيجية للممارسة السياسية ضعف الثقافة الديمقراطية-
ـبتلف األطراؼ ؼبا ىو متاح لديها من كسائل الضغط كفرص لتعظيم مكاسبها كتقليص االلتزامات كالقيود اليت ربد من 

، ىذه الوضعية ال تساعد إطبلقا على إرساء فبارسة ديبقراطية قائمة على تعددية سياسية ُب إطار دستورم وبفظ  حركتها
 .  2، النظاـ السياسي كاؼبعارضة بعد ذلك حقوؽ صبيع األطراؼ الدكلة كآّتمع ُب اؼبقاـ األكؿ
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 ، جامعة الجزابر ، مخبر دراسات و المجلة الجزائرٌة للسٌاسات العامة ، «مكانة التجربة الجزابرٌة من التجارب األجنبٌة :  اصالح الدول »صالح بلحاج ، - 

  . 28-27 ، ص ص 2011تحلٌل السٌاسات العامة ،العدد األول ، سبتمبر 
:  ، متحصل عميه من 18،  ص  " الواقع واآلفاق: التعددية السياسية في الجزائر"  العياشي عنصر، -2



 ك ىي مشكلة اغبكم اؼبركزية ُب اعبزائر ك ُب عديد الدكؿ العربية األخرل ، ك يفسر غيأّا :اشكالية الشرعية السياسية - 
ك ضعفها الطابع التسلطي ك ضعف الفعالية ك تفشي الفساد ك القمع ، ك ما ذلك ال نتيجة لضآلة الشرعية اليت يبنحها 

 .1الشعب للنظاـ اغباكم ك البٌت السياسية ك األيديولوجية السائدة 
 :كرب عوائق اإلصبلح السياسي بسببأحد أكالذم يشكل :  ضعف األحزاب السياسية -
قرب ما تكوف ُب تعاطيها مع الشأف العاـ باألحزاب أاحتكار اغبياة السياسية كىذا االحتكار الذم سبارسو أحزاب متحالفة -

 Philippe إدارية على حد تعبَت عآب االجتماع السياسي التوافقية، فقد ربولت األحزاب اعبزائرية اؼبتحالفة إٔب أحزاب
Braud كىذا يعٍت أهنا مهيأة بصورة  ، ىذه األحزاب اؼبشكلة للتحالف  الرئاسي كيانات مقيمة بالقرب من السلطة ،

ما ككفقا لتقلبات التناكب الديبقراطي ألف تشكل أغلبية أك تدخل ُب ربالف   ركتينية إٔب حد
.     2 حكومي

، "الركابط العشائرية"ك" اعبهوية الضيقة"ك" عقلية الزعامة"غياب اؼبمارسة الديبقراطية داخل األحزاب اعبزائرية حبكم سيطرة -
ُب العديد من األحزاب أدت ُب النهاية إٔب االنقساـ ُب صفوفها كبركز صراعات بُت " أزمة داخلية"ىذا ما أسهم ُب خلق 

كالتجمع الوطٍت ”، ”حزب جبهة التحرير الوطٍت“،على غرار ”اغبركات الٌتصحيحية”القيادات التارىبية أك اؼبؤسٌسُت ك
، ُب الوقت الذم كاف ينتظر منها أف تؤدم دكرىا كتنظيمات لنشر ثقافة سياسية حديثة  3 ”حركة اإلصبلح”،ك”الديبقراطي

كالعمل على أداء دكرىا كمصدر للقوة اؼبضادة للسلطة القائمة ربرس على احًتاـ قوانُت اؼبمارسة الديبقراطية كصيانتها من 
  .تعسف النظاـ

افتقار جل األحزاب السياسية إٔب برامج أك أيديولوجية كرؤل كاضحة حوؿ ـبتلف القضايا الوطنية مثل السياسة األمنية، - 
كاالستثمارات األجنبية، كاؼبنظومة الًتبوية، كالبطالة، كأكلويات التنمية كسبل معاعبتها، كما يتميز خطأّا بالغموض كالتشابو 

 .  ُب اؼبضموف
اضطراب ذبذبات التحرؾ اغبزيب كارتباطو بالعبلقة الفاشلة بُت الناخب كاؼبنتخب، ىذه العبلقة اليت أخذت أبعادا ارتبطت - 
، كىو ما كلد أنواع "االقتناع السياسي" بدؿ " االحتماء السياسي" كاؼبرتبطة بدكرىا دبفاىيم " الربغماتية السياسية" ب 

                                                                                                                                                                                                       

http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf,  (2013-11-05). 
1
مركز :  ، لبنان المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة، « اشكالٌة الشرعٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة مع االشارة الى تجربة الجزابر »ولٌد خالد أحمد حسن ، -  

  . 197  ، ص 2007 ،شتاء 13دراسات الوحدة العربٌة ، العدد 
2
، 30العدد مركز دراسات الوحدة العربية ، : لبنان ، المجمة العربية لمعموم السياسية، «قراءة نقدية: أزمة الحراك الداخمي في األحزاب الجزائرية»بوحنية ، قوي  - 

 .63ص  ،2011افريل 
3
 ,http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/438.aspx :، متحصل عميه من"اإلصالحات السياسية في الجزائر تحيات وآفاق"  عبد الغفور مرازقة،- 

(2014-12-26).     

http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf
http://democracy.ahram.org.eg/NewsQ/438.aspx


.   1 جديدة من الوالء السياسي اؼبقنع باأليديولوجيات النفعية التكتيكية اليت ربتمها ضركرات اؼبصلحة
ضعف الثقافة اغبزبية لدل جيل الشباب يزيد من صعوبة عمليات إصبلح اؼبنظومة اغبزبية اليت تبدكا كهياكل فارغة مقابل - 

، بقيت حىت اآلف من دكف آفاؽ سياسية كاضحة  اغبراؾ االجتماعي الواسع الذم تقوده حركات اجتماعية احتجاجية ـبتلفة
.   2كقد يكوف مآؽبا االنتكاسة كاللجوء إٔب العنف كتكرار نفسها إذا غاب التفكَت ُب حلوؿ ذكية غبل ىذا اإلشكاؿ

ك اليت باتت تشكل ظبة بارزة ُب اغبياة االنتخابية السياسية اعبزائرية ، ك من مظاىرىا العزكؼ ضعف المشاركة السياسية - 
اليت أضحت " الكتلة الصامتة " عن العمل السياسي ك التغيب عن العملية االنتخابية ، ك ُب ىذا االطار برزت عبارة 

مصطلحا يؤرؽ النظاـ السياسي اعبزائرم ك كذا األحزاب اليت زبيب ُب كل مرة ُب اؼبواعيد االنتخابية ، كىذه الكتلة تصنف 
 سنة حافظ مقاطعو االنتخابات على 23، ففي ظرؼ " معارضة ناقمة على الوضع " على أهنا معارضة من نوع خاص 

نسب متقاربة ُب ادارة الظهر لصناديق االقًتاع منذ أكؿ انتخابات ؿبلية تعددية فازت ّٔا اعببهة االسبلمية لئلنقاذ ك شكل 
 ؼبا 2012 ، ك تراكحت نسبتهم بعد ذلك صعودا ك نزكال ٍب صعودا أب غاية تشريعات مام % 41فيها اؼبقاطعوف نسبة 
 .3 بسبب خيبة أملهم من الساسة ك من انعداـ الربامج اغبزبية اغبقيقية % 57كصل صمتهم أب 

 كىي ظبة بنيوية كدستورية منغرسة ُب الثقافة :ضعف األداء البرلماني وغياب آليات فعلية وفعالة لتوازن السلطات - 
 فقد ربوؿ الربؼباف أب غرفة تسجيل للقرارات ك التصويت اعبماعي مفرغا من قيمو التمثيلية ُب ظل تغييب مكانة السياسية ،

النواب ك دكرىم ُب اؼبساءلة ك الرقابة من جهة ، ك ربولو أب جسر للطموح االجتماعي ك خدمة اؼبصاّب الشخصية بدال أف 
 . 4يكوف منربا للتعبَت ك التمثيل السياسي من جهة أخرل 

لثبلثة عوامل أساسية ، يتمثل األكؿ ُب عمل السلطة من أجل عجز المعارضة الجزائرية عن تحقيق وحدة و لو مرحلية - 
تقسيم اؼبعارضة ، ك يتمثل الثا٘ب ُب اػببلفات السياسية ك األيديولوجية بُت التيارات اؼبعارضة من ديبقراطيُت ك اسبلميُت 
ككطنيُت ، ك ىي التيارات الكربل اليت تتعايش مع تيارات أخرل ، أما العامل الثالث فيتمثل ُب استعماؿ نظاـ الرشوة 
السياسية حيث أف أحزابا يقاؿ أهنا معارضة تعمل ُب حقيقة األمر لصاّب النظاـ ، فتسعى بصفة دائمة أب تلغيم كل 
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2
مركز دراسات : لبنان،المجمة العربية لمعموم السياسية،«الممارسة الديمقراطية داخل األحزاب الجزائرية بين ارث الماضي وتحديات المستقبل»عبد الناصر جابي،- 

 43، ص2011، افريل 30العدد الوحدة العربية ، 
3
 : ، متحصل علٌه من 8-7، ص ص "  الجزابر ، المؽرب ، مورٌتانٌا فً ظل الربٌع العربً اصالحات أو استعصاء دٌمقراطً " قوي بوحنٌة  ، -  

http://arabsfordemocracy.org/uploads/alg.bou.Dec2012.pdf  , (2015-04-11) .  
:  ، متحصل عميه من 9 ، ص"اإلصالحات السياسية ونتائجها المحتممة بعد االنتخابات التشريعية في الجزائر"عبد القادر عبد العالي،  - 4

http://arabsi.org/attachments/article/1634/10812659-5a5c-4d3d-9c90-fbef5b99e3cd.pdf , (2014-03-29). 
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 .1احملاكالت اليت تتم من أجل التقارب بُت تيارات اؼبعارضة 
  كاليت تشكل عائقا رئيسا للتغيَت كاإلصبلح بأم حاؿ من األحواؿ:خصوصيات العالقة التي تربط المدني بالعسكري  -

حىت  ، ك ، باعتبار أف مسَت الواجهة مد٘ب يبكن أف يتغَت من دكف أف وبصل أم تغيَت على صاحب القرار الفعلي العسكرم
ىذا األخَت يبكن أف يشهد تغيَتا على مستول األشخاص كما حدث أكثر من مرة دكف أف يعٍت ذلك بالضركرة تغيَتا ُب 

 تسيَته اغبالية كيصعب تغيَته كيقلص من  آليات، كىو ما سيطيل من عمر النظاـ ك اؼبد٘ب العبلقة اؼبؤسسية بُت العسكرم ك
إمكانية ؿباسبة اؼبؤسسات كاألشخاص كيضعف من شركط الشفافية كربمل اؼبسؤكليات كىو ما سيضفي صبغة شكلية على 

.   2 ىذه اإلصبلحات
رغم أنبية كمركزية إشراؾ مؤسسات آّتمع اؼبد٘ب :   ضعف مؤسسات المجتمع المدني ومحدودية الحركة الجمعوية-

، إال أف  ، كذلك كضركرة ككمدخل لبناء كترسيخ اؼبمارسة الديبقراطية ُب اعبزائر كالعمل اعبمعوم ُب عملية صنع السياسات
الدارس كاؼبهتم بسياسة النخبة اغباكمة ُب اعبزائر ذباه النشاط اعبمعوم يبلحظ أف ىذه السياسة يشؤّا الكثَت من القصور 

، كذلك من خبلؿ ؿباكلة العديد من أجهزة السلطة احتواء كتوجيو  كعدـ احًتاـ الرسالة اغبقيقية للعمل اعبمعوم كأىدافو
،  كُب ىذا اإلطار  3  جبعل ىذه اعبمعيات مكاتب خدمات كدعاية نشاط اعبمعيات ألغراض تكوف ُب بعض األحياف زائلة

يربز مفهـو آّتمع البلمد٘ب ليشَت إٔب غياب عبلقات الثقة كضعف نسيج آّتمع اؼبد٘ب القائم على التضامن كالثقة كالطوعية 
، كيعرب ذلك عن إفبلس أك تقهقر ُب رأس اؼباؿ االجتماعي ُب مقابل سيطرة  كغياب االستقبللية السياسية كاؼبالية عن السلطة

.   4السلطة اغباكمة على كل مظاىر العمل اعبمعوم كالتطوعي كتوجيهو ػبدمة أىدافها
على حساب القضايا اؼبصَتية ك سيطرة الطابع الرسمي على الرسالة االعالمية في غالبية وسائل االعالم الجزائرية -

اؼبشاكل اعبوىرية اليت تعا٘ب منها الشرائح العريضة ُب آّتمع ، ك ىو ما أدل أب اتساع اؽبول بُت اعبماىَت ك االعبلـ نتيجة 
 .5فشلو ُب سبثيلها لدل السلطة ك الدفاع عن مطالبها ك ىو ما أدل أب انعداـ اؼبصداقية ك الثقة

ك فشلها ُب اهباد حركية سياسية مفضية أب اغفال قضايا التغيير السياسي في اطار األجندات السياسية للنخب - 
االنتقاؿ الديبقراطي ، اذ ٓب تتخذ مواقف كاضحة من عملية االنتقاؿ الديبقراطي ك ـ تدعم اؼبساعي الخًتاؽ السلطة اغباكمة 
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 :1، ك يبكن ارجاع ذلك أب 
 ضعف اؼببادرة السياسية بوضع مشاريع كفيلة باستيعاب تعقد العملية السياسية -
 غياب التنسيق للمواقف ك اعبهود بُت أقطاب النخب - 
 قلة تواصل النخب مع صباىَت الشعب - 
 .عدـ التزاـ النخب بالديبقراطية كقواعد ربكم تنظيماهتا - 
 تعد ىذه اؼبشكلة ربديا ؿبوريا كمؤثرا للغاية لًتصبة اإلصبلحات الدستورية ُب شكل فبارسة :مشكلة االقتصاد الريعي  -

، كعدـ امتبلكها  %95سياسية رصينة ُب ظل عدـ التنوع ُب مداخيل اعبزائر كاعتمادىا على االقتصاد الريعي بنسبة تفوؽ 
السلطة الكاملة على مواردىا كعلى احتياطاهتا اؼبالية اليت تتعرض الستنزاؼ مستمر بفعل تنامي مشكلة الفساد دبختلف 

، كعلى الرغم من زبلص الدكلة اعبزائرية من ثقل اؼبديونية اػبارجية إال أهنا   ككجود نسبة تضخم مرتفعة نسبيا  2أشكالو 
، ككانت نتيجة ىذه االختبلالت االقتصادية  الزالت تعا٘ب من التبعية اليت  ربد من اإلرادة السياسية كهتدد األمن الغذائي

كضعف التنمية االقتصادية بصفة عامة انعكاسات اجتماعية كتبلور قول طفيلية كاقتصاد موازم كارتفاع نسبة البطالة اليت 
 .ُب أكساط الشباب% 25 إٔب 20، كما بُت بالنسبة ّٓموع السكاف ُب سن العمل% 12 إٔب 10تًتاكح ما بُت 

،   إف تغلغل الفساد ُب اعبزائر هبعل اغبديث عن قباعة اإلصبلحات مهما كانت طبيعتها بدكف ذم معٌت:تفشي الفساد - 
، كما أدل إٔب عجز النظاـ ليس   * فانتشار ىذه الظاىرة أدل إٔب استنزاؼ كىدر الكثَت من اؼبوارد البشرية كاؼبالية للدكلة

فقط ُب تطبيق اآلليات الديبقراطية بل كعجزه ُب تسيَت الشؤكف العامة للببلد ككذا عدـ فعاليتو كضعفو ُب تقييم اػبدمات 
 من 105منظمة الشفافية الدكلية غَت اغبكومية اعبزائر ُب اؼبرتبة » عن 2012، كقد صٌنف التقرير الصادر ُب عاـ  العمومية
 نقطة مع اؼببلحظة أٌف ىذا الًتتيب ٓب يتغٌَت منذ 100 نقطة من أصل 34، حيث منحتها اؼبنظمة   دكلة175ؾبموع 
برز نتائجو استفحاؿ مظاىر الدكلة الرخوة كعلى رأسها أ كلعل من  ، 3  فبٌا يوحي باستمرار الفساد كتزايد انتشاره2003

، السعي للوصوؿ إٔب اؼبناصب لتحقيق مغاٖب معينة، إصدار القوانُت كعدـ تطبيقها كبركز  انتشار الرشوة كأسلوب للحياة
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نشير عمى سبيل المثال ال الحصر إلى فضيحة مجموعة الخميفة قبل عدة سنوات، وهي ال تزال معمقة حتى اليوم، فضائح البنوك الوطنية التي جرى فيها  

وفضيحة الطريق ( سونطراك)، فضيحة الشركة الوطنية لممحروقات ( مميار دج32تمثمت واحدة فقط من تمك الفضائح في تحويل )التالعب بمميارات الدينارات
:  غرب وكالهما يعد من اكبر قضايا الفساد التي تورطت فيها شخصيات كبيرة ومعروفة في النظام، انظر-السريع شرق
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، فبٌا يعيق إقباز اؼبشاريع كاؼبخططات التنموية من جهة كيزيد من االحتقاف الشعيب كيبس  الوالء للعشَتة كالقبيلة كبديل للوطن
 .جبدية اإلصبلحات الديبقراطية من جهة أخرل  ك دبصداقية الدكلة

ُب البلداف العريقة ُب الديبقراطية بأكلوية على " مبدأ اؼبواطنة" وبظى : غياب روح المواطنة كأساس للبناء الديمقراطي- 
كافة اغبقوؽ ألنو السبيل الوحيد لتنمية إمكانات النضاؿ السياسي السلمي كتكريس اغبقوؽ السياسية كاالقتصادية 

كاالجتماعية ، انو يسمح للمواطن بشرعية العمل السياسي اعبماعي كالتأثَت ُب مضموف القرارات اعبماعية اؼبلزمة عبميع 
حد أنو من معوقات اإلصبلح السياسي ُب اعبزائر كسائر األقطار العربية غياب ركح اؼبواطنة كضعف أاؼبواطنُت،كال ىبفى على 

 . " الزبونية السياسية" ك" القبيلة" أك" الوالء للعشَتة" ركح الوالء للدكلة ُب مقابل تنامي ركح 
بإمكانو أف وبسم ُب الكثَت من القضايا اؼبصَتية مثل اؽبوية ، الدين ، اؼبرأة فشل السلطة في بلورة مشروع مجتمع - 

 .اْب ...الثقافة 
 .1 بقصد أك عن غَت قصد ك الفشل ُب جعلها تواكب التطور اغباصل داخل آّتمع ك خارجواضعاف المنظومة التربوية- 

  محفزات وبدائل تفعيل اإلصالحات السياسية في الجزائر: المطلب الثاني 
  اف األكضاع الداخلية ، االقليمية ك الدكلية الراىنة ذبعل من اػبيار الديبقراطي خيارا ال مفر منو بالنسبة للنظاـ اغباكم ُب    

اعبزائر ، ك ىو ما يستوجب البحث ك التفكَت ُب اغبلوؿ ك االسًتاتيجيات الناجعة لتفعيل االصبلحات السياسية ك توجيهها 
:  ات نستعرضها ُب ما يليز بتوفر صبلة من الشركط ك احملفكبو مساراهتا الصحيحة ، ك سيظل ىذا التفعيل مرىونا

 فالرىاف األساسي الذم يتوقف عليو تفعيل اإلصبلحات السياسية كترشيد اؼبمارسة السياسية :اإلرادة السياسية الجادة -
: ُب اعبزائر يبر عرب 

توفر اإلرادة السياسية لدل النخبة اغباكمة لبللبراط اعباد كالفعلي إلصبلح العديد من أكجو اؼبمارسة السياسية اؼبًتىلة ُب - 
. الوقت اغباضر

تطوير النخبة اغباكمة ُب اعبزائر نظرهتا للديبقراطية اليت ال تعٍت فقط إجراء انتخابات كاؼبشاركة فيها بل تعٍت مشاركة فعلية - 
كالطريق لذلك يبر عرب مراجعة  ، صياغة كإعداد الربامج كالسياسات اؼبختلفة ُب لقنوات اؼبشاركة اؼبختلفة من خبلؿ مسانبتها 

.    2إلصبلحاهتا كجعلها تنحوا أكثر كبو تبٍت مبدأ اؼبشاركة كمكوف ؿبورم فيها اغباكمة النخبة 
تكوين لببة عصرية متشبعة بأفكار اغبداثة ُب جوانبها كأبعادىا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كشرط رئيسي لبناء دكلة - 

  .  عصرية
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كالعمل على و إحداث التغيير الديمقراطي  بلورة مشروع فكري وسياسي حقيقي لتفعيل اإلصالحات السياسية- 
، فاعبزائر ُب حاجة إٔب إصبلحات عميقة تؤسس   1 تكوين عمق شعيب كتعبئة قول االحتجاج ُب آّتمع لدعم ىذا اؼبشركع

، كيتم ذلك من خبلؿ تطوير الوعي دبفهـو  رض الواقع اؼبفهـو التعددم الذم أصبح اؼبعامل األساسي للدكلة اؼبعاصرةأعلى 
اؼبواطنة كتعزيز اغبرية كالعدالة االجتماعية من خبلؿ جعل الفرد ُب مركز كل سياسات اغبكومة اؼبنتخبة ، كتوفَت كضباية حقوؽ 

.   2 اإلنساف األساسية كالتوزيع العادؿ للثركة الوطنية
ضركرة ربقيق اصباع كطٍت حوؿ بناء نظاـ دستورم قائم على أسس متينة ُب مقدمتها ضركرة تكريس مبدأ الفصل بُت - 

 .السلطات ك جعل اؼبنظومة الدستورية للببلد عاكسة للقيم ك اؼببادئ الوطنية الثابتة 
اعادة التفكَت ُب العبلقة بُت السلطة اغباكمة ك النخب اغباملة لرؤل بديلة عن طريق اشراكها دبا وبقق تكامبل ك تعايشا ك - 

انسجاما بينها ك بُت السلطة اغباكمة ، كالسيما ُب ظل التحديات العديدة اليت تواجهها اعبزائر حاليا ك منها عدـ فعالية 
 . 3نشاط الدكلة ك عدـ جدية مؤسساهتا ُب الوصوؿ أب الشرائح االجتماعية األكثر ضعفا ك هتميشا 

: يرتبط نجاح اإلصالحات بمدى االستعداد إلصالح الدولة وأجهزتها وذلك عبر- 
اؼبراجعة اعبذرية لطريقة عمل اؼبؤسسات كقواعد التعيُت ُب سلك أعواف كموظفي الدكلة ذلك أف حظوظ ضبط حركية  -

، كلن  االحتجاج االجتماعي كإزالة اؼبشاعر االنتقامية تبقى ضئيلة ما دامت مصداقية الدكلة ٓب تسًتجع كمشركعيتها مفقودة
يتأت ذلك إال بالقضاء على عوامل الظلم االجتماعي كالفساد كاإلقصاء الذم طاؿ شرائح كاسعة من آّتمع على اختبلؼ 

.   4 مواقعها كمستوياهتا

تقوية السلطة التشريعية كسبكُت الربؼباف كفبثلي الشعب من فبارسة الرقابة الفعلية على أعضاء اغبكومة ككبار اؼبسؤكلُت - 
، ذلك أف إعطاء الصبلحيات للسلطة التشريعية لكي سبارس كظيفة الرقابة كالتقييم كاؼبتابعة كاحملاسبة يعٍت خلق ثقل  بالدكلة

.  سياسي فعلي ُب الببلد يكوف دبثابة جهاز ردع للمسؤكلُت اغبكوميُت
توجيو االىتماـ إٔب اؼبشاكل اغبقيقية اليت هتم اؼبواطن بصفة مباشرة كفتح آّاؿ لو لكي يعرب عن آراءه ُب القضايا اليت هتمو - 
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1    .
 : و ذلك عن طريق  تفعيل دور األحزاب السياسية لتدعيم اإلصالح-
 التأسيس ؼبدكنة أخبلقية ربدد ضوابط ك أخبلقيات اؼبمارسة السياسية ك العمل اغبزيب -
 ترسيخ أسس اؼبمارسة الديبقراطية داخل األحزاب ك فيما بينها -
ذباكز احتكار اغبياة السياسية ، ىذا االحتكار الذم سبارسو أحزاب ربالفية أقرب ما تكوف ُب تعاطيها مع الشأف العاـ -

 .باألحزاب التوافقية 
:  من خبلؿ تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورة - 
نقابات، صبعيات مهنية، صبعيات الشباب كالنساء كصبعيات )فتح حوار كاسع كجدم مع آّتمع اؼبد٘ب بكل تنظيماتو - 

.   2بعيدا عن االستخداـ الذرائعي ؽبذه التنظيمات كىي صفة طاغية غبد اآلف على سلوؾ النظاـ (اْب...حقوؽ اإلنساف
. ضماف استقبللية نسبية على األقل كالعمل على إشراكها ُب ازباذ القرارات بدؿ العمل االستشارم الشكلي- 
الطابع الديبقراطي داخل تنظيمات آّتمع اؼبد٘ب ، حبيث تعتمد على أساليب ديبقراطية ُب عملية ازباذ القرارات ك احًتاـ -

 .اللوائح ك التمثيل ك احملاسبة ك احًتاـ مبدأ التداكؿ على القيادة داخل ىذه التنظيمات 
تعددية التنظيمات للمجتمع اؼبد٘ب ما يضمن بقائها ك استمرارىا ك ما يساعدىا على تعلم كيفية التعاكف ك التفاكض ك -

 .التنافس بشكل سلمي فيما بينها 
الكثافة العددية لتنظيمات آّتمع اؼبد٘ب،اذ أف توفَت الفرصة لؤلفراد لبلنتماء أب كثَت من التنظيمات يدفع ذلك بكل تنظيم -

  .3أب ربديد صبلة من األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها فينعكس ذلك اهبابا على البناء الديبقراطي داخل آّتمع
اعبزائر ُب حاجة إٔب إصبلحات شاملة لوضع حد ؼ : ربط اإلصالحات السياسية بالتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا-

للمتاعب اليت يعا٘ب منها الشعب اعبزائرم منذ عقود ، كىي ضركرة أصبحت أكثر إغباحا كذلك بالتوزيع العادؿ للثركات 
اْب إال بعد إشباع ... فاإلنساف ال يبحث عن الديبقراطية كالليربالية كحرية التعبَت ، 4كاغبد من التهميش كالفقر كالبطالة كاألمية 

الغذاء كالشراب ككذلك األماف من اؼبخاطر اليت هتدد اغبياة، كالعدكاف كعندما يتحقق لو ما تقدـ : حاجاتو األساسية مثل
تظهر لو حاجات أخرل لتحسُت كضعو، مثل التعليم كالثقافة كالتنمية البشرية، كتأٌب بعدىا كسائل الرفاىية إلشباع اغباجات 
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كأخَتان تأٌب الديبقراطية كالليربالية كحرية الفرد إلشباع حاجات اإلنساف ُب ، الركحية مثل الفنوف اعبميلة كالكماليات اؼبادية 
.  1، كاستقبلؿ شخصيتو كشعوره بأنبيتو ُب آّتمع تأكيد ذاتو كإطبلؽ طاقاتو ُب اإلبداع كاإلنتاج

: استقاللية النظام القضائي وذلك عبر - 
جل تعزيز كاستقبلؿ القضاء كضماف فرص متساكية للجميع ُب أإصبلح اإلطار اؼبؤسسي ككذا الدستورم كالتشريعي من -

. العدالة كاؼبساكاة أماـ القانوف كاحًتاـ اغبق ُب ؿباكمة عادلة
خصوصا اؼبسألة  تنظيم نقاش كاسع كمفتوح دكف إقصاء مع ـبتلف اعبهات الفاعلة ُب آّتمع اؼبد٘ب حوؿ كضع القضاء ك- 

.   2 األساسية اؼبتمثلة ُب استقبللو
كاالستقبللية اليت نعنيها ليست االستقبللية عن السلطة العمومية فحسب كلكن كذلك عن اػبواص : استقاللية اإلعالم -

 كاللوبيات كؾبموعات اؼبصاّب ، مع ضركرة
3 :  

 .خلق منابر حرة للرأم كلنقد فبارسات السلطة كتصحيح أخطائها- 
. رفع الضغوطات كاؼببلحقات على الصحفيُت كتوفَت األجواء ؽبم ُب تنظيم مؤسساهتم دكف كصاية-
تسهيل الوصوؿ ؼبصادر اػبرب كتطوير قدراهتم البحثية كالتكوين اؼبتواصل ُب ـبتلف آّاالت اإلعبلمية - 
. ربرير ؾباؿ السمعي البصرم بشكل فعاؿ دكف االقتصار على القنوات اؼبتخصصة- 
 .إلغاء نصوص قانوف العقوبات الذم يعاقب على جريبة الصحافة كالتشهَت- 
 فاغبديث عن فبارسة سياسية جادة :تطهير أجهزة الدولة من الفساد والّرشوة وإساءة استعمال النفوذ وغسل األموال  -

ُب اعبزائر يظل بغَت ذم معٌت إذا ٓب تتوفر اسًتاتيجيات متساندة ؼبكافحة الفساد الذم يقود إٔب مقاكمة النخبة لربامج 
، كُب هناية  اإلصبلح السياسي كاالقتصادم اليت من شأهنا أف تنظم ؾباؿ األعماؿ عرب تطبيق القوانُت بالتساكم على اعبميع

ُب ىذا  ، ك  4 اؼبطاؼ طبيعة التدابَت كاعبهود اإلصبلحية ىي اليت ربدد إذا كانت ىذه اعبهود ستكبح الفساد أـ ستسهلو
: اإلطار تربز ضركرة  
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ف يعطى  أتطوير عمل الرقابة اؼبالية كاإلدارية كالسياسية دبا يضمن أفضل استخداـ لؤلمواؿ العامة كللقرارات اغبكومية ك- 
. الربؼباف كغَته من مؤسسات الرقابة الصبلحيات للتحقيق كالتحقق كالردع كإيقاؼ اؽبدر اؼبإب كالسياسي 

مراقبة اؼبسؤكلُت اغبكوميُت إف كاف ىناؾ شكوؾ ُب استغبلؽبم للسلطة أك الثراء أك اإلساءة للوظيفة العامة أك االكبراؼ ّٔا - 
.   1 كبو اؼبصاّب الذاتية

بالشفافية كمراقبة الصفقات  نبذ اؼبمارسات العركشية كالزبونية من خبلؿ تكثيف اإلجراءات كالتٌدابَت الٌردعية كااللتزاـ- 
.  العمومية اإلنفاؽ العاـ

كتنقل األحزاب من الشخصنة أم " تشخيص النظاـ كاغبزب" بلورة ىيئة تأسيسية للعقبلء ُب كل حزب سبارس كظيفة - 
، كإمبا  الوالء لؤلشخاص كاؼباؿ السياسي الفاسد إٔب ىندسة تدقيقية ال سبارس التدقيق احملاسيب كالتمويلي لؤلحزاب كحسب

.   2 تدقيق القوائم اغبزبية كمراقبة درجة االلتزاـ القانو٘ب بأخبلقيات اؼبمارسة السياسية
باعتبارىا كسيلة للتغيَت السياسي السلمي إدخال المزيد من اإلصالحات على النظام االنتخابي والقوانين االنتخابية - 

: ، فتحتاج العملية االنتخابية إٔب  كليس غاية ُب حد ذاهتا
، فاالنتخابات ربتاج إٔب دكلة  ركح انتخابية شفافة كأب قواعد قانونية عادلة كما أهنا ترتبط بثقافة انتخابية دبعايَت عاؼبية-

، كدستور كقواعد عمل كقانوف انتخايب يقر حبق اؼبشاركة كالتعددية كاغبق ُب  كأجهزة قضائية كأب جهاز لتنفيذ القانوف
.   االنتخاب كتوٕب اؼبناصب العليا دكف سبييز كعلى أساس اؼبساكاة

ماليُت كتقنيُت مستقلُت تعٌت خاصة  بتبسيط القوائم االنتخابية الوطنية  ك إنشاء ىيئة مستقلة تتوفر على موظفُت إداريُت- 
، كاإلشراؼ على العمليات  ،تنظيم سَت االنتخابات، تعيُت كتدريب رؤساء مكاتب االقًتاع ، اعتماد مراقبُت ؿبليُت كدكليُت

   .3  االنتخابية كالفرز كمراقبتها كصياغة تقرير علٍت عن أعماؿ ىذه اؽبيئة

 ذلك أف أم مشركع اصبلح سياسي يقتضي حدا فعليا لتدخل تحديد دور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية-
اعبيش ُب السياسة من جهة بعد ىذه اؼبؤسسة عن الصراعات ك التجاذبات السياسية الداخلية ك بقاءىا كمؤسسة ؿبًتفة 

 .تقـو بدكرىا الدستورم ك ىو ضباية أمن ك سيادة الببلد 
 ألف اإلصبلح الديبقراطي وبتاج إٔب تأطَت كربرير الذىنيات كإنارة طريق إعادة االعتبار للنخبة المثقفة وللبحث العلمي- 
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السياسيُت كألف قضية الديبقراطية كاغبكم الراشد ىي قضية كمسؤكلية اإلنساف اؼبثقف فبفضلو يتحرر العقل كيقبل بالتغيَت 
. كاإلصبلح
يصعب التنبؤ باؼبشهد السياسي اعبزائرم إذا ما فشلت النخبة اغباكمة ُب تفعيل ىذه اإلصبلحات خبلصة القوؿ ،       

كاستمرار اؼبظاىر كاؼبمارسات اليت أخرجت الشباب الذم يشكل قاعدة اغبركة االجتماعية  إٔب الشارع ُب ما عرؼ بانتفاضة 
نتيجة انفراج األزمة " شرعية مكافحة اإلرىاب" ك" الشرعية الثورية" ك" اؼبشركعية التارىبية"، فبعد استنفاذ  2011 جانفي5

، كعلى مستول الشرائح  ، ٓب يبق أماـ النظاـ إال البحث عن شرعية بديلة قوامها اإلصبلحات السياسية اعبذرية األمنية
الشعبية نلمس ظهور نوع من النضوج السياسي سبثل ُب الًتفع عن االنسياؽ كراء اػبطابات الشعبوية كىو ما يعطي بعض 

األمل ُب أف تعرؼ الديبقراطية بعض التقدـ إٔب األماـ ، فالشعب اعبزائرم قدـ عرب تارىبو الكثَت من التضحيات خاصة أثناء 
ثورة نوفمرب كأثناء أحداث أكتوبر األليمة فضبل عن التعقل الذم أبداه مؤخرا ُب غمرة األحداث اؽبائلة اليت تشهدىا اؼبنطقة 

. العربية  كىو جدير بأف ينعم باغبرية كالديبقراطية كالعدالة
 في المغرب االصالح السياسي تحديات : لمطلب الثالث ا

      يواجو النظاـ السياسي اؼبغريب ربديات كبَتة ُب ظل الظركؼ االقليمية الراىنة ك الضغوط الدكلية شديدة اللهجة أدت 
أب تصاعد الدعوة أب االصبلح السياسي ك الدستورم لبلنتقاؿ أب نظاـ ديبقراطي يوفر للببلد امكانية حقيقية لبلستقرار ك 

 : التقدـ ، ك القدرة على اجتياز األزمة الشاملة الناصبة عن ىذه التحديات ك اليت يبكن اهبازىا ُب االٌب 
 التحديات السياسية : الفرع األول 

      رغم أنبية االصبلحات السياسية اعبديدة اليت أطلقها النظاـ اؼبغريب إال أهنا تصطدـ عمليا بعديد العراقيل نوجز أبرزىا 
 :  ُب االٌب 

ك تدخلها ُب اغبياة السياسية ك احتكارىا للقرار ُب بعض ىيمنة المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الدستورية - 
آّاالت ك تشبثها خبصائص السمو ك اؽبيمنة ك التحكم ك التدخل كل ذلك يشكل عقبة ُب كجو االنتقاؿ الديبقراطي ، ك 
–ىنا تطرح اشكالية العبلقة بُت اؼبلكية ك الديبقراطية ك اليت يبكن كصفها باؼبعقدة بسبب التأكيل الذم يعطى لصفة اؼبلك 

 لضماف تفوقو ُب اغبقل السياسي ك تأمُت تدخبلت تتفوؽ على مواقف اغبكومة ك الربؼباف ُب ربديد –كأمَت للمؤمنُت 
االختيارات الكربل ك السياسات العامة ك القطاعية على السواء ك ذلك دكف أف يكوف اؼبلك ؿباسبا عن عواقب ىذه 

 .1السياسات ك االختيارات 
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، اذ ال قبد تبلزما بُت ضعف األحزاب السياسية و عدم قدرتها على تمثيل المجتمع بكافة شرائحو و توجهاتو - 
التعددية اغبزبية ك التعددية السياسية  اضافة أب افتقارىا أب الديبقراطية الداخلية ك هتميشها للشباب ، ك عدـ قدرهتا على 

تأطَت األجياؿ اعبديدة ك منحها فرصة االرتقاء ُب السبلٓب اغبزبية كفق الكفاءة ك ليس كفق منطق الزبونية ك احملسوبية ، حبيث 
 ٓب تستطع أف ربقق مطالب الشباب ك الشرائح الشعبية ُب اؼبطالبة بديبقراطية حقيقية توفر الكرامة

  ، فضبل عن ظاىرة االنشقاقات اغبزبية اليت أضحت من أىم خصائص اؼبشهد اغبزيب اؼبغريب ك ىذا ما زاد 1 للمواطن 
 

 *صورة األحزاب سوءا ُب ـبيلة الشعب اؼبغريب الشيء الذم كاف لو تأثَت سليب ُب صورة اؼبمارسة السياسية بصفة عامة
ك مرد ذلك أب أنو ال يبثل االرادة الشعبية بسبب ما عجز البرلمان المغربي عن القيام بمهامو التشريعية و الرقابية ، - 

طالو ك مازاؿ يطولو من التزييف ك الغش ك التبلعب من جهة ، ك ألنو يعمل ُب ظل دستور ال يوفر لو كامل اؼبتطلبات 
  .2التشريعية ليقـو دبهامو على أكمل كجو 

 ك اليت ىي أبعد ما تكوف عن الوظائف اؼبناطة ّٔا  ك ذلك حبكم رباكر أطراؼ عدة ضعف منظمات المجتمع المدني-
داخلية ك خارجية على سبويلها ك تأطَتىا ك بالتإب توجيهها ك استثمارىا سياسيا ك اجتماعيا ك ثقافيا، فقد اعتمد النظاـ 

 .اؼبغريب سياسة بلقنة ك تقسيم ك تفتيت ىذه اؼبنظمات ك استخدامها كوسيلة ك أداة لضبط اػبريطة السياسية
 خاصة بالنسبة للشباب ك النساء من شأنو حرماف مسار التحوؿ الديبقراطي من احدل القول العزوف عن السياسة-

االجتماعية الداعمة لو ، ك اغباؿ أف األمر ال يتصل بعزكؼ دبعٌت البلمباالة بل دبوقف مبٍت على رأم عفوم ك حسي أك 
 :نقدم ككاع ، ك ىو يأخذ ُب اؼبغرب ك ردبا عربيا مظهرين 

اْب ، ك ىو عصياف أبكم ..نوع من االضراب أك باألحرل العصياف اؼبد٘ب العاـ من الصحافة ، من النقابة ، ك من االدارة -
 .حىت اآلف 

توجو كبو حركات متشددة ك حىت عنيفة دينيا غالبا ، ك ىو ما أظهرتو ك تظهره العديد من ضببلت االعتقاالت منذ -
  .2003األحداث اؼبأساكية ُب مام 
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  . 173أسماء فلحً ، مرجع سابق ، ص - 
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االنشقاقات ذات المرجعٌة االنقسامٌة ، : مجموعة من أشكال االنشقاق التً عرفها المشهد الحزبً المؽربً و هً " محمد الطوزي " ٌحدد الباحث المؽربً - 

 : االنشقاقات ذات المرجعٌة االنفصالٌة ، االنشقاقات المدبرة ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 
المركز العربً لألبحاث و دراسة : ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة  ، «ؼموض التصور و اعاقة الممارسة : التجربة الحزبٌة فً المؽرب »ادرٌس جنداري ،  -

  . 21 ، ص 2012السٌاسات ، فٌفري 
2

عبد العزٌز النوٌضً محررا ، نحو رإٌة جامعة لتعزٌز االنتقال الدٌمقراطً : ، فً " مالحظات فً مسؤلة االنتقال الدٌمقراطً مؽربٌا " عبد الصمد بلكبٌر ، - 

 .59فً المؽرب ، مرجع سابق ، ص 



 خرهبوا اؼبدرسة الفرنسية منهم خاصة  ك الذين حولوا معارفهم أب أيديولوجية ك مواقعهم ُب االدارة تنامي ثقل التكنوقراط-
أب سلطة سياسية ، كيشكلوف اليـو أكليغارشية تتحكم ُب دكاليب الدكلة صبيعها ك توزع خَتاهتا فيما بينها ك ُب انسجاـ تاـ 
مع القطاع اػباص ، كل ذلك بدعول الفاعلية ك اؼبردكدية ك فشل األحزاب ك فساد االنتخابات ك ضعف الربؼباف ك آّالس 

 .1االستشارية 
 
 

 التحديات االقتصادية : الفرع الثاني 
      تواجو اغبكومة اؼبغربية اغبالية ؾبموعة من التحديات االقتصادية ك السيما ُب ضوء الطبيعة اؽبيكلية لبلختبلالت 

 :االقتصادية ، ك كذا تبعات تقادـ ـبلفات اغبكومات اليت سبقتها ُب غياب تبٍت سياسة اقتصادية كاضحة 
 ك ىو ما ينذر بأخطار على الًتكيبة اؼبالية للدكلة ك اكبدار تصنيف اؼبديونية السيما ارتفاع معدالت االقتراض العمومي- 

 من الناتج الداخلي اػباـ ، كبالتإب % 57،8مع اعبلف كزارة االقتصاد ك اؼبالية اؼبغربية على أف نسبة الدين العاـ سبثل 
، ك 1992 احملرمة حسب مقتضيات انضباط اؼبوازنة اؼبقدمة ُب اتفاقية ماسًتىبت لسنة % 60أصبحت قريبة من سقف 

 من الناتج الداخلي اػباـ يفتح الباب أماـ تدخل صندكؽ النقد الدكٕب ُب االدارة % 60اليت تؤكد أف ذباكز االقًتاض لنسبة 
 . االقتصادية عرب برامج للتقشف تكبح النمو 

خلل ُب  ك ىو ما أدل أب  درجة الفساد االقتصاديياد الممارسات الريعية وتوسع االقتصاد غير المنظم وازدارانتش- 
% 5، ليستغل %15كذباكزت نسبة الفقر % 45 حيث بلغت درجة اغبرماف عتبة  ،التوزيع أثٌر على النواحي االجتماعية

 جهة تتكوف منها اعبغرافيا اؼبغربية ُب 16 كتساىم ثبلث جهات فقط من  ،من الناتج الداخلي اػباـ% 40من السكاف 
 .2ثلثي الثركات اإلصبالية اؼبنتجة كثلث الناتج الداخلي اػباـ

ك ارتباطو باتفاقيات التبادؿ تجاوز حجم واردات الدولة حجم صادراتها بواقع الضعف و استفحال العجز التجاري - 
اغبر اؼبوقعة مع العديد من الدكؿ ك على رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية ، فاؼبغرب ٓب هبن شبار ىذه االتفاقيات كىذا ما 

 . يفرض مراجعة عميقة ؽبذه االتفاقيات دبا ىبدـ اؼبصاّب التجارية اؼبغربية 
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  . 75-67المرجع نفسه ، ص ص - 
2
 : ، متحصل علٌه من 5،ص 2014، مركز الجزٌرة للدراسات،مارس "التحدٌات االقتصادٌة فً ظل حكومة العدالة و التنمٌة:المؽرب" ٌونس بلفالح،-  

http://studies.aljazeera.net/Resource /Documents/2014/734Morocco%20EconomicChallenges.pdf,(2015-01-23). 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/3/18/2014318102739955734Morocco%20Economic%20Challenges.pdf


 كاف منسوب االحتياطي النقدم قادرا على تغطية 2007 ، فإٔب حدكد سنة تدىور احتياطي الصرف األجنبي- 
أشهر من قيمة الواردات ، بينما أصبح االف ؿبصورا ُب أربعة أشهر فقط ك يعزل ذلك أب البفاض ربويبلت اؼبغاربة 10

 كذلك مرده أب تداعيات 2004 سنة % 10 من الناتج الداخلي اػباـ ،ك ىي اليت كانت سبثل % 7اؼبوجودين باػبارج أب
األزمة االقتصادية ك اؼبالية دبنطقة اليورك ، عبلكة على أف االرتفاع اؼبستمر لسعر الصرؼ اغبقيقي اؼبرتبط باليورك قد فاقم 

 ضعف موقع اؼبغرب التجارم ُب الوقت الذم تعمل الدكلة اؼبنافسة للمغرب على خفض قيمة عمبلهتا 
  ك الذم يشكل عثرة أماـ قوة مناخ األعماؿ ك القدرة التنافسية للمغرب ، فحسب تقرير منظمة تفشي الفساد- 

  عاؼبيا ُب سلم الفساد ك ىبسر سنويا نقطتُت من معدؿ النمو 91 يتبوأ اؼبغرب اؼبركز 2014الشفافية العاؼبية لسنة 
 من الناتج الداخلي اػباـ ُب كل عقد بسبب تفشي الفساد ك % 6 ألف منصب شغل ، كما يهدر 60االقتصادم ك 

 .1التضخم البَتكقراطي 
 التحديات االجتماعية : الفرع الثالث 

 :      تواجو اغبكومة اؼبغربية ربديات اجتماعية كبَتة  يبكن اهباز أبرزىا ُب االٌب 
يشكل ربديا كبَتا ، ارتفاع معدالت الفقر و استمرار الهشاشة و الفوراق االجتماعية بين مكونات الشعب المغربي - 

 على أكثر من 2011 ك 1991 من السكاف األكثر ثراءا خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت % 10 استحوذ  فعلى سبيل اؼبثاؿ
 . من السكاف األشد فقرا % 10 لدل % 2،6 من اصبإب نفقات استهبلؾ األسر مقابل % 30
 ك بذلك يظل التعليم العقبة الرئيسية اليت ربوؿ دكف ربقيق أداء جيد ُب ؾباؿ استفحال األمية في المجتمع المغربي-

 حبسب االحصائيات اليت 2014 بلدا ُب ؾباؿ التعليم سنة 187 من أصل 133التنمية البشرية ، فقد احتل اؼبغرب اؼبرتبة 
 ، فبل يزاؿ اؼبغرب بعيدا ُب ؾباؿ ؿباربة األمية حيث أف معدؿ االؼباـ بالقراءة 2014نشرىا برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية سنة 

 ُب العآب القركم % 48،8 على اؼبستول الوطٍت ، ك % 63،3 سنوات فأكثر ال يتعدل 10ك الكتابة للسكاف البالغُت 
  .2015 سنة % 80 مقابل فئة مستهدفة تصل أب 2012سنة 

 اذ يواجو قطاع الصحة ربديات عدة هبب مواجهتها ك اؼبتمثلة أساسا ُب اػبصاص على ضعف الخدمات الصحية ،-
مستول اؼبوارد البشرية الطبية ك الشبو طبية ، باإلضافة أب الفوارؽ ُب الولوج للخدمات الصحية بُت العآب اغبضرم ك القركم 

  .2ك ُب اؼبناطق اؼبعزكلة
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 : ، متحصل علٌه من 5-4 ،ص ص 2014، مركز الجزٌرة للدراسات ،دٌسمبر" الحصٌلة االقتصادٌة للملك بعد خمسة عشر عاما : المؽرب " ٌونس بلفالح ،-

 http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery /Documents/2014/12/Morocco-economic.pdf , (2015-02-17). 
2

 :  ، متحصل علٌه من 78-72، وزارة االقتصاد و المالٌة المؽربٌة ، ص ص  " 2014التقرٌر االقتصادي و المالً لسنة - " 

http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/ref_ar.pdf , (2015-03-11). 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/12/8/20141289255598734Morocco-economic.pdf
http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/ref_ar.pdf


 35 ك 25 خصوصا عند الشباب ، فالشباب ما بُت ارتفاع معدالت البطالة و عدم القدرة على خلق فرص الشغل- 
 من اعبامعيُت ، ك يتمركز ربع العاطلُت اؼبغاربة بشماؿ ك شرؽ % 75 منهم % 80سنة ىم األكثر عرضة للبطالة بنسبة 

الببلد ك نتيجة لذلك ًب ذبميد رصيد مهم من الطاقات الشابة ك ذباىل قوة ديبغرافية تؤدم أب الدفع بعجلة التقدـ 
 . 1االقتصادم

اليت تعدت آّاؿ اؼبؤسسي ك االدارم أب الفضاء آّتمعي العمومي تنامي الفساد بكافة أشكالو و عواملو و امتداداتو -
بل ك أب تفاصيل اغبياة اليومية برمتها ك ذلك مثل الرشوة ك احملسوبية ك الوساطة ك الوالءات االنتفاعية ك الوصولية ، ك 

 ، األمر الذم لو 2كذلك سوء استعماؿ السلطة ك استغبلؿ النفوذ لتبديد اؼباؿ العاـ ك هنب ثركات آّتمع ببل مربر معقوؿ
 . تبعات ك عواقب سلبية خطَتة ك الذم يتناَب ُب نفس الوقت مع ثقافة الديبقراطية ك التنمية ك اغبداثة السياسية اؼبأمولة 

 في المغرب  تفعيل االصالحات السياسية أفاق : رابعالمطلب ال
     اف اغبالة اؼبغربية ربتاج أب اصبلحات مًتابطة سياسية ك دستورية ك اقتصادية ك اجتماعية تشمل الدكلة ك آّتمع مع ك 

توفر شركط انضاج كعي الفاعلُت ك ميزاف القول ُب اذباه سبثل اػبيار الديبقراطي بشكل كلي ال تراجع فيو ، ك أماـ ثقل 
االرث االستبدادم ك ضخامة التحديات ينبغي على النظاـ اؼبغريب اؼببادرة جبملة من اػبطوات ك االصبلحات اغبقيقية 

 : سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعيا 
 االفاق السياسية : الفرع األول 

    تعترب اؼبرحلة اليت يعيشها اؼبغرب دقيقة ك حاظبة ُب سياؽ ذبربتو النهضوية ك تطوره الديبقراطي العاـ ، ك يتوقف قباح 
 : االصبلحات السياسية اعبديدة اؼبعلن عنها على توفر ؾبموعة من الشركط ك الضمانات نوردىا ُب االٌب 

باستنبات أطر ك أخبلقيات فعلية تناسب شعار دكلة تطوير العملية السياسية و تشجيع عوامل االقتدار الديمقراطي - 
اغبق ك القانوف بتحديث اؼبؤسسات السياسية ك أجهزة الدكلة ك عصرنة اؼبلكية ، ك ال مناص من كضع قواعد مؤسسية 

انطبلقا من الدستور اعبديد لنظاـ ديبقراطي جدير بإنتاج قيم مضافة للشخصية اؼبغربية ُب عبلقتها بذاهتا ك دبحيطها العريب ك 
بالعآب ك ذلك برفع االلتباسات اؼبرتبطة بآليات ازباذ القرار ، ك االتقاء بالعمل السياسي أب مستول الئق من الصدقية ك 

  .3اغبيوية ك ما تستلزمو اؼبسؤكلية من أسئلة حوؿ السياسات ك النتائج
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  .3، مرجع سابق ، ص " الحصٌلة االقتصادٌة للملك بعد خمسة عشر عاما : المؽرب " ٌونس بلفالح ،- 
2

المجلة  ، «نحو قراءة سوسٌولوجٌة نقدٌة لألبعاد و الدالالت :  المشاركة السٌاسٌة و أفاق التحول الدٌمقراطً فً المؽرب المعاصر »مصطفى محسن ، - 

  . 21 ، ص 2008 ، 17مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد :  ، لبنان العربٌة للعلوم السٌاسٌة
3

المركز العربً لألبحاث و دراسة السٌاسات ، أوت :  ، قطر سلسلة تقٌٌم حالة ، « الدٌمقراطٌة و متؽٌرات السٌاسة فً المؽرب »محمد نور الدٌن أفاٌة ، - 

  . 19-18 ، ص ص 2011



ُب آّاؿ العاـ ك اؼبؤسسات ك العبلقات ك اشاعة مناخ الثقة ُب تأسيس ثقافة سياسية تستند الى قيم الديمقراطية -
االنساف ك اؼبسؤكلية ُب اطار من اؼبراقبة ك احملاسبة ك اؼبوضوعية ك تكريس أخبلؽ االعًتاؼ ،  ك ىذه مقتضيات مستعجلة 

ال يكفي التعامل " عبد اهلل العركم " يتعُت ضخ مقوماهتا العامة ك تصريفها ُب كل مستويات التعلم ك الًتبية ، فحسب اؼبفكر
صَتكرة من الًتبية ك التعليم ك التأىيل ك تتعزز باالختيارات الثقافية اغبديثة حقا " مع الديبقراطية باعتبارىا شعارا ك حىت مطلبا امبا ىي 

ك يأٌب االصبلح للعمل على ترتيب قواعد اللعب ك التوافق على أساليب تسيَت اؼبؤسسات ُب سياؽ مناخ من الًتاضي بقصد اغبفاظ على .. 
  .1 " النظاـ ك مراعاة توازف اؼبصاّب

 بُت اؼبؤسسة اؼبلكية ك القول الديبقراطية ك االسبلمية ، ألف حل العمل على الوصول الى تراض حول المسألة الدستورية-
اؼبسألة الدستورية يشكل مفتاحا يسهل التوافقات ُب صبيع اغبقوؿ األخرل للعمل السياسي ك اؼبد٘ب كما يسهل مباشرة 

 .2االصبلحات الكربل ُب آّتمع ك الدكلة 
 ال يبكن للملك أف يقمعها أك يدجنها كشرط إلصبلح النظاـ السياسي اؼبغريب ك ظهور قوى سياسية مستقلة- 

االصبلحات السياسية الكربل األخرل ، ك ينبغي أف تكوف ىذه القول عبارة عن حركات سياسية ذات قواعد سياسية 
 .3عريضة ك بالتإب غَت معتمدة على عطايا اؼبلك لضماف بقائها أك للمحافظة على موقعها كسط اؽبيئات األخرل 

 ك التجديد مبادرة بذلك أب نقد ذاٌب ك موضوعي بلورة ارادة سياسية و اجتماعية قوية و واعية لإلصالح و التغيير- 
ألشكاؿ ك عوامل ضعفها ، ك عاملة بذلك أيضا على تفعيل رشيد فبنهج ؼبهامها ك أدكارىا السياسية ك االجتماعية ك خاصة 
ما يرتبط منها بوظائف الًتبية ك التكوين ك التثقيف ك التنشئة السياسية للمواطنُت عامة ك لؤلجياؿ الشبابية الصاعدة ربديدا 

 .4نظرا ؼبا أصبحت تتمتع بو ىذه األجياؿ من أنبية ككزف ك راىنية 
  :5 مكافحة الفساد السياسي و تنقية االجواء السياسية  عبر وضع قواعد و اجراءات تختص ب- 
كضع قواعد للتمويل السياسي ككضع قوانُت ؼبراقبة االنفاؽ السياسي اػباصة باألحزاب السياسية ك خباصة ُب ما يتعلق -

 .بشراء األصوات ُب االنتخابات 
 .كضع رقابة على اؼبوظفُت الذين يتمتعوف باغبصانة ك خصوصا ُب مؤسسات القطاع العاـ -
 .التحقق من فعالية أنظمة الرقابة ك أنظمة فرض تطبيق القانوف -
 .اشراؾ منظمات آّتمع اؼبد٘ب غَت اػباضعة للدكلة ُب مراقبة األنشطة اؼبذكورة -
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  . 16 -14محمد نور الدٌن أفاٌة ، المرجع نفسه ، ص ص - 
2

  . 77، مرجع سابق ، ص «حالة المؽرب :  المدنٌة و فرص التؽٌٌر – التحالفات السٌاسٌة »عبد العزٌز النوٌضً ، - 
3

  .16مارٌنا أوتاواي ، مٌرٌدٌث راٌلً ، مرجع سابق ، ص -
4

  . 26مصطفى محسن ، مرجع سابق ، ص - 
5

  .37-33، ص ص  ( 2009دار الساقً ، : لبنان ) ، الفقر و الفساد فً العالم العربًسمٌر التنٌر ، - 



  من فبثلُت عن القصر ، اغبكومة ، األحزاب السياسية ، كسائل تبني حوار عمومي مفتوح و شفاف بين المغاربة-
االعبلـ ، األكساط األكاديبية ، منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك الشعب اؼبغريب يرمي أب رسم معآب االصبلحات السياسية ك 

 .الدستورية ك تطلعات التغيَت ك سبل اعادة اشراؾ اؼبواطنُت ُب العملية السياسية 
 :1تحسين مستوى العمليات االنتخابية المستقبلية من خالل - 
النظر ُب التعديبلت اليت أدخلت على النظاـ االنتخايب ؼبعاعبة االنقسامات السياسية اؼبستمرة داخل الربؼباف ك تباين عدد -

 .الناخبُت اؼبمثلُت عن كل مقعد 
 بالتشاكر مع اؼببلحظُت ك السلطات اؼبختصة ؼبعاعبة األحكاـ اليت 2011اعادة النظر ُب قانوف مبلحظة االنتخابات لسنة -

 .تقيد ك تعيق اؼببلحظُت عن أداء دكرىم الدستورم 
 .النظر ُب تشكيل عبنة انتخابات مستقلة لتعزيز ك بناء الثقة العامة ُب العملية االنتخابية -
اعتماد اجراءات تضمن الولوج العادؿ ك بدكف سبييز لوسائل االعبلـ من خبلؿ زبصيص فًتات زمنية عادلة طواؿ فًتة -

 . االنتخابات ك سبكُت سلطات اؼببلحظة من التدخل لتصحيح سوء التوزيع 
ك السيما ُب قيادة األحزاب السياسية ك ادارة بحث آليات جديدة تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة - 

 . االنتخابات ك توٕب مناصب حكومية عليا عمبل دببدأ اؼبساكاة اؼبنصوص عليها ُب الدستور اعبديد 
، البد أف ينتقل الربؼباف اؼبغريب صعيد أدائو من األمباط التقليدية للعمل التشريعي أب مرحلة تفعيل العمل البرلماني - 

  : 2االبداع ك الفعالية االستغبلؿ العقبل٘ب ؼبا ىو متاح ك مباح ، كيقتضي ذلك صبلة من الشركط نوردىا ُب االٌب
ضركرة القياـ بتوزيع دستورم جديد للسلطة ك اعادة االعتبار للربؼباف ، ك يتأتى ذلك بتقوية العناصر اؼبدعمة للربؼباف ُب -

، فبا يعٍت سياسيا صَتكرة الربؼباف كسلطة فعلية ك ليس (اعادة النظر ُب مفهـو التمثيلية ك فصل السلطات  )عبلقتو باؼبلك 
 .مرفق خدمة 

ضركرة دمقرطة الفعل اغبزيب ، ذلك أف مفاصل أساسية من كىن الفعل اغبزيب ك ؿبدكدية الديبقراطية داخل تنظيماتو ك - 
فيما بينها ، كعليو هبب أف تعمل األحزاب على امداد الربؼباف بنخبة قادرة على سبثل مفهـو التمثيلية ك السعي أب االجتهاد ك 

 .اؼببادرة ك الفعل ك اؼبتابعة ك التقييم ، األمر الذم يستلـز تغيَتا نوعيا ك عميقا ُب اؼبمارسة السياسية اغبزبية
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اغباجة أب لببة برؼبانية ذات ثقافة سياسية ديبقراطية كشرط لتفعيل الربؼباف ، ذلك أف كىن الثقافة السياسية السائدة من -
 .اؼبصادر اؼبفسرة حملدكدية اداء الربؼباف اؼبغريب

تعزيز االستقبللية اؼبالية للربؼباف سواء بالنسبة ؼبوارده اػباصة ك طرؽ صرفها ك تدبَتىا أك بالنسبة للسلطة اؼبالية اليت سبنحها - 
 .اياه الوثيقة الدستورية 

تدعيم قدرات العمل الربؼبا٘ب من ناحية اؼبوارد البشرية ك الوسائل البلزمة لنشاطو ، اذ وبتاج الربؼباف اؼبغريب أب بَتكقراطية -
 .باؼبعٌت االهبايب قادرة على امداده بالقوة الضركرية لتطوير عملو االدارم ك الفٍت 

 : ؼبواكبة مطالب ك مستجدات اؼبرحلة ك يتطلب ذلك صبلةمن الشركط ىياعادة تأىيل الحقل الحزبي و اصالحو-
فتح آّاؿ أماـ فبارسة سياسية كاضحة ُب ظل مفهـو حديث لؤلحزاب يبكن صبيع اعبماعات ك التيارات من السعي أب - 

 .الوصوؿ للحكم ك تطبيق براؾبها من خبلؿ الشرعية الشعبية 
االنتقاؿ من تفويض بعض السلطات التشريعية ك التنفيذية أب االشراؾ الفعلي لؤلحزاب السياسية ُب صناعة القرار -

 1السياسي باعتبارىا الوظيفة اغبقيقية للحزب، ك من دكف ىذه الوظيفة يفقد اغبزب بعده السياسي ك قيمتو التأطَتية 
على األحزاب السياسية أف تعمل على ذباكز ما تعيشو من أكضاع التشرذـ ك السعي بكافة الوسائل كبو تشكيل أقطاب - 

مرجعية توجو العمل السياسي فكرا ك فبارسة باذباه دعم اؼبزيد من امباء ك خلق فرص التكامل ك التحالف ك التكتل ك 
اْب ، مع ضركرة اقامة ذلك على ...التمحور حوؿ توجهات ك برامج ك مشاريع سياسية قطبية ليربالية أك يسارية أك كسطية 

أسس حوار سياسي كطٍت حقيقي نابذ لئلقصاء أك التهميش أك اػبضوع التاـ للضغوط ك التوجيهات الفوقية أك للحسابات 
 .السياسوية الضيقة احملدكدة األفاؽ الفكرية ك االجتماعية 

هبب على األحزاب السياسية خاصة منها تلك اؼبشاركة ُب الربؼباف أك اغبكومة أف ذبتهد ُب ظل ديناميكية سياسية فعالة ك -
متواصلة ُب أف ذبعل من مؤسسة الربؼباف قوة سوسيو سياسية قادرة على أف تقـو بأدكارىا ك أف سبارس ؾبمل صبلحياهتا 

التمثيلية كالتشريعية ك االستشارية ك الدبلوماسية ك السياسية اؼبوكلة اليها ، ك أف ذبعل من اغبكومة كذلك ُب اطار تواصلها ك 
 حوارىا الدائم مع الربؼباف جهازا تنفيذيا متناغم اؼبكونات مؤىبل كقادرا على امتبلؾ زماـ اؼببادرة ك 

 . 2التدخل ال على ؾبرد التطبيق ك التنفيذ 
 ، كيتم ذلك عرب تبٍت الديبقراطية ُب أنظمتها األساسية ك تقوية الطابع الديمقراطي للتنظيمات المدنية مرجعية و سلوكا-

 .1ترصبتها ُب أجهزهتا ك أنظمتها الداخلية ك فبارساهتا اليومية ك الصرامة ُب مسائل التدبَت اؼبإب 
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 مع توفَت الظركؼ اؼبادية ك اؼبعنوية لو للقياـ بوظيفتو بنزاىة ك استقالل القضاء و اصالحو و حمايتو من تدخل السلطة-
 .مسؤكلية 

      ك فبا الشك فيو أف فكرة اؼبلكية الربؼبانية ستظل تلح على الوعي الديبقراطي اؼبغريب بوصفها ىدفا اسًتاتيجيا قاببل    
أنو ال يبكن ؼبلكية برؼبانية أف تنشأ ُب ؾبتمع " عبد االلو بلقزيز "للتحقق اؼبادم اف توفرت شركطو ، ك ُب ىذا السياؽ يرل الباحث 

يعا٘ب من نقص فادح ُب الثقافة الديبقراطية ُب نسيجو العاـ من األسرة أب اغبزب مركرا باؼبدرسة ك العمل ك االدارة ك النقابة ك اعبمعيات اؼبدنية 
ك حُت يتوفر اؼبغرب على ثقافة ديبقراطية عامة ك مهيمنة على ...، ك يعا٘ب من ثقل اؼبواريث ك األفكار ك الذىنيات ك ُب البٌت ك اؼبؤسسات 

ؾبتمع سياسي حي ك نظيف ك ؾبتمع مد٘ب حديث حقا ك مستقل ، ك طبقة سياسية عصرية متشبعة بقيم اؼبسؤكلية ك اؼبصلحة العامة يبكن 
 .2 " حينها أف يكوف على موعد مع اؼبلكية الربؼبانية

 االفاق االقتصادية  : الفرع الثاني 
     يشكل  ذباكز الوضعية االقتصادية الصعبة اليت يعا٘ب منها اؼبغرب حاليا أكٔب اؼبلفات اليت ينبغي على اغبكومة اؼبغربية 

 :   معاعبتها ك اهباد حلوؿ ناجعة ؽبا ، نستعرض أبرزىا ُب االٌب 
ك خفض معدالت التضخم ك العجز التجارم ك تغطية االقًتاض أب تحصين التوازنات االقتصادية لتفادي األزمات -

 .كالدفع بإجراءات اجتماعية فاعلة تليب حاجيات اؼبواطنُت  جانب االرتقاء بالنمو االقتصادم ك تنافسية االستثمارات،
 حيث تعترب مدارج للتغيَت اؽبيكلي ك اؼبؤسساٌب القيام بإصالحات بنيوية تشكل العمق االستراتيجي للمرحلة الراىنة-

باؼبغرب ك قوة دافعة لتجفيف منابع الريع ك ؿباربة الفساد ، مع ضركرة االىتماـ بإصبلح منظومة الدعم مشخصة ُب صندكؽ 
 .اؼبقاصة ك نظاـ التقاعد ك كذلك االصبلح الضرييب 

 ، ك ذلك بتقوية الرأظباؿ اؼبؤسساٌب بتعاقدات توفق ضرورة االنتقال من دائرة التأثر الريعية الى دائرة التأثير االنتاجية-
اؼبصاّب اؼبركزية ك البلمركزية ، ك تعمل على أف تلتقي السياسات العامة ك االسًتاتيجيات االقتصادية السيما باالعتماد على 

 .مبوذج اقتصادم ينبٍت على التصنيع كسبيل ك منهج للثركة 
 تلعب من خبلؽبا الدكلة دكر اؼبقاكؿ احملفز لقطاعات اقتصادية ضرورة توظيف القروض في استثمارات استراتيجية- 

بعينها ، ك احملفز على التنافسية بسياسة لبلقًتاض تستفيد من الرافعة اؼبالية عكس ما تقـو بو من استغبلؿ القركض ُب تغطية 
 .3عجز اؼبوازنة 
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 . 7، مرجع سابق ، ص " التحدٌات االقتصادٌة فً ظل حكومة العدالة و التنمٌة : المؽرب " ٌونس بلفالح ، - 



ك يشكل ذلك أنبية بالغة ُب االسًتاتيجية اغبكومية لبناء اقتصاد قوم بإمكانو رفع ربديات ربسن تعزيز مناخ األعمال ، - 
االنتاجية ك تنافسية نظامو االنتاجي ، ك ىو ما يستلـز ازباذ صبلة من التدابَت ُب اعبانب التشريعي ك القانو٘ب ك اؼبؤسساٌب 
قصد تسهيل فبارسة األعماؿ ك ضماف موقع متميز للمغرب ُب سبلسل القيمة العاؼبية ، ك كذا ارساء أسس متينة عبذب 

 1اؼبستثمرين الوطنيُت ك الدكليُت 
 ك االستعماؿ ضرورة تجديد و تحديث و اصالح أساليب و مؤسسات و آليات ادارة و تدبير الشأن االقتصادي- 

الرشيد ؼبا أصبح متداكال ُب كافة حقوؿ تدبَت اؼبوارد اؼبالية ك اؼبادية ك البشرية من تقنيات االعبلـ ك التبادؿ ك التواصل ك 
اؼبعلوماتية ك اؼبراقبة ك التدقيق ك احملاسبة الوطنية ك التقييم اؼبؤسساٌب ، ك حبوث التشخيص ك التطوير ك اؼبتابعة ك االمباء ك 

 .التصحيح التقويبي للربامج ك السياسات االقتصادية اؼبنتهجة 
 .  الشبابية ك ىدر االمكانيات ك الطاقات ايقاف نزيف ىجرة الكفاءات الوطنية- 
 كشرط رئيسي لتنشيط االقتصاد اؼبغريب بشكل قوم ك فعاؿ ، ك يساعد خلق بيئة سوسيو اقتصادية نظيفة و معقلنة- 

ذلك على توفَت اؼبناخ اؼببلئم ك السليم حبق عبلب االستثمارات الداخلية ك اػبارجية ك رعايتها ك ربصينها دبا يلـز من 
 .2الًتتيبات ك العدد اللوجيستيكية ك االدارية ك القانونية اؼبتكاملة 

 االفاق االجتماعية : الفرع الثالث 
      شهدت اؼبملكة اؼبغربية ُب السنوات األخَتة تنامي حالة الغضب ك االحتقاف الشعيب بسبب ارتفاع كلفة اؼبعيشة ك تد٘ب 

 القدرة الشرائية للمواطن ك ىو ما ساىم ُب تأـز كضعو االجتماعي ، ك ُب ىذا السياؽ يدعو اػبرباء اغبكومة 
 : للتحرؾ السريع ك امتصاص الغضب الشعيب ك ذلك عرب -  ك كخطوة استباقية –اؼبغربية 

ك ىو ما سيسهم ُب ترسيخ السلم فتح حوار اجتماعي جاد بين الحكومة و الشركاء االقتصاديين و االجتماعيين - 
 جعل من الديبقراطية التشاركية أحد أسس النظاـ 2011االجتماعي ك تعزيز اؼبسلسل الديبقراطي ، خاصة ك أف دستور 

الدستورم للمملكة من خبلؿ مشاركة الفاعلُت االجتماعيُت ُب بلورة السياسات العمومية ك تفعيلها ك تقييمها كما ىو 
  .13مسطر ُب الفصل 

ّٔدؼ توفَت موارد بشرية كفؤة تستجيب ؼبتطلبات العرض تعزيز فرص الشغل و اطالق استراتيجية وطنية للتشغيل -
 .خصوصا عرب تكوين جيد ك ربسُت قباعة برمج انعاش التشغيل 
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اجراء اصالح جوىري للنظام الصحي و ضمان تغطية صحية للجميع و الرفع من مخصصات ميزانية وزارة الصحة - 
ك توسيع العرض الصحي  باإلضافة أب تنمية سياسة القرب خصوصا باعبهات اؼبعزكلة اليت ال تستفيد بشكل كاؼ من 

 .اػبدمات الصحية 
ك ذلك بإطبلؽ نقاش موسع مع الشركاء ضرورة التسريع بإصالح قطاع التقاعد الذي يعاني جملة اختالالت -

 .االقتصاديُت ك االجتماعيُت من  أجل كضع اصبلح شامل لنظاـ التقاعد 
خصوصا ُب ؾباؿ العمل ك الولوج أب اؼبناصب السياسية ك بذل جهود اضافية في مجال المساواة بين الجنسين -

 .1االعًتاؼ بدكر النساء اؼبنتخبات ك النساء القركيات ُب التنمية 
من خبلؿ اعتماد مقاربة جديدة تركز على تفاعلية اؼبعلمُت ك تعزيز مهاراهتم اػباصة اعادة تأىيل نظام التربية و التعليم - 

ك منحهم الفرص إلبراز ابداعاهتم ك ابتكاراهتم ، مع ضركرة ذباكز العديد من التحديات اليت ترتبط أساسا بضعف األداء 
 .2 (صعوبة الولوج لسوؽ الشغل )أك اػبارجي  (ارتفاع معدؿ اؽبدر اؼبدرسي ك معدؿ التكرار)الداخلي للنظاـ الًتبوم 

 ك مواكبة التحوؿ الديبقراطي الذم البرط فيو اؼبغرب تسريع اصالح العدالة كشرط أساسي إلرساء دولة الحق و القانون-
، ك يستلـز ذلك توطيد استقبلؿ السلطة القضائية ك زبليق منظومة العدالة ، ك تعزيز ضباية القضاء للحقوؽ ك اغبريات ، ك 

.  3االرتقاء بفعالية ك قباعة القضاء ك امباء القدرات اؼبؤسساتية ؼبنظومة العدالة ك ربديث االدارة القضائية
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 :   خالصة الفصل 
 أب الثورة اليت كاف يبكن أف يسهل انفجارىا كضع اجتماعي صعب ، جية باعبزائر ك اؼبغرب ركة االحتجااّبٓب تفض       

كيف يتكيفاف مع متطلبات اؼبرحلة خبطوات ا  بعد أف عرؼ النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب السيطرة على األكضاعحيث استعاد
قبحت ُب استيعاب اغبركة االحتجاجية ك غضب الشارع ، ك بدت مقاربتهما االصبلحية مبوذجية ُب سياؽ عريب استباقية 

طبعو تعنت النظم ُب مواجهة مطالب شعؤّا ، مع ذلك ينبغي على النظامُت بذؿ ؾبهودات أكثر جدية خاصة ك أف 
مبادراهتما االصبلحية كانت كال تزاؿ موسومة بالًتدد بُت أفق ديبقراطي يفرضو البحث عن الشرعية ك استمرار الدعم الدكٕب ، 
ك خصائص نظاـ سياسي مغلق ُب جوىره رغم انفتاحو على بعض أشكاؿ الديبقراطية ، ففي ظل اؼبتغَتات اعبديدة ُب الدكؿ 

العربية بدأت ترتفع أصوات ُب األكساط السياسية ك الثقافية ك االعبلمية ُب كبل البلدين متسائلة بنوع من التشكيك ىل 
اؼبغرب ك اعبزائر ؿبصناف حقا من رياح التغيَت الذم جرؼ تونس ك مصر ك ليبيا ك مرشح عبرؼ أنظمة عربية أخرل ؟ ، أـ 
أف تأثَتات ىذا التغيَت قد ذبرب اؼبلك اؼبغريب ك الرئيس اعبزائرم  ُب اؼبستقبل القريب على الوعي حبساسية اللحظة التارىبية ك 

 . يبادرا بانفتاح سياسي حقيقي 
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 اوعكاساث انتحىالث انسُاسُت انجارَت فٍ 

 انمىطــــقت انمغاربُـــت عهً عالقاث دونها 

 بانقىي انكبري و سُىارَىهاتها انمستقبهُت 

 

 
 



 

 

     ٓب يقتصر تأثَت التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية على اؼبشهد السياسي اؼبغاريب فحسب ، بل تعداه ليأخذ 
، اذ تستأثر " الواليات اؼبتحدة "ك"االرباد األكركيب "بعدا مهما ُب السياسة اػبارجية ك مواقف القول الكربل ك على رأسها 

اؼبنطقة اؼبغاربية اليت تعد مركز ربديد اذباىات مستقبل اؼبنافسة الدكلية باىتماـ خاص ُب االسًتاتيجية األكركبية ك األمريكية 
سواء لتحقيق اؽبيمنة أك لبلستفادة من ثركاهتا ك موقعها اعبيوسًتاتيجي ، أك الستخدامها كوسيلة لكبح صباح القول اؼبنافسة 

، لذا ترل ىذه القول أف ما هبرم ُب اؼبنطقة اؼبغاربية فرصة تارىبية لئلبقاء على ىيمنتها ك توسيع دائرة مصاغبها اغبيوية 
....  ُب صيغ جديدة ك ؾباالت ـبتلفة سياسية ، اقتصادية ، أمنية 2011فعملت على تعميق عبلقاهتا بدكؿ اؼبنطقة بعد 

اْب ، ك سارعت باؼبقابل للتحرؾ ك اغبد من التداعيات السلبية ؽبذه التحوالت على مصاغبها ك نفوذىا باؼبنطقة ، على ضوء 
لبحث انعكاسات التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية على عبلقات دكؽبا المبحث األول ذلك سيخصص 

 لعرض انعكاسات التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية على المبحث الثانيباالرباد األكركيب ، ُب حُت سيخصص 
 فسيتم فيو عرض السيناريوىات اؼبستقبلية ؽبذه التحوالت المبحث الثالثعبلقات دكؽبا بالواليات اؼبتحدة األمريكية ، أما 

 . السياسية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 انعكاسات التحوالت السياسية الجارية في المنطقة المغاربية على عالقات دولها باالتحاد األوروبي : المبحث األول 

     ينظر األكركبيوف للمنطقة اؼبغاربية ُب أحسن األحواؿ على أهنا بئر نفط ك سوؽ ضخمة ك يركهنا ُب أسوأ األحواؿ بيئة 
مضطربة ك خطرة ، لذلك فإف الوصوؿ أب النفط ك اخًتاؽ األسواؽ ك اؼبصاّب األمنية نبا العامبلف اللذاف أثرا أب حد بعيد 

معتمدة مسميات ك –ُب صوغ السياسات األكركبية ذباه ىذه اؼبنطقة ، فخبلؿ العقود اؼباضية سعت السياسات األكركبية 
الطاقة ك األسواؽ ك األمن ، أما األىداؼ األخرل مثل الًتكيج للديبقراطية ك :  أب ربقيق األىداؼ نفسها –مشاريع ـبتلفة 

اؼبذكرات )حقوؽ االنساف ك حل النزاعات فغالبا ما كانت تأٌب أب ذكرىا الوثائق الرظبية الصادرة عن االرباد األكركيب 
، ك تبدك تلك اؼبساعي األكركبية جلية  (االعبلمية للهيئة األكركبية ، ك اعبلنات آّالس األكركبية ، ك قرارات الربؼباف األكركيب 

، ك السياسة اؼبتوسطية  (1989-1973)العريب –، ك اغبوار األكركيب  ( 1992-1972)ُب السياسة اؼبتوسطية الشاملة 
-2004)، ك  سياسة اعبوار األكركبية  (2008-1995)اؼبتوسطية -، ك الشراكة األكركبية (1996-1990)اؼبتجددة 
، ك ُب بعض األحياف كاف هبرم انتهاج سياستُت أك ثبلث  (2012-2008)، ك أخَتا االرباد من أجل اؼبتوسط  (2012

 .1سياسات متداخلة ُب اف معا 
     اتضح أف ىذه السياسات ٓب تكن هتدؼ لتشجيع االصبلح ُب حوض اؼبتوسط اعبنويب بل تشجيع النظاـ ك االستقرار ، 
ك لتحمي أكركبا نفسها من انعداـ األمن احملتمل ك اهباد بيئة أقل اضطرابا ُب اؼبناطق األقرب خارج حدكدىا ، فعلى جبهة 

 اؼبتوسطية ـبيبة اذ ٓب تنخرط دكؿ اؼبغرب العريب ُب اصبلحات جدية ك –االصبلح السياسي كانت نتائج الشراكة األكركبية 
استمر االرباد األكركيب ُب التعاطي مع أنظمة سلطوية ، ك يعود ذلك أب تفضيل االرباد األكركيب األمن على حساب 

، فلم تطبق قط الشرطية السياسية اليت ىي جزء ال يتجزأ من " مأزؽ الديبقراطية ك األمن "االصبلح السياسي اؼبعركؼ ب 
اتفاقات التعاكف ، ك األسوأ أف بعض القادة األكركبيُت ذىب أب حد الثناء على التقدـ الذم حققتو ُب ىذه اؼبنطقة بعض 

 .األنظمة اؼبغاربية كالنظاـ التونسي بقيادة بن علي 
     انطبلقا من ىذه اػبلفية جاءت موجة االحتجاجات الشعبية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية لتفرض على االرباد األكركيب أب اعادة 
النظر ُب سياساتو السابقة ك تكييفها انسجاما مع الواقع اعبديد الذم برز ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العآب العريب ككل ، ك فيما 

 ك االسًتاتيجيات اعبديدة اؼبنتهجة من قبل االرباد االكركيب 2011يلي عرض لواقع العبلقات األكركبية اؼبغاربية ما بعد 
 : للتكيف مع اؼبعطيات اعبديدة 
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 المغاربية –العالقات السياسية األوروبية : المطلب األول 
      كضعت االحتجاجات الشعبية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية عبلقات االرباد األكركيب باألنظمة اؼبغاربية ك العربية برمتها موضع 
التساؤؿ ، فشعر بأف عليو أف هبارم الديناميات اعبديدة ك ىو ما دفعو أب اعادة التفكَت ُب اسًتاتيجيتو ذباه اؼبنطقة ، ك 

الشراكة من " ربت عنواف 2011ذبلى ذلك من خبلؿ ما كرد ُب بياناف صدرا عن اؽبيئة األكركبية نشر األكؿ شهر مارس 
" استجابة جديدة عبوار متغَت " ربت عنواف  2011، ُب حُت نشر الثا٘ب شهر مام " أجل الديبقراطية ك االزدىار اؼبشًتؾ 

تعزيز "  ، أب جانب رزمة معونات باسم 2011 مليوف يورك لعاـ 22، ك جرل انشاؽ مرفق للمجتمع اؼبد٘ب جديد بقيمة 
 ، كما قدـ اقًتاح بإنشاء 2012 مليوف أكرك لعاـ 285 ك 2011 مليوف يورك لعاـ 65بقيمة " الشراكة ك النمو الشامل 

 :   1صندكؽ أكركيب للديبقراطية 
 ستقـو على أساس التفاضل ك :الشراكة من أجل الديمقراطية و االزدىار المشترك مع حوض المتوسط الجنوبي -أ

التحوؿ الديبقراطي ك بناء اؼبؤسسات ، ك شراكة أقول مع الشعب ، ك مبو : الشركط ك اؼبساءلة اؼبتبادلة على ثبلثة عناصر 
ال ينبغي أف " أف االرباد األكريب 2011 مارس 8مستداـ ك شامل ، ك ُب ىذا السياؽ أكد بياف اؽبيئة األكركبية الصادر ُب 

 أف يدعم رغبة الشعب من خبلؿ خطوة نوعية أب األماـ ضمن "، بل عليو  " يكوف مشاىدا متفرجا أماـ اغبوادث اعبارية ُب اعبوار اعبنويب

، ك يقًتح البياف  " الديبقراطية ك حقوؽ االنساف ك العدالة االجتماعية ك اغبوكمة اعبيدة ك حكم القانوف: التزاـ مشًتؾ بالقيم اؼبشًتكة 
اؼبزيد ُب مقابل " بشكل أكثر عمومية مقاربة جديدة على أساس اغبوافز ك على اؼبزيد من التفاضل ، ك تسمى ىذه اؼبقاربة 

 .ك ىي تكافئ االصبلح األسرع دبزيد من الدعم ُب اؼبساعدات ك التجارة ك اؼبكانة اؼبتقدمة" اؼبزيد 
 جعلت االحتجاجات الشعبية ُب اؼبنطقة :مراجعة لسياسة الجوار األوروبية : استراتيجية جديدة لجوار متغير -ب

اؼبقاربة اعبديدة "اؼبغاربية ك العربية من قضية مراجعة سياسة اعبوار األكركبية أكثر اغباحا ك الزامية ، ك أكد البياف األكركيب أف 
هبب أف تقـو على اؼبساءلة اؼبتبادلة ك على التزاـ مشًتؾ للقيم العاؼبية ك درجة أعلى من التفاضل ، ك بناء شامل للمؤسسات ، ك على 

، ك  "ال يسعى أب فرض مبوذج أك كصفة جاىزة لئلصبلح السياسي" ، ك يضيف البياف أف االرباد األكركيب " ديبقراطية الزامية ك عميقة 
 :من أجل ربقيق األىداؼ اؼبعلنة يدعم االرباد األكركيب تأسيس صندكؽ أكركيب للديبقراطية ك مرفق دعم آّتمع اؼبد٘ب

يهدؼ االرباد األكركيب من خبلؿ دعم ىذه األداة أب دعم منظمات آّتمع اؼبد٘ب ُب اؼبنطقة : مرفق دعم آّتمع اؼبد٘ب -
اؼبغاربية ك صقل قدرهتا على اؼبدافعة ك اؼبناصرة ، ك تطوير امكاناهتا ؼبراقبة االصبلح ك تطبيق ك تقوٙب برامج االرباد األكركيب ، 
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ك ىو ما من شأنو سبكُت منظمات آّتمع اؼبد٘ب اؼبغاربية من اؼبسانبة ُب صنع السياسات ك مساءلة اغبكومات ك ضماف 
 . توجيو النمو االقتصادم كبو التخفيف من الفقر ك النمو الشامل 

زبتلف ىذه األداة عن مرفق آّتمع اؼبد٘ب ألهنا تسعى أب تشجيع انشاء منظمات ؾبتمع : الصندكؽ األكركيب للديبقراطية -
مد٘ب ، ك توفَت اؼبساعدات للنقابات ك سواىا من الفاعلُت االجتماعيُت مثل اؼبنظمات غَت اغبكومية غَت اؼبسجلة ، ك ال 

تزاؿ ىذه األداة قيد النقاش فلم ربشد بعد ما يكفي من التأييد اذ يشكك كثَت من احملللُت ُب قيمتها اؼبضافة قياسا باألدكات 
 2007اليت أنشأت ُب عاـ " األداة األكركبية من أجل الديبقراطية ك حقوؽ االنساف " القائمة مثل اؽبيئة القديبة اؼبسماة 

  . 1لدعم الًتكيج للديبقراطية
 الجزائرية –العالقات السياسية األوروبية : الفرع األول  

على موضوع اؼبشركطية السياسية ك خصوصا -كغَتىا من الدكؿ األخرل -      ركز االرباد األكركيب ُب عبلقاتو باعبزائر 
موضوعي حقوؽ االنساف ك اغبكم الراشد ، ك يظهر ذلك ُب نص اؼبادة الثانية من اتفاقية الشراكة اؼبوقعة بُت الطرفُت ك اليت 

احًتاـ اؼببادئ الديبقراطية ك اغبقوؽ األساسية لئلنساف يعد مصدر اؽباـ لسياسات الطرفُت الداخلية ك الدكلية "  أشارت صراحة أب أف 

، كقد أظهرت الدبلوماسية اعبزائرية ربفظا على سياسة اعبوار األكركبية اليت أطلقت عاـ  " كما يشكل عنصرا أساسيا ؽبذا االتفاؽ
 ك ٓب تنضم بعد اليها معتربة أهنا مقيدة سيما ُب ؾباؿ السياسة الداخلية للدكؿ الراغبة ُب االنضماـ اليها ، كما 2004

اعتربت أف عدـ كجود تشاكر مسبق مع ـبتلف األطراؼ يتناَب مع ركح الشراكة بُت الضفتُت الشمالية ك اعبنوبية ، فضبل عن 
 ذلك انتقدت اعبزائر سياسة اؼبشركطية أك ما يطلق عليها ب 

ك اعتربهتا مذلة ك مهينة مضيفة أف التطور الديبقراطي ىو مطلب داخلي يتم التعامل معو ؿبليا " سياسة اعبزرة ك العصا " 
 .بعيدا عن أم ضغوط دكلية 

 باعبزائر أب ربصُت نفسها من ىذا اػبطر 2011      دفعت االضطرابات اليت شهدهتا اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية مطلع العاـ 
بتقدٙب تنازؿ اسًتاتيجي أال ك ىو ابداء رغبتها  باالنضماـ لسياسة اعبوار األكركبية  ، حيث شاركت ُب اللقاء األكؿ 

اؼبخصص ؼبراجعة ىذه السياسة ك قامت خبللو بعرض نظرهتا ك طالبت بإدراج مبادئ تتعلق باؼبركنة ك تقدٙب ـبططات على 
 ك اليت ىدفت العتماد خطة عمل 2012 جانفي 24أساس الطلب ك ليس العرض ، لتنطلق أكٔب احملادثات بُت الطرفُت ُب 

، أب جانب ذلك أبدت اعبزائر حسن النية عن طريق تفعيل 2مشًتكة سبهد النضماـ اعبزائر الرظبي لسياسة اعبوار اعبديدة 
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اللجنة الفرعية للشراكة ُب ؾباؿ اغبوار السياسي الذم بدأ باستقباؿ عبنة االرباد األكركيب ؼبراقبة سَت االنتخابات التشريعية ُب 
 ، ىذا اؼبوقف الذم عرب عن انسجاـ ُب الرؤل بُت اعبزائر ك االرباد األكركيب الذم أشاد حبسن سَت 2012مام 

 (Spring)دعم الشراكة كاإلصبلح كالنمو الشامل  ، ك ُب اطار برنامج  *االصبلحات ُب اعبزائر ك ربسن األكضاع فيها 
 ، إٔب ةاالقتصادمموجهة لدعم االصبلحات السياسية ك    مبليُت أكرك20مالية  بقيمة  استفادت اعبزائر من  مساعدة

 .1 جانب تعزيز سيادة القانوف دبا ُب ذلك الوصوؿ إٔب العدالة كتعزيز مكافحة الفساد
خبلؿ االجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بُت اعبزائر ك "  رمطاف لعمامرة "       أكد كزير الشؤكف اػبارجية ك التعاكف الدكٕب 

 ضركرة أف يتخذ الطرؼ األكركيب ُب عبلقاتو مع اعبزائر امتيازين ىامُت 2015 جواف 3االرباد األكركيب اؼبنعقد بربككسل ُب 
يتعلقاف بدكرىا كفاعل أساسي ُب اغبفاظ على االستقرار باؼبنطقة ك كوهنا فبونا موثوقا بالغاز لبلرباد األكركيب ، ك كاف موقف 

ال " السيد لعمامرة حاظبا فيما يتعلق باالحًتاـ اؼبتبادؿ مؤكدا على ضركرة عدـ الرجوع أب ىذه اؼبسألة ، ك قاؿ ّٔذا الصدد 

، ك قاؿ ُب تعقيبو على مبلحظات االرباد " نقبل التوجهات اليت تصب ُب سياؽ التدخل ك الشراكة ك لن تقـو على حساب السيادة 
ُب " لعمامرة " ، كما انتقد  " كبن كبًـت شريكنا ك نطلب منو بل نطالبو بأف وبًـت سيادتنا" األكركيب حوؿ حقوؽ االنساف ُب اعبزائر 

 ، ك خببلؼ ذلك اعترب 2 " اؼبمارسة العقيمة لتصنيف البلداف حسب درجة انصياعها لؤلكامر األكركبية" اطار سياسة اعبوار األكركبية 
االرباد األكركيب أف االجتماع التاسع ّٓلس الشراكة سيساىم ُب اعطاء دفعة جديدة للحوار السياسي ك تعزيز عبلقاتو مع 

اعبزائر على أسس ك قيم مشًتكة ، كما أثٌت على جهود الدبلوماسية اعبزائرية ازاء األزمة الليبية ك تفاعلها االهبايب مع ـبتلف 
، سيقف  ف ُب تشكيل حكومة كحدة كطنيةكحاؿ قبح اللييبمؤكدا أنو ُب  األطراؼ اؼبتصارعة ك متابعة اغبوار القائم بينها 

 االرباد معهم كسيدعم انطبلقة مسَتة ليبيا اعبديدة
3. 

 المغربية –العالقات السياسية األوروبية : الفرع الثاني 
     يعد اؼبغرب شريكا رئيسيا لبلرباد األكركيب باؼبنطقة اؼبغاربية  ك قد أشاد دببادرات االصبلح الدستورم ك السياسي اليت 
أطلقها اؼبلك اؼبغريب ؿبمد السادس عقب اندالع موجة االحتجاجات الشعبية ُب مناطق متفرقة من اؼبملكة مطلع العاـ 
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اؼبمثلة أثنت  2011 جويلية 2ُب  ، ك  حات االصبلق على استعداده للمساعدة ُب تنفيذ ىذقجدد تأكيدك   ،2011
 بالنتيجة اإلهبابية "ستيفاف فوؿ"اؼبفوض اؼبكلف بسياسة اعبوار األكركبية   ك"كاثرين آشتوف" لبلرباد األكركيبالسامية 

أرسل االرباد األكركيب بعثة  ، ك الستفتاء بشأف الدستور اعبديد الذم تضمن اإلصبلحات اؼبقًتحة من اؼبلك ؿبمد السادسؿ
  .2011  نوفمرب25من اػبرباء لتقييم االنتخابات الربؼبانية اليت أجريت ُب 

- 2011للفًتة اؼبخصصة لو بلغت اؼبيزانية التقريبية يعترب اؼبغرب أكرب اؼبستفدين من اؼبساعدات اؼبالية األكركبية اذ      
 ، ك 2010- 2007للفًتة اؼبخصصة باؼبقارنة مع اؼبيزانية % 20 مليوف يورك، فبا يبثل زيادة بنسبة "580,5"  2013

 اغبوكمة اعبيدة كحقوؽ اإلنساف كضباية البيئة تطوير السياسات االجتماعية كربديث االقتصاد كالدعم اؼبؤسساٌب كتستهدؼ 
ك ُب اطار برنامج ، 1 على دعم إضاُب ُب إطار آلية اعبوار للمجتمع اؼبد٘ب كبرنامج يراظبوس موندكساؼبغرب ، كما حصل 

لدعم   مليوف أكرك اضافية للمغرب80خصص االرباد االكركيب مبلغ  (Spring)الشراكة ك االصبلح ك النمو الشامل 
  . 2 حقوؽ االنساف ك قطاعات عدة كالتعليم ك الصحة

 ك بعد مفاكضات مطولة أصبح اؼبغرب أكؿ بلد متوسطي يوقع اتفاؽ شراكة مع االرباد األكركيب 2013 جواف 7ك ُب      
خاصة حبرية التنقل ، ك هتدؼ ىذه الشراكة اعبديدة أب ادارة حركة األشخاص بفعالية أكرب ك تطوير التعاكف ُب قضايا اؽبجرة 

 صادؽ ؾبلس الشراكة بُت اؼبغرب 2013 ديسمرب 16 ، ك ُب 3عرب استحداث أدكات جديدة ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية 
ك االرباد األكريب ُب دكرتو اغبادية عشر اؼبنعقدة بربككسل على برنامج عمل لتفعيل الوضع اؼبتقدـ بُت اؼبغرب ك االرباد 

 ، ك يعد ىذا اؼبخطط خارطة طريق ُب اذباه التوصل أب شراكة أكثر تقدما ك اطارا أكسع 2017-2013األكركيب للفًتة 
لتعزيز العبلقات الثنائية بغية تعميق التعاكف السياسي ك ربقيق مستول أعلى من االندماج االقتصادم ، ك سيتيح ىذا 

اؼبخطط  بشكل عملي تشجيع كضع ك تنفيذ السياسات ك التدابَت الرامية أب تعزيز ك توطيد دكلة اغبق ك الديبقراطية ك 
حقوؽ االنساف ك النمو االقتصادم ك التشغيل ك التماسك االجتماعي ك التقليص من الفقر ك ضباية البيئة ، دبا يسهم ُب 

 . 4ربقيق اؽبدؼ طويل األمد للتنمية اؼبستدامة اؼبنشودة 
 التونسية –العالقات السياسية األوروبية : الفرع الثالث 
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من خبلؿ إجرائو ّٓموعة لتونس بشكل سريع عن دعمو السياسي عقب سقوط نظاـ بن علي أعرب االرباد األكركيب      
 فيفرم 14ُب " كاثرين أشنت " لبلرباد األكركيب الرفيعة اؼبستول دبا فيها الزيارة األكٔب للممثلة الساميةك  اؼبنتظمة من الزيارات

 كرئيس الربؼباف األكركيب "باركزك"زيارة رئيس اؼبفوضية أعقبتها ، كقد اندالع الثورة أسابيع  على  بضع بعد مركر أم 2011
ًب حشد كافة اآلليات اؼبالية اػباصة باالرباد األكركيب بسرعة ّٔدؼ  كك عدد ىاـ من اؼبوظفُت السامُت ،  " جرزم بوزيك"

البلجئُت األعداد اؽبائلة من  كجرل تقدٙب دعم إنسا٘ب مهم ؼبساعدة تونس على مواجهة  ،االستجابة للتحديات اعبديدة
قاـ االرباد األكركيب بتوفَت الدعم اؼبباشر لتحضَت االنتخابات من خبلؿ تقدٙب اؼبساعدة الليبيُت الفارين من القتاؿ ، كما 

  . 1 الفنية إٔب السلطات االنتقالية كالدعم اؼبباشر ؼبنظمات آّتمع اؼبد٘ب
 لضماف 2011شهر سبتمرب  دشن االرباد األكركيب شكبل جديدا من التعاكف مع تونس من خبلؿ انشاء فريق عمل     

تنسيق أفضل مع السلطات التونسية اعبديدة ك تقدٙب الدعم ؽبا ُب اطار مساعيها الرامية لبناء نظاـ حكم ديبقراطي ك القياـ 
 مليوف سنة 240بإصبلحات اقتصادية عميقة ، ك قد خصص االرباد األكركيب مساعدات مالية معتربة لتونس قدرت ب 

 مليوف أكرك ، كما استفادت تونس من دفعة كبَتة لئلقراض من 400 لتصل أب 2013 ك عمد ؼبضاعفتها سنة 2011
 ك ُب اطار  برنامج الشراكة ،  2 2013-2011بنك االستثمار األكركيب خبلؿ الفًتة 

 مليوف إلصبلح النظاـ 25 مبلغ 2012خصص االرباد األكركيب شهر أكتوبر  (Spring)ك االصبلح ك النمو الشامل 
 مليوف أكرك لدعم 100، ك مبلغ أكرك  3القضائي ك تقدٙب الدعم التقٍت للمؤسسات القضائية ك تدريب القضاة ك احملامُت 
 .االنتقاؿ الديبقراطي ك تطوير قدرات منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك انعاش االقتصاد 

  2012     أشبرت االتصاالت السياسية اؼبكثفة بُت الطرفُت بالتوقيع على خطة العمل اعبديدة لشراكة متميزة شهر نوفمرب 
، كاحًتاـ كتعزيز  ، كخاصة فيما يتعلق بسيادة القانوف كاغبكم الرشيد  تعزيز التزامات كبل الطرفُت ُب صبيع آّاالتتستهدؼ

رافق لتنفيذ اإلصبلحا القطاعية ك التجارة كالقضايا االجتماعية ك االقتصاد ك ، ك حقوؽ اإلنساف
ي
  ، ك 4ت  الدكر األكركيب اؼب

ك اليت تضبط احملاكر الرئيسية ك " االطار اؼبوحد للدعم "  صادقت اؼبفوضية األكركبية على كثيقة 2014 جويلية 25ُب 
االصبلحات االجتماعية ك :  ، ك زبص ىذه آّاالت كل من 2015-2014ؾباالت التعاكف مع تونس خبلؿ الفًتة 

العدالة ك دكلة القانوف : االقتصادية من أجل دعم النمو الشامل ك القدرة التنافسية ك االندماج ، ك دعم مقومات الديبقراطية 
ك اغبوكمة ك التنمية اعبهوية ك احمللية اؼبستديبة ك التماسك االجتماعي ، ك باإلضافة أب ىذه احملاكر سيتواصل الدعم ؼبساندة 

منظمات آّتمع اؼبد٘ب ك السلطات احمللية ك تطوير القدرات اؼبؤسساتية ُب اطار ربقيق أىداؼ برنامج العمل ، ك على 
 127:  مليوف أكرك لتونس متأتية من أليات التمويل التالية 200 رصد االرباد األكركيب 2014مستول الدعم اؼبإب لسنة 
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 مليوف أكرك بعنواف 33، ك  (Spring) مليوف أكرك بعنواف آلية التمويل 50مليوف أكرك بعنواف الربنامج التوجيهي الوطٍت ، 
  . 1آلية االستثمار للجوار 

  الليبية –العالقات السياسية األوروبية : الفرع الرابع 
     يسعى االرباد األكركيب للعب دكر ريادم ُب ليبيا عقب سقوط نظاـ القذاُب اذ باشر اجراءات فورية ؼبعاعبة االحتياجات 

العاجلة ك لدعم العملية االنتقالية اعبارية فيها ، معتمدا على ؾبموعة شاملة من اؼبشاريع طويلة اآلجاؿ ترتكز على دعم 
  22، ك ُب 2االدارة العامة ك األمن ك التحوؿ الديبقراطي ك آّتمع اؼبد٘ب ك اػبدمات االجتماعية ك اؽبجرة غَت الشرعية 

ُب أكؿ زيارة ؽبا أب طرابلس بدعم " كاثرين أشتوف "  تعهدت  مسؤكلة السياسة اػبارجية ُب االرباد األكركيب 2011مام 
آّلس الوطٍت االنتقإب ك حبثت مع قادتو مستقبل ليبيا ما بعد القذاُب كما أشرفت على االفتتاح الرظبي ؼبكتب االرباد 

 مليوف أكرك 80،5 أنفق االرباد األكركيب مساعدات  انسانية بقيمة 2011ك  خبلؿ مرحلة الصراع عاـ  األكركيب ببنغازم ،
 20133-2012 مليوف أكرك خبلؿ الفًتة 68 مليوف أكرك ، ك  39، كما قدـ مساعدات ىامة خبلؿ ذات السنة بلغت 

 28 لدعم العملية الديبقراطية ، % 45:  مليوف موزعة كما يلي 44 ك 36 ما بُت 2015-2014، ك خصص للفًتة 
 لدعم منظمات آّتمع % 11 لقطاع الصحة ، ك % 16 لدعم البراط الشباب ُب اغبياة االجتماعية ك االقتصادية ، %

  . 4اؼبد٘ب 
 ك كفر اؼبساعدات الفنية للسلطات 2012 جويلية 7      أرسل االرباد األكركيب بعثة ؼبراقبة انتخابات اعبمعية التأسيسية ُب 

الليبية لتنظيم االنتخابات الربؼبانية ، ك خلصت البعثة األكركبية اؼبكلفة دبراقبة االنتخابات أب أف العملية االنتخابية سبت 
كما أطلق ، "باعبهود اؼببذكلة من قبل السلطات الليبية " كاترين أشتوف " بنجاح كما أشادت اؼبمثلة العليا لبلرباد األكركيب 

 مبليُت أكرك يستهدؼ نشر مبادئ الديبقراطية ك اغبكم الراشد ك 10االرباد األكركيب برنامج دعم األمن ك العدالة ك رصد لو 
  ، باإلضافة أب ذلك أطلق سلسلة من الربامج الرامية لبناء منظمات آّتمع اؼبد٘ب ُب ليبيا ك خلق بيئة خلق ثقافة ديبقراطية

لييب حوؿ – نظم االرباد األكركيب منتدل أكركيب 2012مواتية تسمح بإشراكها ُب اغبوار السياسي اعبارم ، ك ُب شهر مام 
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 ، ك قد أشبرت كثافة 1آّتمع اؼبد٘ب ُب طرابلس ك بنغازم أبرز فيو سبل استفادة اؼبنظمات الليبية من دعم االرباد األكركيب 
االتصاالت بُت السلطات الليبية ك االرباد األكركيب ك تعهد ىذا األخَت دبساعدة ليبيا على االندماج ُب آّتمع الدكٕب بإعبلف 

 . 2 نيتها ُب االنضماـ لبلرباد من أجل اؼبتوسط كعضو مراقب 2013السلطات الليبية شهر جانفي 
، فربيطانيا ؽبا طموحات  (فرنسا ، بريطانيا ، ايطاليا ، أؼبانيا )     تشكل ليبيا ؾباال حيويا لصراع الدكؿ األكركبية الكربل 

بالعودة أب  اؿ افريقيا من بوابة ليبيا كما أف ؽبا مصاّب اقتصادية كربل بليبيا ك تريد لشركاهتا ك مستثمريها أف يكوف ؽبم 
موطئ قدـ ببلد بو فرص جيدة لبلستثمار ُب حاؿ توفر األمن ، ُب حُت أف أؼبانيا ك رغم ؿبدكدية طموح سياستها اػبارجية 
ذباه  اؿ افريقيا ك ليبيا لكنها تطمح للمنافسة االقتصادية ك الدخوؿ كشريك مهم إلفريقيا عرب ليبيا ، أما ايطاليا ك اليت تعد 
البلد األقرب تارىبيا ك اقتصاديا ك أمنيا لليبيا فهو غارؽ ىو األخر ُب مشاكلو السياسية اليت ٓب تنتو من قرابة العشرين عاما ، 
ك سيؤدم ضعف النظاـ السياسي االيطإب أب اضعاؼ الدكر االيطإب بليبيا ، ك يبدكا أف اؼبشركع الفرنسي ىو األخطر كونو 
يقـو باألساس على توتَت اؼبنطقة ك جعلها ؿبل اهتاـ دائم خاصة اذا ما علمنا أف فرنسا أعاقت ربالف اغبكومة اؼبالية ك بعض 

على ضرب قواعد التنظيم بشماؿ مإب ، بل ك حاكلت دفع ليبيا لدفع - ك اؼبتضررة من تنظيم القاعدة-القبائل بشماؿ مإب 
 .3ك ربمل فاتورة حرّٔا ُب مإب 

دفع االضطراب األمٍت الذم تشهده ليبيا باالرباد األكركيب أب سحب موظفيو بشكل مؤقت من العاصمة الليبية       
 مليوف لييب  تضرركا من النزاع القائم ، ك قد خصص 2،4ك قدرت اؼبنظمات االنسانية الدكلية أف أزيد من   طرابلس ،

، ك ُب آّموع خصص ستة مبليُت يورك لتمويل اؼبساعدات اإلنسانية اؼبمنوحة للمتضررين االرباد األكركيب شهر أكت اؼباضي 
، كما تابع باىتماـ بالغ  اؼبفاكضات 4 مليوف أكرك منذ اندالع النزاع منتصف العاـ اؼباضي 8،7االرباد األكركيب ما يقارب 

بُت األطراؼ اؼبتصارعة ُب ليبيا ك لعب دكرا ىاما ُب دفعها باذباه ربقيق اتفاؽ شامل ، ك قد أشادت مسؤكلة السياسة 
بتوقيع أطراؼ اغبوار الوطٍت اللييب ُب الصخَتات باألحرؼ األكٔب على " فيدريكا موغَت٘ب " اػبارجية ُب االرباد األكركيب 

ُب بياف " موغَتيٍت " ، ك قالت "خطوة كبَتة كبو ربقيق االستقرار ك السبلـ ُب ليبيا " اؼبسودة األفبية للحل السياسي ك اعتربتو 
االتفاؽ الذم ًب بُت ؾبلس النواب ك اؼبمثلُت اؼبستقلُت عن "  جويلية اؼباضي على موقع االرباد األكركيب أف 12صدر عنها يـو 

، ك أكدت التزاـ "مصراتة يضع حبل سلميا لؤلزمة اليت شهدهتا ليبيا ، ك اليت تسببت خبلؿ العاـ اؼباضي ُب انقساـ ك معاناة الشعب اللييب 
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-"ENP Package – Libya" , Op., Cit , PP. 2-5 . 
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  -" Réponse de l'UE au Printemps arabe: état des lieux deux ans après " , Op., Cit , P. 8. 
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االرباد األكركيب بدعم حكومة الوفاؽ الوطٍت عند االنتهاء من تشكيلها ، كما جددت تعهد االرباد األكركيب باؼبساعدة ُب 
 .1بناء اؼبؤسسات ك السلطات احمللية ك استئناؼ تقدٙب اػبدمات 

 المغاربية –العالقات االقتصادية األوروبية : المطلب الثاني 
 أف الشراكة االقتصادية ىي حجر األساس  مع دكؿ حوض جنوب 2011      أكد بياف اؽبيئة األكركبية الصادر شهر مام 

اؼبتوسط ك خباصة دكؿ اؼبغرب العريب ، ك جدد أنبية التعاكف الصناعي ك التنمية الريفية ك النمو الشامل ك االستثمارات 
تتزامن مع تفكيك تدرهبي غبواجز " منطقة ذبارية حرة عميقة ك شاملة " اؼبباشرة ك العبلقات التجارية ، ك قد اقًتح اقامة 

حيز مشًتؾ للمعرفة ك " التعريفة اعبمركية ك ربقيق تكامل اقتصادم تدرهبي ، ك يكمل ىذا اؽبدؼ التطوير اؼبقًتح ؿ 
 اىتماما خاصا بتشجيع اؼبشاريع الصغَتة 2011 مارس 8، كما أبدل البياف الثا٘ب الصادر عن اؽبيئة األكركبية ُب " االبتكار 

ك اؼبتوسطة ك اهباد فرص العمل ك زيادة القركض اليت يقدمها الصندكؽ األكركيب لبلستثمار ، ك توسيع عمل اؼبصرؼ األكركيب 
لئلنشاء ك التعمَت ُب دكؿ اؼبنطقة اؼبغاربية ، كما أكد البياف ُب مبلحظة نقدية أف االرباد من أجل اؼبتوسط ٓب وبقق النتيجة 
اؼبتوخاة ك أنو ُب حاجة أب االصبلح ، كي يكوف كسيطا هبمع الدكؿ ك اؼبؤسسات حوؿ مشاريع ملموسة كفقا ؼببدأ اؽبندسة 

اؼبتغَتة ، ك فيما يتعلق بقضية انتقاؿ البشر أكد االرباد األكركيب عزمو على تسهيل منح تأشَتات السفر ك تطوير شراكة 
االنتقاؿ القائمة ك تشجيع االتصاالت بُت الشعوب ، إال أف البياف ٓب يعط أم تفصيبلت ُب شأف طريقة اعماؿ ىذا اؽبدؼ 

2. 
 الجزائرية –العالقات االقتصادية األوروبية : الفرع األول 

٪ 50حصة قدرىا كىو أكرب سوؽ لصادراهتا مع متوسط تعد اعبزائر شريك اسًتاتيجي لبلرباد األكركيب حبكم مواردىا       
 % 20 أب 15 من الغاز اعبزائرم الذم يليب حوإب % 80من إصبإب ذبارهتا الدكلية  ، ك يبتص السوؽ األكركيب أكثر من 
 من النفط اعبزائرم ، ك بالنظر ألنبيتها الطاقوية % 38من احتياجات االرباد األكريب من الغاز الطبيعي ، كما يستهلك 

طورت عديد الدكؿ األكركبية كفرنسا ايطاليا اسبانيا ك الربتغاؿ عبلقات قوية مع اعبزائر باعتبارىا األكثر اعتمادا على مواردىا 
يرجع أكؿ تعامل اقتصادم بُت اعبزائر ك آّموعة األكركبية أب سنوات السبعينات من القرف اؼباضي ، ك   ، لئلشارة 3الطاقوية 

 ، أما التوقيع الرظبي على اتفاقية التعاكف ك اليت هتدؼ أب تطوير آّالُت االقتصادم ك 1972قد سبت أكٔب اؼبفاكضات سنة 
 بعد أف عربت اعبزائر عن نيتها ُب 1993 ، لتتجدد اؼبفاكضات بُت الطرفُت منذ 1976 أفريل 26االجتماعي فكانت ُب 
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التوقيع على اتفاؽ الشراكة مع االرباد األكركيب فحظيت بكرسي اؼببلحظ ذبسيدا لنيتها ُب التوقيع على االتفاؽ ك قد مرت 
اؼبفاكضات دبراحل صعبة سبيزت بالفتور أحيانا ك االنقطاع أحيانا أخرل ، ليتم التوقيع باألحرؼ األكٔب على اتفاؽ الشراكة 

 تاريخ اؼبصادقة الرظبية على االتفاؽ 2002 أفريل 22 دبقر اللجنة األكركبية بربككسل ، ليشكل 2001 ديسمرب 19يـو 
تدعيم االصبلحات ّٔدؼ عصرنة ك ربديث : دبدينة فالنس االسبانية ، ك قد سبحور اتفاؽ الشراكة اؼبوقع حوؿ النقاط التالية 

االقتصاد ، اعادة تأىيل اؽبياكل القاعدية االقتصادية ، ترقية االستثمارات اػباصة ك خاصة مناصب الشغل ، االىتماـ 
 .1باعبانب االجتماعي ، اقامة منطقة للتبادؿ اغبر 

 إٔب 2010-2007للفًتة  (NIP) كصلت مساعدات االرباد األكركيب للجزائر ُب إطار الربنامج التأشَتم الوطٍت      
 ك لت ىذه اؼبساعدات الدعم للشركات الصغَتة، كالتنويع االقتصادم، كتعزيز اؼبؤسسات اغبكومية  ، مليوف يورك184.1

يشمل ىذا اؼبلف . 2013-2011 مليوف يورك إضافية للفًتة 172 كًب زبصيص  ،كالقانونية كربسُت التعليم كمعاعبة اؼبياه
، كالنمو االقتصادم كالعمالة (البيئة كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالًتاث كالثقافة)التنمية اؼبستدامة كالثقافة : قطاعُت

 مع األكلويات انسجاما، مع الًتكيز الكبَت على الشباب، العمالة كآّتمع اؼبد٘ب (النقل كالثركة السمكية كدعم اتفاؽ الشراكة)
عن اطبلؽ " مارؾ سكوليل "  كشف سفَت االرباد األكركيب باعبزائر 2014 نوفمرب 15 ، ك ُب 2األكثر إغباحا ُب اعبزائر

 7برنامج جديد يندرج ُب اطار دعم ك تعزيز العبلقات ُب شىت آّاالت من خبلؿ كضعو افاؽ سبويل جديدة على مدار 
 مليوف أكرك 135 ، كما أكد اؼبتحدث عن زبصيص ما قيمتو 2020-2014سنوات ك ُب مرحلة سبتد ربديدا بُت 

 .  20173كمساعدات مالية لتجسيد الربنامج اعبديد لصاّب اعبزائر أب افاؽ 
      ك ُب ؾباؿ االستثمارات دعا االرباد األكركيب اعبزائر ُب العديد من اؼبناسبات أب ربسُت بيئة العمل ك تطوير اؼبنظومة 

 ُب اطار قانوف % 49/51القانونية دبا يساعد على جذب االستثمارات األجنبية ، ك قد أدل اصدار اعبزائر للقاعدة 
  أب استياء اؼبستثمرين األكركبيُت الذين اعتربكا أهنا سيؤدم أب البفاض االستثمار األجنيب اؼبباشر 2009االستثمار ُب عاـ 

 51-49 سحب القاعدة "عبد السبلـ بوشوارب"اؼبناجم  ك أكدى كزير الصناعة  2014 ، ك ُب شهر نوفمرب 4ُب اعبزائر 
، كىذا ُب إطار االمتيازات اػباصة كالتسهيبلت اؼبقدمة للمستثمرين األجانب لبلستثمار ُب  من قانوف االستثمار اعبديد% 
 سنوات 5، خاصة أف ىذه اؼبادة كانت ؿبل جدؿ كاسع لدل اؼبستثمرين األجانب الذين طالبوا بإلغائها منذ حوإب  اعبزائر
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 فيما تعترب ىذه القاعدة أحد أىم الرىانات اليت شكلت عائقا أماـ انضماـ اعبزائر لبلستثمار ،من تطبيقها كاعتربكىا عائقا 
 .للمنظمة الدكلية للتجارة

عن تأجيل دخوؿ اعبزائر للمنطقة اغبرة " سعيد جبلب " أعلن مدير متابعة االتفاقات التجارية ك التعاكف بوزارة التجارة      
 موضحا أف اؽبدؼ من ازباذ ىذا القرار ىو منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر ك 2020لبلرباد األكركيب أب 

أكد رئيس بعثة اعبزائر لدل االرباد "  اعبزائر باريس " سبكينها من خوض غمار اؼبنافسة ، ك ُب تصريح جرمء خص بو ؾبلة 
شريك مستقر ك موثوؽ ألكركبا يتوفر على عديد الطاقات ُب آّاالت االقتصادية ك التجارية ك " أف اعبزائر " عمار ببل٘ب " األكركيب 

تنتظر من االرباد األكركيب اقامة بعض التوازف ُب شراكات أكركبا من خبلؿ ذباكز العقلية التجارية احملضة ك " ، مضيفا أف اعبزائر  " الطاقوية

أنو ك لفهم حركية العبلقات بُت اعبزائر ك " ببل٘ب " ، ك اعترب  " الذىاب كبو اطار تعاقدم شامل يتمحور حوؿ التنمية الشاملة
هبب أكال تصورىا ليس كعبلقة عمودية حسب اؼبخطط الكبلسيكي للعبلقات  اؿ " االرباد األكركيب ك االحاطة بدكاليبها الداخلية 

هبب أكال ارساء منطقة سبلـ ك حسن جوار ك ازدىار " ، ك تابع قولو أنو  " جنوب ك امبا كلقاء بُت طرفُت ربكمهما مصاّب متطابقة
مشًتؾ ك بعدىا االستفادة من امتيازاهتا اؼبقارنة على الصعيد االقتصادم ك التجارم ك الطاقوم ، ك ذلك ُب ظل احًتاـ السيادة الوطنية ك 

  .1 "توازف اؼبصاّب ك خصوصيات كل طرؼ
خبلؿ االجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بُت اعبزائر ك " رمضاف لعمامرة "      قدـ كزير الشؤكف اػبارجية ك التعاكف الدكٕب 

االرباد األكركيب اؼبنعقد شهر جواف اؼباضي بربككسل حصيلة سلبية حوؿ تنفيذ اتفاؽ الشراكة مؤكدا على ضركرة اجراء تقييم 
، معتربا أف ىذه الشراكة اليت عادت  " اعبزائر قد أعطت من خبلؿ ىذه الشراكة أكثر فبا تلقت" اخر ُب ىذا الصدد ك قاؿ أف 

، ك " هبب اآلف أف تفوؽ الطابع التجارم احملض لتصبح عمبل تنمويا " بالفائدة على االرباد األكركيب على مدار عشر سنوات 
 ُب اعبزائر ك ةأضاؼ أف اغبواجز اعبمركية ك غَت اعبمركية اؼبفركضة على السلع اعبزائرية ك البفاض االستثمارات األكركيب

شركة سوناطراؾ بالسوؽ  الغازية األكركبية كلها عراقيل هبب تذليلها مع الطرؼ األكركيب من أجل ضماف تراجع حصص 
الحظ الطرؼ اعبزائرم ضعف التخصيصات اؼبالية اؼبوجهة للجزائر ُب إطار برؾبة  ، كما   الثنائيةاالقتصاديةتوازف الشراكة 

 معتربا أف االقتصاد ، اليت ٓب تكن ُب مستول األىداؼ الطموحة ُب ؾباؿ دعم اغبكامة ك تنويع 2017-2014اؼبيزانية 
 .2  اؼبقارنة للجزائر خاصة ك أهنا أىم شريك ذبارم ك فاعل رئيسي ُب حفظ األمن باؼبنطقةاالمتيازاتذلك ال يعكس 

      كُب ؾباؿ اؼببادالت التجارية سجلت السنوات األخَتة تطورا ىاما ُب حجم الواردات ك الصادرات اعبزائرية من ك أب 
 ، كما 2005االرباد األكركيب ، حيث سجلت الواردات اعبزائرية ارتفاعا قياسيا بعد دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ سنة 
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شهدت باؼبقابل ارتفاعا معتربا ُب حجم الصادرات اعبزائرية كبو االرباد األكركيب ك ىذا ما تكشفو األرقاـ الواردة باعبدكؿ 
 : االٌب 

 (مليون دوالر: الوحدة )                  (2014-2010)الجزائرية –المبادالت التجارية األوربية  : (7)جدول رقم 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 

الصادرات اعبزائرية كبو 
 االرباد األكركيب

 

24،494،4   

 

31،885  

 

33،823،4  

 

33،528،3  

 

40.521.2 
 

الواردات اعبزائرية من 
 االرباد األكركيب 

 

17،121،4 

 

20،444،4  

 

21،561،3  

 

23،309،1 

 
29.491.2 
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 المغربية –العالقات االقتصادية األوروبية : الفرع الثاني 
 1969 العبلقات بُت اؼبغرب كاالرباد األكركيب باتفاؽ ذبارم بسيط بُت اؼبغرب كآّموعة االقتصادية األكربية سنة بدأت    

، قبل أف تتقول كتتعزز أكثر بعد اؼبصادقة على اتفاقية الشراكة ُب 1976ٍب توسعت لتأخذ شكل اتفاؽ للتعاكف ُب سنة 
كمنح اؼبغرب كضعا متقدما ُب عبلقاتو باالرباد األكركيب ُب ،  2005كخطة العمل لسياسة اعبوار ُب سنة  1996سنة 

برؤيتو "كجدد االرباد األكركيب عزمو على االلتزاـ دبواكبة اؼبغرب على اؼبدل البعيد معتربا أف اؼبغرب يتميز بػ  ،  2008
تفعيل مسلسل اإلصبلحات  كد دعم اػبيار االسًتاتيجي للمغرب ُب ترسيخ ك أُب إطار سياسة اعبوار األكركبية ك " كالبراطو

 16ُب  ّٓلس الشراكة بُت اؼبغرب كاالرباد الذم عقد 11 كشدد االرباد األكركيب ُب إعبلف توج الدكرة الػ ، الذم البرط فيو
، على أف الشراكة مع اؼبغرب تبقى ذات أنبية رئيسية بالنسبة لبلرباد األكريب نظرا للدكر اؽباـ الذم يضطلع  2013ديسمرب 

اؼبصادقة على خطة العمل اؼبشًتكة اعبديدة، أف   اعترب ك افريقيا بو ُب منطقة تعج باؼبتغَتات كأيضا ُب الفضاء اؼبتوسطي ك
1 يبهد ؼبرحلة جديدة ُب تطوير الشراكة بُت االرباد األكركيب كاؼبغرب لتفعيل الوضع اؼبتقدـ 2013-2017

 . 

كقع االرباد األكركيب ك اؼبغرب عديد االتفاقيات االقتصادية نذكر منها اتفاقية ربرير ذبارة اؼبنتجات الزراعية ك اليت دخلت      
ك اليت دخلت حيز التنفيذ شهر جويلية  الشراكة ُب ؾباؿ الصيد البحرم  ، ك اتفاقية2012 أكتوبر 1حيز التطبيق ُب 

 ستتمكن سفن االرباد األكركيب من اغبصوؿ على بعض حقوؽ الصيد ُب اؼبياه االقليمية   ، ك دبوجب ىذه االتفاقية 2014

                                                           
1

 : ، متحصل علٌه من " المؽرب و االتحاد األوروبً ٌراهنان على تعاون أوسع فً مختلؾ المٌادٌن - " 

http://www.alquds.co.uk/?p=114681 , (2015-03-12). 

http://www.alquds.co.uk/?p=114681


ىذا ك تتواصل اؼبفاكضات اليت انطلقت بُت  ، 1 اؼبغربية مقابل مساعدة مالية من االرباد األكركيب لتطوير قطاع الصيد اؼبغريب
  .  بشأف انشاء منطقة عميقة ك شاملة للتجارة اغبرة 2012الطرفُت مطلع العاـ 

 ، ك ىذا ما 2010      شهدت اؼببادالت التجارية اؼبغربية األكركبية على غرار باقي الدكؿ اؼبغاربية تطورا ملحوظا منذ 
 : تؤكده األرقاـ الواردة ُب اعبدكؿ التإب 

 (مليون دوالر: الوحدة )  (                 2014-2010)المغربية –المبادالت التجارية األوربية  : (8)جدول رقم 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 

الصادرات اؼبغربية كبو 
 االرباد األكركيب

 

8،731،5 

 

10،274،4 

 

9،726،7 

 

11،501،8 

 

11.014.6 
 

الواردات اؼبغربية من 
 االرباد األكركيب 

 

15،168،8 

 

17،220،5 

 

16،974،4 

 

18،780،6 

 

18.225.3 
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  التونسية –العالقات االقتصادية األوروبية : الفرع الثالث 
 حيث ًب توقيع أكؿ اتفاقية للتبادؿ التجارم أعقبتها 1969يعود تاريخ العبلقات االقتصادية التونسية األكركبية أب سنة     

 تستهدؼ تطوير القطاعُت االقتصادم ك االجتماعي ك التعاكف األمٍت ، لتتم مراجعة االتفاقية سنيت 1976اتفاقية ثانية سنة 
 ك اليت دخلت حيز التنفيذ 1995 جويلية 17 قبل أف يقع امضاء اتفاقية الشراكة مع االرباد األكركيب ُب 1986 ك 1981

 ، ك تعد تونس أكؿ دكلة مغاربية ك عربية متوسطية ترـب اتفاقية شراكة مع االرباد األكركيب ، لتشهد 1998 مارس 1ُب 
 .2 2005سنة اؼبوافقة على خطة عمل سياسة اعبوار األكركبية  العبلقة بُت الطرفُت تطورا ملحوظا بعد

                                                           
1

 : ، متحصل علٌه من " اتفاقٌة الشراكة فً مجال الصٌد البحري بٌن االتحاد األوربً و المؽرب تدخل حٌز التنفٌذ - " 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=38008&id_type=1&lang_id=470 , (2015-04-29). 
2
 - Assem Dandashly , Op., Cit , PP 8-9  .     

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=38008&id_type=1&lang_id=470


ا  ُب اؼبائة من صادراتو75 اإلرباد األكركيب بدكلو الثما٘ب كالعشرين أكؿ شريك اقتصادم لتونس فهو يستقطب       يعد
ك ا ، ك عقب سقوط نظاـ بن علي تعهد االرباد األكركيب بدعم اغبكومة التونسية اعبديدة  ُب اؼبائة من كارداتو65كيوفر 

مساعدهتا على اعادة االقتصاد أب مساره ك تكييفو دبا يتماشى ك اؼبعايَت اؼبعموؿ ّٔا ُب االرباد األكركيب ، ك قد خصص 
تقليص البطالة ، النمو االقتصادم ، )مساعدات مالية ك تقنية ىامة تستهدؼ تلبية االحتياجات العاجلة لبلقتصاد التونسي 

 مساعدة مالية 2012 ، فعلى سبيل اؼبثاؿ قدـ سنة 1(جذب االستثمارات اػبارجية ، التخفيف من البلتوازف اؼبناطقي 
ك  ،  مليوف أكرك لتطوير قطاع الصحة ك مكافحة البلمساكاة10 مليوف أكرك إلنعاش االقتصاد التونسي ، ك مبلغ 68بقيمة 
 مليوف يورك كذلك ضمن سياسة اعبوار 200 من دعمو اؼبإب لتونس ليبلغ 2014السنة اؼباضية  االرباد األكركيب رفع قد  

ترسيخ الديبقراطية   ك مواصلة دعم اإلصبلحات ُب القطاعات االجتماعية كاالقتصادية خاصة ىذه السنة يعتـز  ، ك األكركبية
  . 2 كالتنمية اإلقليمية كاحمللية ُب تونس
ك اليت ستحل " السماء اؼبفتوحة اتفاقية " اتفاقية بشأف ربرير قطاع النقل اعبوم عرفت ب      كقع االرباد األكركيب ك تونس

"  الطيب البكوش " كٌقع كزير اػبارجية التونسية   2015 مارس 17، ك ُب   بُت الطرفُت اتفاقية ثنائية موقعة مع24ؿبل 
بركتوكوالن جديدان لزيادة التعاكف االقتصادم مع االرباد األكركيب ، يبٌكن تونس من اؼبشاركة ُب ـبتلف برامج االرباد بربككسل 

 ، األكركيب ُب إطار سياسة اعبوار األكركبية كذبديد اؼبقًتح األكركيب بإطبلؽ مفاكضات حوؿ اتفاقية ذبارة حرة مع تونس
، كاليت تتجسد   ؾبلس الشراكة الفرصة إلبراـ اتفاؽ سياسي على شراكة متميزة بُت تونس كاالرباد األكركيب كيعطي الربتوكوؿ

، كتوفر خطة العمل ىذه خارطة طريق طموحة 2017ُب خطة العمل اعبديدة كربديد اإلجراءات ذات األكلوية حىت عاـ 
 كمن بُت نقاط ىذه اػبطة مسألة السموات اؼبفتوحة بُت  ، تعكس إرادة تونس ُب تطوير اإلصبلحات ُب صبيع آّاالت

، إضافة إٔب توفَت ضمانات أكركبية  اعبانبُت كاليت سبكن شركات الطَتاف األكركبية بتنظيم رحبلهتا إٔب ـبتلف اؼبطارات التونسية
ُب تونس بأف ىذا التمشي الدكٕب اػبطَت *، األمر الذم اعتربه احملللوف  للمستثمرين األكركبيُت كالعاؼبيُت لبلستثمار ُب تونس

 .االقتصادية للبلد  يندرج ُب إطار ضرب كل مقومات السيادة الوطنية كالقدرات

                                                           
1
 - Ibid , P19 .  

2
 -" Réponse de l'UE au Printemps arabe: état des lieux deux ans après "  , Op., Cit , PP.  9 -10 . 

*
بٌن االتحاد األوروبً وتونس، سوؾ ٌقود إلى بناء عالقات اقتصادٌة بٌن – وإن كان تدرٌجٌاً – تحرٌر التجارة الذي ٌعتبر أن " توفٌق المدٌنً "من أبرزهم -  

، حٌث الثقل الراجح ٌكون للمركز على حساب األطراؾ سواء على "األطراؾ– المركز "طرفٌن ؼٌر متكافبٌن، والحال هذه فإنها عالقات من طبٌعة عالقات 
بٌن الطرفٌن، أو على صعٌد حركة رإوس األموال على المدى الطوٌل ومداخٌل االستثمار  (التجارة البٌنٌة)صعٌد الصادرات والواردات من السلع، والخدمات 

 وفضالً عن ذلك تحمل الشراكة بٌن االتحاد األوروبً وتونس آثارا  ،الخارجً، وبالتالً تبعٌة السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة لتونس إلى المركز األوروبً
سلبٌة مدمرة على الصناعات الخفٌفة والتحوٌلٌة القابمة اآلن والتً تشكل العمود الفقري للصناعة فً عدد من الدول الؽربٌة، األمر الذي سٌقذؾ بآالؾ العمال 

 :  ، للمزٌد من التفصٌل أنظر إلى سوق البطالة
 : ، متحصل علٌه من " مخاطر اتفاقٌة التعاون االقتصادي بٌن تونس و االتحاد األوروبً " توفٌق المدٌنً ، - 

http://www.al-sharq.com/news/details/324018 , (2014-08-30). 

http://www.al-sharq.com/news/details/324018


     شهدت اؼببادالت التجارية بُت تونس ك االرباد األكريب تطورا ملحوظا حيث تضاعفت حجم الصادرات ك الواردات من 
ك أب االرباد األكركيب مرات عديدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة ، ك تعكس األرقاـ الواردة ُب اعبدكؿ التإب مدل ارتباط 

 : االقتصاد التونسي باالرباد األكركيب 
 (مليون دوالر: الوحدة )                (2013-2010)التونسية  –المبادالت التجارية األوربية  : (9)جدول رقم 

 2010 2011 2012 2013  
 

الصادرات التونسية كبو 
 االرباد األكركيب

 

10،622،9 

 

12،428،8 

 

10،765،7 

 

10،805،9 

 

 
 

الواردات التونسية من 
 االرباد األكركيب 

 

12،038،7 

 

12،199،0 

 

11،569،8 

 

11،912،0 
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  الليبية –العالقات االقتصادية األوروبية : الفرع الرابع 
    استبعدت ليبيا لعقود طويلة من دائرة االىتماـ األكركيب ، لتتمتع بصفة مراقب ُب عملية برشلونة بعد حضورىا مؤسبر 

  ك ًب االتفاؽ فيو على دعم عضويتها ، ليتجدد النقاش حوؿ امكانية االندماج الكامل لليبيا ُب 1999شتوتغارت عاـ 
 ك الذم شهد تأييد عدد ىاـ من 2004 نوفمرب 30 ك 29عملية برشلونة خبلؿ اؼبؤسبر اؼبتوسطي اؼبنعقد ُب الىام يومي 

الدكؿ األعضاء ُب االرباد األكركيب لفكرة الدمج ، ك قد شهدت السنوات األخَتة ما قبل سقوط نظاـ القذاُب ربركا أكركبيا 
 ، كيكشف الشكل التإب  ىذا ما 1حثيثا لربط عبلقات متميزة مع ليبيا بالنظر ؼبا سبتاز بو من امكانيات ك موارد ىامة 

 :يكشفو الشكل االٌب بوضوح 
 من ناذبها احمللي االصبإب %65      يعتمد االقتصاد اللييب على العائدات من النفط ك الغاز بشكل أساسي ك الذم يبثل 

 من ايراداهتا ، ك يعد االرباد األكركيب الشريك التجارم الرئيسي لليبيا اذ وبتكر ما يقارب % 98 من صادراهتا ك   % 96ك 

                                                           
1
 - " La Libye " , obtenu en parcourant :  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/documents/nt/558/558842/558842fr.pdf   , (2012-05-26). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/documents/nt/558/558842/558842fr.pdf


 أب انقطاع مؤقت ُب انتاج النفط ك حبلوؿ سنة 2011 ، ك قد أدل الصراع ُب عاـ 1 من اصبإب ذبارهتا اػبارجية % 70
سيطرة اؼبيليشيات على  تعاَب انتاج النفط ككصل أب مستويات ما قبل الثورة ، ليصل أب أدٗب مستوياتو ؾبددا بعد 2012

 ، ك ىذا يكلف اغبكومة الليبية 2013 برميل يوميا شهر سبتمرب 160000 حيث كصل أب 2013اؼبنشأت النفطية سنة 
 مليوف دكالر ُب اليـو الواحد كفاقد من ايراداهتا ، ك وبذر اؼبراقبوف من أف استمرار االضراب األمٍت ُب ليبيا سيؤدم أب 130

  .2انصراؼ الشركات األكركبية ك األمريكية على السواء من االستثمار ُب قطاع الطاقة 
 مليوف أكرك لدعم االقتصاد اللييب ، كما منح 25 عن حزمة مساعدات بلغت 2012أعلن االرباد األكريب ُب عاـ      

، ك خصص 3( Spring)مليوف أكرك ُب اطار برنامج دعم الشراكة ك االصبلح ك النمو الشامل5مساعدة أخرل بقيمة 
 مليوف أكرك لتنمية رأس اؼباؿ 36 أب 30ما بُت :  مليوف أكرك مقسمة على النحو التإب 60 حوإب 2013-2011للفًتة 

، ك يلحظ اؼبتأمل ُب أرقاـ اؼببادالت  4 مليوف أكرك لدعم التنمية االقتصادية ك االجتماعية 30 أب 24البشرم ك ما بُت 
التجارية اػبارجية الليبية بعد الثورة أف االرباد األكركيب حافظ على مكانتو كشريك ذبارم رئيسي لليبيا ، ك ىو ما يوضحو 

 :اعبدكؿ االٌب 
 (مليون دوالر: الوحدة )                     (2013-2010)الليبية –المبادالت التجارية األوربية  : (10)جدول رقم 

 2010 2011 2012 2013  
 

الصادرات الليبية كبو 
 االرباد األكركيب

 

29،838،9 

 

11،267،9 

 

32،721،4 

 

23،400،8 

 

 
 

الواردات الليبية من 
 االرباد األكركيب 

 

8،273،9 

 

2،414،1 

 

5،760،1 

 

8،575،4 
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 العالقات األمنية األوروبية المغاربية : المطلب الثالث 

                                                           
1
 Mattia Toaldo ," A European agenda to support Libya’s transition "  , Policy Brief , European Council On Foreign Relations 

, May 2014 , P. 4 , available at :  
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR102_LIBYA_BRIEF_AW_(2).pdf , (2014-07-02). 

2
  .53 ، مرجع سابق ، ص الدروس و االثار المستقبلٌة: لٌبٌا بعد القذافً كرٌستوفر شٌفٌس ، جوفري مارتٌنً ، -  

3
 -"ENP Package – Libya" , Op., Cit , P. 5.  

4 -" Libya Strategy Paper & National Indicative Programme 2011 - 2013  " , 2011 , P. 21 , available at :  

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/2011_enpi_csp_nip_libya_en.pdf , (2012-03-21). 

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR102_LIBYA_BRIEF_AW_(2).pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/2011_enpi_csp_nip_libya_en.pdf


     يسعى االرباد األكركيب أب خلق جوار امن ك مستقر خاصة ُب جنوب حوض اؼبتوسط ك خاصة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ، 
"  ضركرة تكثيف االرباد األكركيب لتعاكنو االمٍت مع اعبَتاف ك 2011 مام 25فقد أكد البياف الصادر عن اؽبيئة األكركبية ُب 

تشجيع العمل اؼبشًتؾ مع سياسة اعبوار األكركبية على الساحة الدكلية ُب القضايا األمنية الرئيسة ك الدفع باذباه عمل منسق بُت االرباد 
 ، ك من ىذا اؼبنطلق سعى االرباد األكركيب عقب االحتجاجات الشعبية اليت شهدهتا اؼبنطقة 1 " األكركيب ك دكلو األعضاء

 : اؼبغاربية كما أفرزتو من تداعيات لربط عبلقات قوية مع دكؿ اؼبنطقة على الصعيد األمٍت 
  الجزائرية –العالقات األمنية األوروبية : الفرع األول 

 اسًتاتيجيو لؤلمن ك التنمية ُب منطقة الساحل من أجل مواجهة تنظيم 2011    أطلق االرباد األكركيب شهر سبتمرب 
 ، ك قامت ىذه االسًتاتيجية على الربط بُت األمن ك التنمية ُب حل مشاكل اؼبنطقةالقاعدة ك اعبماعات التابعة لو ، ك قد 

 ك خاصة اعبزائر من دمج دكؿ اؼبنطقة ُب إطار حوار فعاؿ إلدارة فعالة التهديدات كالتحدياتيعمل االرباد األكريب على  
 أصبحت اعبزائر 2011خبلؿ تطوير سياسات مشًتكة حبكم اػبربة اليت سبتلكها ُب ؾباؿ مكافحة االرىاب ، ك ُب عاـ 

 2011 نوفمرب 15عضو ُب اؼبنتدل العاؼبي ؼبكافحة االرىاب بفضل خربهتا ك ذبربتها ُب التعامل مع االرىاب ، لتًتأس ُب  
كضع أكؿ اجتماع ّٓموعة العمل حوؿ مكافحة االرىاب بالساحل ك الذم انعقد بالعاصمة اعبزائرية ك خلص أب ضركرة 

  .2 فبنهجة ؼبواجهة ظاىرة اإلرىاب كاعبريبة اؼبنظمة كالفقر اسًتاتيجية موحدة ك
خبلؿ االجتماع التاسع ّٓلس الشراكة بُت اعبزائر ك االرباد األكركيب أف " لعمامرة "       أكد رئيس الدبلوماسية اعبزائرية 

التضحيات اليت قدمت ُب ؾباؿ " ، ك أضاؼ أف  " بلد مصدر لبلستقرار ك تريد أف ربظى بالتقدير الكامل الذم يليق ّٔا" اعبزائر 

" ، معتربا أف " مكافحة االرىاب من أجل ضماف استقرار اعبزائر باعتبارىا أكرب بلد عريب ك افريقي ؽبا أثر مباشر على األمن األكركيب 
رفض اعبزائر الحتضاف " لعمامرة "، كما جدد السيد  " استقرار اعبزائر ىو دبثابة مسانبة ُب استقرار أكركبا ك ىذا أمر ال يقدر بثمن

قاعدة للطائرات دكف طيار ُب اطار العملية البحرية اليت أطلقها االرباد األكركيب شهر مام اؼباضي ؼبواجهة اؽبجرة غَت الشرعية 
 .3ُب حوض اؼبتوسط 

    أعلن االرباد األكركيب مطلع شهر سبتمرب اؼباضي عن مشاريع مشًتكة ُب ؾباؿ مكافحة االرىاب مع اغبكومة اعبزائرية 
 مقًتحا ُب ىذا السياؽ مد يد اؼبساعدة ُب ؾباؿ اؼبراقبة الربية ك البحرية للحدكد ، ك ذلك بعد سحب بعثة 
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  . 1لفشلها ُب مراقبة اغبدكد الليبية مع دكؿ اعبوار " ليبيا –يوباـ " 
 العالقات األمنية األوروبية المغربية : الفرع الثاني 

حاربة اإلرىاب كاعبريبة قوية ُب آّاؿ األمٍت مع االرباد األكركيب خاصة ما تعلق مبعبلقات تعاكف كتنسيق ببط اؼبغرب تر     م
 اؽبجرة غَت الشرعية ، كما وبتل مكانة ىامة ُب  تقاطع اغبسابات األمنية باعتباره قاعدة متقدمة للناتو ، كجبهة ك اؼبنظمة

اتفق اؼبغرب كاالرباد األكركيب على تكثيف التعاكف بينهما ُب ميداف مكافحة دفاعية ُب ترتيبات األمن اؼبتوسطي ، ك قد 
 مع منسق االرباد األكركيب "يوسف العمرا٘ب"االرىاب كذلك خبلؿ لقاء صبع بالرباط الوزير اؼبغريب بالشؤكف اػبارجية كالتعاكف

كقاؿ العمرا٘ب أف الطرفُت اتفقا على تبادؿ اػبربات ُب ؾباؿ  ،  2012 نوفمرب 23يـو " جيل دك كَتكوؼ"ؼبكافحة اإلرىاب
الوقاية من اإلرىاب كمكافحتو كتعزيز اغبوار السياسي حوؿ القضايا األمنية كخاصة حوؿ الوضع ُب منطقة الساحل كاؼبغرب 

 ، ك ُب ؾباؿ مكافحة اعبريبة اؼبنظمة شبن االرباد األكركيب ُب البياف اػبتامي 2العريب الذم يشكل هتديدا للسبلـ باؼبنطقة
 اعبهود اليت 2014 اؼبنعقد بفيينا أكائل شهر ديسمرب كمنظمة األمن كالتعاكف األكركيب لبلرباد األكركيب 58لبلجتماع اؼبشًتؾ 
اؼبملكة "  مضيفا أف ، ككذا تعاكنو النموذجي ُب ىذا اؼبيداف ؾباؿ مكافحة كل أشكاؿ اعبريبة العابرة للحدكديبذؽبا اؼبغرب ُب 

 ك 15مؤسبر دكٕب دبراكش يومي نظمت ، كما تعكس ذلك اؼببادرة اؼبغربية اؽبولندية اليت "تعترب فاعبل رئيسيا ُب مكافحة االرىاب
ؾبموعة عمل جديدة تعٌت بتقليص عملية ذبنيد اؼبقاتلُت االرىابيُت  ك ًب االتفاؽ فيو على استحداث 2014ديسمرب  16

 .3السبلمية األجانب من لدف تنظيم الدكلة ا
على ىامش أكؿ زيارة "فيديريكا موغَتيٍت "     صرحت اؼبمثلة العليا لبلرباد األكركيب للشؤكف اػبارجية ك السياسة األمنية 

شريك مفضل لبلرباد األكركيب خصوصا ُب ؾباؿ األمن ك مكافحة االرىاب ك "  أف اؼبغرب 2015 جويلية 23رظبية ؽبا للمغرب ُب 

، ك قد ىيمنت األكضاع األمنية اليت يعيشها حوض البحر األبيض اؼبتوسط على  " الوقاية منو ، ك كذا ُب ؾباؿ تدبَت ظاىرة اؽبجرة
" ككصفت ىذه األخَتة منطقة اؼبتوسط بكوهنا " موغَتيٍت " ك " صبلح الدين مزكار " اؼبشاكرات بُت كزير اػبارجية اؼبغريب 

، بينما ركز نقاش اعبانبُت على ملفات األمن ك االستقرار ك اغبد من تنامي ظاىرة  " أصعب فضاء ُب العآب خبلؿ الوقت الراىن
أف االرباد األكركيب ك اؼبغرب توصبل أب اتفاؽ لتسيَت األزمات بشكل مشًتؾ " موغَتيٍت " النزاعات اؼبسلحة ، ك كشفت 

مشَتة أب أف االتفاؽ يتعلق بالقياـ بعمليات مدنية مشًتكة غبل األزمات كليس لو أم عبلقة بالقياـ بعمليات عسكرية ، كٓب 
 .4تقدـ تفاصيل أخرل بشأف ىذا االتفاؽ ك كيفية تطبيقو
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http://www.al-fadjr.com/ar/national/296047.html , (2015-08-17). 
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 : ، متحصل علٌه من " المؽرب و االتحاد األوروبً ٌتفقان على مكافحة االرهاب - " 

http://www.islammaghribi.com/%D8%A7%D9%84%D8% %D9%84-%D8% D8%AAF-82 %A8.html, (2015-02-19). 
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 : ، متحصل علٌه من " االتحاد األوروبً ٌشٌد بجهود المؽرب فً مجال مكافحة الجرٌمة العابرة للحدود - " 

http://www.ahdath.info/?p=38133 , (2015-06-13). 
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 : ، متحصل علٌه من " المؽرب شرٌك مفضل لالتحاد األوروبً فً األمن و محاربة االرهاب : موؼٌرٌنً - " 

http://aawsat.com/home/article/412106/%D9%85%DD9%8A%D8 %D9%8A%D9%86%DD8%A8 , (2015-07-12). 
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 العالقات األمنية األوروبية التونسية : الفرع الثالث 
     ٓب يسبق أف تدىورت مقومات األمن ك االستقرار ُب الداخل ك ُب احمليط اعبيوسياسي لتونس كما حصل بعد الثورة بفعل 
تضافر عوامل عديدة ٓب يكن لتونس ُب غالب األكقات القدرة على التحكم فيها أك اغبد من انعكاساهتا السلبية ك خاصة 
بربكز اغبركات الدينية اؼبتطرفة ك على رأسها انصار الشريعة ، ك ربوؿ ليبيا عقب سقوط نظاـ القذاُب أب قاعدة خلفية 

لئلرىاب ك السبلح اؼبوجو ضد تونس ، ك بالنظر ؽبذه األكضاع طغى اؽباجس األمٍت على العبلقات بُت تونس ك القول 
الغربية ك على رأسها االرباد األكركيب ، حيث أدرج اؼبلف األمٍت كركيزة أساسية لعبلقات الشراكة التونسية األكركبية اليت ًب 

 ، ك ىو ينص على توسيع منطقة 2017-2013مؤخرا تدعيمها بالتوقيع على برنامج العمل التونسي األكركيب للفًتة 
 التجارة اغبرة لكافة القطاعات االقتصادية ك اػبدمية ك احكاـ التعاكف األمٍت ك خاصة 

 
  .1التحكم ُب حركة اؽبجرة السرية ك مقاكمة االرىاب ك اعبرائم االقتصادية ك اعبريبة اؼبنظمة 

     كقع االرباد األكركيب ك تونس عديد االتفاقيات األمنية  تستهدؼ تعزيز التعاكف ُب ؾباؿ مكافحة االرىاب ك اؽبجرة ك 
اللجوء ك متابعة أكضاع البلجئُت ك مكافحة اعبريبة اؼبنظمة ك اصبلح القطاع األمٍت ،  ك لعل أبرزىا تلك اؼبوقعة شهر مارس 

 لضبط حركة اؽبجرة غَت اؼبنتظمة ك اليت يعتربىا االرباد األكركيب مصدر هتديد رئيسي ألمنو ، ك ُب سياؽ متصل 2014
استفادت تونس من مساعدات أكربية مالية ك تقنية ىامة لدعم السيطرة على اغبدكد التونسية ، ك ذبرم مفاكضات حثيثة 

غَت تقليص ضغوط اؽبجرة ؿ ك ىو برنامج أكركيب يهدؼ " فرس البحر " النضماـ تونس لشبكة البحر األبيض اؼبتوسط 
... ا من خبلؿ تبادؿ اػبربات ك اؼبعلومات ك تدريب خفر السواحل ك مراقبة اغبدكد عرب البحر من إفريقيا إٔب أكركبالشرعية 

 .2اْب 
 2015 مارس 20     أداف زعماء االرباد األكركيب ُب البياف اػبتامي الصادر عن قمة االرباد األكركيب ُب برككسل يـو 

 مارس اؼباضي ك عربكا عن تضامنهم مع 18 ُب الذم شنو متشدداف اسبلمياف على السياح ُب متحف باردك اؽبجـو 
الواعدة ُب  للتصدل ؽبذا التهديد االرىايب اؼبشًتؾ لتعزيز الديبقراطيةضحاياه ، ك تعهدكا بزيادة التعاكف األمٍت مع تونس 
، ك أماـ تصاعد ىجمات التنظيمات االرىابية بتونس ك عجز ىذه  3 تونس كمساعدة تطورىا االقتصادم كاالجتماعي

 مليوف أكرك لدعم تونس ُب آّاؿ األمٍت 23األخَتة عن اغبد من نشاطاهتا خصص االرباد األكركيب شهر جواف اؼباضي 
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لوسائل االعبلـ بالعاصمة " دانيلسوف "حسب التصريح الذم أدٔب بو اؼبدير العاـ باؼبفوضية األكركبية لسياسة اعبوار   
التونسية ، ك أشار أب كجود حوار سياسي بُت االرباد األكركيب ك تونس من ؿباكره األساسية مكافحة االرىاب ك اغبد من 

كبن ك تونس نقتسم العيش ُب منطقة مًتابطة "أخطاره القادمة من اغبدكد ك من التنظيمات االرىابية اؼبهددة لؤلمن ُب تونس قائبل
  .1 "ك أمن دكؿ اعبوار مع االرباد األكركيب من أمن الدكؿ األكركبية 

 العالقات األمنية األوروبية الليبية : الفرع الرابع 
     يبثل الوضع األمٍت اؼبضطرب ُب ليبيا هتديدا لؤلكركبيُت بسبب كجود تنظيمات سلفية جهادية ك تصدير اؽبجرة غَت 
الشرعية ، فضبل عن احتماؿ كجود نقص حاد ُب امتدادات الغاز ك البًتكؿ اللييب لبعض دكؿ االرباد ،  ك ىو ما دفع 

 على تقدٙب الدعم لليبيا ُب ؾباؿ 2013بالقول الكربل أب االتفاؽ ُب قمة ؾبموعة الثمانية اؼبنعقدة بايرلندا الشمالية سنة 
 من رجاؿ 3000األمن من خبلؿ اطبلؽ برنامج لتدريب اعبيش اللييب ك تطويره ، ك اقًتحت فرنسا تدريب ما يصل أب 

الشرطة الليبية ك ىو ما يعكس اؼبخاكؼ الفرنسية من تداعيات الفوضى اليت تشهدىا ليبيا على منطقة الساحل ك استخداـ 
 .األراضي الليبية كمبلذ أمن للجماعات اؼبتطرفة 

االيطالية لتدعيمها باػبربات الفنية ك التقنية  للسيطرة " سيليكس "     ك ّٔدؼ ضباية اغبدكد أبرمت ليبيا اتفاقية مع شركة 
 مليوف 130على اغبدكد الليبية ك خاصة منطقة اعبنوب الشرقي ، ك ُب ذات السياؽ قدـ االرباد األكركيب معونة مالية بقيمة 

أكرك لليبيا تستهدؼ تطوير مقدراهتا للسيطرة على حدكدىا من خبلؿ تقدٙب اؼبساعدة التقنية ك اطبلؽ برامج لتدريب شرطة 
 " أرسل االرباد األكركيب بعثة أب ليبيا ؼبدة عامُت ك عرفت ببعثة 2013 ، ك ُب شهر مام 2اغبدكد ك موظفي اعبمارؾ 

Eubam  " مقرىا طرابلس هتدؼ أب ربسُت ك تطوير أدارة اغبدكد الربية ك اعبوية ك البحرية للببلد من خبلؿ تقدٙب اؼبشورة
 ، إال أف االرباد 3 مليوف أكرك 26ك التدريب ك التوجيو لنظرائها الليبيُت ، ك خصصت للبعثة ميزانية سنوية قدرت ب 

 .األكركيب قاـ مطلع شهر سبتمرب اؼباضي بسحب البعثة بعد فشلها ُب مراقبة اغبدكد الليبية مع دكؿ اعبوار 
     تظل قضية مكافحة االرىاب ىاجسا مشًتكا بُت دكؿ االرباد األكركيب ك الواليات اؼبتحدة األمريكية ك يشكل انتشاره 

ُب ليبيا ك  اؿ افريقيا عموما ك من ٍب توغلو بالعمق االفريقي ضغطا كبَتا على االرباد األكركيب ُب ظل تراجع الدكر األمريكي 
السبلح ، السلع )حوؿ العآب ، اذ يشكل اعبنوب اللييب مبلذا امنا للجماعات اؼبتطرفة ك مسرحا للصراع على منافذ التهريب 

تنامت  بُت ؾبموعات مسلحة عربية ك أخرل من التبو ك الطوارؽ ، ك ُب ظل ىذا الوضع (، اؽبجرة غَت الشرعية ، اؼبخدرات 
                                                           

1
 : ، متحصل علٌه من "  ملٌون أورو لدعم تونس فً المجال األمنً 23االتحاد األوروبً خصص - " 

http://ar.webmanagercenter.com/2015/06/12/91991/ %84%D8%A7%D8%A %AF%D8%B9%D9%85/, (2015-10-11). 
2 - Mattia Toaldo ," A European agenda to support Libya’s transition " , Op., Cit  , PP. 6-7 .  
3
 - EU Integrated Border Assistance Mission in Libya( Eubam Libya ) , Common Security And Defence Policy , January 2015 , 

available at :  
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/pdf/factsheetlibya_en.pdf , (2015-11-19). 

http://ar.webmanagercenter.com/2015/06/12/91991/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%AE%D8%B5%D8%B5-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85/
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/pdf/factsheet_eubam_libya_en.pdf


حذر كزير   الذم تصاعدت نشاطاتو ُب الفًتة األخَتة ، كقدداعش ـباكؼ قطاعات كاسعة من األكركبيُت من خطر تنظيم
ككر أفاع للمتشددين االسبلميُت يستخدمو اعبهاديوف للحصوؿ  اعبنوب اللييب ربوؿ أب"من أف " جاف ايف لودرياف " الدفاع الفرنسي 

الناطقة   من جانبها قالت ، ك 1 " على السبلح ك ذبنيد العناصر
كيبٌثل خطرنا  ليبيا موجود ُب داعش تنظيم  "فأ "رام كاثرين "باسم اؼبمثلة العليا للسياسة اػبارجية كاألمن ُب االرباد األكركيب 

 . "االرئيسية حإب ليبيا ، كيعد عامبلن من عوامل انعداـ استقرار جسيمنا على استقرار ىذا البلد
    طالبت ليبيا الشركاء الدكليُت ك على رأسهم االرباد األكركيب بدعمها ُب مكافحة اؽبجرة غَت الشرعية ك استجابة لذلك 

 مراكز ُب اإلنسانية  مليوف أكرك موجهة لدعم الفئات الضعيفة ، اؼبساعدة30قدـ االرباد األكركيب مساعدة مالية قدرت ب 
  "فيديريكا موغَتيٍت"اجتمعت كزيرة خارجية االرباد األكركيب  2015 جواف 3 ، ك ُب 2الطوعية العودة كبرامج االحتجاز

 "ؿبمد الدايرم" ُب برككسل األربعاء مع نظَتىم اللييب  "باكلو جنتيلو٘ب" كااليطإب "فيليب ىاموند"كنظَتاىا الربيطا٘ب 
 ، للتباحث ُب مسألة رفض اغبكومة الليبية عـز االرباد األكركيب تشكيل قوة حبرية ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية ُب اؼبتوسط

 اؼبتحدة كشركاء كاألممف االتصاالت مع الليبيُت أمؤكدا   جداا كاف بناءبأنواالجتماع " موغَتيٍت "ككصف بياف مكتب 
 .  3ؿ ساسيُت ُب اؼبنطقة ستتواصأ

 :   4      عموما يبكن رصد برامج االرباد األكركيب اؼبوجهة لدعم القطاع األمٍت ُب ليبيا فيما يلي 
 .( مليوف أكرك30)هتدؼ لتعزيز أمن اغبدكد الليبية  : (Eubam)بعثة يوباـ-
  .( مليوف أكرك10)برامج اصبلح قطاع األمن ك سيادة القانوف -
  .( مليوف أكرك4،3 )دعم بناء القدرات من أجل االستجابة لؤلزمات ك التحقيق ُب اعبرائم -
  . ( مليوف أكرك5)دعم السلطات الليبية إلدارة ـبازف األسلحة التقليدية ك الذخَتة -
  . ( مليوف أكرك5)ازالة الذخائر غَت اؼبتفجرة ػبلق بيئة امنة -

، فهو غارؽ ُب أزماتو االقتصادية العاصفة اليت ربد من  ال يبدك االرباد األكركيب قادرا على تقدٙب الكثَت لليبيا      مع ذلك 
  . قدرتو على الفعل سواء على اؼبستول السياسي أك العسكرم

                                                           
1
 . ،  مرجع سابق " سٌاسات االتحاد األوروبً تجاه لٌبٌا " هشام الشلوي ، -  

2
 - Mattia Toaldo  , Op ., Cit , P.6 .  

3
 : ، متحصل علٌه من " اجتماع وزاري أوروبً لٌبً فً بروكسل حلو الهجرة ؼٌر الشرعٌة - "  

http://www.alquds.co.uk/?p=351692 , (2015-04-12). 
4
 -  "ENP Package – Libya" , Op,. Cit, P. 4.   
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    خبلصة القوؿ ، توفر التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية فرصة لبلرباد االكركيب لتوٕب زماـ القيادة ك إلجراء 
عملية اعادة تقوٙب اسًتاتيجي لسياستو ك لتأكيد نفسو فاعبل متماسكا ك ثابتا ك موثوقا ، فلبلرباد األكركيب مصاّب حيوية ُب 

 . اؼبنطقة اؼبغاربية ك الشك أف مستقبلو يكمن ُب جنوبو اؼبباشر 
 انعكاسات التحوالت السياسية الجارية في المنطقة المغاربية على عالقات دولها بالواليات المتحدة : المبحث الثاني 

     زبضع التصورات األمريكية منذ عقد التسعينات من القرف اؼباضي ؼبنطقة اؼبغرب العريب بشكل مرجعي لرؤية كزير 
الذم كضع تقسيما اداريا ؼبناطق العآب أغبق دبوجبو اؼبنطقة اؼبغاربية دبنطقة الشرؽ " ىنرم كيسنجر " اػبارجية السابق 

، فقد أدركت " باراؾ أكباما "األكسط ، ك بقيت على اثره نفس درجة االىتماـ دبنطقة اؼبغرب العريب أب عهد الرئيس اغبإب
الواليات اؼبتحدة أف ُب الشماؿ االفريقي دكؿ ذات مواقع جيوسًتاتيجية ذبعلها مؤىلة عبذب األطراؼ الدكلية الفاعلة ك 
سبكنها من أف تكوف ُب موقع مؤثر ُب العبلقات مع القول الكربل ، ك عقب اندالع موجة االحتجاجات ُب دكؿ اؼبنطقة 

 سارعت الواليات اؼبتحدة أب تعزيز عبلقاهتا بالدكؿ اؼبغاربية ، فقد عملت على عقد حوارات ك نقاشات مع 2011سنة 
 :القادة اؼبغاربة حوؿ القضايا السياسية ك األمنية ك االقتصادية ك تتسع لتشمل 

 .دعم اؼببادرات األمريكية للًتكيج للديبقراطية -
توثيق التحالف بُت الواليات اؼبتحدة ك دكؿ اؼبنطقة لتأمُت الشماؿ االفريقي من أم أنشطة ارىابية خاصة بوجود خبليا -

 .ارىابية موالية لتنظيم القاعدة ُب اؼبنطقة 
ك ضماف تدفقها ُب األسواؽ األمريكية ، اذ ترتبط االسًتاتيجية األمريكية كثَتا بأمن  (ليبيا ك اعبزائر )تأمُت ابار النفط -

، ك ىي اليت سبثل جوىر التحرؾ األمريكي ُب " االمربيالية النفطية اعبديدة " الطاقة لدرجة جعلت بعض احملللُت يصفوهنا ب 
  .عصر العوؼبة ك اف كاف ذلك يعتمد ظاىريا على ربرير التجارة الدكلية ك نشر اقتصاد السوؽ

  : 2011اؼبغاربية ما بعد -نستعرض ُب ما يلي ؿباكر العبلقات األمريكية     
 المغاربية –العالقات السياسية األمريكية : المطلب األول 

     بدأت الواليات اؼبتحدة تؤكد على خطاب التغيَت الديبقراطي استجابة ؼبا بات يعرؼ بالربيع العريب ك ذلك بعد ادراكها 
خطورة التغيَت الذم هبتاح اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما فتحدثت بصورة اهبابية ك ضباسية عن دعم الديبقراطية ، إال أف 

دبلوماسيتها العامة أربكت اسًتاتيجيتها اعبديدة احملسوبة ك األكثر تعقيدا ، ك اليت تباينت حبدة بل ك تناقضت مع خطأّا ، 
فقد حافظت ادارة أكباما على السلوؾ االمربيإب اعبوىرم ذباه العرب على الرغم من االختبلؼ اغباد بُت االسًتاتيجية 

من ناحية مقاربتها ك كسائلها ك نطاقها ، ك سرعاف ما أعادت توجيو  (ُب أثناء ادارة بوش االبن)اعبديدة ك سابقتها 
اسًتاتيجيتها كبو األسس اؼببدئية القديبة اػباصة باؼبنطقة العربية من خبلؿ تعزيز نظاـ احملسوبية لديها اؼبتمحور حوؿ العمبلء 



االقليميُت القدامى منهم ك اعبدد ، ما يضاعف نفوذىا اعبيوسياسي ك مصاغبها االقتصادية ، لذا رباكؿ عرب عبلقاهتا 
السياسية بدكؿ اؼبغرب العريب  أف ترصد عن كثب مسار التغيَت ك تراقب نطاؽ التحوؿ ك مساره عرب سياسة التدخل من كراء 

 الكواليس بكل الوسائل اؼبتاحة كالسيما بواسطة الضغوط
الدبلوماسية ك األسلحة ك اغبوافز االقتصادية ، ك فيما يلي عرض ـبتصر للعبلقات السياسية األمريكية بدكؿ اؼبغرب العريب 

  :  2011بعد 
 الجزائرية –العالقات السياسية األمريكية : الفرع األول 

 ، ك على نفس هنج ادارة بوش تسعى ادارة أكباما 2001شهدت العبلقات اعبزائرية األمريكية انتعاشا كبَتا منذ العاـ      
 ّٔدؼ تعميق ك توسيع 2012اغبالية لتطوير العبلقات بُت البلدين عرب اطبلؽ اغبوار االسًتاتيجي الثنائي شهر أكتوبر 

 ، ك عقب موجة االحتجاجات اليت شهدهتا بعض اؼبدف اعبزائرية 1التعاكف ُب ؾباالت عدة على رأسها مكافحة االرىاب 
دعت كاشنطن اؼبسؤكلُت اعبزائريُت أب تبٍت اصبلحات سياسية جادة مؤكدة دعمها التاـ للحكومة اعبزائرية ، ك قد أشاد 

  ك اؼبتضمن رفع حالة الطوارئ اؼبعلنة بالببلد منذ 2011  فيفرم 23الرئيس باراؾ أكباما بالقرار اعبزائرم الصادر ُب 
كبن نتطلع أب قياـ اغبكومة اعبزائرية خبطوات اضافية لتمكُت الشعب اعبزائرم من فبارسة كامل حقوقو دبا ُب "  ك صرح بالقوؿ 1992

ىيبلرم "  اعتربت كزيرة اػبارجية األمريكية السابقة 2012ك ُب مام  ، 2 " ذلك حرية التعبَت ك تكوين اعبمعيات ك التجمع
، لكنها أكدت " خطوة مرحب ّٔا للتقدـ كبو االصبلح الديبقراطي   " 2012أف االنتخابات التشريعية لسنة " كلينتوف 

 .3" ال يزاؿ أمامها القياـ بالكثَت لدعم اغبقوؽ العاؼبية ك خلق مساحة ؼبنظمات آّتمع اؼبد٘ب " الحقا أف اعبزائر 
     ك خببلؼ اؼبغرب ، سجلت الدبلوماسية اعبزائرية مواقف تباينت ُب الكثَت من اؼبرات مع السياسة اػبارجية األمريكية ، 
فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أداف الرئيس اعبزائرم بوتفليقة التدخل العسكرم ُب العراؽ ك دعى أب سحب القوات األجنبية 

 ك جانفي 2008منو ، رفض التطبيع مع اسرائيل  ك ادانة العمليات العسكرية االسرائيلية ُب قطاع غزة شهرم ديسمرب 
 اليت ىبضع رعاياىا 14 عن استيائها الشديد بعد ادراج اظبها ضمن قائمة الدكؿ 2010 ، كما عربت اعبزائر سنة 2009

 ، فضبل  عن انتقادىا للعمليات العسكرية للحلف األطلسي ُب ليبيا العاـ  *أب تفتيش اضاُب عند سفرىم للواليات اؼبتحدة 
                                                           
1
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , November 18, 2013, P. 13, available at :  

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21532.pdf , (2014-03-02). 
2
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , January18 , 2012, P.4, available at : 

http://fpc.state.gov/documents/organization/183737.pdf , (2013-05-11). 
3
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service, January 18 , 2013 , P. 14, available at : 

http://fpc.state.gov/documents/organization/203732.pdf , (2013-09-14). 
*

 و اعفاء رعاٌاها من الخضوع لنظام التفتٌش 14 ٌقضً بشطب اسم الجزابر من قابمة الدول 2010لتتراجع بعدها واشنطن و تصدر قرارا شهر أفرٌل - 

  :األمنً الخاص فً المطارات األمرٌكٌة ، أنظر 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21532.pdf
http://fpc.state.gov/documents/organization/183737.pdf
http://fpc.state.gov/documents/organization/203732.pdf


جواف "  جويلية اؼباضي استدعت كزارة اػبارجية اعبزائرية سفَتة الواليات اؼبتحدة األمريكية باعبزائر 7 ، ك ُب 1 2011
 ، ك ًب اطبلع السفَتة برأم اغبكومة 2014على خلفية تقرير حوؿ كضع حقوؽ االنساف ُب العآب لسنة " بوالشيك 

يعد فيما يتعلق "اعبزائرية حوؿ ىذا التقرير ك تقييمها لو ، ك ُب بياف صادر ؽبا أكدت كزارة اػبارجية اعبزائرية أف ىذا التقرير 

 . 2 " باعبزائر امتدادا لتوجو بَتكقراطي يبيل الستنساخ إٔب لصور مبطية ك مراجع بالية ك تقييمات مغرضة ك استنتاجات مفرطة ُب التبسيط
بواشنطن ُب ختاـ أشغاؿ الدكرة الثالثة للحوار " لعمامرة "  صرح كزير اػبارجية اعبزائرية 2015 أفريل 18     ك ُب 

، ك أضاؼ أف  " األمريكي حقق نتائج اهبابية ككاعدة–أف اغبوار االسًتاتيجي اعبزائرم " األمريكي بالقوؿ - االسًتاتيجي اعبزائرم
" ، ك على اؼبستول السياسي أكد  " اعبزائر مرتاحة من تطور اغبوار االسًتاتيجي مع كاشنطن ك النتائج احملرز عليها أب حد الساعة"

أف اعبزائر ككاشنطن طورتا الشراكة االسًتاتيجية ُب العديد من القضايا ؾبددا سبسك اعبزائر بتدعيم التعاكف السياسي " لعمامرة 
 ك جرت اعبولة الثانية 2012، للتذكَت أف اعبولة األكٔب ؽبذا اغبوار سبت بواشنطن سنة 3ك االقتصادم ك األمٍت مع كاشنطن 

  ، ك على غرار باقي الدكؿ اؼبغاربية ك العربية استفادت اعبزائر من مساعدات أمريكية ُب 2014باعبزائر العاصمة سنة 
 : ؾباالت عدة خبلؿ السنوات األخَتة ، ك يربز اعبدكؿ التإب قيمة ىذه اؼبساعدات خبلؿ السنوات الست األخَتة 

 2014 -2009المساعدات األمريكية للجزائر خالل الفترة  : (11)جدول رقم 

   2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة 

 قيمة اؼبساعدات 
 (مليوف دكالر)

1،8  2،6 9،8 10،9 2،5 2،6  

-Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",  November 18, 2013, Op,. Cit , P.16. 

 المغربية - العالقات السياسية األمريكية: الفرع الثاني 
تعد اؼبملكة اؼبغربية اغبليف االسًتاتيجي للواليات اؼبتحدة ُب العآب العريب ك الشماؿ االفريقي ، فاؼبوقع اعبغراُب اؼبتميز      

اؼبطل على احمليط األطلسي ك البحر اؼبتوسط ك ارثو التارىبي ك موقعو السياسي ك الدبلوماسي من خبلؿ شبكة عبلقاتو 
األكركبية ك البلتينية اعبيدة جعلو وبتل مكانة متميزة ُب أكلويات اؼبخططات األمريكية ؼبستقبل كجودىا ك مصاغبها 

                                                                                                                                                                                                       
- Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , January18 , 2012, Op,. Cit ,P. 16 . 
1
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , November 18, 2013, Op,. Cit , P. 14 . 

2
 : ، متحصل علٌه من " الخارجٌة الجزابرٌة تستدعً السفٌرة األمرٌكٌة - " 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/248329.html  , (2015-02-11). 
3

 : ، متحصل علٌه من " الحوار االستراتٌجً الجزابري األمرٌكً حقق نتابج اٌجابٌة وواعدة : لعمامرة - " 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150409/36433.html , (2015-06-12). 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/248329.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150409/36433.html


 1االسًتاتيجية ُب اؼبنطقة العربية ك االفريقية خاصة ، مع كجود العدد الكاُب من القواعد اعبوية ك البحرية األمريكية ُب اؼبغرب 
 سعى النظاـ اؼبغريب العتبار الشراكة مع الواليات 2011، ككسط االضطرابات اليت شهدهتا اؼبنطقة العربية منذ أكائل العاـ 

اؼبتحدة كأداة لتقوية دكرىا ُب اؼبنطقة ك تعزيز مصاّب السياسة األمريكية فحثت ىذه األخَتة على تعميق عبلقاهتما الثنائية ، 
 ك اشتمل على ؿباكر عدة أبرزىا دعم جهود 2012كتوج ذلك باإلعبلف عن اغبوار االسًتاتيجي الثنائي الذم بدأ ُب عاـ 

االصبلح الديبقراطي ك تنفيذ مضموف الدستور اؼبغريب اعبديد ، ك تعزيز النمو االقتصادم ك التنسيق بشأف العدالة اعبنائية ، 
 2ك منع االنتشار النوكم ك مكافحة االرىاب ك تعزيز االستقرار االقليمي 

الشراكة بُت الواليات اؼبتحدة "  أف 2011شهر مارس " كلياـ بَتنز "      صرح فبثل كزارة اػبارجية األمريكية للشؤكف السياسية 

التغيَتات اؽبامة اليت تشهدىا اؼبنطقة العربية ربتم على الواليات اؼبتحدة " مضيفا أف  " ك اؼبغرب سبثل أكلوية قصول ُب ادارة الرئيس أكباما
تعميق اغبوار االسًتاتيجي مع اؼبغرب ؼبواجهة التحديات اليت أفرزهتا عرب العمل اؼبشًتؾ على مكافحة االرىاب ك تعزيز النمو االقتصادم فبا 

، ك يعكس تصروبو اعًتافا أمريكيا بأنبية العبلقات مع اؼبغرب ك تقديرا لئلصبلحات الكبَتة  " سيساىم ُب استقرار ك أمن اؼبنطقة
اليت قاـ ّٔا اؼبلك ؿبمد السادس ك تعاكنو الوثيق مع الواليات اؼبتحدة ك الذم أشبر التوقيع على اتفاقية التجارة اغبرة ، تعيُت 
اؼبغرب كحليف اسًتاتيجي ك االستفادة من مساعدات عسكرية ك امبائية معتربة ، ك ُب ذات السياؽ تؤكد كثيقة صادرة عن 

 اؼبغرب بلد مهم ؼبصاّب "  أف 2012كزارة اػبارجية األمريكية ُب سنة 

 ، ك يدعم تقرير الكونغرس" الواليات اؼبتحدة ُب الشرؽ األكسط ، ككفقا لذلك فإف السياسة األمريكية ذباه اؼبغرب ثابتة ك قوية 

 .3" اؼبغرب حليف رئيسي ُب دعم األىداؼ االسًتاتيجية للواليات اؼبتحدة  ُب القارة االفريقية "السنوم ىذا التقييم مشَتا أب أف
 ، اذ أهنى عبلقتو الدبلوماسية مع ايراف ُب *     أكد اؼبغرب دعمو الدائم ؼبختلف مبادرات السياسة اػبارجية األمريكية اؽبامة

 ، كما شارؾ ُب 2011 ك أعرب عن تأييده التاـ عبهود الواليات اؼبتحدة ك آّتمع الدكٕب ُب ليبيا منذ العاـ 2009عاـ 
ؾبموعة أصدقاء سوريا ك عقب حصولو على مقعد عضو غَت دائم ُب ؾبلس األمن بادر اؼبغرب بتقدٙب مشركع قرار بشأف 

                                                           
1
 .122-121، مرجع سابق،ص ص « وآفاقها المستقبلٌة2001 العالقات المؽربٌة األمرٌكٌة ما بعد الحادي عشر من أٌلول العام »مجٌد كامل حمزة،-  

2
 -Alexis Arieff , " Morocco : Current Issues " ,Congressional Research Service , January 15, 2015 , P. 11, available at :  

http://pennyhill.com/jmsfileseller/docs/RS21579.pdf , (22-03-2015). 
- see also : 
- Alexis Arieff , " Morocco : Current Issues " ,Congressional Research Service , October18, 2013 , P. 13, available at: 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21579.pdf , (16-09-2014). 
3
 - " Morocco-US Strategic Dialogue : Consultation , Coorperation , Progress " , Moroccan American Center For Policy ,2012 

, PP . 1-2 , Available at :  
http://moroccoonthemove.com/wp-content /2014/02/SR_USMoroccoStrategicDialogue.pdf , (2013-02-11). 

*
كان للنظام المؽربً دورا هاما فً الترتٌبات السٌاسٌة و األمنٌة األمرٌكٌة و االسرابٌلٌة فً المنطقة عبر دعمها أو المشاركة فٌها ، فقد كان للحسن الثانً -  

 ، و عمل العاهل المؽربً أٌضا على تؤٌٌد عقد 1979عام " كامب دٌفٌد"دورا محورٌا فً عقد اللقاءات بٌن مصر و اسرابٌل و التً أفضت الى عقد اتفاقٌة 

 1994 ، و كما تبنى عقد مإتمر الدار البٌضاء االقتصادي العام 1990 ،و كان أول دولة عربٌة أدانت ؼزو العراق للكوٌت سنة 1991مإتمر مدرٌد للسالم عام 

، و شارك فً الترتٌبات و المبادرات األمنٌة و العسكرٌة التً تقوم بها الوالٌات المتحدة و المجموعة األوروبٌة فً اطار الدفاع المشترك للحلؾ األطلسً فً 

  . 124مجٌد كامل حمزة ، مرجع سابق ، ص : - البحر األبٌض المتوسط و المحٌط األطلسً ، أنظر 

http://pennyhill.com/jmsfileseller/docs/RS21579.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21579.pdf
http://moroccoonthemove.com/wp-content/uploads/2014/02/SR_USMoroccoStrategicDialogue.pdf


سوريا ، ك ىو ما يفسر اشادة اؼبسؤكلُت األمريكيُت ُب العديد من اؼبناسبات بالدكر الريادم للمغرب ُب قضايا دكلية  ىامة 
الدكر اؽباـ الذم لعبتو اؼبغرب سواء ُب اطار اعبامعة "الذم شكرت فيو كزير اػبارجية اؼبغريب على " كلينتوف "على غرار تصريح 

 .1" العربية أك داخل ؾبلس األمن 
 لتشمل مراقبة حقوؽ االنساف ُب اقليم 2013سنة " اؼبينورسو " أحدث مشركع القرار األمريكي اؼبتعلق بتوسيع مهمة     

الصحراء الغربية رد فعل قوم للدبلوماسية اؼبغربية ، حيث استدعى القصر اؼبلكي صبيع القول السياسية ك أصدر بيانا عرب فيو 
ك اعتربه اكبرافا أمريكيا عن القواعد اؼبنظمة لتوازنات الصراع ُب اؼبنطقة ، كما اذبهت " اؼبينورسو " عن رفضو توسيع مهمة 

دبلوماسية اؼبغرب أب استثمار شبكة العبلقات الدكلية اليت نسجها حوؿ قضية الصحراء ك تبل ذلك االقداـ على سحب 
ك ىو ما رفضتو االدارة األمريكية ، كما ألغى اؼبغرب مناكراتو العسكرية " كريستوفر ركس " الثقة من اؼببعوث األفبي للصحراء 

 ، ك دبجرد سحب الواليات اؼبتحدة مقًتحها عاد 2013سنة " األسد االفريقي " مع الواليات اؼبتحدة ك اليت يطلق عليها 
ال يبكن أف قبازؼ " قولو " تشاؾ ىاغل " اغبديث عن استئناؼ مناكرات األسد االفريقي ، ك نقل عن كزير الدفاع األمريكي 

 ، ك بذلك سبكن اؼبغرب من ذباكز األزمة اليت أحدثها اؼبشركع األمريكي بنجاح ، لئلشارة  استفاد 2" حبليف رئيسي مثل اؼبغرب 
اؼبغرب خبلؿ اػبمس سنوات االخَتة من مساعدات أمريكية ىامة لدعم مسار االصبلحات الديبقراطية ك التخفيف من 
حدة الفقر ك تطوير القدرات العسكرية ك التجارية ك مكافحة االرىاب ، ىذا ك يوضح اعبدكؿ التإب حجم اؼبساعدات 

 : األمريكية للمملكة اؼبغربية خبلؿ السنوات اػبمس االخَتة 
 2015-2010المساعدات األمريكية للمملكة المغربية خالل الفترة : (12)جدول رقم 

    2015  2014 2013   2012   2011   2010   السنة 

 قيمة اؼبساعدات
 (مليوف دكالر)

   35,396   34,141   41,237   31,105 34,076  30,9  
00 

-Alexis Arieff , " Morocco: Current Issues "  , Op.,Cit , P. 13.  
 التونسية –العالقات السياسية األمريكية : الفرع الثالث 

عقب اؽبجـو االرىايب الذم       شهدت العبلقات السياسية األمريكية التونسية تطورا كبَتا ُب أعقاب الثورة التونسية ، ك
 أصدرت اغبكومة األمريكية ُب اليـو اؼبوإب ربذيرا من السفر أب 2012 سبتمرب 14تعرضت لو السفارة األمريكية بتونس ُب 

                                                           
1
  - " Morocco-US Strategic Dialogue : Consultation , Coorperation , Progress "   , Op, . Cit , P . 7.  

2
 : ، متحصل علٌه من4 ، ص 2013، مركز الجزٌرة للدراسات ، نوفمبر " سعً إلعادة التوازن للعالقات : محمد السادس بؤمرٌكا " كمال قصٌر، -  

http://studies.aljazeera.net/ResourceGalleryDocuments/2013/11/26/2013Mohamad%20USA.pdf , (2014-02-04). 
 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/11/26/20131126103028110734Mohamad%20sixth%20and%20USA.pdf


 2013تونس ، ك قد  قدمت السلطات التونسية اعتذارىا رظبيا ك تعهدت بإيقاؼ اؼبتورطُت ك ؿباكمتهم ، ك ُب نوفمرب 
صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرإب أف تواجد أنصار الشريعة ُب تونس ك ربالفو مع تنظيم القاعدة ُب اؼبغرب االسبلمي 

 . 1يشكل هتديدا كبَتا للمصاّب األمريكية ك الغربية خصوصا ُب السفارات ك الفنادؽ ك اؼبنشآت الدبلوماسية 
أف زيارتو هتدؼ باألساس "  جوف كَتم " أكضح  كزير اػبارجية األمريكي2014 فيفرم 18    ك خبلؿ زيارتو لتونس ُب 

بالوقوؼ مع تونس ك دعمها ُب " أب توطيد العبلقات الثنائية بُت البلدين ك العمل على ربط عبلقات أكثق بينهما ك تعهد 

 حيث استقبل 2014 أفريل 4، لتشهد العبلقات التونسية األمريكية تدشينا للحوار الثنائي االسًتاتيجي ُب " مسارىا االنتقإب 
استعداد ببلده ؼبواصلة دعم تونس للمضي قدما كبو مسَتة "مؤكدا " مهدم صبعة " الرئيس أكباما رئيس اغبكومة التونسي 

من أىم النتائج اؼبًتتبة على  ،  ك" التحوؿ الديبقراطي ك تنمية التعاكف ُب العديد من آّاالت االقتصادية ك األمنية ك الثقافية 
 زيارة رئيس اغبكومة التونسي قرار اغبكومة األمريكية الغاء التحذير من 

 .2 2012 سبتمرب 15السفر أب تونس اؼبفركض منذ 
التوقيع على مذكرة الشراكة اإلسًتاتيجية  ب2015 مام 21أب كاشنطن ُب " قايد السبسي"    توجت زيارة الرئيس التونسي 

أف مكتسبات " كجاء ُب نص اؼبذكرة  ، بعيدة اؼبدل بُت البلدين ُب آّاالت االقتصادية كالًتبوية كالثقافية كاألمنية كالدفاعية
الثورة التونسية كاالنتقاؿ الديبقراطي الذم تعيشو تونس سبثل فرصة غَت مسبوقة إلرساء تعاكف أكثر صبلبة كتنوع بُت تونس كالواليات اؼبتحدة 

 كتؤب التوقيع على ىذه اؼبذكرة من اعبانب التونسي ؿبسن مرزكؽ الوزير اؼبستشار لدل رئيس اعبمهورية كعن ،  " األمريكية
 ما يهم الواليات اؼبتحدة األمريكية من تونس كالذم يبقى دائما  ، ك األكيد أفاعبانب األمريكي جوف كَتم كزير اػبارجية

قامة قيادة عسكرية الضوء األخضر إلضمن االتفاقيات السرية غَت اؼبعلنة ىو حرص اإلدارة األمريكية على أف سبنحها تونس 
 .3، السيما بعد أف رفضت اعبزائر ىذا الطلب األمريكيعلى أراضيها  (أفريكـو)أمريكية 

 باحملدكدية ك التواضع ، لتشهد ارتفاعا كبَتا بعد الثورة حيث 2011      اتسمت اؼبساعدات األمريكية لتونس قبل 
ميزانية ىامة لتونس ُب اطار سلسلة من الربامج ك اؼببادرات اعبديدة ، ك ىذا ما توضحو األرقاـ " أكباما "خصصت ادارة 

 : الواردة ُب اعبدكؿ االٌب 
 2016-2011المساعدات األمريكية لتونس خالل الفترة : (13)جدول رقم 
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 - Alexis Arieff ,Carla E.Humud ," Political Transition In Tunisia" , Congressional Research Service,  October22 , 2014, P. 12 , 

Available at : http://www.refworld.org/pdfid/54660d6d4.pdf , (2014-12-16). 
2
 - Alexis Arieff ,Carla E.Humud ," Political Transition In Tunisia" , Congressional Research Service , February 10 , 2015 , P. 

14, Available at : https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf , (2015-06-11). 
3
 : ، متحصل علٌه من " الشراكة االستراتٌجٌة بٌن تونس و أمرٌكا " توفٌق المدٌنً ، -  

http://www.al-sharq.com/news/details/339463#.VeGMc7Jsc7I , (2014-11-05). 

http://www.refworld.org/pdfid/54660d6d4.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf
http://www.al-sharq.com/news/details/339463#.VeGMc7Jsc7I


  2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنػػػػػػػػػػػػػػة

 قيمة اؼبساعدات 
 (مليوف دكالر)

138،62 251،92 125،06 63،48 96،75 134،40  

-Alexis Arieff ,Carla E.Humud ,"  Political Transition In Tunisia" , February 10, 2015, Op ,. Cit , P.17. 

  الليبية –العالقات السياسية األمريكية : الفرع الرابع 
ربتل ليبيا موقعا ىاما ضمن االسًتاتيجية الكونية للواليات اؼبتحدة ك سياستها االقليمية بإفريقيا ، ك قد طبع التوتر ك     

 للتنظيمات االرىابية عرب – حسب اؼبنظور األمريكي –االضطراب تاريخ العبلقات األمريكية الليبية بسبب دعم ىذه األخَتة 
العآب فضبل عن تدخلها ُب العديد من الصراعات االقليمية ، ك انتقاد القذاُب الدائم للسياسة األمريكية ك تدخلها ُب الشؤكف 
العربية ك دعمها البلؿبدكد إلسرائيل ، كل ذلك شكل نقاطا للخبلؼ كصلت حد اؼبواجهة اؼبباشرة بُت الواليات اؼبتحدة ك 

 2003القوات اؼبسلحة الليبية ، ك عقب حادثة لوكاريب فرضت عقوبات اقتصادية ك دبلوماسية على ليبيا ، لتشهد سنة 
انفراجا ُب العبلقة بُت البلدين بعد قرار القذاُب بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل ك عن دعم التنظيمات االرىابية ك منح 

، ك أسفر ىذا  القرار عن ربوؿ سريع ككاضح ُب العبلقات بُت البلدين بعد رفع *تعويضات مالية كبَتة لضحايا لوكاريب 
  .1العقوبات ك استئناؼ العبلقات التجارية ك عودة الشركات النفطية األمريكية لسوؽ الطاقة ُب ليبيا 

 ك القمع الذم ككجهت بو من قبل النظاـ اللييب 2011مع اندالع االحتجاجات الشعبية ُب ليبيا مطلع شهر فيفرم      ك 
أف أمريكا بصدد " ك صرح بالقوؿ " الفاحشة "أعماؿ العنف اليت يقـو ّٔا النظاـ اللييب ب " أكباما"كصف الرئيس األمريكي 

 ، ك بدكره  استنكر حلف األطلسي أعماؿ العنف ُب ليبيا ك ذلك  ُب  "البحث عن اػبيارات اؼبمكنة للرد على ىذه األزمة
، ك ُب أعقاب ذلك قررت القول الغربية سلب الشرعية الدكلية مبكرا من نظاـ 2 فيفرم 25اجتماعو الطارئ الذم عقد ُب 

القذاُب ك مواجهتو عسكريا ٍب اسقاط نظامو ، فقد تغَتت األمور فجأة ك بدا أف الواليات اؼبتحدة أكثر عداءا ك كرىا 

                                                           
*

 :ٌمكن ارجاع هذا التحول الجوهري فً السٌاسة اللٌبٌة الى جملة من األسباب نوجزها فً االتً -

 .أنه  ال ٌمتلك القدرة على الصمود و االستمرار - بعد سقوط االتحاد السوفٌاتً و تؽٌر األوضاع الدولٌة -اداراك النظام اللٌبً -
 .سعً لٌبٌا إلزالة و تؽٌٌر الصورة الذهنٌة السلبٌة لدى القوى الؽربٌة و السٌما امرٌكا لدوره فً دعم النظم الثورٌة و الحركات التمردٌة فً السابق -
الرؼبة فً الخروج من دابرة العزلة الدولٌة و العودة الى التفاعل فً المحٌط الدولً ، ألن العقوبات أدت الى تقوٌض قدرة لٌبٌا على تصدٌر النفط الذي ٌشكل -

 . بلٌون دوالر جراء العقوبات 8المصدر الربٌسً لدخلها القومً ، اذ خسر االقتصاد اللٌبً ما ٌقارب 

 : استٌعاب القذافً لما حدث للنظام العراقً و هو ما جعله ٌتبنى سٌاسة معتدلة و توافقٌة تبقً على نظامه ، للمزٌد من التفصٌل أنظر -
الجامعة المستنصرٌة ، :  ، العراق المجلة السٌاسٌة و الدولٌة ، « التوجهات الجدٌدة فً السٌاسة اللٌبٌة نحو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة »نوار محمد ربٌع ،  -

  . 115-114 ، ص ص 2006 ، 2العدد 
1
 - Christopher M. Blanchard  , Jim Zanotti , " Libya : Background and U.S. Relations " , Congressional Research Service , 

February 25, 2011 , PP. 32-33 , available at :  
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc103187/m1/1/highresd/RL33142_2011Feb25.pdf , (2012-11-2). 
2
 -Ibid , P. 5 .   

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc103187/m1/1/high_res_d/RL33142_2011Feb25.pdf


للقذاُب ك انتقلت من موقع اعادة تأىيل القذاُب ك االرتباط اؼبصلحي معو أب اؼبناداة بسلب الشرعية عن نظامو ك مواجهتو 
 .1بالقوة 

     سعت ادارة أكباما ُب أعقاب سقوط نظاـ القذاُب للحد من الدكر األمريكي ك عدـ االشًتاؾ بشكل كبَت ُب عملية بناء 
الدكلة ُب ليبيا ، مع الًتكيز فقط على اغبفاظ على اؼبصاّب األمريكية ّٔا ك ضبايتها ، ك يشَت فحص أرقاـ اؼبساعدات 

 مليوف 24،9 مليوف دكالر ُب حُت ٓب تتجاكز 29،6 ك بلغت 2010األمريكية اؼبباشرة لليبيا أب أهنا كانت أعلى ُب عاـ 
، ك قد أدل اؽبجـو على القنصلية األمريكية ُب بنغازم ك مقتل السفَت ك ثبلثة موظفُت أمريكيُت ُب  2 2012دكالر عاـ 

بظهور تنظيم أنصار الدكلة اإلسبلمية - ، ك الصراع بُت اؼبيليشيات الليبية ك تنامي التهديدات االرىابية 2012 سبتمرب 11
أب ارتفاع أصوات ُب الكونغرس ربذر من االثار اؼبًتتبة على استمرار الصراع ُب ليبيا ك تدعوا أب اعادة النظر ُب السياسة - 

  .3 2014األمريكية ذباه ليبيا خاصة بعد اهنيار العملية االنتقالية عاـ 
 ، علما أف ىذه االخَتة استفادت 2016 مليوف دكالر كمساعدات لليبيا سنة 20 ك قد كعدت ادارة أكباما بتقدٙب      

إال أهنا غَت كافية بالنظر غبجم األضرار اليت غبقت بالبنية التحية ُب ليبيا ك   -2011من مساعدات ىامة منذ العاـ 
 :ك ىذا ما توضحو األرقاـ الواردة ُب  اعبدكؿ التإب - األكضاع األمنية اؼبتدىورة فيها 

 2011المساعدات األمريكية لليبيا منذ  : (14)جدول رقم 
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنػػػػػػػػػػػػػػة

 قيمة اؼبساعدات 
 (مليوف دكالر)

163،564 38،496 38،653 5،901 15،50 20  

 

Christopher M. Blanchard , " Libya: Transition and U.S. Policy", August 3, 2015 , Op,. Cit ,  P.19 . 
 المغاربية –العالقات االقتصادية األمريكية :المطلب الثاني 
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  . 12 ، مرجع سابق ، ص «تناقضات التدخل و مستقبل الكٌان اللٌبً :  الوالٌات المتحدة و لٌبٌا »ٌوسؾ محمد الصوانً ، - 

2 - Matthew T. McWhorter , " Understanding the Libyan Uprising and U.S. Foreign Policy Response ", December 2013 , P. 
11 , available at :  

https://www.umb.edu/ /94UnderstandingtheLibyan_Uprising_andUSForeignPolicyResponse.pdf , 
(2014-2-12). 
3
 - Christopher M. Blanchard  ," Libya: Transition and U.S. Policy", Congressional Research Service , August 3 ,2015 , P. 15 , 

available at :  
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33142.pdf , (2015-10-11).  

https://www.umb.edu/%20/94UnderstandingtheLibyan_Uprising_andUSForeignPolicyResponse.pdf
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     تسعى الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب عبلقاهتا بالدكؿ اؼبغاربية أب االستحواذ على السوؽ اؼبغاربية ك ؿباكلة قطع الطريق 
على أم ىيمنة اقتصادية أخرل ، ك ذلك ُب اطار مساعيها الرامية ػبلق كاقع اقتصادم دكٕب هتيمن عليو منظومتها القانونية 

   : عرب تعميم النموذج األمريكي ، ك فيما يلي عرض موجز لواقع العبلقات االقتصادية األمريكية مع دكؿ اؼبنطقة اؼبغاربية
 الجزائرية –العالقات االقتصادية األمريكية : الفرع األول 
من  %95، حيث سبثل  احملركقات صدارة اؼببادالت التجاريةباحتبلؿ العبلقات االقتصادية بُت كاشنطن كاعبزائر      تتسم 

ة ، ك ذلك برغم ابراـ الطرفُت  عديد االتفاقيات االقتصادية اليت ىدفت قيمة الصادرات اعبزائرية للواليات اؼبتحدة األمريكي
لتطوير ك تنمية العبلقات االقتصادية بُت البلدين خارج قطاع احملركقات ك زيادة حجم االستثمارات ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال 

 على االتفاؽ االطار لبلستثمار ، فضبل عن انشاء غرفة التجارة األمريكية باعبزائر 2001اغبصر كقعا الطرفُت شهر جويلية 
 على  2007 ، كما كقع البلدين سنة 2002 سبتمرب 16 ك تأسيس ؾبلس األعماؿ اعبزائرم األمريكي ُب 2002سنة 

 انتقدت الواليات اؼبتحدة القيود اليت 2012اتفاقية تقضي بالتعاكف ُب ؾباؿ االستخداـ السلمي للطاقة النوكية  ، ك ُب عاـ 
تفرضها القوانُت ُب اعبزائر على االستثمار األجنيب ، كما انتقدت سيطرة القطاع العاـ على االقتصاد اعبزائرم ، ك شهد شهر 

 مناقشات ثنائية أبدت فيها الواليات اؼبتحدة رغبتها ُب تقدٙب اؼبساعدة للجزائر ك دعم انضمامها ؼبنظمة 2012ديسمرب 
 .1التجارة العاؼبية ألف ذلك سيساىم ُب ازالة العديد من العراقيل ك اغبواجز اعبمركية فبا ينشط التبادؿ التجارم بُت البلدين 

 انعقدت الدكرة الثالثة لبلتفاؽ االطار اعبزائرم األمريكي للتجارة ك االستثمار ، ك الذم 2015 فيفرم 16      ك ُب 
انطبلقة جيدة لتعزيز " دانياؿ موال٘ب " شكل حبسب فبثل الواليات اؼبتحدة للتجارة اؼبكلف بأكركبا ك الشرؽ األكسط 

عبلقات األعماؿ خارج احملركقات ك لتقليل العقبات اليت الزالت تعرقل االستثمار ُب اعبزائر ، ك أكد أف تنويع االقتصاد 
جهد تسانده الواليات اؼبتحدة ألنو سيؤدم حتما على اؼبدل الطويل أب مزيد من السلم ك االستقرار ُب اعبزائر ك ُب كل اؼبنطقة ، " اعبزائرم 

 ، كما أشار اؼبتحدث أب أنبية مراجعة السلطات اعبزائرية لئلطار القانو٘ب ك 2 " كما أنو سيسمح بتقوية عبلقاتنا االقتصادية
التدابَت اؼبنظمة للنشاطات االقتصادية ُب ـبتلف القطاعات ، مشددا على أف استقطاب االستثمارات األجنبية مرىوف 

العمل على رفع اغبواجز بُت الفاعلُت ُب "اؽبدؼ من االتفاقيات الثنائية مع اعبزائر ىو  " باستقرار اؼبنظومة القانونية ، ك اعترب أف 

، كما أكد اؼبسؤكؿ األمريكي على ضركرة  " آّاؿ االقتصادم ك ترؾ ؾباؿ اختيار قطاعات االستثمار للمتعاملُت االقتصاديُت أنفسهم

                                                           
1
- Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , November 18, 2013, Op,. Cit , P.15.  

2
 : ، متحصل علٌه من " الوالٌات المتحدة تعرب عن دعمها للجزابر فً تنوٌع اقتصادها : مسإول أمرٌكً - " 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150218/30875.html , (2015-02-13). 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150218/30875.html


اليت اعتربىا فضاء لتقريب الرؤل بُت أطراؼ العبلقات " تيفا "العمل على ذبسيد اتفاقية االطار حوؿ التجارة ك االستثمار 
 .1التجارية االقتصادية بُت متعاملي البلدين
 مام اؼباضي على ست مذكرات تفاىم إلنشاء مشاريع مشًتكة بُت البلدين ، ك 31     ك ُب آّاؿ الفبلحي ًب التوقيع ُب 

أب جانب قطاعات أخرل كاػبدمات ك " القطاع الواعد " قد كصف اؼبستثمركف األمريكيوف القطاع الفبلحي ُب اعبزائر ب 
الصناعة ، ك قد عربت الواليات اؼبتحدة عن رغبتها ُب ابراـ اتفاقية التجارة اغبرة مع اعبزائر فباثلة لتلك اليت كقعتها مع اؼبغرب 

 شركة أمريكية ُب حالة نشاط باعبزائر ، ك تشَت اخر االحصائيات 114ك األردف ك غَتىا من البلداف األخرل ، يذكر أف 
 مليار  7،5  ب 2014أب أف معدالت التبادؿ التجارم بُت البلدين قدرت سنة 

 
. 2مليار دكالر 4،7 مليار دكالر ك  الصادرات ب 2،85دكالر حيث قدرت الواردات اعبزائرية ب 

 (مليون دوالر: الوحدة )                     (2014-2010)الجزائرية –المبادالت التجارية األمريكية  : (15)جدول رقم 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 

الصادرات اعبزائرية كبو 
 الواليات اؼبتحدة

 

13.830.0 

 

15.122.3 

 

10.781.6 

 

5.335.3 

 

4.745.1 

 
الواردات اعبزائرية من 

 الواليات اؼبتحدة

 

2.116.7 

 

2.175.7 

  
1.770.6 

 

2.368.6 

 

2.850.0 

 :   ، متحصل عليو من 99-97، صندكؽ النقد العريب ، ص ص  " 2015 نشرة االحصاءات االقتصادية للدكؿ العربية  ":-المصدر 
http://www.arabmonetaryfund.org/sites/Statistics/Economic%20Statistics%20Bulletin%202015.pdf 

  المغربية –العالقات االقتصادية األمريكية : الفرع الثاني 
 ُب البيت األبيض أف 2013 فمرب نو22ُب   عقب لقائهماأكد الرئيس األمريكي باراؾ أكباما ك اؼبلك ؿبمد السادس    

أكدا على الوقع  ك ،الواليات اؼبتحدة ك اؼبغرب عازماف على العمل معا من أجل  النهوض بتنمية بشرية ك اقتصادية للمملكة
إحداث مناصب الشغل ك النمو  الذم سجل قباحا معتربا ُب   "ؼبيثاؽ  األكؿ  غبساب ربدم األلفيةا"االهبايب ؿ 
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 : ، متحصل علٌه من " واشنطن تستعرض عراقٌل االستثمار فً الجزابر - " 

http://www.elkhabar.com/press/article/7762/%D9%88%D8%A786%D8%B7%D9%86-% 8%B1/ , (2015-09-11). 
2
 - Farid Messaoud ," Coopération: Les Américains s’intéressent à l’investissement hors hydrocarbures en Algérie", 

 obtenu en parcourant : 

http://www.reporters.dz/cooperation-les-americains-s-interessent-a-l-investissement-hors-en-algerie,(2013-1-1) 

http://www.arabmonetaryfund.org/sites/default/files/econ/Statistics/Economic%20Statistics%20Bulletin%202015.pdf
http://www.elkhabar.com/press/article/7762/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
http://www.reporters.dz/index.php/thema/item/46090-cooperation-les-americains-s-interessent-a-l-investissement-hors-hydrocarbures-en-algerie


االسًتاتيجية  التنموية اعبديدة للوكالة األمريكية أكباما  ك أبرز الرئيس  ، االقتصادم ك التنمية البشرية على صعيد البلد ككل
 ك اليت ًب كضعها من أجل مساعدة اغبكومة اؼبغربية على بلوغ  أىدافها ُب  ، 2017 – 2013للتنمية الدكلية للفًتة  

ربسُت كلوج الشباب إٔب الشغل ك :  ك ترتكز ىذه االسًتاتيجية على ، اإلصبلح ك االستجابة غباجيات اؼبواطنُت اؼبغاربة
 ، كما شهدت زيارة اؼبلك اؼبغريب للواليات اؼبتحدة اؼبشاركة  اؼبواطنة ُب اغبكامة  ك استكماؿ األطفاؿ لتعليمهم االبتدائي

توقيع اتفاقيتُت ، هتدؼ االتفاقية االكٔب  على اؼبساعدة اؼبتبادلة ُب آّاؿ اعبمركي ك توسيع التعاكف الثنائي ُب ؾباؿ كشف 
 اتفاقية  ّٔدؼ تعزيزتسهيل اؼببادالت تبييض األمواؿ ك الغش اعبمركي ك جرائم مالية أخرل ، أما االتفاقية الثانية فتنص على 

 .1التبادؿ اغبر اليت ذبمع بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية ك اؼبغرب
 ك اليت 2004 اؼبغاربية ، حيث ًب التوقيع على اتفاقية التبادؿ اغبر عاـ يعد اؼبغرب أكؿ شريك للواليات اؼبتحدة باؼبنطقة     

 ، ك حبسب اؼبملكة اؼبغربية فإف االتفاقية من شأهنا ادماج االقتصاد اؼبغريب ُب اؼبنظومة 2006دخلت حيز التنفيذ العاـ 
االقتصادية الدكلية ك الدفع باإلصبلحات االقتصادية ك االجتماعية ، ك تأىيل اؼبقاكلة اؼبغربية ك دعم قدرهتا التنافسية ك جلب 
االستثمارات األجنبية ك تكثيف التحوالت التكنولوجية ، أما الواليات اؼبتحدة فتسعى عرب ىذه االتفاقية أب تقوية تواجدىا 

، ك قد أكد مساعد فبثل الواليات اؼبتحدة 2االقتصادم ك اضعاؼ النفوذ األكركيب ُب اؼبملكة اؼبغربية ك الشماؿ االفريقي كلو 
على ىامش اجتماع الدكرة الرابعة للجنة اؼبغربية األمريكية " -دانييل موال٘ب " للتجارة اؼبكلف بأكركبا ك الشرؽ األكسط 

أف اغبصيلة االقتصادية التفاقية – 2015 فيفرم 20اؼبشًتكة اؼبكلفة بتتبع اتفاقية التبادؿ اغبر ك الذم احتضنتو الرباط ُب 
نعمل كفق مبدأ " التبادؿ اغبر بُت اؼبغرب ك الواليات اؼبتحدة ُب تطور مستمر ، ك أف البلدين حققا نتائج اهبابية جدا ، ك قاؿ 

رابح رابح الذم كضعو اؼبغرب ك الشركات ك اؼبقاكالت األمريكية تدرؾ أنبية الشراكة التجارية مع اؼبغرب الذم يتيح فرصا كبَتة لبلقتصاد 
، يذكر أف الدكرة الرابعة اليت شارؾ فيها مستثمركف ك فاعلوف اقتصاديوف مغاربة ك أمريكيوف اىتمت دبناقشة آليات  " األمريكي

تنفيذ اتفاقية التجارة اغبرة اؼبتمثلة ُب الولوج أب األسواؽ اضافة أب التعاكف الثنائي ُب ؾباؿ تكثيف فرص الشغل ك قضايا 
البيئة ك اؼبلكية الفكرية ك تسوية النزاعات التجارية ، ك اؼبساعدة التقنية اليت توفرىا الواليات اؼبتحدة للمغرب ُب ؾباالت 

  .3صناعة الطائرات ك التكنولوجيات اؼبتطورة 
يذكر أف اؼببادالت التجارية بُت اؼبغرب كالواليات اؼبتحدة األمريكية تضاعفت بنحو ثبلث مرات خبلؿ الفًتة ما بُت      

  ، 2006  مليار دكالر أمريكي فقط سنة33،1 مليار دكالر أمريكي، مقابل 26،4، لتصل إٔب أزيد من 2013 ك2006
ك بذلك سيبقى اؼبلف االقتصادم بُت اؼبملكة اؼبغربية ك الواليات اؼبتحدة أحد أىم أكجو التقارب بُت البلدين على اؼبدل 

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من" نص البٌان المشترك بٌن الوالٌات المتحدة و المملكة المؽربٌة فً أعقاب لقاء القمة بٌن الربٌس أوباما و الملك محمد السادس- " 

http://www.maroc.ma/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%D9%86-%D9D8%A9 , (2015-03-01) . 
2
  . 139 مرجع سابق ، ص مجٌد كامل حمزة،-  

3
 : ، متحصل علٌه من " الحصٌلة االقتصادٌة التفاقٌة التبادل الحر مع المؽرب فً تطور مستمر : مسإول أمرٌكً - "  

http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/0/--/195705.html , (2015-01-16). 

http://www.maroc.ma/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A9
http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/0/--/195705.html


 أب 2010ك يوضح اعبدكؿ التإب حجم اؼببادالت التجارية االمريكية اؼبغربية ُب الفًتة اؼبمتدة من  القريب ك اؼبتوسط ،
2014:  

 
 
 

 (مليون دوالر: الوحدة )                    (2014-2010)المبادالت التجارية األمريكية المغربية  : (16)جدول رقم 

 2010 2011 2012 2013 2014 
 

الصادرات اؼبغربية كبو 
 الواليات اؼبتحدة

 

601،8  

 

946،9  

 

894،2  

 

918،6  

 

991.1 

 
الواردات اؼبغربية من 
 الواليات اؼبتحدة

 

2،501،3  

 

3،745،5  

 

2،900،3  

 

3،363،3  

 

2.172.1 
  . 164-162 ، مرجع سابق ، ص ص 2015نشرة االحصاءات االقتصادية للدكؿ العربية : المصدر -

  التونسية –العالقات االقتصادية األمريكية : الفرع الثالث 
تونس أرض "   أف 2014 أفريل 2    أكد رئيس اغبكومة التونسي ُب كلمة ألقاىا أماـ غرفة التجارة األمريكية العربية ُب 

" أكباما "، كما أكد الرئيس  " مفتوحة للمستثمرين ك ّٔا عوامل جوىرية لبلستثمار مثل اؼبناخ التجارم اؼببلئم ك االنفتاح السياسي اعبديد
على ضركرة توطيد  العبلقات الثنائية ُب ؾبإب التجارة ك " مهدم صبعة "خبلؿ اللقاء الذم صبعو برئيس اغبكومة التونسي 

 مليوف دكر لتسهيل دخوؽبا أب أسواؽ اؼباؿ العاؼبية ،  ك سبكينها 500االستثمار ك تعهد دبنح تونس ضماف لقرض ثاف بقيمة 
 . 1من مواجهة التحديات االقتصادية على اؼبدل القصَت ك دعم اػبطة االصبلحية لرئيس اغبكومة التونسي 

تونس ُب حاجة أب ثبلث "  صرحت كزيرة التجارة األمريكية عقب لقاءىا بالرئيس التونسي أف 2015 مارس 5     ك ُب 
اصبلحات اقتصادية ك ىي ، أكال تبسيط ك توضيح ؾبلة االستثمار اؼبعقدة إلعطاء اشارة كاضحة للمستثمرين ، ك ثانيا اصبلح النظاـ البنكي 

الذم هبب أف يكوف كاضحا ك شامبل لتفادم االفبلس ك التمكن من رظبلة البنوؾ ك بعث مؤسسات جديدة ، ك ثالثا تونس حباجة أب 
، كما أعلنت أف ككالة التعاكف الدكٕب األمريكي " نصوص ضريبية ك صبركية كاضحة إلدماج االقتصاد غَت اؼبهيكل ُب الدكرة االقتصادية 

                                                           
1
 -"Recent Visit By Tunisian Prime Minister Breaks New Ground In US –Tunisia Cooperation  " , PP. 3-5 , available at : 

http://www.nusacc.org/pressreleases/14TUNISIA-PMprEN.pdf , (2014-08-12). 

http://www.nusacc.org/pressreleases/14TUNISIA-PMprEN.pdf


 ألف موطن شغل خبلؿ العاـ القادـ ، ك فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية التبادؿ اغبر بُت البلدين 25ستساعد تونس على بعث 
كلكن على تونس القياـ باإلصبلحات ...  تكتسب أنبية بالغة ك سيعمل البلداف على النظر ُب ىذه النقطة على اؼبدل القصَت "قالت أهنا 

  . 1"اؽبيكلية قبل اقباز التبادؿ اغبر
     ك فيما يتعلق باؼببادالت التجارية بُت البلدين فقدت عرفت ارتفاعا ملحوظا خبلؿ السنوات األخَتة ك ىذا ما توضحو 

 : األرقاـ الواردة ُب اعبدكؿ التإب 
 (مليون دوالر : الوحدة )                   (2013-2010)المبادالت التجارية األمريكية التونسية  : (17)جدول رقم 

 2010 2011 2012 2013  
الصادرات التونسية كبو 

 الواليات اؼبتحدة
 

388،6  
 

276،2  

 

326  

 

397،2  

 

 
الواردات التونسية من 

 الواليات اؼبتحدة
 

896،1  

 

881،1  

 

798،6  

 

798،4  
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  الليبية –العالقات االقتصادية األمريكية : الفرع الرابع 
 من اؼبنتج عاؼبيا ، ك قد قدرت ككالة الطاقة % 2     تعد ليبيا من أىم البلداف اؼبنتجة للنفط ك تبلغ حصتها اغبالية 

 مليار برميل ، ك بذلك ربتل ليبيا اؼبركز اػبامس عاؼبيا 74 مليار برميل أب 48األمريكية أف احتياطي النفط اللييب ارتفع من 
ُب احتياطات النفط الصخرم بعد ركسيا ك أمريكا ك الصُت ك األرجنتُت ، ك أكضحت الوكالة أف الكمية اعبديدة تضاؼ أب 

 عاما ، كما كشفت الوكالة عن ارتفاع احتياطات 112 عاما أب 70اؼبخزكف لًتفع العمر االفًتاضي إلنتاج النفط اللييب من 
 تريليوف قدـ مكعب ك ذلك بإضافة 55 تريليوف قدـ مكعب بعد أف كاف 177الغاز اللييب أب ثبلثة أضعاؼ ، حيث بلغ 

، ك ىذا ما يفسر األنبية اغبالية ك اؼبستقبلية لليبيا 2 تريليوف قدـ مكعب من االحتياطي القابل لبلستخراج من الصخور 122
 . ضمن االسًتاتيجية األمريكية 

 اتفاقية مع الواليات اؼبتحدة تقضي بتنظيم التجارة ك االستثمار بُت البلدين ك صرح 2013 ديسمرب 18     كقعت ليبيا ُب 
تؤكد رغبة البلدين ُب ربقيق قدر أكرب من اؼببادالت التجارية " أف ىذه االتفاقية " مصطفى أبو فناس " كزير االقتصاد اللييب السابق 

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من " تونس بحاجة الى ثالثة اصالحات اقتصادٌة : وزٌرة التجارة األمرٌكٌة - "  

http://www.assabahnews.tn/article/100410/%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%A7% 86 , (2015-01-12). 
2
  . 9 ، مرجع سابق ، ص «تناقضات التدخل و مستقبل الكٌان اللٌبً : الوالٌات المتحدة و لٌبٌا »ٌوسؾ محمد الصوانً ،-  

http://www.assabahnews.tn/article/100410/%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%A7%25%2086


، ك 1، ك أكضح أنو دبوجبها سيتم تأسيس ؾبلس لييب أمريكي للتجارة ك االستثمار لفتح ؾباؿ االستثمار األمريكي بالببلد "  
 كفدا كزاريٌا إلجراء ؿبادثات  أكت اؼباضي29ُب " األزمةحكومة "شكلت ّٔدؼ استعادة األمواؿ الليبية آّمدة ُب أمريكا 

من اؼبقرر أف هبرم الوفد الوزارم اللييب "كقالت اغبكومة ُب بياف ؽبا على موقعها الرظبي ، إنو ، مع اإلدارة األمريكية ّٔذا الشأف 
ؿبادثات مع اعبانب األمريكي بناءن على الدعوة اؼبقدمة من عبنة العبلقات اػبارجية دبجلس الشيوخ األمريكي اؼبتعلقة دبساعدة ليبيا ، ُب 

لوس "ككاف مسؤكؿ باػبزانة األمريكية كشف لصحيفة ،   "حلحلة اؼبشاكل اليت تواجهها كاالستفادة من األمواؿ الليبية آّمدة
 مليار دكالر ُب إطار العقوبات ضد نظاـ القذاُب ككبار 34 عن ذبميد ببلده ألكثر من 2011عاـ "  أقبلوس األمريكية

 مليوف دكالر فقط من ىذه اؼببالغ لشراء مواد 700مسؤكليو ، كسٌلمت اإلدارة األمريكية للمجلس الوطٍت االنتقإب السابق 
 مليار دكالر موزعة على 165 تبلغ قيمة األمواؿ الليبية آّمدة ُب اػبارج كبو  لئلشارةإغاثة كمساعدات إباف حرب التحرير ،

عدة دكؿ كفق تقديرات آّلس الوطٍت االنتقإب ، كٓب تتمكن اغبكومات الليبية اؼبتعاقبة من استعادة كثَت منها منذ ذبميدىا 
، ك سيؤدم اسًتجاع ىذه اؼببالغ اؼبالية اؽبامة ك توظيفها بعقبلنية ك رشادة أب ربقيق قفزة كبَتة ُب 2ف بقرار من ؾبلس األـ
 . االقتصاد اللييب  

     لئلشارة شهدت اؼببادالت التجارية االمريكية الليبية تطورا ملحوظا ُب السنوات االخَتة ك ىذا ما توضحو األرقاـ الواردة 
 : ُب اعبدكؿ التإب 

 (مليون دوالر: الوحدة )                   (2013-2010)المبادالت التجارية األمريكية الليبية  : (18)جدول رقم 
 2010 2011 2012 2013  
 

الصادرات الليبية كبو 
 الواليات اؼبتحدة

 

1،988  

 

605،8  

 

2،321،9  

 

2،325،7  

 

 
 

الواردات الليبية من 
 الواليات اؼبتحدة

 

731،8  

 

315،7  

 

602،6  

 

920،7  
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 المغاربية –العالقات األمنية األمريكية : المطلب الثالث 

                                                           
1
 : ، متحصل علٌه من " لٌبٌا توقع اتفاقٌة تٌفا للتجارة مع الوالٌات المتحدة - "  

http://www.eanlibya.com/archives/23094 , (2014-06-18). 
2
 : ، متحصل علٌه من " حكومة األزمة تبحث استعادة األموال اللٌبٌة المجمدة لدى أمرٌكا - "  

http://www.ajwa.net/news/view/201506 , (2014-12-07). 

http://www.eanlibya.com/archives/23094
http://www.ajwa.net/news/view/201506


      يثَت اؼبغرب العريب الذم يعد نقطة االرتكاز اعبغراُب اىتماما متزايدا من جانب الواليات اؼبتحدة اليت تسعى أب تعزيز 
كجودىا على حساب العبلقات اؼبتميزة مع أكركبا طارحتا فكرة اقامة قواعد عسكرية ُب دكؿ اؼبنطقة تكوف أداهتا للتدخل 
السريع ُب القارة االفريقية ُب اطار االسًتاتيجية األمريكية اػباصة باغبرب االستباقية ك مكافحة االرىاب ، ك ىذا ما يفسر 
اىتمامها اؼبتزايد بتعميق عبلقاهتا ُب آّاؿ األمٍت مع دكؿ اؼبنطقة خاصة عقب موجة االحتجاجات الشعبية اليت شهدهتا 

  : 2011مطلع العاـ 
  الجزائرية –العالقات األمنية األمريكية : الفرع األول 

 لتنمية اػبربات ك تبادؽبا ك التعاكف اؼبشًتؾ 2005أطلقت الواليات اؼبتحدة حوار عسكرم مشًتؾ مع اعبزائر منذ العاـ      
بعد اجتماعو بالرئيس " أفريكـو "رئيس القيادة األمريكية األفريقية " كلياـ كارد " ؼبكافحة االرىاب ، ك يظهر تصريح اعبنراؿ 
  الرغبة األمريكية اعباؿبة لتعميق التعاكف ُب آّاؿ األمٍت مع اعبزائر  ، 2009اعبزائرم عبد العزيز بوتفليقة شهر نوفمرب 

الواليات اؼبتحدة مصممة على ربسُت ك تعزيز عبلقاهتا الثنائية باعبزائر ك العمل بشكل كثيق ُب العديد من " حيث صرح بالقوؿ أف 

، كما أشاد حبنكة اعبزائر ُب التعامل مع ـبتلف القضايا االقليمية اؼبتعلقة باألمن ك مكافحة  " آّاالت خاصة اعبانب األمٍت
 2010على ىامش زيارتو للجزائر شهر جويلية "دانياؿ بنجامُت "االرىاب،ك بدكره صرح منسق كزارة اػبارجية األمريكية 

أف الواليات اؼبتحدة فبتنة جدا للجهود اؼببذكلة من قبل اعبزائر ُب ؾباؿ مكافحة االرىاب سواء ُب  اؿ افريقيا أك منطقة الساحل أك " بالقوؿ 

 .1 "  ُب أم مكاف اخر
 أطلقت الواليات اؼبتحدة ؾبموعة االتصاؿ الثنائي مع اعبزائر ؼبكافحة االرىاب ك ربديد سبل 2011      ك ُب مارس 

، يذكر  "غبظة تارىبية لتطوير العبلقات األمنية بُت البلدين" تعميق التعاكف األمٍت ، ك قد كصفتها السفارة األمريكية باعبزائر بأهنا 
 2008أيضا أف اعبزائر قد شاركت ُب مبادرة الشراكة عرب الصحراء ؼبكافحة االرىاب ك اليت أطلقتها الواليات اؼبتحدة سنة 

، ك لدل زيارتو للجزائر 2ك هتدؼ اؼببادرة أب تنسيق اعبهود ك ربسُت قدرات حكومات اؼبنطقة ؼبواجهة العنف ك التطرؼ 
الدكر االهبايب الذم تلعبو اعبزائر على الصعيد " جوف كَتم "  أبرز كاتب الدكلة األمريكي 2015مطلع شهر أفريل 

جيمس " االقليمي ك الدكٕب السيما اسهامها اؼبعترب ُب مكافحة االرىاب ، كما عكست زيارة مدير االستعبلمات األمريكية 
 أكت اؼباضي عمق ك نوعية التعاكف الذم تطمح كاشنطن للوصوؿ اليو مع اعبزائر ُب ظل الوضع 28للجزائر ُب " كبلبر 

األمٍت اؼبضطرب ُب دكؿ اعبوار ، فواشنطن تعتمد على اعبزائر كشريك اسًتاتيجي ُب اؼبنطقة حيث تقـو دبهاـ التكوين ك 

                                                           
1
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , February 22, 2011, P.16 , available at: 

 https://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/Algeria-%20Current%20Issues.pdf , (2012-6-13). 
2
 - Alexis Arieff , " Algeria: Current Issues ",Congressional Research Service , November 18, 2013, Op,. Cit , P. 14 .  

https://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/Algeria-%20Current%20Issues.pdf


اؼبتواجدة ُب سبنراست ك اؼبتخصصة ُب ؿباربة " سيموؾ "التجهيز ك تبادؿ اؼبعلومات ُب اطار ىيئة األركاف اؼبعركفة باسم  
، كقد أنشئت باقًتاح من اعبزائر ككذلك اؼبركز اإلفريقي للدراسات كاألحباث حوؿ اإلرىاب االرىاب عرب منطقة الساحل 

 .1أنشئ باعبزائر العاصمة
  المغربية –العالقات األمنية األمريكية : الفرع الثاني 

 تقديرا للعبلقات الوثيقة 2004منحت الواليات اؼبتحدة صفة اغبليف االسًتاتيجي للمغرب خارج حلف الناتو عاـ       
"  مناكرات عسكرية مشًتكة سنويا تعرؼ ب 2007اليت ذبمع البلدين السيما ُب آّاؿ األمٍت ، اذ هبرم البلداف منذ العاـ 

 ، كما يستفيد اؼبغرب سنويا من  مساعدات اؼبهارات اؼبيدانية كالقتالية للقوات اؼبشاركةتستهدؼ تطوير " األسد االفريقي 
، ك من 2أمريكية عسكرية ك مالية ىامة لتطوير مقدراتو العسكرية ك تدريب قوات األمن ك ضباية اغبدكد ك مكافحة االرىاب 

مباذج ىذه اؼبساعدات أيضا نشَت أب قياـ مكتب كزارة اػبارجية االمريكية بتمويل برنامج لتحسُت نظاـ السجوف ُب اؼبغرب 
 ، ككصف تقرير مكتب مكافحة االرىاب التابع 3ّٔدؼ التخفيف من حدة توظيف الفكر اؼبتطرؼ لنزالء السجوف اؼبغربية 

أف السلطات اؼبغربية "  التعاكف األمريكي اؼبغريب بالقوم ك جاء فيو 2011 أكت 18لوزارة اػبارجية األمريكية الصادر بتاريخ 
قبحت ُب عرقلة العديد من اؽبجمات االرىابية ضد اؼبصاّب األمريكية ك الغربية بفضل اعبهود التنسيقية مع الواليات اؼبتحدة خاصة على 

 .4 " اؼبستول التكتيكي
سعد الدين " ك نظَتىا اؼبغريب " ىيبلرم كلينتوف "  كقعت كزيرة اػبارجية األمريكية السابقة 2012 سبتمرب 2ك ُب        

قالت كلينتوف إف الواليات اؼبتحدة تتطلع إٔب مذكرة تفاىم للتعاكف اؼبوسع ُب عدة ؾباالت خاصة األمنية منها ، ك " العثما٘ب 
 ، كما  أكدت عـز الواليات اؼبتحدة على االستمرار ُب تنفيذ برامج التدريب ُب اؼبنطقة" ليكوف رائدا كمبوذجا"اؼبغرب 

، يذكر أف البلدين كقعا على اتفاؽ عسكرم يبنح لقوات االنتشار 5العسكرم ك توفَت اؼبعدات اؼبتعلقة بأمن اغبدكد ك اؼبوانئ 
السريع األمريكية تسهيبلت للمركر تشمل مطار الدار البيضاء ك اؼبطار العسكرم لسيدم سليماف ، كما يسمح للقوات 

األمريكية باالستخداـ اللوجسيت للقواعد اؼبغربية ، ك باؼبقابل استفاد اؼبغرب من مساعدتو ُب بناء اعبدار األمٍت ُب الصحراء 
 .6الغربية 
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اعبيش اؼبغريب يشكل قوة اضافية ىامة ؼببادرات الواليات اؼبتحدة "  أف 2012      ك قد أشارت مذكرة تربير ميزانية الكونغرس لعاـ 
اذ يساعد بدكره ُب تدريب عدة جيوش افريقية اخرل ُب مدارسو ك مرافقو التدريبية ك ىو ما ...الرامية لتعزيز االستقرار ُب القارة االفريقية 

 2015 ، ك حسب ما نشرتو كزارة اػبارجية األمريكية مطلع العاـ 1 " ...يساىم ُب ارساء السلم ك االمن ُب  اؿ افريقيا ككل 
 مبليُت دكالر للمغرب ، لئلشارة قدرت اؼبساعدات اليت حصل 5قررت اغبكومة األمريكية زبصيص مساعدات تصل أب 

 2013فيما بلغت قيمة اؼبساعدات العسكرية اليت تلقاىا برسم سنة   مبليُت دكالر 7 ب 2014عليها اؼبغرب ُب سنة 
، ُب الوقت   مبليُت دكالر8 بلغت اؼبساعدات العسكرية اليت تلقاىا اؼبغرب 2011، بينما سنة   مبليُت دكالر7أكثر من 

، إذ كصلت قيمة ما قدمتو    تسلم اؼبغرب أكرب مبلغ مساعدات خبلؿ السنوات اػبمس األخَتة2010الذم سجلت سنة 
ك يبكن ارجاع ىذا االىتماـ األمريكي الكبَت بقضية األمن  ، 2  مبليُت دكالر كمساعدات عسكرية9اغبكومة األمريكية 

اؼبغريب أب االرتباط القوم للمملكة باؼبصاّب األمريكية ، فمع التطورات االقليمية ك التهديدات األمنية اعبديدة أصبحت 
القومي األمريكي الذم يرمي أب  السياسة األمريكية تنحو منحا جديدا يتمثل ُب ربط األمن اؼبغريب باؼبفهـو اعبديد لؤلمن

 . القضاء على أسباب التهديد قبل كقوعو 
 التونسية –العالقات األمنية األمريكية : الفرع الثالث 

 تنامي ملحوظ للهجمات االرىابية ضد أىداؼ حكومية ك سياحية ك غربية لعل أبرزىا 2011عرفت تونس منذ العاـ      
 ، ك كذا اؽبجـو على متحف البارادك مؤخرا ، تبعا 2012 سبتمرب 14اؽبجـو على مقر السفارة ك اؼبدرسة األمريكية ُب 

ضمن قائمة التنظيمات االرىابية ك دعت أب ضركرة " أنصار الشريعة  " 2014لذلك صنفت الواليات اؼبتحدة أكائل العاـ  
، ك ُب ىذا السياؽ أكد رئيس 3توثيق تعاكهنا األمٍت مع تونس ك تقدٙب دعم لوجسيت أمٍت ك برامج تكوين للمؤسسة األمنية 

 أف تونس ال يبكنها الفوز ُب حرّٔا على االرىاب دبفردىا 2014اغبكومة التونسي على ىامش زيارتو لواشنطن شهر أفريل 
علينا أف نتعاكف مع الدكؿ الصديقة مثل الواليات اؼبتحدة األمريكية ألف خطر االرىاب يبثل هتديدا عاؼبيا ك البد أف يكوف اغبل شامبل " قائبل 

 . 4 " ك عاؼبيا
 مليوف دكالر كمساعدات 167 ما يقارب 2014 أب 2011     ك قد خصصت الواليات اؼبتحدة ُب الفًتة اؼبمتدة من 

أمنية لتونس تستهدؼ ربسُت قدراهتا ؼبكافحة االرىاب ، تعزيز أمن اغبدكد ك اصبلح القطاع األمٍت ، ك ُب ظل  
 مليوف 142االضطرابات األمنية اليت تشهدىا تونس مؤخرا تعتـز الواليات اؼبتحدة رفع ميزانية مساعداهتا األمنية لتونس أب 
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 خبلؿ زيارة الرئيس 2015 مام 21 ، ك ُب خطوة أىم أعلن الرئيس األمريكي ُب 1 2016 ك 2015دكالر خبلؿ سنيت 
لواشنطن عن منح تونس كضع حليف رئيس للواليات اؼبتحدة خارج الناتو ، ك قد أعلنت االدارة " السبسي "التونسي 

 جويلية اؼباضي عن استكماؿ اجراءات منح تونس كضع حليف خارج الناتو لتصبح بذلك اغبليف السادس 10األمريكية ُب 
عشر الرئيسي للواليات اؼبتحدة ، ك ىو ما يتيح ؽبا اغبصوؿ على تدريبات عسكرية ك قركض لشراء معدات للبحث ك 

 .  2التطوير ك شحنات دفاعية 
  الليبية –العالقات األمنية األمريكية : الفرع الرابع 

ملحق الدفاع بالسفارة الليبية ُب أمريكا ُب كلمة ألقاىا أماـ غرفة التجارة األمريكية بواشنطن " ابراىيم الفورٌب " صرح       
، ك يعود ذلك أب  " بل ك منحها األكلوية... أف ليبيا ترغب ُب التعاكف مع الشركات األمريكية "  بالقوؿ 2013 أكتوبر 3بتاريخ 

أف ليبيا تتطلع للحصوؿ على " الدكر الذم اضطلعت بو الواليات اؼبتحدة ُب اؼبساعدة على القضاء على نظاـ القذاُب ، مضيفا 

 ، ك قد 3 "اؼبساعدة ُب تأمُت اغبدكد ، اذ تعا٘ب عجزا كبَت ُب التحكم ُب حدكدىا اليت سبتد ؼبسافات طويلة ك صبيعها مفتوحة على مصراعيها
شغل تدىور الوضع االمٍت ُب ليبيا حيزا ىاما ُب  عديد التقارير االستخباراتية األمريكية ك تصروبات اؼبسؤكلُت األمريكيُت 

اؼبتطرفُت اؼبنتمُت لتنظيم القاعدة ك اعبماعات "  أف 2015فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر اعترب تقرير استخباراٌب صدر شهر فيفرم 

، ك ُب ذات  " التابعة لو جعلت من ليبيا مبلذا امنا للتخطيط للهجمات االرىابية ضد اؼبصاّب الغربية ُب ليبيا ك اؼبنطقة اؼبغاربية ككل
"  بالقوؿ أف 2015ُب كلمة ألقاىا أماـ ؾبلس الشيوخ شهر مارس " ديفييد ركدريغيز " السياؽ صرح قائد األفريكـو اعبنراؿ 

رئيس عبنة العبلقات أما ،  4" التهديدات األمنية ُب ليبيا ستؤدم أب تنامي اػبطر على اؼبصاّب االسًتاتيجية األمريكية ُب اؼبستقبل القريب 
تنزلق كبو فوضى شاملة منتقدا تغافل س ُب ليبيا االكضاع فقد حذر من أف "ايد ركيس " اػبارجية َب الكوقبرس االمريكى 

 ُب كقت تعطل فيو تنفيذ خطط أمريكية كانت معدة سلفا لتدريب  ، االدارة األمريكية اغبالية عما يدكر على األرض الليبية
 فرد انتظارا لتحسن األكضاع األمنية كىو الربنامج الذل 8000 أب 5000كافحة اإلرىاب بعدد يًتاكح بُت الليبية ٓبقوات اؿ

مريكى لئلدارة األمريكية مقابل تنفيذه لكن الظركؼ األمنية ك االقتصادية أ مليوف دكالر 600ف تسدد ليبيا أكاف مقررا 
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  1. الراىنة َب ليبيا حالت دكف ذلك
خصصت الواليات اؼبتحدة بالتعاكف مع بعثة األمم اؼبتحدة العسكرية ُب ليبيا برامج لتدريب القوات الليبية ك سبكينها       

من اسًتجاع األسلحة اؼبنتشرة بشكل فوضوم ك منع هتريبها للدكؿ آّاكرة ك تأمُت اغبدكد الليبية ، كما قامت بدعم انشاء 
فرقة العمليات الليبية اػباصة لتتؤب مهاـ مكافحة االرىاب ك ذلك بعد التنامي الكبَت لنشاط تنظيم القاعدة ُب ببلد اؼبغرب 

، ك برغم ذلك تظل اؼبساعدات األمريكية لليبيا ُب آّاؿ األمٍت ؿبتشمة ك  2االسبلمي ك فركعو ُب ليبيا ك اؼبنطقة اؼبغاربية  
 27الذم كشف ُب حديث لصحيفة الشرؽ األكسط ُب " ؿبمد اؽبادم الدايرم " دكف اؼبستول حبسب كزير اػبارجية اللييب 

ال تتعاكف مع اغبكومة الليبية ألهنا تربط دعم ليبيا ُب ؾباؿ مكافحة االرىاب بتشكيل حكومة "  أف  الواليات اؼبتحدة 2015مام 

، ؿبذرا من تنامي نشاط اعبماعات اؼبتطرفة مثل صباعة أنصار الشريعة ك  " كحدة كطنية شأهنا شأف آّتمع الدكٕب ُب ىذا االطار
 ُب اؼبناطق الليبية نظرا لغياب اؼبؤسسات األمنية الصارمة ك تواطؤ بعض اعبهات اليت 2011داعش ك اليت استقرت بعد العاـ 

كانت مشاركة ُب اغبكم ، كاشفا أهنم وباكلوف االف السطو على البنوؾ ألف سبويلهم ليس بالقدر الذم كاف معتادا ُب السابق 
3. 

أف السياسة األمريكية  ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ىي ُب اغبقيقة كفقا للمنظور الواقعي ُب التحليل أكثر  يبكن القوؿ    كخالصة ، 
ارتباطا ك صلة بالنفط ك الغاز ك اؼبصاّب األمريكية أكثر من تعبَتىا عن القيم ك اؼبثل اؼبتصلة بدعم الثورة أك الديبقراطية اليت 

 . ذبهد نظرية السبلـ الديبقراطي ُب الدفاع عنها 
 السيناريوىات المستقبلية للتحوالت السياسية الجارية في المنطقة المغاربية : المبحث الثالث 
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 إٔب ما تتيحو تلك الدراسات هتاالدراسات اؼبستقبلية ضركرة حتمية ؼبختلف الدكؿ ك آّتمعات ك تتجلى أنبي     أصبحت 
من بدائل ك اختيارات مطركحة تساعد صانع القرار باؼبفاضلة بينها دبا تسمح بو االمكانات ك القدرات اؼبتوفرة ، فالدراسات 

 من جانب أخر كاؼبستقبلية ليست مبنية على التكهن بل تستند على مؤشرات علمية ك إحصاءات دقيقة ىذا من جهة ، 
فدراسة اؼبستقبل تساىم أيضا من التقليل من أخطار األزمات ُب اؼبستقبل عند كقوعها ك التخفيف من شدهتا ، خاصة ك 
أف  األزمة بطبيعتها تتميز بضيق الوقت فبا يستدعي توفر خيارات أنية ك جاىزة من أجل إدارهتا ك التحكم فيها على النحو 

أف الدراسات اؼبستقبلية كانت كراءىا بواعث برغماتية ، " خرائط اؼبستقبل " ُب مؤلفو " ألفُت توفلر "  ، ك قد  أكد اؼبرغوب
فقد انطلقت ُب الواليات اؼبتحدة عند هناية اغبرب العاؼبية الثانية ػبدمة أغراض عسكرية قبل أف تقدـ خدماهتا اؼبدنية أب 

قطاعات كاسعة أخرل ، ك تعترب اعبمعية الدكلية للدراسات اؼبستقبلية أف الدراسة العلمية للمستقبل ىي ؾباؿ معرُب أكسع من 
 :1العلم يستند أب أربعة عناصر أساسية ىي 

  أهنا الدراسات اليت تركز على استخداـ الطرؽ العلمية ُب دراسة الظواىر اػبفية. 
  أهنا أكسع من حدكد العلم فهي تتضمن اؼبسانبات الفلسفية جنبا أب جنب مع اعبهود العلمية. 
  أهنا تتعامل مع عدد كبَت من البدائل ك اػبيارات اؼبمكنة ك ليس مع اسقاط مفردة ؿبددة على اؼبستقبل. 
  سنة 50 سنوات ك 5أهنا تلك الدراسات اليت تتناكؿ اؼبستقبل ُب اجاؿ زمنية تًتاكح بُت . 

العلم الذم يرصد التغَت ُب ظاىرة معينة كيسعى لتحديد االحتماالت "على أهنا       أما كليد عبد اغبي فيعرؼ الدراسات اؼبستقبلية 

الباحثُت ُب الدراسات اؼبستقبلية بُت  ، ىذا ك يبيز  " اؼبختلفة لتطورىا ُب اؼبستقبل كتوصيف ما يساعد على ترجيح احتماؿ على غَته
     :2ةثبلثة أبعاد للمسارات اؼبختلفة للظاىرة موضوع الدراس

  .كىو ما يعٍت االحتماؿ الذم يبكن أف تأخذه الظاىرة كيتوفر الواقع على مؤشرات كافية لتحققوpossible: اؼبمكن-أ
  .كىو احد احتماالت تطور الظاىرة لكن مؤشرات ىذا االحتماالت ليست كافية ُب الواقعprobable:احملتمل-ب
كىو االحتماؿ الذم نرغب ُب أف تتطور الظاىرة كبوه كلكن اؼبقومات اؼبوضوعية لتحققو ؿبدكدة  Preferable:اؼبفضل-ج

  .بقدر كبَت
 ك مبوذج       تعددت مباذج الدراسات اؼبستقبلية لعل أبرزىا النموذج الوصفي ، مبوذج أحباث اؼبستقبليات التطورية 
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 : ، متحصل علٌه من "الدراسات المستقبلٌة النشؤة و التطور و األهمٌة "ولٌد عبد الحً ، - 

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_5969.html , (2015-06-12). 
  ًٌسعى هذا النموذج الى محاولة عرض توقعات مستقبلٌة عالٌة االحتمالٌة تعتمد على مالحظة تطور األحداث التارٌخٌة ، و ٌتسم االتجاه نحو : النموذج الوصف

المستقبل هنا بالثبات و بقدر عال من التفاإل بالقدرة على التنبإ ، و وفقا لهذا النموذج فالهدؾ البحثً ثابت و ؼٌر مضطرب ٌعتمد على منهجٌة كمٌة فً األساس 
 .تقٌس فترة قصٌرة 

ٌحاول هذا النموذج وصؾ و فهم المستقبل بؤبعاده المختلفة بشكل أكثر دقة ، و ٌعتمد فً ذلك على قوانٌن تطورٌة فٌركز : نموذج أبحاث المستقبلٌات التطورٌة -
 : بشكل كبٌر على االكتشافات التً تنتجها األبحاث المعقدة و على التطور المعرفً بشكل عام ، للمزٌد من التفصٌل أنظر 

 :  ، متحصل علٌه من 11، ص " التطور التارٌخً للتفكٌر نحو المستقبل : ماهٌة الدراسات المستقبلٌة " أمٌنة الجمل ، -

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_5969.html


السيناريو ك الذم سيتم اعتماده ُب ىذه الدراسة ، ك يسعى ىذا النموذج لعرض السيناريوىات احملتملة للمستقبل ك ال تعتمد 
قيمة السيناريو ىنا على قدرتو على التنبؤ بشي ما بقدر استطاعتو على اؼبساعدة قي ازباذ قرار معُت ، حيث يتم حبث ما ىو 

متاح لكشف مدل التطور اؼبمكن ، ك قد برزت عديد االجتهادات الغربية ك العربية لعرض السيناريوىات اؼبستقبلية 
 للتحوالت السياسية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية لعل أبرزىا الدراسة اليت أصدرىا معهد االرباد األكريب

 ، شارؾ فيها ؾبموعة " 2025ثبلثة سيناريوىات للعاـ : مستقبل العرب "  بعنواف  (EUISS)للدراسات األمنية 
  ، بدأ التقرير باإلشارة  Florene Gaub ك Alexandra  Labanمن اػبرباء ك الباحثُت ك حررىا كل من  

 ربديد مثل أب حقيقة مفادىا أف ىناؾ العديد من السيناريوىات اؼبستقبلية اليت يبكن أف ربدث ُب أم كقت ، ك يبثل
لذلك ال يبكن  ، ك  الذم تزداد فيو اؼبعلومات كتًتاكم بشكل مضاعف21ىذه السيناريوىات بدقة ربديا كبَتا ُب القرف اؿ

 ، ك عليو فاؽبدؼ الذم تسعى اليو الدراسات اؼبستقبلية ىو للدراسات اؼبستقبلية أف تزعم مطلقا أهنا تتنبأ بدقة دبستقبل معُت
اغبد من عنصر اؼبفاجأة اذ تعمل ىذه الدراسات على تناكؿ السيناريوىات ذات االحتمالية األكرب فقط ك استبعاد باقي 

 . السيناريوىات األخرل ، ك ىو ما يسمح بتقدٙب اػبيارات البلزمة لصناع القرار لتشكيل اؼبستقبل بطريقة أكثر تيقنا 

     يتبٌت التقرير ثبلث سيناريوىات تتساكل ُب درجة احتمالية حدكثها ، ك حسب التقرير سيؤدم االعتقاد بأف سيناريو 
كاحد منهم لديو فرص أكرب من االخر أب اكبياز اما متشائم أك متفائل ك كما سيؤثر بدكره أيضا على ازباذ القرارات اػباصة 

 : بالسياسات ، ك فيما يلي عرض تفصيلي للسيناريوىات الثبلثة 

 

 

 سيناريو االضطراب: المطلب األول 

:  يأٌب ُب مقدمتها 2025     ستواجو الدكؿ اؼبغاربية ك العربية عموما كفقا ؽبذا السيناريو العديد من التحديات ُب العاـ 
البطالة ، أزمة اؼبشاركة السياسية ،  استمرار العنف ك اتساع نطاؽ التهديدات االرىابية فبا سيؤجل عمليات االصبلح 

  :1الداخلية ألسباب أمنية 
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  ك اليت شكلت احدل احملركات اؽبامة للتحوالت السياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة اؼبغاربية ستعرؼ ارتفاعا : البطالة
 ، 2011 برغم عديد الربامج االصبلحية اليت شرعت اغبكومات اؼبغاربية ُب تنفيذىا بعد عاـ 2025حبلوؿ العاـ 

إال أف النتائج غَت مشجعة حبيث ٓب يستطع سوؽ العمل استيعاب الباحثُت عن العمل خاصة ذكم اؼبؤىبلت العليا 
، ُب ظل تواضع التجارة البينية العربية ك فشل مشاريع التعاكف االقتصادم العربية ك خاصة مشركع السوؽ اؼبشًتكة 

 .1 2020اؼبخطط ؽبا عاـ 
  تراجع  معدالت االستثمار األجنيب ك اليت تتيح خلق فرص العمل بسبب حالة البلستقرار اليت تعيشها العديد من

الدكؿ اؼبغاربية  ك خاصة ليبيا ك كذا بعض العراقيل البَتكقراطية كما ُب اعبزائر ، ك حبسب التقرير تعد تونس البلد 
 .2الوحيد القادر على جذب االستثمارات األجنبية  

  التوترات األمنية الداخلية ُب العديد من الدكؿ اؼبغاربية بسبب فشل بعضها ُب القضاء على الشبكات االرىابية كما
ُب اعبزائر ، اؼبغرب ك تونس ، ك انتشار العنف ُب ليبيا ك طوؿ أمد الصراع ّٔا ُب ظل تذبذب ك البفاض انتاج 

النفط   ، ك حبسب التقرير ستحقق ليبيا شبو استقرار سياسي ك ستتعاَب ببطء من العنف الذم تشهده منذ سقوط 
القذاُب ك ستلعب جهود الوساطة الدكلية دكرا ىاما ُب توجيو العملية الديبقراطية أب مسارىا الصحيح ، لكن ال يزاؿ 
الكثَت أماـ القائمُت على الشأف اللييب  لتحقيق االستقرار اؼبنشود ك بناء القوات األمنية الليبية ك اعادة انتاج النفط 

 مليوف برميل يوميان، أصبحت تنتج اآلف ما 1.6فبعد أف كانت ليبيا تنتج ما يقرب من اللييب دبعدالتو اؼبعتادة ، 
تواجو  ، كما س3 ك ىو ما يعوؽ عملية اعادة بناء البنية التحتية للببلد  ألف برميل يوميان 800 – 500يًتاكح بُت 
أخرل اذ يتوقع التقرير ارتفاعا ملحوظا ُب أسعار اؼبواد الغذائية ك ىو ما يهدد كذلك ربديات غاربية الدكؿ آب

، ك نتيجة ؽبذه األكضاع لن تتمكن اؼبنطقة اؼبغاربية ك " انتفاضات اػببز "باضطرابات جديدة قد تعيد سيناريو 
العربية عموما من تسجيل تقدـ ملموس على مستول االصبلحات االقتصادية ك االجتماعية ك القضاء على العنف 

 . ك اعادة االستقرار ، األمر الذم هبعلها تفقد كفقا ؽبذا السيناريو عشر سنوات من عمرىا تقريبا 
      باؼبقابل  أشاد التقرير بالنموذج التونسي لنجاحو ُب ادارة عملية االنتقاؿ الديبقراطي ، بالنظر الزدىار الساحة السياسية 

 كما سانبت ُب ذلك 2015التونسية ك شيوع ثقافة قبوؿ االخر ، ك ىو ما أىلها للحصوؿ على جائزة نوبل للسبلـ العاـ 
 ك ذلك بإنشاء ديواف اؼبظآب للقوات اؼبسلحة ك زيادة ركاتب اعبيش ك 2014أيضا مبادرهتا إلصبلح القطاع األمٍت سنة 
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الشرطة ك ربديث اؼبعدات ، ك اعادة النظر ُب االطار القانو٘ب ّٔدؼ كضع األسس ؼبكافحة االرىاب كاعبريبة اؼبنظمة ُب ظل 
 .1التهديدات االرىابية اؼبتنامية كعودة اعبهاديُت التونسيُت من سوريا 

ف كافية ك، إال إهنا لن تك  ستسعى لعمل إصبلحاتغاربية الدكؿ آب أف السيناريو األكؿ     كخبلصة ، يفًتض ىذا 
  . إلحداث تغيَت حقيقي ُب حياة اؼبواطنُت

 سيناريو االنهيار: المطلب الثاني 
      يفًتض ىذا السيناريو تراجع اؼبنطقة اؼبغاربية ك العآب العريب عموما ُب العديد من اعببهات بسبب ظهور تنظيم داعش 

 ك ىو ما أدخل اؼبنطقة ُب بؤرة اضطرابات ك توتر دفعت اغبكومات اؼبغاربية أب الًتكيز على مكافحة 2014ُب العاـ 
االرىاب فرصدت لذلك ميزانيات ضخمة ك أنبلت باؼبقابل االصبلحات االقتصادية ك اليت من شأهنا أف زبلق فرص العمل ، 
فكاف يفًتض أف يركز صناع القرار على ربقيق النمو االقتصادم الذم سيعزز االستقرار إال أهنم أجلوا ذلك فبا أدل أب شلل 

 عادت لتتقلص 2011اقتصادم ُب أغلب دكؿ اؼبنطقة ،  فبعد أف بدأت االقتصاديات العربية تتعاَب من اثار اضطرابات 
ؾبددا نتيجة لعدة عوامل منها انعداـ األمن ك االستقرار ك ارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية ك تنامي الديوف ، فضبل عن االلبفاض 
اغباد ُب السياحة بسبب االضطرابات اؼبتكررة ك تنامي النشاطات االرىابية ، أب جانب تراجع القطاع الزراعي بفعل التغَت 

 .2اؼبناخي 
 عاما 15      كفقا ؽبذا السيناريو ستتحوؿ تونس أب دكلة تسلطية من جديد بعد أف كانت على طريق الديبقراطية منذ 

بسبب عدـ االستقرار السياسي ك زيادة كتَتة االرىاب ُب الدكلة ، كما يتهم حاليا حزب النهضة االسبلمي ك أنصاره ُب أف 
ؽبم صبلت مع الشبكات االرىابية فبا سيؤدم لتزايد اػبطاب الراديكإب اؼبتشدد ُب اؼبشهد السياسي التونسي ك ىو ما 

سيفرض على صناع القرار تأجيل عمليات االصبلح ُب ضوء اغبرب على االرىاب ك الشبكات االجرامية ، ك سيؤدم ذلك 
 .3أب ىركب السائحُت ك تراجع االستثمارات األجنبية ك ستبدأ اهتامات التعذيب ك السلوكيات غَت القانونية تظهر بانتظاـ 

 فستتحوؿ أب دكلة ببل حكومة تنتشر فيها الشبكات االجرامية ك التنظيمات االرىابية ك تعمل حبرية ك سَتكز ليبيا     أما 
اْب ، ك ستشكل ليبيا بسبب الفراغ ... بعضها على أعماؿ اػبطف ك بيع األسلحة ك االذبار بالبشر ك هتريب اؼبهاجرين 

  أما  األمٍت الذم تعيشو مصدر قلق كبَت عبَتاهنا ك ألكركبا ، ىذا ك يتوقع التقرير فشل اغبوار السياسي بُت الفرقاء الليبيُت ،
 فيتوقع التقرير أف تعرؼ عجزا ماليا حادا هبعلها غَت قادرة على مواجهة التحديات اؼبتزايدة بسبب االعتماد شبو الجزائر
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الكلي القتصادىا على قطاع احملركقات ُب ضوء استمرار تذبذب أسعار النفط العاؼبية ك تزايد معدالت االنفاؽ االجتماعي ك 
 .1 2014 مليار دكالر عاـ 10تضخم ميزانية الدفاع اليت فاقت 

      كفقا ؽبذا السيناريو سيؤدم تركيز اغبكومات اؼبغاربية ك العربية عموما على مكافحة االرىاب ك انباؿ االصبلحات 
االقتصادية ك االجتماعية أب ارتفاع معدالت البطالة أب مستويات كارثية ستدفع الشباب العريب العاطل أب صفوؼ 

التنظيمات اعبهادية اليت تغرم الشباب اؼبنضم أب صفوفها بركاتب ك مكافآت مالية ضخمة ، ك من ٓب ينضم أب صفوؼ 
اعبهاديُت سيكوف ضمن صباعات مهمتها تنظيم االضرابات ك اؼبظاىرات الرافضة للحكومة ك سياساهتا ، ك ىذا سيتطلب 

، ك ُب هناية اؼبطاؼ ستدرؾ اغبكومات  2بدكره اىتماما أمنيا على حساب الًتكيز على االصبلح االقتصادم ك االجتماعي 
 .العربية أف مواجهة االرىاب ك البطالة بُت الشباب مشكلتاف متبلزمتاف هبب االىتماـ ّٔما بتواز ك ُب نفس الوقت

 

 سيناريو االزدىار : المطلب الثالث 
  2011     ستشهد اؼبنطقة اؼبغاربية كفق ىذا السيناريو طفرة كربل بعد طبسة سنوات من اندالع التحوالت السياسية العاـ 

، ك سيؤدم تعاُب االقتصاد العاؼبي خاصة ُب منطقة اليورك أب ربوؿ نوعي ُب االقتصاديات اؼبغاربية ك العربية خاصة مع تنفيذ 
 ُب كسائل اؼبواصبلت ك احبلؿ األيادم العاملة % 5اتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية ك اليت ستكوف مصحوبة بتخفيض 

 7،2 ُب اؼبغرب ك % 8 ،كما ستنخفض معدالت البطالة بشكل ملحوظ بنسبة % 20العربية ؿبل العمالة األجنبية بنسبة 
، كما يتوقع  ( ُب تونس كمثاؿ% 4،2) ُب تونس فضبل عن ارتفاع معدالت الناتج احمللي االصبإب ُب صبيع الدكؿ العربية %

التقرير قياـ الدكؿ العربية بإصبلحات ىامة ُب قطاع التعليم ستؤدم أب البفاض كبَت ُب نسبة البطالة بُت الشباب ، كما 
  .3ستساىم التنمية االقتصادية ُب تقليل أعداد اؼبنتمُت للتنظيمات االرىابية

 ستشهد اؼبنطقة العربية ذركة غَت مسبوقة سواء من حيث مواجهة معدالت البطالة أك مكافحة 2016     ك حبلوؿ عاـ 
االرىاب ، ك ُب النهاية أدركت الدكؿ العربية أف مواجهة ىاذين التحديُت لن يتم إال بالتعاكف اؼبشًتؾ ، اذ سيسمح التعاكف 

 من اؼبتوقع 2025ُب اغبد من االرىاب ك تبادؿ اؼبعلومات االستخباراتية ك ادارة اغبدكد اؼبشًتكة ببناء الثقة ، ك حبلوؿ عاـ 
أف تؤسس الدكؿ العربية قوة غبفظ السبلـ ربت اشراؼ جامعة الدكؿ العربية كبشكل عاـ  سيخلق التأثَت االهبايب للتعاكف 

 .4االقتصادم حافزا للدكؿ العربية حملاكاة منطقة شنغن 
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     ك كفقا ؽبذا السيناريو سيتحقق االستقرار ُب ليبيا بفضل جهود األمم اؼبتحدة ك اعبامعة العربية ك االرباد االفريقي ك كذا 
الوساطة اعبزائرية ك اؼبصرية اليت ستتمكن من صبع اؼبيليشيات ك صناع القرار السياسي أب طاكلة اؼبفاكضات ،كما ستساىم 
حركة اؼبطالبة باغبقوؽ اؼبدنية ُب دعم اؼبساعي اليت أكصلت أب اؼبفاكضات ، مع ذلك ال يزاؿ الكثَت أماـ الليبيُت للقياـ بو 

 فربغم كضع األسس لبدء اعادة اعمار ليبيا إال أف اعبنوب اللييب ال يزاؿ خارج سيطرة اغبكومة  
رغم كل الصّْعاب اليت ما زالت قائمة ألهنا التجربة الوحيدة أما تونس فيتوقع التقرير قباح ذبربة التحوؿ كبو الديبقراطية فيها ، 

اليت قبحت إٔب اآلف ُب ربقيق مراحل مهمة من تشكيل ىيئات تضمن الوصوؿ ُب هناية اؼبطاؼ إٔب حكومة ديبقراطية 
ا عن تدخل اعبيش ُب العملية السياسية بة بعيدن  ، أما عن تنظيم اؼبظاىرات ُب دكؿ كاعبزائر ك اؼبغرب فلن تكوف لو اثار مينتخى

زبريبية ك سيعرؼ اؼبشهد السياسي ّٔا البراط بعض التيارات االسبلمية ربت مسميات جديدة بأفكار أكثر انفتاحية ك باتت 
أكثر ميبل لتقدٙب تنازالت بشأف قضايا مثل حقوؽ االنساف ك اؼبساكاة بُت اعبنسُت ، ليصبح بذلك االسبلـ السياسي جزءا 

  . 1من اؼبشهد التعددم ُب الدكؿ العربية 
      ك على صعيد تأثَت القول الكربل على األحداث الداخلية ُب الدكؿ اؼبغاربية ك العربية عموما فَتجح أف يستمر ك ىو 

ما يتطلب مراجعة السياسات ك االسًتاتيجيات ك الرؤل ، ك يتوقف قباح الدكؿ اؼبغاربية ُب مقاكمة التأثَتات اػبارجية السلبية 
المستوى جهودا على اؼبستول الداخلي لكل دكلة قطرية مغاربية ك جهودا مشًتكة على مستول النظاـ االقليمي  ، فعلى 

 ينبغي العمل على ربقيق اؼبزيد من سباسك الداخل من خبلؿ تعزيز اؽبوية الوطنية كفقا ؼببدأ اؼبواطنة ك نبذ العنف ك الداخلي
عدـ االرهتاف للخارج ك العمل على نشر ثقافة سياسية تقـو على العقبلنية ك الديبقراطية ك النقد ك االختبلؼ ك التنوع ك 

 فتوجد حاجة ماسة أب احياء ارباد مستوى النظام االقليمي المغاربي، أما على 2االنتصار غبقوؽ االنساف ك آّتمع اؼبد٘ب 
 .اؼبغرب العريب ك تفعيل دكره ك تقوية آليات العمل اؼبغاريب اؼبشًتؾ 

    كخبلصة ، يبكن القوؿ أف التعاكف بُت الدكؿ اؼبغاربية ىو السبيل الوحيد للمضي قدما ُب ظل ما تواجهو من ربديات 
ك اليت سبنحها الزخم البلـز للتعاكف اؼبشًتؾ ، ك قد يؤدم التكامل  (اْب ...البطالة ، تغَت اؼبناخ ، االرىاب )مشًتكة 

  ، فالتكامل بات مسألة 2040االقتصادم بينها أب ربقيق التكامل السياسي ك الذم ال يتوقع اػبرباء حدكثو قبل عاـ 
ضركرية ك ليس خيارا ذلك أف اغبلوؿ دائما تكوف اقليمية ك ليست كطنية منفردة ، ك اذا ازبذت الدكؿ اؼبغاربية  منحى 

خاطئ ُب مفًتؽ الطرؽ ىذا فإهنا لن تواجو عدـ استقرار طويل األمد فحسب ، بل ستفقد اؼبكاسب اؽبامة اليت حققتها على 

                                                           
1
 - Florence Gaub , Alexandra Laban ,  Ibid , PP.,  39-40  
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مدل العقود القليلة اؼباضية ، ك اذا كاف اؼبستقبل سيبدأ اآلف فعلى الدكؿ اؼبغاربية ك العربية عموما أف تنطلق ُب العمل 
 . اؼبشًتؾ 

 : خالصة الفصل 

     سعت القول الكربل على رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية ك االرباد األكركيب على توجيو التحوالت السياسية اعبارية 
ُب اؼبنطقة اؼبغاربية لصاغبها باالعتماد على قاعدة ربقيق األىداؼ ك ضماف اؼبصاّب ك اغبفاظ على اؼبكتسبات احملققة ،  ك 

حبكم -قد عمل االرباد األكركيب على االستفادة من الوضع القائم ك تأكيد مكانتو كواحد من أىم القول الكربل ُب اؼبنطقة 
عرب سلسلة مشاريع -العبلقات التارىبية االستعمارية اليت تربطو بدكؿ اؼبنطقة ،  ك كذلك بالنظر لكثافة عبلقاتو التجارية ّٔا 

ك اتفاقيات تستهدؼ تعميق عبلقاتو ك توسيع دائرة مصاغبو ، ك باؼبقابل كاف ؽبذه التحوالت تداعيات سلبية على االرباد 
االرىاب ك اؽبجرة غَت الشرعية على كجو "األكركيب فبثلة أساسا ُب تنامي التهديدات األمنية اليت تصدرىا اؼبنطقة اؼبغاربية ؾ 

، ك ىو ما فرض على دكؿ االرباد اؼببادرة بطرح حزمة من اؼبشاريع لكبحها ، أما الواليات اؼبتحدة األمريكية فقد " اػبصوص 
استندت ُب تعاملها مع تداعيات ىذه التحوالت على قراءة تفاعلية للظركؼ اؼبوضوعية ك الفرص ك التهديدات اليت أنتجتها 
، ك التحرؾ للحد من انعكاساهتا السلبية على مصاغبها ك نفوذىا ُب اؼبنطقة ، باختصار يبكن القوؿ أف القول الكربل ال 

 .يعنيها دمقرطة اؼبنطقة ك امبا ربركها مصاغبها السياسية ك االقتصادية ك اعبيوسًتاتيجية 

     أفرزت التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية مشهدا سياسيا ال يزاؿ بصدد التشكل سيأخذ كقتا طويبل  ك 
ستتجاذبو عوامل داخلية ك خارجية ، ك لكنو ُب صبيع األحواؿ سيكوف ـبتلفا عن اؼبشهد الذم ساد ُب اؼبنطقة خبلؿ العقود 
اؼباضية ، ك تعقد ضبابية اؼبرحلة اغبالية ك تسارع أحداثها امكانية استشراؼ مستقبل ىذه التحوالت  مع ذلك ك استنادا 

سيناريو االضطراب ، سيناريو االهنيار ، : للمعطيات الراىنة يبكن القوؿ أف اؼبنطقة اؼبغاربية ستكوف أماـ ثبلث سيناريوىات 
سيناريو االزدىار ، ك لنجاح ىذه التحوالت البد أف يكوف ىناؾ ادراؾ عميق من قبل اغبكاـ بالتحوؿ الذم تعرفو آّتمعات 
اؼبغاربية ، مع ضركرة اؼبسارعة ببلورة مشركع هنضوم شامل ك االلتقاء ُب منتصف الطريق على صيغة ربقق للشعوب اؼبغاربية 

 .كرامتها ك حريتها ك ازدىارىا

 

 



 

 

 

 

 الخـــــاحوـــت 

 

 
 

 



 : الخاتمة 
    اؼبعركؼ أف بداية التحوالت السياسية ليس مثل هنايتها ، ك ىناؾ مسلمة ُب العلـو االجتماعية تقر بأف اغبكم على 
الظاىرة خبلؿ حدكثها لن يوصلنا أب استنتاجات قطعية ك موضوعية ك يتطلب ذلك فًتة من الزمن لرصد الظاىرة ؿبل 
الدراسة ، ك عليو ليس من اغبكمة التعجيل بإطبلؽ األحكاـ النهائية على نتائج التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة 
اؼبغاربية ك افرازاهتا ، مع ذلك ًب التوصل بعد دراسة معمقة ؽبذه التحوالت منذ اندالعها أب صبلة من النتائج األكلية 

 : نستعرضها ُب االٌب 
  ربدت التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية العديد من اؼبقوالت النظرية اليت بنيت عليها النظريات اليت تناكلت

ظاىرة التحوالت الديبقراطية ، فما هبرم حاليا كاف خارج اطار ما يفكر فيو علماء السياسة ك خارج جل التنظَتات 
السياسية اليت تراكمت خبلؿ عقود ، ك عليو فقد تبنت الدراسة مركب نظرم هبمع بُت عدد من األطر النظرية 

الكبلسيكية فضبل عن اعتماد مداخل نظرية جديدة لتفسَت الظاىرة ؿبل الدراسة ، ك خلصنا أب أف التحوالت السياسية 
الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية سبثل موجة رابعة من موجات الديبقراطية حيث جددت مسَتة الديبقراطية باؼبنطقة بعد عقود 

طويلة من الركود السياسي ، مع االقرار بأهنا سبثل كذلك ككفقا لعديد اؼبعطيات تطبيقا عمليا لنظرية الدكمينوا من جهة ، ك 
تأكيدا لثقل دكر العامل اػبارجي ُب تفجَتىا ك توجيو مساراهتا دبا ىبدـ مصاغبها ُب اؼبنطقة من جهة أخرل  ، ك ىو ما 

 ". اؼبؤامرة " كصفتو بعض اعبهات األكاديبية ك الرظبية العربية ب 
  ُب توصيف التحوالت السياسية الثورية اعبارية ُب كل من تونس ك -من أجل الديبقراطية - تبنت الدراسة مفهـو الثورة

ليبيا برغم عدـ استيفائها لكل الشركط ك اػبصائص الكبلسيكية اؼبتعارؼ عليها أكاديبيا لظاىرة الثورة ، فقد سانبت 
البيئة السياسية اؼبغاربية ك طبيعة الشخصية اؼبغاربية  ُب اعطاء مفهـو ك خصائص جديدة لظاىرة الثورة مستوحاة من 
الواقع اؼبغاريب اؼبعاش ، فالثورة أسلوب من أساليب التغيَت تؤدم أب اهنيار النظاـ القائم ك صعود نظاـ جديد ، ك ما 

للثورة ك الذم ربطها بظاىرة " اميل دكركاٙب "جرل يتقارب ك عديد التعاريف العريقة لظاىرة الثورة نذكر منها تعريف 
ربرؾ صباعي ال يبكن ذباىلو يتضخم بصورة ملحوظة من دكف ضماف االستمرار طويبل ُب حالة الفوراف ، " الفوراف اعبمعي ك تعرب عن 

، ك ىو ما  " ك تكوف أساسا بُت الطبقات الدنيا ُب آّتمع ك اليت تعيش حالة مزرية مرتبطة بالفقر ُب األساس أب جانب نقص اغبرية
" يتماشى مع كاقع اؼبنطقة اؼبغاربية اليت شهدت حالة فوراف حادة عجلت باندالع الثورة ، نشَت أيضا أب تعريف اؼبفكر 

 استبداؿ عنيف ك مفاجئ ّٓموعة ما " ك الذم عرؼ الثورة على أهنا " بريننت 
 .  ، ك ىو ما حدث ُب اغبالتُت التونسية ك الليبية  "مسؤكلة عن ادارة كياف سياسي اقليمي دبجموعة أخرل



  مر ضركرم ك لكنو غَت كاؼ أمر ضركرم لتغيَت النظاـ ُب الدكؿ االستبدادية الرافضة لئلصبلح ك تغيَت النظاـ ىو أالثورة
، ألف الثورة الديبقراطية ال تقود أب الديبقراطية بفعل كاحد ىو قلب النظاـ اغباكم بل من خبلؿ عملية اصبلح ك بناء 

ال تيفضي بشكل عاـ بالضركرة للنتائج اليت قامت من  طويلة اؼبدل تعقب تغيَت النظاـ ، ك هبدر التأكيد أف الثورات
ؾبموعة العوامل اليت من شأهنا التأثَت على مستقبل  إف قبحت ُب إسقاط األنظمة اليت ثارت ضدىا ، ك أجلها ، حىت ك

رجاهتا قد ال تكوف دكمان ربت سيطرة الفئات كالنيخب اليت شغلت مواقع السلطة ُب مرحلة ما بعد  الثورات ك صياغة ـبي
 . ذلك على مثاؿ خَت لعل اغبالة الليبية  الثورة

  اؼبنطقة اؼبغاربية ليست إال نتيجة تفاعل متغَتات عديدة لعبت فيها دكؿ اليت تشهدىا الديبقراطية اف التحوالت السياسية
يأٌب ُب مقدمتها فقداف الشرعية  كالذم يعود أساسا لفقداف األنظمة للفعالية ُب اؼبتغَتات الداخلية دكرا بارزا ُب تأجيجها 

اْب  ، ك سبثل ىذه اؼبؤشرات ....ادارة الدكلة ك ارتفاع معدالت التضخم ، استشراء الفساد ، ارتفاع معدالت البطالة 
مقدمات لوجود مشكلة بُت آّتمع ك النظاـ السياسي القائم ك ىي سبهيد النفجار أعماؿ العنف ك الشغب ُب آّتمع ك 

كانت متوقعة للمطلعُت ك الراصدين للحالة االجتماعية ك السياسية ك اليت  الذم يعترب أحد أعراض قياـ الثورة ، ك
 القول الدكلية بشكل أك ىذا من جهة ، ك من جهة أخرل ينبغي االقرار بالدكر الذم لعبتواالقتصادية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية 

من جهة  ، غَت أف جولة جديدة من الصراع قد بدأت بُت القول الوطنية  الدفع باذباه انفجار الوضع ُب اؼبنطقة خر ُببأ
 .خرل على الوجهة اؼبستقبلية ؽبذه التحوالت أك الدكلية من جهة 

  يرتبط قباح التحوالت السياسية الديبقراطية بوضوح الرؤية ك التصورات ك آليات ك اجراءات التنفيذ ، دبعٌت احداث
قطيعة مع القيم ك اؼبمارسات اليت ظلت طاغية على اللعبة السياسية خصوصا منها اؼبقاربات ذات الطابع التكتيكي ك 

 .اػباضعة لبلكراىات الظرفية ، ُب حُت يفًتض أف يأخذ خط االصبلح ك التطور مسارا تصاعديا
  سنوات على اندالع ثورة الياظبُت األشواط األكثر تعقيدا باؼبقارنة مع اؼبسارات االنتقالية طبس قطعت تونس بعد مركر 

 ، ك لنجاح اؼبسار االنتقإب ُب تونس البد من توفَت مناخ مبلئم الستزراع قية الدكؿ العربية األخرلاليت تسلكها ب
اؼببادئ اليت تقـو عليها الديبقراطية ، كيقتضي ىذا اؼبناخ استعداد صبيع مكونات آّتمع من أحزاب ك صبعيات ك أفراد ك 

سلط مؤقتة لقبوؿ قواعد اللعبة الديبقراطية ك العمل كفقها ، مع ضركرة االتفاؽ على صياغة رؤية مستقبلية للنموذج 
  .األخرلالدكؿ العربية الديبقراطي اؼبرذبى كالذم يبكن أف يكوف مثبل ربتذم بو 

  تشًتؾ ليبيا مع اغباالت العاؼبية اؼبشأّة فيما يتصل دبرحلة ما بعد الثورة ك اليت تلقي بضبلؽبا على اؼبسار االنتقإب ك
هتدد أم توازنات أك توافقات يبكن التوصل اليها بُت األطراؼ اؼبتصارعة ك خاصة تلك اؼبتعلقة بإعادة البناء ك اعادة 

فإف ىناؾ شركطا ك مسارات " ركستو "ككفقا للمدخل االنتقإب للدمقرطة الذم عرب عنو , االعتبار للدكلة ك ىيبتها 



البد من اؼبركر ّٔا من أجل ربقيق التحوؿ الديبقراطي اللييب اؼبنشود ، تًتاكح ما بُت اقباز الوحدة الوطنية أم توافر اؽبوية 
السياسية اؼبشًتكة أب اغباجة للمركر عرب مرحلة اعدادية تتميز حبدكث صراعات ك تنافس بُت األطراؼ السياسية 

اؼبختلفة اؼبشارب ك األىداؼ ، ك ىو ما هبرم حاليا على الساحة الليبية ، الشيء الذم يفسر ىشاشة الديبقراطية ُب 
اؼبرحلة الراىنة ، ك قد يؤدم ىذا الصراع الدائر أب سبزيق الوحدة الوطنية أك اهناء الصراع لصاّب احدل القول ك سد 

الطريق أماـ التحوؿ الديبقراطي ، ك األكيد أف قباح التحوؿ ُب ليبيا يرتبط دبدل قبوؿ الفاعلُت بتسويات عقبلنية ك تبٍت 
 .ك التكيف معها-القائم على مشاركة صبيع األطراؼ -قواعد العمل الديبقراطي

 آّتمع اللييب للتقاليد الديبقراطية ك ىيمنة يربز التدخل اػبارجي كأخطر ربدم للسيادة الوطنية الليبية ُب ظل افتقاد 
اؽبوية القبلية عليو ، فضبل عن االنقسامات الناصبة عن استخداـ القذاُب أسلوب فرؽ تسد ك افتقاده ألية مؤسسة 

مستقلة سواء ُب ؾباؿ االعبلـ أك القضاء أك ُب تكوينات آّتمع اؼبد٘ب اغبديث ، ك ُب ظل ىذه األكضاع ليست شبة 
خيارات كثَتة أماـ الليبيُت إلقباح مسارىم الديبقراطي فإما االستمرار ُب حالة اغبرب ك االقتتاؿ الداخلي ك تبديد ثركات 
الببلد ك بركز شبح التقسيم الذم تدعمو أطراؼ خارجية إلجهاض مسار الثورة ، ك اما خيار االنتقاؿ السلمي على 

 .أسس ديبقراطية حقيقية 
  إف الطابع اؼبًتدد ك االصبلحات غَت اؼبكتملة ك ضبابية االختيارات الديبقراطية ك اضطراب األىداؼ تعترب عوامل زبلق

مناخا يبيع صدقية اغبديث عن اؼبشركع الديبقراطي ، ك ىذا ما ينطبق على االصبلحات السياسية ك الدستورية اليت 
أطلقها النظامُت اعبزائرم ك اؼبغريب كخطوة استباقية عقب اندالع موجة احتجاجات شعبية عارمة ُب سياؽ اقليمي 

مضطرب ، إال أف ىذه االصبلحات ظلت ُب نطاؽ ؿبدكد ٓب يبلغ االلتزاـ حبقوؽ االنساف الذم يكفل اغبريات العامة 
ك ال االلتزاـ الدستورم الذم يضع قيدا على السلطة التنفيذية ، ك ال االلتزاـ الدستورم الذم يضع التشريع ُب يد ىيئة 
نيابية منتخبة ، ك عليو ينبغي أف يدرؾ قادة النظامُت السياسيُت اؼبغريب ك اعبزائرم أف االصبلحات السياسية اغبقيقية 

صدؽ اؼبمارسات كجديتها كتراكم االقبازات كالتطورات على اؼبستول االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم حىت تتطلب 
 كليس استقرارا ىشا ينتظر ، يصبح االستقرار ناتج فعبل عن الرضا الشعيب 

  .اؼبناسبة حىت يثور على النظاـ القائم كيقابل بالعنف كتدخل النظم كالشعوب ُب نفس دائرة الصراع من جديد
  ربديدا نبا أكثر اؼبستفيدين من التحوالت " االرباد األكريب "ك " الواليات اؼبتحدة " اف القول الكربل عموما ك

السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما ، اذ قبحت ُب تعميق عبلقاهتا ّٔذه الدكؿ ك التغلغل ُب  شؤكهنا 
السياسة األكركبية ك األمريكية  ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ىي فإف ُب اغبقيقة ك كفقا للمنظور الواقعي ُب التحليل الداخلية ، ك 



أكثر ارتباطا ك صلة بالنفط ك الغاز ك مصاغبها اغبيوية أكثر من تعبَتىا عن القيم ك اؼبثل اؼبتصلة بدعم الثورة أك 
التحركات ك اؼبواقف الغربية ال تنطلق من الديبقراطية اليت ذبهد نظرية السبلـ الديبقراطي ُب الدفاع عنها ، ك عليو ؼ

مبادئ ك لكن بناءا على مصلحة تدكر ك تتغَت ك تتباين ك ىذا ما يفسر ازدكاجية اؼبواقف الغربية حياؿ التحوالت 
السياسية اليت تشهدىا اؼبنطقة اؼبغاربية ، ك األكيد أف الديبقراطية ال يبكن أف تكوف نتاجا لضغط خارجي ، ك معلـو أف 
الواليات اؼبتحدة ك االرباد األكركيب يدركاف أف حلوؿ الديبقراطية اغبقة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ك العربية عموما على األقل ُب 

اؼبستقبل اؼبنظور ليس من مصلحتها ، ألف شبة حالة من اػبنق ُب الشارع اؼبغاريب ك العريب عموما على السياسات 
األكركبية ك األمريكية على كجو التحديد ، ك ىذا الشارع نفسو ىو الذم يفًتض أنو سيختار حكاما يعربكف عنو ُب 

 .حالة كجود ديبقراطية حقة 
  اف ما هبرم ُب اؼبنطقة اؼبغاربية يعد ك بإصباع اؼبختصُت ربوال تارىبيا ىاما يفرض على حكومات اؼبنطقة اذا ما أرادت

البقاء ُب السلطة احداث هنضة شاملة تليب تطلعات شعؤّا على كافة األصعدة السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك 
اذا ازبذت الدكؿ اؼبغاربية منحى خاطئ ُب مفًتؽ الطرؽ ىذا فإهنا لن تواجو عدـ استقرار طويل  الثقافية ك الًتبوية ، أما

األمد فحسب ، بل ستفقد اؼبكاسب اؽبامة اليت حققتها على مدل العقود القليلة اؼباضية،ك اذا كاف اؼبستقبل سيبدأ 
 . اآلف فعلى الدكؿ اؼبغاربية ك العربية عموما أف تنطلق ُب العمل اؼبشًتؾ 

عموما ستظل التحوالت السياسية اعبارية ُب اؼبنطقة اؼبغاربية مهما كانت مثَتاهتا ك احتماؿ استقرارىا موضع اىتماـ        
ك دراسة ألعواـ عديدة ، ك مثار جدؿ ُب األكساط السياسية ك االكاديبية السيما اؼبختصُت ُب الشأف اؼبغاريب على أمل 

 .استخبلص مبوذج ربليلي متكامل ُب دراسة ىذه التحوالت 
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  .2013 ، 30 اؼبوصل ، العدد جامعة: ،العراؽ
مجلة المستنصرية للدراسات ، « دراسة ُب األسباب ك النتائج : ؿبددات التفاعل ك التأثَت بُت الثورات العربية »  ، جياد أضبد اسراء-149

 . 2013 ، 43اعبامعة اؼبستنصرية ، العدد : ، العراؽ العربية و الدولية 
 جامعة بغداد، :،العراؽمجلة العلوم السياسية،«دراسة ربليلية لفعل الثورات العربية:سوسيولوجية ثورات الربيع العريب»بلقيس،جواد ؿبمد -150
 . 2012، 44العدد 



العدد جامعة بغداد ، : العراؽ  ، دراسات دولية، « الدكر االسًتاتيجي األمريكي ُب احبلؿ النظم الديبقراطية » حسُت ، حافظ كىيب -151
55 ، 2013 . 

اؼبركز العريب :  ، قطر سلسلة تقييم حالة، « مدل قابلية النموذج للتعميم: الثورة الشعبية ُب تونس » عبد العلي ، حامي الدين -152
 . 2011لؤلحباث ك دراسة السياسات ، جانفي 

المجلة العربية للعلوم ، « اشكالية الشرعية ُب األنظمة السياسية العربية مع االشارة أب ذبربة اعبزائر»حسن كليد خالد أضبد ، -153
  .2007 ،شتاء 13مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد :  ، لبناف السياسية

 .2012، 51جامعة بغداد ، العدد : ،العراؽ  دراسات دولية ،«أبعاد تغيَت النظاـ السياسي ُب ليبيا » مٌت ،  حسُت عبيد-154
مجلة جامعة تكريت للعلوم ، « التداعيات ك األسباب : هناية عصر النخبة العربية » سهاد ، عادؿ اضبد عاصي ، حسُت ؿبمود -155

 . 2012 ، 14جامعة تكريت ، العدد  : ، العراؽالقانونية
 ، « قراءة سياسية ُب مشركع الشرؽ األكسط الكبَت ك احملاكالت اؼبطركحة إلصبلح النظاـ االقليمي العريب »حسُت مصطفى أضبد،-156

 .2008 ، 9اعبامعة اؼبستنصرية ، العدد :  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية
العدد جامعة بغداد ، : العراؽ  ، دراسات دولية ، « رياح التغيَت ُب الوطن العريب ك مواقع التأثَت األمريكي »ضبيد ، ضبد السعدكف -157
50 ،2011.  

:  ، العراؽ دراسات دولية،«العوامل الداخلية ك اػبارجية للتغيَت السياسي ُب اؼبنطقة العربية »ضبيد ياسُت عمار ، عبَت سهاـ مهدم ، -158
 .2014 ، 58جامعة بغداد ، العدد 

اؼبركز العريب :  ، قطر تحليل سياسات، «قراءة ُب النتائج ك الدالالت :  االنتخابات التشريعية التونسية »حناشي عبد اللطيف، -159
 .2014لؤلحباث ك دراسة السياسات ، نوفمرب 

اؼبركز العريب لؤلحباث ك : قطر  ، سلسلة دراسات و أوراق بحثية، « اسًتاتيجيات االنتقاؿ الديبقراطي » عبد العظيم ، حنفي ؿبمود -160
 .2011دراسة السياسات ، أكتوبر 

 .2010، مبادرة االصبلح العريب ، جانفي أوراق المتابعة السياسية ، «ليبيا البدكقراطية بُت التوريث ك االصبلح »رشيد ،خشانة -161
:  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية، « التوجهات اعبديدة ُب السياسة الليبية كبو الواليات اؼبتحدة األمريكية » كار ، فؿبمد ربيع -162

 . 2006 ، 2اعبامعة اؼبستنصرية ، العدد 
، مجلة العلوم السياسية ، «ؿباكلة من أجل بناء مفهـو : اعبمود اؼبؤسسي ك أثره ُب فشل التنمية السياسية » رعد عبد اعبليل علي ،-163

 . 2010 ، 40العدد جامعة بغداد ، : العراؽ 
 .2014   ، 34جامعة اؼبوصل ،العدد: العراؽ  ،  دراسات اقليمية،« حركة التغيَت ُب ليبيا»،  كفاح عباس رمضاف -164
 10السنة جامعة اؼبوصل ، : العراؽ  ، دراسات اقليمية، « األسباب ك التحديات : حركة التغيَت ُب تونس » كفاح ، رمضاف عباس  -165

  .2013، 31، العدد 
جامعة اؼبوصل ، :  ، العراؽ دراسات اقليمية ، «اعبزائر أمبوذجا :  مستقبل النظاـ السياسي ُب اؼبغرب العريب »رمضاف كفاح عباس ، -166
  .2011 ، 21العدد 



فريل  أ،عدد خاصوالقانون دفاتر السياسة،«االنفتاح السياسي ُب اعبزائر كمعضلة بناء قدرات آليات اؼبمارسة الديبقراطية»، صاّب زيا٘ب-167
2011.  

مركز األىراـ للدراسات السياسية ك االسًتاتيجية ، السنة :  ، مصر السياسة الدولية، « ؿبركات التغيَت ُب العآب العريب »دينا ، شحاتة -168
 . 2011، أفريل 184 ، العدد 47

المجلة العربية للعلوم ، «مقاربة معرفية لتفسَت اغبراؾ الشعيب ُب الوطن العريب : التنمية السياسية » لبٌت ، جصاصمراد ،شحماط -169
 .2013، ربيع 38 العدد مركز دراسات الوحدة العربية ،: لبناف  السياسية ،

 ، دراسات اقليمية، « اشكالية التوفيق بُت التحوؿ الديبقراطي ك اؼبوركث التقليدم للنظاـ السياسي اؼبغريب»شطيب ؿبمد صاّب ، -170
  .2012 ، 25جامعة اؼبوصل ، العدد : العراؽ
مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، لبناف المستقبل العربي ، «اؼبفهـو ك النشأة ك التجارب : العدالة االنتقالية »أضبد ،  قي بنيوبكش-171
 . 2013  ، جواف 413 ، العدد 35السنة 

 دراسات دولية ، «قراءة ُب طبيعة عمل اؼبؤسسات السياسية ك الدستورية :  النظاـ السياسي ُب اؼبملكة اؼبغربية »صايل علي سلماف ، -172
  .2012 ، 53جامعة بغداد ، العدد :، العراؽ 

اؼبركز العريب لؤلحباث ك دراسة السياسات ،جواف : ، قطر سلسلة دراسات و أوراق بحثية، «ثورة اؼبواطنة : تونس »العريب ،  صديقي-173
2011.  

 ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، «اغبالة اعبزائرية اطار للتحليل  : 2011 ذبارب االصبلح العريب بعد حراؾ »عاشور طارؽ ، -174
 .2013 ، شتاء 37مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد : لبناف 
دراسة إلجراءات التعديل القادـ ك : التعديبلت الدستورية ُب اعبزائر من التعديل اعبزئي أب االصبلح الدستورم الشامل»عباس عمار ،-175

 . 2014 ، جواف12 ، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية ، «مضمونو 
مركز دراسات الوحدة العربية :  ، لبناف  المستقبل العربي،«ليبيا بُت صباعات العنف ك الديبقراطية اؼبتعثرة » عبد اغبفيظ الشيخ ؿبمد ، -176

  .2015 ، فيفرم 432 ، العدد 37 ،السنة 
األمانة : مصر،شؤون عربية ، «  فرباير ُب ليبيا 17مسار اؼبصاغبة الوطنية ك السلم االجتماعي بعد ثورة » عبد اغبفيظ الشيخ ؿبمد ، -177
 . 2014 ، شتاء 160امعة الدكؿ العربية ، العدد  ِبالعامة
مركز دراسات الوحدة العربية : ، لبناف المستقبل العربي ، «2011ربديات اؼبصاغبة الوطنية ُب ليبيا بعد »مد ، مح عبد اغبفيظ الشيخ-178

  .2015 ، جانفي 431 العدد ،37، السنة
 . 2012 ، 51جامعة بغداد ، العدد :  ، العراؽ دراسات دولية، « غياب األيديولوجية عن الثورات العربية » أضبد ، عبد الكرٙب -179
مركز دراسات :  ، لبناف المستفبل العربي، «اغبركة االحتجاجية ُب تونس كميبلد اؼبوجة الثانية من التحرير السياسي » ناجي ،عبد النور-180

  .2011 ، مام 387 ، العدد 34الوحدة العربية ، السنة 
مركز :   ، مصر السياسة الدولية ، «اػبصوصية اعبزائرية ُب استيعاب االحتجاجات الشعبية:  االنتفاضات العصية »عركس الزكبَت ، - 181

 .2011 ، أفريل 184 ، العدد 47  ، السنة  األىراـ للدراسات السياسية ك االسًتاتيجية
مركز األىراـ : ، مصرلسياسة الدولية،ا«الفشل الداخلي كالتدخل اػبارجي ُب اعبماىَتية الليبية:عسكرة االنتفاضة»زياد ،عقل -182

 .2011، أفريل184، العدد 47ك االسًتاتيجية ، السنة  للدراسات السياسية



 ، لبناف المستقبل العربي، « مستقبل الدكلة الوطنية العربية ُب ضوء اشكالية العبلقة بُت الداخل ك اػبارج »عبلء عبد اغبفيظ ؿبمد ، -183
 .2014 ، نوفمرب 429 ، العدد 37مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة : 

اؼبركز العريب لؤلحباث ك دراسة السياسات ، :  ، قطر  تحليل السياسات،« تقوٙب اغبالة الدستورية ُب ليبيا »علي أحداش ؿبمد ، -184
  .2011سبتمرب 

اعبامعة :  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية ، «دراسة ُب تطوره السياسي :  مشركع الشرؽ األكسط »علي ابراىيم شوقي ، - 185
 .2010 ، 16اؼبستنصرية ، العدد 

مركز دراسات :، لبنافالمستقبل العربي ، « السمات اؼبشًتكة للنظم العربية ك تعاطيها مع اؼبتغَت الثورم »  عبد اغبي ، علي قاسم-186
  .2012، مام 399، العدد 35السنة  ، الوحدة العربية

 . 2008 ، جواف 29 ، العدد مجلة العلوم االنسانية، « معوقات التحوؿ الديبقراطي ُب الدكؿ العربية »، رعمفرحاٌب -187
 .2003، (4+3) ، العدد 19، آّلد مجلة جامعة دمشق،« حرية الصحافة ُب ظل التعددية السياسية ُب اعبزائر»قَتاط ؿبمد ، -188
مجلة  ، « ك افاقها اؼبستقبيلة 2001 العبلقات اؼبغربية األمريكية ما بعد اغبادم عشر من أيلوؿ العاـ »كامل ؾبيد ضبزة ، -189

 . 2011 ، 36اعبامعة اؼبستنصرية ، العدد : ، العراؽ المستنصرية للدراسات العربية و الدولية 
  2009، جواف 31، العدد مجلة العلوم االنسانية ، « افاؽ التحوؿ الديبقراطي العريب ُب ظل اؼبوجة الرابعة  » نبيل ، كريبش -190
السنة مركز دراسات الوحدة العربية، : لبناف ، المستقبل العربي، « الربيع العريب بُت الثورة ك الفوضى »  خليدة ، كعسيس خبلصي-191
 .2014 ، مارس 421 ، العدد 36

جامعة :، اعبزائرمجلة البحوث و الدراسات العلمية، «األزمة الليبية ك انعكاساهتا على منطقة الساحل االفريقي » منصور ، مػبضار-192
  .2012 ، جواف 2 العدد السادس ، ج وبي فارس،

مركز بروكنجز، ، "االكراه، االقناع أك تقدٙب التنازالت؟: أم أسلوب اعتمدتو النهضة ُب صياغة الدستور التونسي"مونيكا ، ماركس -193
  .2014الدكحة، فيفرم 

:  ، قطر سلسلة دراسات ، «قراءة ُب التوقعات ك النتائج ك التداعيات  : 2012 االنتخابات التشريعية ُب اعبزائر »مباركية منَت ، -194
 .2012اؼبركز العريب لؤلحباث ك دراسة السياسات ، أكتوبر 

كبو قراءة سوسيولوجية نقدية لؤلبعاد ك الدالالت :  اؼبشاركة السياسية ك أفاؽ التحوؿ الديبقراطي ُب اؼبغرب اؼبعاصر »ؿبسن مصطفى، -195
  .2008 ، 17مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد :  ، لبناف المجلة العربية للعلوم السياسية ، «

جامعة : ، العراؽ مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، «ربديات التحوؿ الديبقراطي ك بناء الدكلة ُب ليبيا» أمنة ،  ؿبمد علي-196
 . 2013 ،17الكوفة ، العدد

 مجلة الكوفة للعلوم القانونية ،«تطبيقات نظرية النخبة ك نظرية الدكمينو ُب بلداف الربيع العريب»  سعد ، السعيدمؿبمد ، علي  ؿبمود-197
  .2013 ، 17جامعة الكوفة ، العدد :  العراؽ  ،والسياسية

اؼبركز العريب : ، قطر سلسلة دراسات  ، «تأمبلت ُب التجربة السياسية غبزب العدالة ك التنمية اؼبغريب ُب اغبكم »مقتدر رشيد ، - 198
   .2013لؤلحباث ك دراسة السياسات ، جواف 

  2013، العدد التاسع ، جواف دفاتر السياسة و القانون ، «ؿباكلة ُب تأصيل مفهـو االصبلح السياسي » مسلم علي بابا ،-199



مركز دراسات الوحدة  : لبناف،المستقبل العربي،«القيم ك ازباذ القرار: اشكاليات بناء الدكلة الديبقراطية ُب ليبيا»زايد ،عبيد اهلل  مصباح-200
  .2012 ، سبتمرب 403 ، العدد 35السنة العربية،

 ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، « موقف االرباد األكركيب من التغيَت ُب اؼبنطقة العربية » شيماء ، معركؼ فرحاف -201
 .  2014 ، 45العدد جامعة اؼبستنصرية ، : العراؽ 

مركز دراسات الوحدة :  ، لبناف المستقبل العربي، « ماىيتها ك أنبية توطينها عربيا : الدراسات اؼبستقبلية »ؿبمد ابراىيم  ، منصور -202
 .2013 ، أكتوبر 416العدد  ، 35العربية ، السنة 

، مبادرة االصبلح العريب، أوراق المتابعة السياسية،« تشكل اعبسم السياسي كالعبور كبو الدكلةالثورة اللٌبٌة»عبد هللا ،موسى -203
  .2012سبتمرب

:  ،سوريا مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، « النظاـ السياسي ك جدلية الشرعية ك اؼبشركعية »  أضبد ، ناصورم-204
 . 2008 ، العدد الثا٘ب ، 24جامعة دمشق ،  آّلد 

مجلة جامعة دمشق ، «دراسة ُب مفهـو االصبلح ك اذباىاتو ك الياتو : اصبلح األمة ُب ضوء الكتاب ك السنة » نصار أسعد نصار ، -205
 . 2007 ، العدد األكؿ ، 23 ، آّلد للعلوم االقتصادية و القانونية

:  ، العراؽ المجلة السياسية و الدولية ، « التوجهات اعبديدة ُب السياسة الليبية كبو الواليات اؼبتحدة األمريكية »نوار ؿبمد ربيع ، -206
 .2006 ، 2اعبامعة اؼبستنصرية ، العدد 

اؼبركز العريب لؤلحباث ك دراسة السياسات ، :  ، سلسلة ربليل السياسات ، قطر «خطاب التغيَت ُب اؼبغرب »يلوح رشيد ، - 207
  .2011أكتوبر

 ،المستقبل العربي ، «مستقبل التغيَت ُب الوطن العريب ـباطر دانبة  : 2013-2012حالة األمة »  نيفُت ، مسعد أضبد ،يوسف-208
  .2013 ، أكت 414   ، العدد35مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة ، : لبناف 

: الموسوعات و القواميس -ث
( . 1990اؼبؤسسة العربية للدراسات ك النشر، : بَتكت  )  ، 2 ، ط 2 ،ج الموسوعة السياسيةعبد الوىاب ك اخركف ، الكيإب -209
 (.1994جامعة الكويت ، : الكويت  ) ، موسوعة العلوم السياسية، ؿبمد ؿبمود ربيع ، اظباعيلصربم - 210
 .(1994جامعة الكويت، :الكويت ) ، موسوعة العلوم السياسية، ؿبمد ؿبمود ربيع ، اظباعيلصربم - 211
 .(2010الدار اؼبصرية للكتاب ، : القاىرة  ) ، عربي– إنجليزي : قاموس المصطلحات السياسية والدبلوماسية، ؿبمدؿبمود - 212

: الندوات و الملتقيات -ج
 .، كرقة مقدمة ؼبؤسبر ليبيا من الثورة أب الدكلة " من ثقافة الرعية أب ثقافة اؼبواطنة  : ربديات التحوؿ الديبقراطي " مصطفى عمر ،التَت -213
 .2012 جانفي 8-7ديات اؼبرحلة االنتقالية ، الدكحة ، تح

   :،كرقة مقدمة ؼبؤسبر ليبيا من الثورة أب الدكلة"نظرة قانونية : حقوؽ االنساف كمعيار لبناء الدكلة اؼبؤسسات "صاّب مفتاح  ، الزكم -214
  .2012 جانفي 8-7اؼبرحلة االنتقالية ، الدكحة ،  ربديات

، كرقة مقدمة ؼبؤسبر ليبيا  " ربليل للتحديات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية : التحوؿ الديبقراطي ُب ليبيا " يوسف ؿبمد  ،الصوا٘ب -215
 . 2012ربديات اؼبرحلة االنتقالية ، الدكحة ، جانفي : أب الدكلة  من الثورة
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 : ملخص األطروحة باللغة العربية 

 ربوالت سياسية فريدة بعد أف ظلت لعقود طويلة ؿبصنة ضد موجات 2010      شهدت اؼبنطقة اؼبغاربية منذ هناية العاـ 
التحوؿ الديبقراطي ك التغيَت اؼبتبلحقة اليت ىزت العديد من مناطق العآب ك أطاحت بالعديد من نظم اغبكم الديكتاتورية ، 

ك أثارت جدال كاسعا حوؿ عديد اؼبسائل ك اىتماـ مراكز البحوث العلمية العاؼبية منها ك العربية ىذه التحوالت شغلت كقد 
القضايا ، ك عليو هتدؼ ىذه الدراسة أب حبث ك ربليل خلفيات ك مسببات التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ، 
مساراهتا ، تداعياهتا ، حدكد الدكر اػبارجي ، مؤشرات التحوؿ ، ربدياهتا ك افاقها اؼبستقبلية ، ك انعكاساهتا على عبلقات 

 .دكؽبا مع القول الكربل ك سيناريوىاهتا اؼبستقبيلية  

 أب االطار الفصل األول     فرضت طبيعة اؼبوضوع اؼبعقدة ك اؼبتشعبة تقسيم الدراسة أب طبسة فصوؿ ، ًب التطرؽ ُب 
 الثالث ك الفصلين الثانياؼبفاىيمي ك النظرم لظاىرة التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية ، ُب حُت خصص 

لدراسة التحوؿ الثورم ُب كل من تونس ك ليبيا عرب حبث طبيعة ك ظبات النظامُت السياسيُت التونسي ك اللييب ُب عهد بن 
علي ك القذاُب ، دكافع ك مسببات الثورة عليهما ، مساراهتا ، مواقف القول االقليمية ك الدكلية ازاءىا ، مؤشرات التحوؿ ُب 

 فقد الفصل الرابعاؼبشهدين السياسيُت التونسي ك اللييب بعد الثورة ، ربديات ك افاؽ ربقيق ربوؿ امن كبو الديبقراطية ، أما 
خصص لبحث اغبركات االحتجاجية ك االصبلحات السياسية اعبديدة ُب كل من اعبزائر ك اؼبغرب عرب حبث دكافعها ك 

مضامينها ، اػبطوات االستباقية لكبل النظامُت عرب ربليل اسًتاتيجيتهما ك مبادرات االصبلح السياسي ك الدستورم اؼبعلن 
ك حدكد (االرباد األكركيب ك الواليات اؼبتحدة )عنها ، مواقف القول الوطنية ازاءىا ، مع التطرؽ أب دكر القول الكربل 

على أبرز التحديات اليت تعًتض  تأثَتىا على مسارات االصبلح السياسي ُب اعبزائر ك اؼبغرب  ، لنسلط الضوء ُب األخَت
 كىم ُب توجيو ىذه اإلصبلحات كجهاهتا الصحيحة مسار االصبلحات السياسية ُب كبل البلدين ك افاؽ ذباكزىا دبا يس

اغبقة ، ليتم حبث انعكاسات التحوالت السياسية الراىنة ُب اؼبنطقة اؼبغاربية على عبلقات دكؽبا مع ترسيخ أسس الديبقراطية 
 .  ك االخَت الفصل الخامسمبوذجا ، ك سيناريوىاهتا اؼبستقبلية ُب " ك الواليات اؼبتحدة" االرباد األكركيب "القول الكربل 

 

 

 



       The Maghreb region has seen since the end of 2010 a Unique political transitions, 

for a long time this region has been immune to the waves of democratization and the 

successive changes which rocked many parts of the world and overthrow many 

dictatorial regimes , International and Arab research centres have concerned with 

those changes and created a sensation around many questions and issues. 

         The aim of the study is discussing and analyzing the background and causes of the 

current political changes in the Maghreb region, its tracks, its repercussions, the role of 

the external factor, the transition indicators , challenges and future horizons, and their 

impact on its relations with the major powers and the future scenarios, the complex 

nature of the subject Imposed the division of the study in to Five chapters:  

         In the first chapter we concerned with the conceptual and theoretical framework 

for the current political transitions phenomenon in the Maghreb region ,While the 

second and third chapters Spoke about  the   revolutionary transition in Tunisia and 

Libya through the Search on the nature and characteristics of the Tunisian and Libyan 

political systems during the reign of Ben Ali and Gaddafi, The motives and causes of the 

revolution on the two ,their tracks, the positions of   international and regional powers 

,transition indicators in the Tunisian and Libyan  Political scenes after the revolution, 

the challenges and prospects for the safe transition towards democracy, The fourth 

chapter has been allocated To study the protest movements and new political reforms  

in Algeria and Morocco through ; motives and implications, proactive steps to both 

systems by analyzing their strategy and political reform initiatives and  Constitutional 

reform -announced-and the position of the national forces, and  the role of the major 

powers (the European Union and the United States)and the limits of their influence on 

the trails of the political reform in Algeria and  Morocco, , Then discuss the major 

challenges facing the path of political reforms in both countries and the prospects 

overcome them, thereby contributing to guide these reforms to  the correct 

destination and strengthening the foundations of true democracy, In the fifth and final 

chapter will discuss the implications of the current political changes in the Maghreb 

region on its relations with major powers, "the European Union" and the United States 

is "a model, and the future scenarios . 

 


