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ملخظ:
تٗتبررا ايضقراغاَيررة واخررضة مررألا اسررضال اؾاؾررية ي ضويررة يتدايررألا ايوررضل اربررا سررى امررألا و ؾررتاغاع .يررظا ررضل
نتفايرراا ايكررٗفية نررة منُاررة اربررغت ايٗغاررح يتدايررألا ايتدررى ندررى ايضقراغاَيررة مُ ررش ايكررٗىت ايٗغ يررة نررة
ْ ررت دؾ ررحفضاص واختط رراع ايؿ ر ُة ،وٖن ررض س ررظ ايناُ ررة تؿ ر ِ س ررظ ارااي ررة ايً ررى ٖ ر س ر ايتد ررضقاا ايتد ررى
ايررضقراغاَح نررة ارنُاررة بررايتُغة بضاقررة ينٓررغة ٖامررة خررى مفوررىق ايضقراغاَيررة وايتدررى ايررضقراغاَح ،ومررألا ج ر
صقنامياا و ؾفات ايتدىالا ايؿياؾية نة منُاة و س ايتدضقاا ايتي تدى صون تُفيألا مفاصب ايضقراغاَية.
الكلمات املفحاحُة :ايتدى ايضقراغاَح؛ ايتدىالا ايؿياؾية؛ تدضقاا ايتدى ايضقراغاَح.
Abstract:
The democracy is one of the basic goals of the state To achieve the broader and
larger goal is security and stability Therefore, the popular uprisings in the Maghreb
region are aimed at achieving democratic transformation Which is the demand of
the Arab peoples under tyranny and monopoly of power At this point, this article
sheds light on the most important challenges of democratization in the region To
begin with an overview of the concept of democracy and democratic
transformation and then the dynamics and causes of political transformations in
the region And the most important challenges to the application of the principles of
democracy.

key words: Democratic Transformation; Political Transformation; challenges of
democratic Transformation.
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مقذمة:
تٗض ئقطايية ايتدى ايضقراغاَح بطت تٗايضاته مألا ٖىم ايتدضقاا ايتي ركفت ٖن ا مساى
ايغ ي٘ ايٗغاح ايظي كان نة زىسغ تٗفحاا ٖألا عغفة نة ايهجغة ئل ئعؾا قىاٖض الخياة ايضقراغاَية ،وطيك باتجا
ئخضاث تبيحا ٖ مؿتىي بنية ايضوية ،وتٗتبا ايضقراغاَية هة ق الخازاا وارُايش ارؿتعج ة وزش تغؾيسوا
نة ايٗاي ايٗغاح رطت.
يٗيل ايٗاي ايٗغاح منظ وازغ ٖاق  2010وؾِ مىزاا مألا دنتفاياا وايخىعاا والخغاك ايواصل
ئل ئؾااٍ نٓرة تؿ ُية ماعؾت كت نىإ دؾحفضاص وانت اكاا خاىة افغاص وخغيا  ،وايتدى ئل
ايضقراغاَية ويى بنجاخاا نؿبية ومست فة خؿش زهىنية و ويإ كت ب ض ،وٖ ايغغ مألا ايتد يالا ايتي
تناويت اؾفات وايضواف٘ ايتي قٗ ت خغرة دختجازاا ايكٗفية ؾىا كانت ٖفىية نحيجة اويإ ارؼعية
وايار٘ ودؾحفضاص ايظي ٖاقته ايكٗىت ايٗغ ية ،و بضواف٘ مهلخيه زاعزية ،ارو سى ما ون ت ئييه مألا
تبيحا بنية انٓرة و َاخة بايغؤوؽ الخاررة وايضزى نة ارىزة ايغابٗة ي ضقراغاَية عغ ايٗثااا ايتي
وازوت ايتدى ي ضقراغاَية مألا تدضقاا ؾياؾية ،ازتراٖية ،اقتهاصقة وختى جاافية و قًا انٗضاق ايغؤية
ايفٗيضة وايىاضخة ي اياصاا ومنٓمي دختجازاا ايكٗفية وٖىامت زغي وقفت ٖاةألا ماق ايتدى
ايضقراغاَح نة صو اربغت ايٗغاح ،باؾتدنا تىنـ ايتي نجخت ويى نؿبيا نة ايىنى ئل ئنتاا صقراغاَح ناجح
باينؿفة ي ضو ايٗغ ية ازغي.
إلاشكالُة :انُالقا مألا واق٘ ايتبحااا ايؿياؾية وازوت ٖر ية ايتدى ايضقراغاَح زر ة مألا
ايتدضقاا ،ومنه نُغح ايؿإا خى ما هي أهم الححذًات املطروحة على الساحة املغاربُة للححىل
الذًمقراطي؟ ،وست نجخت ايخىعاا ودختجازاا يتدايألا اسضال ارؿُغة؟ ،وما سى وي٘ تىنـ يرألا
ايتدى ايضقراغاَح؟ .ومنه نهيغ ايفغيية ،حق املىاطىة ،العذالة الاجحماعُة ،العِش الكرٍم ،...مبادئ
أساسُة لقُام دولة القاهىن والذًمقراطُة في دول املغرب العربي بعذ ثىرات الربُع العربي.
أهذاف الذراسة:
 ضل ايضعاؾة ئل ايتُغة ئل سرية ايخىعاا ودختجازاا ي تس و مألا انٓرة ارؿحفضة وئقامة
نٓرة صقراغاَية نة صو اربغت ايٗغاح.
ي
 تىييذ ايٗالقة ايتالػمية بحن ايضقراغاَية و حن ايىعة ايفكغ وايؿياس ي يألنٓرة الخاررة ررضزت
يتدايألا ايتدى ايضقراغاَح ارنكىص.
 س تدضقاا ايتدى ايضقراغاَح نة صو اربغت ايٗغاح يتدايألا تاضق ندى اين ًة ايٗغ ية.
مىهج الذراسة :قض اٖترضنا نة سظ ايىعقة ايفدخية ٖ ارنهج ايىنفح ايتد ي ة ألنه انؿش لجر٘ ايفياناا
مكط ة ايضعاؾة وتد ي وا م٘ ارنهج ايتاعيخة الؾتاغا اخضاث ايتاعيسية.
.1غبط مفاهُمي للححىل الذًمقراطي.
أ.مفهىم الححىل الذًمقراطي ،Democratic Transformation
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ال قىزض خك ال يٗتبا ايضقراغاَية مألا ؾراته وزهاةهه ايغةيؿية وطيك ألن ايضقراغاَية نة
تُىعسا الخضقذ يوا تُفيااا مست فة ومتٗضصة تكرت ايضو ايبغ ية وايضو اينامية وايضو قتاارية،
وايضقراغاَية ك رة قىنانية تتطىن مألا ماُٗحن سرا Demos ،ي ايكٗش و Kratiaبرٗجي الخك و ايتالة فان
ايضقراغاَح تٗجي خك ايكٗش ( خرض ،2016 ،م .)1
تؿحنض ايضقراغاَية ئل اياىاٖض اياانىنية ايٗامة نة ايضؾتىع وئلة اياىانحن ايٗامة ارنٓرة يُفيٗة
الخياة ايؿياؾية ودزتراٖية ودقتهاصقة ورظيك اياي وايٗاصاا وايؿ ىرياا ارتفٗة نة مجتر٘ ما ،ئيافة
ئل اؾحناصسا ئل ارفاسي ايٗامة وايٗارية كالخغية وارؿاواة وايٗضاية ،وهة مفاسي نؿبية تست ف مألا مجتر٘
ئل آزغ ومألا بيئة ئل زغي ،واكطت ٖاق فهي تٗؼي يكطت و نىٕ نٓاق ؾياس ي وهة منهج خياة وؾ ىك قىمح
مٗاف ،وهة رظيك قيرة (.مكاباة ،2000 ،م58
ختى قت ايتأنيت رفاسيمي ي تدى ايضقراغاَح قجش ايغزىٕ ئل ايضالية اي بىية ي رهُلح فط رة
تدى لغة تٗبا ٖألا تبحا نىعة نة ايص ئ و انتاايه مألا خاية ئل زغي ،ويكحا يفٔ ايتدى ئل ايتبيحا و اينات و
اؾحفضا  ،فياا خى ايص ئ ي نا ه مألا مطان ئل آزغ و غحا مألا خا ئل خا ٖ( .ىيًة ،2018 ،م.)10
يٗض مفوىق ايتدى ايضقراغاَح مفوىق ؾياس ي زضقض صزت ميضان ايفكغ ايؿياس ي ارٗانغ نة
ايٗاضقألا ازحاقألا مألا اياغن  20بديذ يٗبا ٖألا ريفية زضقضة يىعة ارجا ايؿياس ي و ؾ ىت زضقض رراعؾة
ايؿياؾية وايؿعة ئل ايؿ ُة ،وايتدى ايضقراغاَح جىعة برفوىق زضقض ،وياهض بايتدى ايضقراغاَح نة
ايضالية ي فًية ارغخ ة دنتاايية بحن نٓاق غحا صقراغاَح ونٓاق صقراغاَح ،فاينٓاق ايؿياس ي ايظي يكوض
تدىال صقراغاَيا قرغ برغخ ة انتاايية بحن نٓاق غحا صقراغاَح نة اتجا ايتدى ئل نٓاق صقراغاَح بديذ قطىن
ايتدى ايضقراغاَح ٖفاعة ٖألا مجرىٖة مألا ارغاخت اررحزة تفض بؼوا اينٓ ايحؿ ُية قحفٗوا ْوىع
صقراغاَياا خضقخة تؿع يتاؾيش نٓروا( .مؿٗىصي ،2014 ،م.)148
وقض تناو ايٗضقض مألا ايفاخخحن مفوىق ايتدى ايضقراغاَح مألا منٓىعاا متٗضصة:
جعرٍف جشارلس أدرٍان  Charles Adrianبأنه ":ايتدى مألا نٓاق آلزغ ي تبحا اينٓاق ايااة و ؾ ىت نن٘
ايؿياؾة ايظي قتبنا اينٓاق ،وٖ يه ايتدى يٗجي تبحااا ٖرياة نة ابٗاص اؾاؾية ايخالث نة اينٓاق وهة:
ايفٗض ايخاانة ،ايفٗض ايويك ة ،وايؿياؾاا ،وسظ ايتبحااا ناتجة ٖألا وزىص تناقًاا بحن سظ ابٗاص ايخالث
مرا قإصي عجؼ اينٓاق ايااة ٖألا ايتٗامت مٗوا نة ْت َاع واؾ ىت اياضق " (Linz,p ,33) ،قغرؼ سنا ٖ ن
ايتدى ايضقراغاَح سى ٖر ية تبيحا زظعي نة زري٘ مؿتىياا اينٓاق.
ما دوبري  Dobreفحارؼ ٖ بيئة ايتدى ايضقراغاَح خيذ يٗتبا ن سظا ازحا قىيض نة زً تبحا انٓرة
جغ اػماا ايؿياؾية ايتي تتىقف ٖ ايٗالقة بحن مست ف قُاٖاا وخؿش صعزة اػمة ايؿياؾية ت ك،
ٖ
فوناك مألا قتدى نة كت قُإ ئل مضاف٘ ٖألا ايتااض ي باهض يران اؾترغاع ايىزىص مألا سنا قتبحا ارىاقف
صازت مست ف اياُاٖاا وفيرا بين ا بٗضةظ يٗتاص الجري٘ وٖنضسا تطىن ٖر ية ايتدى ايضقراغاَح قض ترت
).(Huntington ,1991 ,p.3
وقض قضق ضامىٍل هىحغحىن ٖ Samuel Huntingtonضة نراٍ ي تدى ايضقراغاَح كان بغػسا:
).(Huntington ,1991 ,p.120
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 -1ايتدى مألا ٖ قرة ايؿ ُة :وسنا قت ايتدى ايضقراغاَح ٖنضما قفاصع قاصة اينٓ ايؿ ُىية
بتدىيت اينٓاق باتجا ايضقراغاَية وسى غايفا ما قطىن نحيجة يبىٍ صاز ية و زاعزية فيأتح
بفٌٗ ؾراا اي يباايية ختى يؿتُي٘ اينٓاق دؾترغاع وتجاوػ اػمة وقض قدضث رظيك نحيجة
ونى نسش زضقضة ئل ايؿ ُة تإيض تدى اينٓاق ندى ارؼيض مألا اي يباايية.
 -2ايتدى ٖألا َغيألا ايتفاوى :ويٗجي ن تأتح ٖر ية ايتدى برفاصعة مكتارة مألا اينٓاق الخار
وارٗاعية ،وقض تؿفغ ارفاوياا بين را ٖألا اتفاة قأزظ نة دٖتفاع ارهالح الخيىية يٗاىص اركاعرة
بٗض تاضق تناػالا مألا الجانفحن ،ويطىن قًا ئما اؾتجابة ي ًبىٍ ايضاز ية ايناتجة ٖألا تغصي
اويإ ايؿياؾية ودقتهاصقة وئما اؾتجابة ي ًبىٍ الخاعزية ارُايفة باالنفتاح ايضقراغاَح.
 -3ايتدى مألا اؾفت ايكٗش :ويطىن نحيجة يتزاقض دختجازاا و يغاباا ايٗامة و ٖرا ايٗنف
وايكبش مألا قفت مست ف ايتنٓيراا ايكٗفية وخين ا يؿتجيش قاصة اينٓاق ايؿ ُىي ي رُايش
الجراسحاقة نة مداوية دختىا اػمة ؾىا باصزا ئنالخاا ؾياؾية ٖ بنية اينٓاق و بايتس ة
ٖألا ايؿ ُة.
وسنا البض مألا تغؾيش ايضقراغاَية وٖضق درتفا بتفكيك اينٓاق اياضق  ،فؿاىٍ الخك
ايؿ ُىي سى برخابة ناُة ايفض نة ٖر ية ايتدى ايتي البض يوا مألا زُىاا زغي إلتراموا تترخت نة تفكيك
ايويط ية ايضقكتاتىعية ،ج بنا اؾـ ايضؾتىعية واياانىنية ومٗاقحا ايؿ ىك ايضقراغاَح اياىية.
ب.املططلحات املشابه.
نتاا ايضقراغاَح  :Transitionتؿتسضق ٖفاعة دنتاا ايضقراغاَح نة اصبياا ايؿياؾية يىنف ب ض قتس
ٖألا نٓاق خك ؾ ُىي ييضزت تضعيجيا واكطت ؾ مي نة غ ش الخاالا ئل تجغ ة زضقضة تحؿ ببنا منٓىمة
خك رثا صقراغاَية( .ب اهحاي)2006 ،
يٗجي دنتاا يبة ارغوع و ايتدى مألا وي٘ مٗحن ئل وي٘ آزغ ما قروض رغخ ة ماف ة(ارعج
الجام٘) ،وتٗتبا ٖر ية دنتاا مغخ ة تايية ي تدى ندى اينٓاق ايضقراغاَح ،وهة فتاة انتاايية ترتض بحن
مغخ ة تاىيٌ صٖاة نٓاق ؾياس ي ؾابألا وتأؾيـ الخألا ،وفي ا قطىن اينٓاق طو َفيٗة مؼصوزة تتٗايل فيه
كت مإؾؿاا اينٓاق ايؿ ُىي اياضق ورظيك اينٓاق ايضقراغاَح الجضقض ،ويكاعك رالسرا نة ايؿ ُة ؾىا
نة نىع نغإ و تٗاون (ٖىيًة ،2018 ،م )15دنتاا ايضقراغاَح قتًرألا ايٗضاية دنتاايية تتىيجا
يؿ ؿ ة مألا دنتااالا ايؿ رية ايتي تتهف بانتاا اينٓاق ايؿياس ي مألا خاية دؾتئخاع بايؿ ُة وايضرتاتىعية
ئل مغخ ة ايضقراغاَية بُغياة ؾ رية متىافاة واؿغٖة تحناؾش م٘ ويإ ارجتر٘ وزهىنية ايخاافية
وايتاعيسية( .مفتاح.)2012 ،
وياهض برفوىق دنتاا ايضقراغاَح وفاا را قايه وص ونيت  O’ Donnelوقىق بيتا ":Schumpeter
ارغخ ة ايفان ة بحن اينٓاق ايؿياس ي وآزغ ،و جنا ٖر ية دنتاا ال تدؿ صاةرا ايكطت اين اتح ينٓاق الخك
فتىزض جالث نراطر مألا دنتاا ايضقراغاَح ،دنتاا ٖألا َغيألا انتساباا نؼي ة ،دنتاا ٖبا ئنالخاا
اقتهاصقة ،دنتاا ٖبا آيياا زغي ( فاَيرة ،2011 ،م.)215
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قفاى ايتدى ايضقراغاَح قرخت مغخ ة متاضمة ٖ دنتاا ايضقراغاَح قترحز بايهٗى ة وايتٗايض،
وترخت مغخ ة ايتدى نة ايتبحا ايفُ ئ وايتضعيجة ألويإ اقتهاصقة وازتراٖية نة ب ض ما ،صون تنكغ را ؾفألا
تداياه باالٖتراص ٖ ايتجاعت ايؿاباة قهض دؾتفاصة من ا ،فهي ايٗر ية ايتي قجغي برىزب ا تُفيألا قىاٖض
وئزغا اا ارىاَنة ٖ ارإؾؿاا ايؿياؾية ايتي كانت مدطىمة برفاصب زغي و تىؾي٘ سظ اياىاٖض
و زغا اا.
مفوىق ايخىعة :الثىرة  Revolutionمألا ارهُلخاا ارسًغمة ايتي وارفت ْوىع ايضوية والخياة
ايؿياؾية منظ ما قفت ايتاعيش وم٘ ن مفوىق ايخىعة ايظي ؾاص ٖ غحا مألا ارفاسي سى جىعة ايكٗش يض
دؾتٗراع و يض نٓرة اؾحفضاصقة ،ئال ن مفغصة ايخىعة يبة ال تاتهغ ٖ سظا الجانش ،بت ترخت كت فٗت
قإصي ئل تبيحا اويإ تبيحاا زظعيا ؾىا كانت وياٖا َفيٗية و ؾياؾية و اقتهاصقة و ختى ازتراٖية
(ئبغاف ،2011 ،م ،)18وتتهف ك رة ايخىعة بايبرىى وتطاص تأزظ ايخىعة نة دؾتٗرا ايكات٘ برٗجي(
ايتبيحا) وع را تىحة بأن ايتبيحا مفاجئ و الفت ي نٓغ ،ئال ن ا خيانا تظسش ألبٗض مألا سظا ارٗجي.
)(Brinton,1995 ,p.23
تٗغل ايخىعة نة اصبياا ايؿياؾية ودزتراٖية بأن ا ":خغرة ؾياؾية قداو مألا زاليوا ايكٗش و
صواته الجيل و اخؼات ايؿياؾية الخغور ٖ ايىي٘ ايؿياس ي ايغاسألا ب ضل تبيحا بانضفإ بدغرة ايبًش
وٖضق ايغيا وايتُ ٘ ندى افًت" ،و هة ":ايفٗت ايظي قدضث تبيحاا قامال وزظعيا نة ارجتر٘ ٖ مؿتىي
الخك وايف ؿفة ايفكغية ويإؾـ يفنا مإؾس ي وؾياس ي واقتهاصي زضقض يؿتجيش ئل اسضال ايتي مألا
ز وا قاق ايكٗش بايخىعة" ٖ( .يىي ،2013 ،م.)2
وايخىعة باينؿفة يويبت  ":HEGELخغرة تحؿ بغفٌ وئنطاع ايىي٘ ايااة  ،و ن ا ئٖاصة يتنٓي
ايٗالقة بحن ايضوية وارجتر٘ ٖ ؾاؽ ٖاالنح" ،ما رغيألا بغتىن  CRANE BRINTONفاض ٖغفوا ٖ ن ا":
ٖر ية خغرية صقنامية تترحز باالنتاا مألا بنيان ازتراعة ئل آزغ ،و ن ا تبحا ٖنيف نة الخطىمة ايااةرة بكطت
قتجاوػ الخض اياانىنح" ) (Brinton,1995 ,p.23ي نجض تٗغيف مىخض يوا ،فطت تٗغيف تنؿش ئييه مكى اا
يناهه ،طيك نه قهضع مألا عؤي و خطاق وتٗضقالا تٗكـ ئل سظا الخض و طيك آعا ايفاٖ حن في ا ومىاقفو
ومهالخو وتدحز ا ،
سناك ع ي قإرض ن ايخىعاا ايٗغ ية مألا نن٘ ارسابغاا ايبغ ية ،ئنتار نٓغية ايفىض ى الخالقة ايتي
كانت قض َ ات ا وػيغة الخاعزية امغيكية ايؿاباة (كىنضا يحزا عيـ) وقيت ن تنفيظ سظ ايخىعاا قض ت بأقضي
ٖضص مألا زالقا ايٗرال ايظقألا ػعٖت دؾتسفاعاا ارٗاصقة يألمة ايٗغ ية باؾ ايضقراغاَية وخاىة نؿان.
(اينجاع ،2013 ،م.)263
.2دًىامُات وأسباب الححىالت السُاسُة في دول املغرب العربي( ثىوس).
أ.أسباب قُام ثىرات الربُع العربي.
استرت اصبياا برداوية ايككف ٖألا ايٗىامت ارؿبفة لخاية خفاٍ والخغمان فاإلؾغإ بىتحاة
ايتدضقذ دقتهاصي قاد ارىاَألا ايٗاصي نة اختطاكاا قىمية م٘ زوؼة ايضوية ،مرا قإصي ئل ز ألا عؤي
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وتىقٗاا زضقضة يضي ايغ ي ايٗاق م٘ تؿييـ َفااا قٗفية ومألا سنا تفض ايهغاٖاا بحن الجراسحا وايضوية
(ايُياع ،2016 ،م.)50
ي تغتفِ الخاية ايخىعية نة ايٗاي ايٗغاح برجغص تٗاْ وزىص ايناو (ايفاغ ،ايفُاية ،تؼاقض
ايفؿاص ،تفص ي ايٓ ودؾحفضاص) ،بت البض مألا وزىص ما َ ألا ٖ يه سيبت (ايىعة بايناو) وهة خاية مألا
صعاك ايىاعة بالخاىة ارؿ ى ة و قران باي ارىاَنة واينًا ايؿ مي ،وينتج ٖألا سظا ايىعة ايؿعة يتدايألا
سظ اياي ومىازوة اؾحفضاص ايؿ ُة ،وسظا ما قفؿغ ن اينًا الخاىقة والخغكاا دختجازية ومألا ج
ايخىعاا قاص ا مجرىٖاا قنتمي غايب ا مألا خيذ مؿتىي ارٗيكة وايضزت ئل ايُفاة ايىؾُح نة مجترٗا ،
وي تاتهغ مُايب ي ًبىٍ ارٗيكية بت تردىعا بكطت رفحا خى الخغياا ارؿ ى ة والخاىة ايًاتٗة
(مإيض ،2013 ،م.)5
كانت ايكٗاعاا ارؿتسضمة نة زري٘ ندا ايٗاي ايٗغاح زال دنتفاياا " ايكٗش قغيض ئؾااٍ
اينٓاق" و"ايٗيل ،خغيةٖ ،ضاية ازتراٖية" ئط تٓوغ سظ ايااةرة ايتي تلخو مُايش ايخىعة ن ؾفات ايخىعة
ايٗغ ية هة قًا اقتهاصقة ،ازتراٖية وؾياؾية وييؿت مألا قفيت ارهاصفة ،وئن اؾفات ايؿياؾية ي خىعة
ايٗغ ية هة مؼيج مألا ايفؿاص وايضقكتاتىعياا وٖضق ايغغفة نة نالح (صقفىل ،2016 ،م.)21
نظرغ بٌٗ مألا اؾفات ايتي نغي ن ا ؾاسرت بكطت رفحا نة تفجحا نىا ايكٗش وايتي من ا:
 ألاسباب السُاسُة:تترخت نة انٓرة دؾحفضاصقة وغيات ايضقراغاَية ،خيذ تٗغى ايىَألا ايٗغاح ٖ مضاع تاعيسه
ايؿياس ي ايُىيت ئل مراعؾاا نٓرة قرىيية مؿحفضة ون ت ئل الخك باىة ايؿالح و قىة ارا  ،وتؿ ُت
ٖ ايكٗىت بُغياة غحا قغٖية وخافٓت ٖ مكحؿفا ا مألا الخك باياىة ودؾحفضاص ،وايتي انٗكؿت ٖ
تدى ايكٗىت ايٗغ ية ئل قٗىت مخا ة باركاكت دزتراٖية وايؿياؾية ايناتجة ٖألا ؾى تؿيحا مااييض
ايضوية ييإ خألا ايكٗش فأنفذ كت س افغاص ايفدذ ٖألا َغة يكؿش قىا ارٗيكة اييىمية ،ئن ايكٗىت
نة مخت سكظا ْغول ايتي ز ات ا انٓرة ارؿحفضة ال قنتٓغ من ا ايضوع ايفٗا نة ارجتر٘ واركاعرة نة تضويغ
عج ة ايتنرية وايغقة ودػصساع ،فاينٓ دؾحفضاصقة تاتت نة قٗىب ا عوح عاصة وارؿإويية وز ألا مجتر٘
متاضق (اؾضي ،2015 ،م.)18
ياض ؾؿت اعؾتاغاَياا ايٗغ ية خ اة مب اة تغاعة مهالح اقتهاصقة مضٖىمة بؿ ُىية
انٓرة و صوا ا امنية ،واٖتراص سظ انٓرة نة ايٗاىص ايخالث ارايية ٖ مفض مننه ارجتر٘ ،ويٗض الىظام
الحىوس ي نرىطزا ي نٓاق ايك ة ارؿحفض ،فاض ؾتُإ ػيألا ايٗابضقألا بألا ٖ يابِ ارسابغاا ايؿابألا ،ن قاي
نٓاما خك قفًته ٖ الخياة ايؿياؾية ودقتهاصقة وٖ ارجتر٘ ارضنح ٖ امتضاص رثا مألا ٖاضقألا ،تاعكا
سامكا يياا ي رٗاعيحن وارجتر٘ ارضنح إليفا ايتٗضصقة ايؼاةفة وقغٖية قط ية مألا دنتساباا ارتىاتغة،
و قاق نٓاق بألا ٖ ة ٖالقاا مباع ية وٖغ ية زيضة وخاػ ٖ صٖ غغاح قىي باٖتفاع قض نجح نة تهفية اياىي
ؾالمية وخهألا بالص نة ما قضعة باألنىيية ؾالمية و عسات ؾالمح ،يكألا نة ؾاباة تاعيسية ن ٌ
ايكٗش ايتىنس ي وقت آلاية ؾتسفاعاتية وامنية ارغٖفة ،م٘ اتساط الجيل ايتىنس ي مىقفا وَنيا وعفٌ قر٘
ارٓاسغاا ،وايُغ ايغةيـ ايؿابألا بألا ٖ َة ي وغوت نة  16زانفح ( 2011اؾضي ،2015 ،م.)20
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اؾفات دزتراٖية:قوضا ارنُاة ايٗغ ية ما يٗغل بايُفغة ايكفابية ،خيذ قرخت ايكفات نة ارغخ ة ايٗرغية مألا 15
ئل  29ؾنة رثا ج ثي ؾطان ارنُاة وتٗانح سظ ايفئة مألا ئقها ازتراعة اقتهاصي وؾياس ي ،زٗ ت ا نة
ماضمة ايفئاا ارُايفة بايتبيحا واردغرة يه ،وتٗض ايفُاية مألا س اركاكت ايتي يٗانح من ا ايكفات نة ايٗاي
ايٗغاح %14،4 ،وتتارؼ بنؿفة ايفُاية بكطت رفحا نة وؾاٍ ايكفات ارتٗ الخانت ٖ ة تٗ ي ٖا  ،خيذ
قرخت ايكفات ارتٗ ندى  %90وٖاَت ٖألا ايٗرت نة ايىقت نفؿه ،قًا يٗانح ايكفات مألا نىٖية ايٗرت،
خيذ يٗرت ندى  %72مألا ايكفات نة اياُإ غحا ايغؾمي ،وقض جغ كت طيك بايؿ ش نة ايٓغول دزتراٖية
ي كفات خيذ يٗانح مألا ايبيات ٖألا اركوض ايؿياس ي وسظا ما صي ئل غيات يلخغياا ارضنية وايؿياؾية
ودنت اكاا ايىاؾٗة لخاىة نؿان ئل انهغال وٖؼول ايكفات ٖألا اركاعرة ايؿياؾية مألا زال قنىاا
اترها كاالنتساباا مخال (مسيرغ ،2011 ،م.)11
اؾفات دقتهاصقة:صي تفاق ارككالا دزتراٖية ودقتهاصقة ئل تؼاقض خاية ايسخِ ايؿياس ي ودزتراعة وْوىع
خغكاا اختجازية ٖ نُاة واؾ٘ نة ايٗضقض مألا ايضو ايٗغ ية ،وم٘ اتجا ٖضص مألا ايضو ايٗغ ية ئل تفجي
ؾياؾاا تدغيغ دقتهاص ايؿىة ،نة ايؿنىاا ازحاة ،تغاز٘ ايضوع دقتهاصي ودزتراعة ي ضو ايٗغ ية
بكطت ملخىّ ،وقوضا ٖضة صو تهاٖض نة وتحاة دختجازاا ايٗرايية وايفئىية ي رُايفة بغف٘ ازىع
ومداع ة ايفؿاص ،وايبال  ،وتدؿحن ْغول مٗيكة ايٗرا (مسيرغ ،2011 ،م ) 11وخؿش تاغيغ ايتنرية
نؿانية يٗاق  2003عؾ نىعة مٓ رة ي ىي٘ ايٗغاح ايغاسألا مألا ايناخية دقتهاصقة وايخاافية ودزتراٖية.
فرألا ايناخية دقتهاصقة وزالفا ي ىس ايكات٘ خى جغا ايضو ايٗغ ية بفًت اينفِ وٖاةضاته،
فان مجرت ايناتج دقتهاصي ارد ايٗغاح نة ن اقة اياغن  20ونت ئل  604م ياع صوالع ،ال قؼيض ئال ق يال ٖألا
ايناتج زرالة ألفاغ صوية اوعو ية وهة ئؾفانيا  559م ياع صوالع ،ما ايناتج اياىمح زرالة ي فغص نة قىة ايٗرت
فانه قات نة مجرت ايضو ايٗغ ية ٖألا نهف مؿتىا نة صويتحن ناسًتحن مألا صو ايٗاي ايخايذ (كىعيا
الجنى ية ،واعزنتحن).
خيذ اتؿرت دقتهاصقاا ايٗغ ية ئزراال بايًٗف وايُاب٘ يغيعة ايفٗيض ٖألا تدفحز ٖنانغ
نتار ،فايؿرة اول وٖ مضي ٖاىص مًت هة ئتفإ ؾياؾاا اقتهاصقة تضف٘ بباامج الخصخهة وانسخات
ايضوية مألا نكاَوا دقتهاصي اؾاس ي ،زانة نة تأمحن ايتٗ ي وايغٖاقة ايصخية وتأسيت ارىاَنحن ي تنافـ
ارتطانئ نة ؾىة ايٗرت ،غحا ن ٖاالنية آيياا ايؿىة الخغ ايتي نفدت قٗاعا يوظ انٓرة ي تإص ئل نرى
ارىٖىص بت نتجت مٗضالا مألا ايفُاية ،ونؿش رفحاة مألا يٗيكىن تدت زِ ايفاغ ،وصزال ؾنىيا متىايٗا
ي فغص( .اؾضي ،2015 ،م.)13
رنحيجة ي تدىالا نة ارجتر٘ ايضولة نة مُ ٘ ايحؿٗيناا وايتي انت ت بانتهاع ارٗؿكغ ايبغاح بٗض
ؾاىٍ تداص ايؿىفيتي ،رثا الخضقذ ٖألا خترية قياق الجراٖة ايضويية ايضقراغاَية نة ئَاع الخضقذ ٖألا
ايٗىرة ،وتؼامألا سظا م٘ زض رفحا خى تغاز٘ مفوىق ايؿياصة ارُ اة يهالح ايؿياصة اينؿبية ،وئمطانية تضزت
ارجتر٘ ايضولة نة ايكإون ايضاز ية نة خاية انت اك خاىة نؿان نة ت ك ايضو  ،و ضا طيك واضخا نة استراق
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اَغال الخاعزية زانة ايىالقاا ارتدضة امغيكية و تداص اوعواح ،بايضف٘ بأزنضة نالح وصٖ ايتدى
ايضقراغاَح نة ارنُاة ارباع ية.
ايضف٘ الخاعجة ي تدى ندى ايضقراغاَية :مخ ت ايتدىالا الجضقضة وارفازئة نة اينٓاق ايضولة نة
مغخ ة ما بٗض الخغت ايفاعصة تدضقاا رفحاة ماق الخطىماا واينٓ فغياية وترخ ت ت ك ايتدضقاا نة زانفحن
عةيؿحن سرا :دن ياع ايؿغي٘ وارفاجئ يضو ايكت ة دقتاارية وايتي كانت الخ يف ايغةيس ي ي كخحا مألا ايضو
فغياية يؿنىاا َىي ة وكان ايتدضي ايخانح سى ما ماعؾت اياىي ايبغ ية ارنتهغة نة الخغت ايفاعصة مألا
يبىٍ ٖ ايضو فغياية ي تدى ندى ايضقراغاَية ،وسنا قركألا قاعة ئل صوع ايضو ايتي تتدك نة ازغي
باياىة ايناٖرة  Soft Powerي اينٓغ ئل ايضو ايتي تاغى صو زغي وارإؾؿاا ارايية ايضويية مخت ننضوة
ايناض ايضولة ايظي لجأ ئل ايضٖىة يلخك ايغاقض وتفجي تداياه بضال مألا ارُايفة بايتدى ايضقراغاَح وتدىيت
مإقغاا الخك ايغقيض بٗض طيك يكغوٍ يتاضق ارنذ مرا ُٖى يت ك ايضو نفىط زٗ وا تتدك نة ايؿياؾة
ايضويية ونة تىزي وا ،وت ٗش ايضو وارنٓراا ارناخة ٖ يغوعة وزىص ايضقراغاَية ايؿياؾية ركغٍ ؾاس ي
يتاضق ارنذ وارؿاٖضاا ،رظيك ت تأؾيـ ايٗضقض مألا ارإؾؿاا ايضويية سضفوا ايتدفحز ٖ ايتدى
ايضقراغاَح ئل مغاقفة ت ك ايضو بحجة ايتأريض ٖ ٖر ية ايتدى ايضقراغاَح (ٖىيًة ،2018 ،م. )72
تأجحا ٖضوي دنحكاعٖ :نضما قطىن ايتدى ندى ايضقراغاَية ناجخا نة ي صوية يصج٘ طيك ٖ
-1
ئخضاث تدىال آزغ نة صوية زغي بنفـ ايُغياة ،ففح واةت مىزة ايتدى ايضقراغاَح ونجاخوا شجٗت ايضو
بًٗوا ٖ ايؿعة نة َغيألا ايضقراغاَية ،ويٗت مألا ايٗىامت ارؿاٖضة ٖ طيك ايتُىع ايواةت نة نٓ
دتهاالا عغ مداوية بٌٗ الخطىماا حجش ونى مخت سظ ازفاع ٖ قٗىب ا  ،ئال ن ازفاع كانت تنتات
بأرثا مألا وؾي ة ئل ايكٗىت مرا تاح فغنة ي غ ي ايٗاق ايٗايمي ي تأجحا ٖ قطت و ىعة ايغ ي ايٗاق ايضاز ة
ئل زانش سظا ت ٗش ٖىامت زغي نة تدايألا جغ ايٗضوي مخت ايحكابه ايخاانة والخضوص الجبغافية ،وكان ارض
ايخىعي ي ضو ايٗغ ية وايتي بض ا بتىنـ ج مهغ ف يبيا ،فاييرألا ،ؾىعيا ،سى تجؿيض وتُفيألا خاياح وفٗ ة
ٖ مضي تأجحا وفاٖ ية ٖضوي ايتدى ايضقراغاَح رٗامت مو مألا ٖىامت ايتدى (ٖىيًة ،2018 ،م. )72
.2مراحل ثطىر ألاحذاث السُاسُة في ثىوس.
مرحلة إسقاط هظام بً علي ( 11دٌسمبر  14 -2010جاهفي  :)2011تدىيت ايتٓاسغاا ئل جىعة قٗفيةقر ت ٖضة مضن نة تىنـ صا يؿاىٍ ٖضص مألا ايات والجغح مألا ارتٓاسغيألا ،نحيجة تهاصمو م٘ قىاا
امألا ،وكانت انُالقة ارٓاسغاا ئقجابية يتدايألا سضل مو زضا سى ايًبِ ٖ ايغةيـ ايؿابألا ػيألا ايٗابضقألا
بألا ٖ يٗضق ايتاشح يالنتساباا ايغةاؾية اراف ة  ،2014ررا ت ئقاية ٖضص مألا ايىػعا بين وػيغ ايضاز ية
وتاضق وٖىص رٗالجة اركاكت ايتي ناصي ب ا ارتٓاسغون ،يكألا تؼاقض ايبًش وتىؾي٘ انحكاع اردتجحن
وتًاٖفت الخكىص ايكٗفية ختى خانغا ماغ ٖضص مألا ايىػاعاا ،ما زبا ايغةيـ ػيألا ايٗابضقألا بألا ٖ ة ٖ
ايتنخة ٖألا ايؿ ُة وايوغوت ئل زاعر تىنـ ييت اؾتافايه نة ايؿٗىصقةٖ( .ىيًة ،2018 ،م.)79
 املرحلة الاهحقالُة ( 14جاهفي 23 -أكحىبر  :)2011تتُ ش ارغاخت دنتاايية ايتارحز ٖ وي٘ ؾـصؾتىعية وقانىنية وآزغ مإؾؿية ،تً٘ ايضو ٖ ايُغيألا ارإصي ئل صوية ارإؾؿاا وخك اياانىن ،ي ئل
وي٘ ال قدتار ايناؽ فيه يلخغور ئل ايكاعٕ ينيت خاىقو ررا تتُ ش ارغخ ة دنتاايية قًا ايتىافألا ٖ
ئزغا اا مدضصة رؿاع اينٓاق ايضقراغاَح ومٗاي ايضؾتىع واينٓاق الجضقض ٖألا َغة ئزغا ربا قضع مركألا مألا
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ايتىافألا بحن ايؿ ُة ايااةرة واياىي ايغةيؿية نة ارجتر٘ ٖ قىاٖض ايضقراغاَية باإليافة ئل اؾتاُات
اياىي ايخاةغة كح تتىافألا م٘ اويإ ارؿتدضجة (ايُياع ،2016 ،م.)93
وسظا ما قوضته تىنـ ٖاش ايخىعة وؾاىٍ ع ؽ اينٓاق ايؿياس ي نة  14زانفح  ،2011ففٗض عخيت
ػيألا ايٗابضقألا بألا ٖ ة ٖ ألا ايىػيغ او (مدرض ايبنىش ي) تىييه عةاؾة الجروىعية بهفة مإقتة يتٗظع صا
ايغةيـ روامه ،وطيك اؾحناصا ي فهت ( )56مألا ايضؾتىع ايتىنس ي (ايُفٗة ايغؾرية يلجروىعية ايتىنؿية،
 ،2004نفدة  ،)25وايظي بنو ٖ ن  ":عةيـ ايضوية ن قفىى ايىػيغ او نة خا ٖضق تركنه مألا اياياق
بروامه) يكألا ارج ـ ايضؾتىعي ٖ ألا نه بٗض َالٕ ٖ ايىجاةألا ي قكألا سناك تفىيٌ واضح قركألا دعتطاػ
ٖ يه نة تفىيٌ ايىػيغ او و ن ايغةيـ ي يؿتايت ،و رأمألا مباصعته خه ت نة ْغول مٗغوفة واٗض ئٖالن
خاية ايُىاعب و را نه ال يؿتُي٘ اياياق بروامه يٗجي ايىنى لخاية ايعجؼ اين اتح ،فٗ يه قغع ايلجى ي فهت
( )57مألا ايضؾتىع وئٖالن قبىع ارنهش ايغةيـ وييحف٘ طيك نة اييىق ايتالة ايؿبت  15زانفح ٖ 2011الن
ٖألا تىلة عةيـ مج ـ اينىات (مدرض فإاص اربزٕ) منهش عةيـ الجروىعية بكطت مإقت لخحن ئزغا انتساباا
عةاؾية مفكغة زال فتاة  45ئل  60قىق خؿش ما نو ٖ يه ايضؾتىع (ٖىيًة ،2018 ،م.)80
مرحلة حكم التروٍكا ( 23أكحىبر  20 -2011هىفمبر  :)2011ت تنٓي و انتساباا خغة نة تىنـ نة 23رتى غ  2011وانتسات ارج ـ ايىَجي ايتأؾيس ي ايظي فاػ فيه ؾالميىن مرخ حن نة "خغرة اين ًة" بأغ فية
رفحاة غة مُ اة ،وت تطىيألا تدايف"ايتاويطا" مألا قفت اين ًة ايتي مخ ت بر  89ناةش نة ايباران م٘ خؼ حن آزغيألا
سرا "ارإترغ مألا زت ايضقراغاَية" وايظي مخت بر 29ناةش و"ايتكتت ايضقراغاَح مألا زت ايٗرت والخغياا" ومخت
بر  20ناةش ،يتدهت ايتاويطا ٖ غ فية مُ اة برجرىٕ  138ماٗض مألا نت  217ي رج ـ ايىَجي ايتأؾيس ي،
واٗض ما ت انتسات "ارنهف ارغػوقة" عةيؿا ي فالص نة صيؿربا  ،2011وتناوت زال ت ك ارغخ ة خطىمتان سرا
خطىمة اؾتاُات ؾياس ي قضقض وٖنيف خيانا ونت ئل خض دغتياالا ايؿياؾية ،وايتي َايت وقت ا ػٖيمي
اييؿاع" قكغي بايٗيض" و"مدرض ايباسمي" ختى قاص" تداص ايٗاق ايتىنس ي ي كبت" خىاعا وَنيا صي يافى
ايتاويطا ايتنخة ؾ ريا ٖألا ايؿ ُة واٗض ن ت ئقغاع ايضؾتىع الجضقض يتىنـ نة زانفح  2014خ ت ايتاويطا نة
 20نىفربا ٖ( 2014ىيًة ،2018 ،م.)81
املرحلة الحالُة( 20هىفمبر :)2011 -2014ت ئقغاع ايضؾتىع الجضقض نة قناقغ  2014وايظي تفٗه وانتساباا تكغيٗية وفاا ي ضؾتىع الجضقض نة رتى غ  2014ايتي خهت في ا" نضا تىنـ" ٖ  86ماٗض ،ت ته
"خغرة اين ًة" بر 69ماٗض ،ج تىلة" ايفاجة قاةض ايؿيس ي" عةاؾة تىنـ نة صيؿربا  ،2014وزا الخفيش ايهيض
عةيـ ي ىػعا نة قناقغ .2015
تحؿ ٖر ية ايتدى ايضقراغاَح بضعزة مألا ايتٗايض وايفىض ى ٖالوة ٖ تٗضص مؿاعا ا ،ومألا ج
ازتالل نتاةجوا وهة تغتفِ نة زىسغسا بخالث مغاخت ويوا ،ان ياع اينٓاق ايؿ ُىي ،بينرا تتٗ ألا ارغخ ة ايخانية
بٗر ية ايتدى ايضقراغاَح طا ا وايتي قت مألا زاليوا دنتاا مألا خطىمة ٖؿكغية و ؾ ُىية ئل خطىمة
مضنية منتسفة تدٓح بايافى ايكٗبي ،خيذ تدضص سظ ارغخ ة قىاٖض اي ٗفة ايؿياؾية ورآزغ مغخ ة تتٗ ألا
بتىَيض ايضقراغاَية  Consolidation Process ofوسى ما قغتفِ باقران اينسش وايكٗش بأن ايضقراغاَية هة
ايكطت افًت لخت ارككالا ،امغ ايظي قغتفِ بكطت ؾاس ي بايخاافة ايؿياؾية نة ارجتر٘ (ٖىيًة،
 ،2018م.)7
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 .3ثحذًات الححىل الذًمقراطي في دول املغرب العربي بعذ .2011
ماعؾت نٓرة الخك ايٗغاح ؾياؾاا ايار٘ ودؾحفضاص ايتي ٖرغا َىيال وتراصا نة ئنت اك خاىة
ايكٗىت وخغيا عغ تبحا بٌٗ انٓرة ايؿياؾية يكألا كان اؾحفضا قر٘ بار٘ آزغ ،وازوت ٖر ية ايتدى
ايضقراغاَح حبغاا رفحاة مألا ٖىامت ؾياؾية ،ازتراٖية وجاافية ورظيك انٗضاق ايتنٓي الخاياح وايغؤية
ايفٗيضة ياياصاا ومنٓمي دختجازاا ايكٗفية وٖىامت زغي ك وا وقفت ٖاةاا منيٗا ماق ايتدى ايضقراغاَح
نة صو جىعاا ايغ ي٘ ايٗغاح وايتي ُٖت سظ زتالالا فغنة مؿىغة ي تضزت الخاعجة ق يمي وارد ة
وايتأجحا ٖ مؿاع ايخىعاا مألا زانش وٖغق ة ٖر ية ايتدى ايضقراغاَح مألا زانش آزغ (الجفىصي ،م.)269
تٗض ئقطايية ايتدى ايضقراغاَح بطت تٗايضاته مألا ٖىم ايتدضقاا ايتي ركف ٖن ا مساى ايغ ي٘ ايٗغاح
ايظي كان نة زىسغ تٗفحاا ٖألا عغفة نة ايهجغة ئل ئعؾا قىاٖض الخياة ايضقراغاَية ،وطيك باتجا ئل ئخضاث
تبحا ٖ مؿتىي بنية ايضوية ،وتٗتبا ايضقراغاَية هة ق الخازاا وارُايش ارؿتعج ة ايتي وزش تغؾيسوا نة
ايىاق٘ ايٗغاح (رغوس ي.)2017 ،
أ.الححذًات الذاخلُة.
الححذًات السُاسُة. تجظع بجي وسياكت ايحؿ ِ ودؾحفضاص وايفؿاص :نة ايبايش ي تكوض ي مألا صو جىعاا ايغ ي٘ ايٗغاح ٖ مضيتاعيسوا قة تجغ ة صقراغاَية خاا بت زًٗت لخطاق ؾ ُىيحن عسخى سياكت وماىماا ايحؿ ِ ودؾحفضاص ٖبا
آيياا ؾياؾية ،قانىنية ،منية ،اقتهاصقة ،جاافية وصقنية ،وترخ ت سظ آلايياا نة ئنضاع ايكخحا مألا اياىانحن
ارايضة لخاىة وخغياا ارىاَنحن وغحا طيك ،و نفاة اركخف ٖ ازوؼة امنية وايٗؿكغية وايتضزت نة
قإون ايؿ ُة اياًاةية(ابغاسي .)2018 ،
 يٗف عاصة ايؿياؾية يضي اينسش الخاررة ،فٗر ية ايتدى ايضقراغاَح تدتار ئل ئعاصة ؾياؾية يضي اصاف٘ قىي وقضعة ٖ ايٗرت الجاص وئخضاث تبحااا سامة.
 غيات ارإؾؿاا ايضؾتىعية ويٗفوا وفاضان ايؿ ُاا ايحكغيٗية وارغاقفة واتساط اياغاع. تضنح نؿفة اركاعرة ايؿياؾية يضي الجراسحا وغيات ايًبِ ايكٗبي م٘ ياية ايىعة ايؿياس ي. تٗثا دؾتاغاع ايؿياس ي وانحكاع ايتُغل وايفىض ى و عسات واػماا والخغوت اس ية. ايتزامألا بحن مًٗ تي بنا ايضوية وتأؾيـ ايضقراغاَية :تإرض ايتجاعت والخبااا ارااعنة ي تدى ايضقراغاَحٖ ايهٗيض ايٗايمي ٖ ن فغم تأؾيـ نٓاق صقراغاَح تطىن فًت نة ْت وزىص صوية وَنية عاسخة
تدٓى بايكغٖية وتفغى ؾيُغ ا ٖ ئق يروا مألا زال اختطاع خألا دؾتسضاق اركغوٕ ي اىة (ابغاسي ،
.)2018
 يٗف منٓراا ارجتر٘ ارضنح :تكطت زراٖاا منٓراا ارجتر٘ ارضنح ايٗنانغ ايفاٖ ة نة تضٖي وخراقةارهالح الخانة نة مىازوة سيرنة ايضو ايحؿ ُيةٖ ،انت سظ ارنٓراا نة صو ايغ ي٘ ايٗغاح اناؿاق خاص
خيذ غابت خغية ايتٗفحا بٗض دؾتاال (خؿألا.)1997 ،
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 وتترخت ايت ضقضاا وازُاع امنية مجرىٖة واؾٗة مألا ارؿاةت بًٗوا متٗ ألا بايضوية ركيان ررا سى امغ نةييبيا وغيات ارإؾؿاا ايااصعة ٖ اياياق برواموا ،قًا ترخت ايت ضقضاا وايتدضقاا ما قتهت بايهغإ اس ة
ايظي قٓوغ نة نغاٖاا مناَاح و قف ية ررا خضث نة ييبيا ومهغ ،قًا قتج ة طيك نة ايهغاٖاا ايؿياؾية و
الخؼ ية و قضقىيىزية.
 يٗف ارإؾؿاا امنية وانحكاع ايؿالح والجراٖاا ارؿلخة :ئن ان ياع مإؾؿاا ايضوية امنية و تٗغيوايًبِ ؾياس ي وقٗبي تتًرألا رثا مألا ضقض مجي غحا ن ارؿأية ازُغ هة ن ما قدضث نة ب ض ما يه تأجحااته
ارفاقغة وغحا ارفاقغة وتضاٖياته ارتنىٖة ٖ ايف ضان ارجاوعة وايتي ييؿت نة وي٘ مالة ي تٗامت م٘ ايتدضقاا
ررا قنفػة ،وسى ما صي بضوع ئل تهاٖض زُغ ايٗنف ؾىا ايااصق مألا الخاعر الخضوص و ازظ نة ايتف ىع قيئا
فكيئا نة ايضازت والخاعر تغٖا قىي متٗضصة (ٖىيًة ،م.)134
 الححذًات الاقحطادًة.تترخت ايتدضقاا دقتهاصقة يٗر ية ايتدى ايضقراغاَح نة صو ايغ ي٘ ايٗغاح فيرا ق ة:
يٗف وسكاقة دقتهاص نة صو ايغ ي٘ ايٗغاح :يٗتبا ايتدضي اربا ايظي تىازوه سظ ايضو قرخت نة نالحايويك ة وما قرخ ه مألا ؾياؾاا وئزغا اا ضل يغف٘ ايُاقة نتازية وصعزة مغونة دقتهاص نة مىازوة
اػماا ،ومألا بحن ايؿياؾاا ايتي تأجغا بايؿ ش ٖ نالح دقتهاصي ،ايتنىٕ دقتهاصي ،ايتنافؿية ،بنا
اقتهاصقاا ارٗغفة ،ايتُىعاا ايناضقة وارهغفية (ٖىيًة ،2018 ،م .)141
 الححذًات الاجحماعُة.تىفحا فغم ٖرت ي كفات وايٗضاية دزتراٖية واين ىى دزتراعة مألا زال ٖاض ازتراعة متجضص ،ت ك
كانت س متُ فاا ايكفات ٖ ارؿتىي دزتراعة وايخاانة نة ب ضان وتترخت س ايتدضقاا دزتراٖية
سنا:
-

ترؼة اينؿيج ايىَجي و غوػ ايتهضٖاا نة الخاعَة دزتراٖية.

-

غيات ئؾتااتيجية واضخة نة تىزيه َاقاا ايكفات وصمجوا نة ارجتر٘.

-

انحكاع امية والجوت ونات مىاعيذ دؾتٗراع ئل اياي وارنٓىمة ايتا يضقة.

-

يٗف ايتنكئة زتراٖية وايؿياؾية ي رىاَنحن واينسش ايؿياؾية قفت من .

نفدت نؿفة اينرى ٖ %0اق  2011بٗض ما سجت ٖ 3،1اق ْ ،2010وغا بياناا ارٗوض ايتىنس ي
يإلخها اعتفإ مإقغ ايغق اياياس ي ألؾٗاع ارؿت ك  CPIنة تىنـ ئل مؿتىي  %5،7منظ بضاقة ٖاق 2012
وسى ما يٗض ٖ مؿتىي العتفإ اؾٗاع منظ  6ؾنىاا ،ئط اعتفٗت ؾٗاع ارىاص ايبظاةية وخضسا بنؿفة %9
وايُاقة ت  %8،1واينات بنؿفة  %4،7فيرا سج ت منتجاا ارالبـ %3وهة قت نؿفة اعتفإ ،ررا اعتف٘
مإقغ ك فة قبا نيانة وتغمي ارناػ مألا نؿفة  % 6،6ئل  ، %14،9ررا اعتفٗت ؾٗاع قجاع نة تىنـ
بنؿفة  ،%4،6قًا منظ انضالٕ ايخىعة نة تىنـ تغازٗت ايؿياخة ايتي تٗض ربا مؼوص ي ناض ازنبي نة تىنـ
بنؿفة ب بت  ،%50وتا هت دؾحخراعاا ازنبية خىالة  %20و غ ات ايٗضقض مألا ارهان٘ بىاب ا مرا ؾاس نة
ػياصة عجؼ ارىاػنة وتسفيٌ ايتهنيف ايؿياصي العتفإ ك فة الخهى ٖ اياغوى ،تغاز٘ نرى ايناتج ارد ة
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زرالة يالقتهاص ايتىنس ي بنؿفة  %2زال اينهف او مألا ٖاق  2011مااعنة بنٓحا نة ٖاق  ،2011وطيك
خؿش تاضقغاا ويية ي رٗوض ايىَجي يإلخها ايتىنس ي (كاْ  ،2012 ،م.)7
ب.الححذًات الخارجُة.
ال قركألا فهت ما خضث ي رنُاة ما بٗض ٖاق ٖ 2011ألا واق٘ ايتفاٖالا بحن ارنُاة وزىاعسا
ق يمي ايظي يؿعة صوما ي تأجحا نة واقٗوا ٖبا قىي ئق يرية تؿعة ينكغ مكاعيٗوا الخانة مخت اركغوٕ قغانح
ورظيك اركغوٕ ايهويىنح ،يوظا ال قركألا فهت ما خضث نة صو ايٗغ ية ٖألا ؾياقاا ايتفاٖت وايتنافـ بحن
اياىي ايكباي ونة ماضمت ا ئٖاصة ئخيا الخغت ايفاعصة بحن ايىالقاا ارتدضة امغيكية وعوؾيا ،خيذ انككال
عغفة عوؾيا نة ارىي٘ نة ايكغة اوؾِ ،ونة زً سظ ايتفاٖالا نجض تداص اوعواح ايظي قاعك نة
اركوض يًران مهالخة نة ارنُاة زانة منُاة قرا ئفغيايا ايتي ترخت مجا خيىي ينكاَاته ،وطيك مألا
زال ئٖاصة عؾ ايٗالقاا كاتفاقية ايكغارة اوعومباع ية وغحاسا ،قًا تٗؼيؼ ايٗالقاا ايخناةية راٖاصة تٗؼيؼ
ايٗالقاا ايتىنؿية ايفغنؿية.
ففاينؿفة يضوية تىنـ نفدت رثا ٖغية ي تأجحا بارديِ ق يمي وايضولة ،و ظيك بدك نبغ
حجروا وخؿاؾية مىقٗوا الجبغانة وايؿياس ي ويٗف بنيت ا دقتهاصقة ،وٖضق امتالك الخبااا ايطافية نة
مجا ئصاعة ايجزاٖاا ،وسظا ما يٗغى اخترا اٖتااى تىنـ يبىَاا ئق يرية صويية زاعزية ٖ اياغاع
ايؿياس ي ودقتهاصي ايضاز ة (زىعش ي ،2014 ،م.)31
تٗتبا تجغ ة تىنـ م٘ دنتاا ايضقراغاَح مورة زضا نٓغا را نجخت نة ايىنى ئييه مألا زال
صؾتىع تىافاح خهت ٖ  %93مألا انىاا ،وانتساباا بغرانية صقراغاَية ،اٖترضا ايترخيت اينؿبي ومخ ت
كت اخؼات وايفغ قا  ،وانتساباا عةاؾية صقراغاَية تت بغةيـ زضقض و َاخت بايغةيـ ارضٖىق مألا َغل
خغرة اين ًة ؾالمية ،ج ت تككيت خطىمة زامٗة يطت اَغال تٗرت إلصاعة اػماا وخ وا صقراغاَيا
وؾ ريا ،عغ وزىص اؾتاُات ؾياس ي خاص بحن زب ة ؾالميحن وزب ة ايٗ رانيحن ،ونة ارده ة سناك انتاا
ي ضقراغاَية بىزىص زرؿة خؼات عةيؿية مرخ ة بايباران ووزىص مجتر٘ مضنح فاٖت ومإجغ ٖ ع ؾه خغرة
ناابية (رغي  ،2015 ،م.)2
خاثمة:
سناك خىازؼ بحن ايضقراغاَية وايٗغت امتضا يؿنحن َىي ة و صا ئل ئع اك مؿاعاا ايتدى
ايضقراغاَح نة ايىَألا ايٗغاح و تاخت ايفغنة الؾترغاع نٓرة قرىيية نة اختطاع ايؿ ُة ،يكألا م٘ بضاقة جىعاا
ايغ ي٘ ايٗغاح ْوغ تفاؤ بكؿغ ت ك الخىازؼ و ض ا اويإ تُٗح واق٘ زضقض قتًرألا عغفة ايكٗىت نة بنا
صقراغاَية زضقضة تًرألا خاىقو  ،يكألا ييـ بايؿوت تسُح وايتس و مألا قىقٗة ايفؿاص ودؾحفضاص ي ىنى
ئل ايضقراغاَية وخك اياانىن ،فوناك حبغاا نة َغيألا بنا ايضقراغاَية نحيجة يتجظع دؾحفضاص وايحؿ ِ نة
الخك ،
واينحيجة ارتىنت ئيي ا:
ن ايتدى ايضقراغاَح ييـ بارؿتديت ئط مركألا اتساط زُىاا خاياية ومضعوؾة إلنجاح ايٗر ية
ايضقراغاَية ،باإليافة ئل دنتساباا الخغة وايجزي ة البض مألا يران خألا ارىاَنة ،ايٗضاية دزتراٖية ،تفٗيت
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صوع ارجتر٘ ارضنح ،ئقغاك ايكٗش نة مىع مهحاقة ي فالص ،...قًا ٖ ايااةرحن ٖ ارغاخت دنتاايية يغوعة
امتالك عؤية واضخة مؿتاف ية وارٗغفة ارٗراة برا قجش ن قدضث يتدايألا سضال جىعاا ايغ ي٘ ايٗغاح.
قائمة املراجع.
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