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ر، نتيجة موجة تعيش المنطقة العربية في زواياىا المختمفة مرحمة حاسمة في تاريخيا المعاص
رت إلى العديد من وانتش من تونس 2011رتيا منذ بداية عام التي انطمقت شرا التحوالت السياسية

محددات الذي كان يتحكم في  ل بتغير طبيعة المتغير السمطويمن التفاؤ  في سياق، الدول المجاورة
عالقة الدولة بالمجتمع منذ االستقالل من جانب، والتحرر من متغير الضعف والتبعية في عالقتيا 

 بالسياق اإلقميمي والدولي من جانب آخر.
تسيير مكثت طويال في  سقوط أنظمة قمعية وسمطوية تأعقب لتيمثل دراسة المرحمة االنتقالية ات

خمية بين نظرا لمتعقيد والسيولة الذي طبع التفاعالت الدا ،أىمية بالغة الحياة اليومية لمجتمعاتيا
وبين البني والمؤسسات واليويات الفرعية، وأيضا شدة االرتباط والتداخل مع  القوى السياسية الفاعمة

المستويين اإلقميمي والدولي، ىذا في إطار سياق من التدافع بين التصورات والمشاريع المختمفة 
دارة الشأن العام، ما نيا بي والتي تتنافس فيما لتحديد مستقبل مسار ىذه الدول وفمسفة الحكم وا 

السريع الذي يطبع ىذه المرحمة االنتقالية  نظرا لمتغير، عربي ضبابية وارتباكيعطي لممشيد العام ال
 وتعدد السيناريوىات المحتممة عمى الدولة وعمى اإلقميم.  

 االنتقالعل الداخمي من خالل مدخمين ىما: تسعى ىذه الدراسة إلى فيم دينامكية التفا
والمذان يتحكمان في مآالت المسار االنتقالي ورسم المشيد العام في   األمنالقوميوالديمقراطي

عمىقياساثرعالقتهمااالرتباطيةو تونسو ليبيابين دولتي  المقارنةالبمدان العربية عن طريق 
 قوةالدولة.

تقال الديمقراطي اإلطار الحاكم إلعادة بناء المؤسسي لمدولة انطالقا االن من جانب يشكل مسار   
عادة بناء المؤسسات و  إلعادة إنتاج ، البنى الموروثة عن النظام السابقمن إلزامية تعديل/ ىدم وا 

عالقة متوازنة بين الدولة والمجتمع يحكميا عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم عمى 
 . ةالشرعية الشعبي

ومن جانب آخر يمثل تحقيق األمن القومي المبرر الوحيد لوجود الدولة وتحقيق اليدف من 
احتكارىا لمشرعية، فالوظيفة األساسية ليا ىو حماية المصالح القومية لمواطنييا في كافة 
المجاالت، وىذا في سياق من التطورات والمتغيرات المتجددة والتي يعرفيا العالم باستمرار، 

اىرة األمنية المعاصرة اتسعت لتشمل مستويات وأبعاد مختمفة نتيجة ظيور نوعية جديدة من فالظ
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التيديدات األمنية، أدت إلى زيادة أىمية المكون األمني في الحياة اإلنسانية واتساع نطاق عالقة 
 االعتماد المتبادل بين المجاالت األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

تعيد الدولة تعديل مقوماتيا البنيوية وباألخص السياسية منيا،  التحوالت السياسيةفي زمن ف 
وىذا ما يعطي لمترابط الموجود بين متغيري االنتقال الديمقراطي واألمن القومي أىمية بالغة في 

 تحديد نوعية المسار الذي تسمكو المجتمعات في إطار التحول السياسي. 
جدلية أعادت طرح التساؤل عن طبيعة الدولة العربية وطبيعة مقوماتيا ىذه العالقة المتشابكة وال

وقدرتيا عمى استيعاب التحوالت الكبرى وأيضا قدرتيا عمى التعامل مع األزمات  ،البنيوية
 المصاحبة لظروف التحول السياسي خصوصا األمنية منيا .

نية فميبيا دخمت في أزمة أميأتي في ىذا السياق النموذجين الميبي والتونسي كحالتي دراسة، 
تجربة في التحول  تطرح جديا مسالة بقاء الدولة، أما تونس كأول داخمية معقدة وانقسام مجتمعي

فيي في مرحمة استكمال متطمبات االنتقال الديمقراطي ولكن في ظروف أمنية  السياسي العربي
 تيدد المسار السياسي  الداخمي.

ية بما فييا تونس وليبيا إلى جممة من التحديات ناتجة بفعل وبيذا الشكل تتعرض الدولة العرب
ومن ثم تأتي ىذه الدراسة ، العالقة الترابطية الشديدة بين متغيري األمن القومي واالنتقال الديمقراطي

الديمقراطيلتعالج الموضوع تحت عنوان " االنتقال مسار بين االرتباطية العالقة مخرجات أثر
يعمىقوةالدولةفيمراحلالتحولالسياسي،دراسةمقارنة:تونسوومحدداتاألمنالقوم

".3126-3122ليبيا
من الناحيتين النظرية والتطبيقية باالعتماد عمى مجموعة من  ة ىذا الموضوعدراسوقد ارتأينا 

وغيرىا من الوثائق  النصوص القانونية والدستورية، ة كالبياناتالمصادر والمراجع ذات العالق
في الدوريات والمراكز  الرسمية األخرى، باإلضافة إلى عدد كبير من الكتب والمقاالت المنشورة

كتاب وباحثين من جنسيات  التي حررت من طرفو والتي ليا عالقة بموضوع الدراسة  المتخصصة
 .أجنبيةعربية و 
نتيجة  ال ينفي بعض الصعوبات التي اعترضننا ونحن بصدد انجاز ىذا العمل العمل ىذاإن 

تسارع العممية التحولية في كال البمدين والمنطقة العربية عامة، مع تنامي الميددات األمنية 
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وتضارب المواقف بين الفاعمين المحميين والدوليين، فضال عن حجم المتغيرات الكبير والذي 
سيولة في سياق من التعقيد وال ،يتداخل في رسم المشيد العام نظرا لتداخل المصالح وتضاربيا

والضخ اإلعالمي والسياسي وحتى البحثي الذي يستند في اغمبو إلى مرجعيات إيديولوجية تحكم 
 توجيات الباحثين والكتاب.

أهدافالبحث:
صممنا عمى انجاز ىذا البحث المتواضع والجديد في سياقو الزمني  من الصعوباتبالرغم من 

 لمعديد من األىداف يمكن حصرىا فيما يمي:
 بتحديد مآالت عممية االنتقال الديمقراطي  2011سار االنتقالي في تونس بعد رصد الم

برازىا في إطار محددات بيئة األمن القومي مع تحديد اثر ىذه العالقة عمى قوة الدولة التونسية .  وا 
 بتحديد مآالتيا عممية  2015ديسمبر إلى غاية  2011في ليبيا بعد  رصد المسار االنتقالي

برازىا في إطار بيئة األمن القومي مع تحديد اثر ىذه و  راطياالنتقال الديمق العالقة عمى قوة الدولة ا 
 لميبية.ا

  يرجع اختيار ىاتين الحالتين لكون المقارنة بينيما تصب في صالح اختبار فروض الدراسة
مع اختالف درجة االنتقال الديمقراطي ووجود فروق بينيما في قدرة الدولة ونظاميا األمني عمى 

في البعد المكاني مع عاب التحوالت السياسية في فترة تحول متقاربة في البعد الزمني ومتجاورة استي
مشتركة حضاريا وسياسيا في طبيعة المجتمع وقيمو، ما يفيد الباحث في الوصول  ةوجود خصوصي

 إلى استنتاجات وتعميمات نظرية وعممية.
 و أىمية في كشف المتغيرات التي تحكم تزويد المكتبة الوطنية و الجامعية ببحث أكاديمي ل

ديناميكية التفاعل في المرحمة االنتقالية المصاحبة لمتحول السياسي في المنطقة العربية بدراسة 
 حالتي تونس و ليبيا.

:الدراسةإشكالية
" القطيعة مع زمن أو ما يسمى " بالربيع العربيف األساسي من خالل ىذه التحوالت اليد كان

ة وفشميا في بناء مع ضعف شرعية األنظمة الحاكم ،والذي ميز مرحمة ما بعد االستقاللاالستبداد 
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كحصيمة تراكم لمدول العربية والتي جاءت األزمة الشاممة  وكذلك كمخرج لحل، الدولة الوطنية
من االنتقال الديمقراطي يؤسس  االنخراط في مسارعن طريق وىذا  لمختمفةفي الميادين ا التدىور
 دولة الحديثة.اللبناء 

، ألسباب وعوامل ريخية عصيبة خاصة في ليبيا وتونسالمنطقة بظروف تا في ىذا السياق تمر
وظروف عدة تتمثل أساسا في بيئة محمية اىتزت بنيتيا األمنية جراء التحوالت السياسية وقدرة 

لى محيط إقميمي التحوالت الكبرى، إضافة إ األنظمة السابقة في استيعاب ىذه البني الموروثة عن
، وقد كان ليذا لجيوبوليتيكية بين القوى الدوليةالمصالح ا توتر تأثر بموجة التغيير فتصادمتم

ي البقاء وحماية وذاك انعكاسات سمبية عمى الدولة الوطنية وقوتيا من حيث المحافظة عمى القدرة ف
 .مصالحيا القومية

فتحددت مشكمة  ،ثأر الباحثأالمخاض الحاصل المذكور أعاله ىو ما إن تطورات الوضع و 
وفقخياراتمحدداتمساردراستو في البحث عن  العممية مآالتها الديمقراطيوفهم االنتقال

الو طبيعةالنخب دراسة وأيضا طنية تواومهددات القومي األمن العمميةبيئة مع زيا
البنيو عمىمتييراتقوة،ومنثماستخراجالعالالديمقراطيـــــة قةبينالمتييرينلقياسأثرها

 . الدولةمنخاللالتركيزعمىالمقارنةبينحالتيتونسوليبيا
 وبناءا عمى ما سبق تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل التالي:    

األمن ومحددات الديمقراطي االنتقال مسار بين  االرتباطية العالقة مخرجات أثر هو ما
القوميعمىقوةدولةمافيمراحلالتحولالسياسي.؟

الدراسة:رضياتف
 عمى الفرضيات التالية: ةبااإلجتحاول الدراسة 

 . والمجتمعشكل التحوالت السياسية بطبيعة العالقة التفاعمية بين الدولة ترتبط  -1
توافق ، فكمما اتجيت النخب إلى الالفاعمين بخياراتمسار االنتقال الديمقراطي  إدارةيرتبط  -2

 .وعقالنية كمما استطاعت إدارة تحديات المرحمة االنتقالية بكفاءةوالحوار 
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ي األمن القومي لدولة ما بقدرتيا عمى استيعاب المتغيرات الجديدة ف يرتبط إدراك ميددات -3
 بيئة األمن القومي.

في وجود عالقة طردية بين مخرجات العالقة بين مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات   -4
األمن القومي عمى قوة دولة ما في مرحمة التحول السياسي، فنجاح المسار االنتقالي والتخفيف من 

مات البنيوية لمدولة مصادر تيديد األمن القومي يؤدي إلى التحكم في حدة درجة التحول عمى المقو 
 ويعطييا قدرة في استيعاب التغيرات الكبرى.

ىناك عالقة طردية بين مخرجات مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي عمى  -5
 إدارة تناقضات البيئة الخارجية في دولة ما.

مى ىناك عالقة طردية بين مخرجات مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي ع -6
 استيعاب النخب و إدارة الصراع السياسي في دولة ما.

ىناك عالقة بين مخرجات مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي عمى إدارة  -7
 التحديات االقتصادية في دولة ما.

ىناك عالقة طردية بين مخرجات مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي عمى  -8
 االجتماعي  في دولة ما.إدارة االندماج 
أهميةالدراسة:

 لمدراسة أىميتان، األولى عممية والثانية عممية.
 :تحاول ىذه الدراسة المساىمة في إثراء البحث النظري بتحديد العالقة بين األهميةالعممية

مسار االنتقال الديمقراطي و محددات األمن القومي و إضافة معرفة نظرية في قياس اثر ىذه 
 العالقة عمى قوة الدولة في مراحل التحول السياسي.

 :العممية تكمن أىمية الدراسة عمميا في دراسة العالقة بين المتغيرين و قياس األهمية
لتي تمر بيا ليبيا في ظل الظروف العصيبة الدولة بالتركيز عمى حالتي تونس و أثرىما عمى قوة ا

 ا و خارجيا.الميددات األمنية داخميالمنطقة مع الضغوط و 
حدودالدراسة:

 الزماني .خالل وضعيا في إطار ىا المكاني و يمكن تحديد حدود الدراسة من 
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 :المكاني ن متغيري االنتقال الديمقراطي  ييتم البحث بدراسة مخرجات العالقة بيالتحديد
  .ليبيالتركيز المقارن بين دولتي تونس و اثره عمى قوة الدولة باواألمن القومي و 

  كانت أول تجربة تحول سياسي يعرفيا العالم العربي في إطار موجة  لتونسفالنسبة
، حيث كشفت في بداياتيا الت التي شممت الكثير من الدولة والتي سميت "دول الربيع العربي"التحو 

عمى قدرة النخب عمى التحكم في حجم التحوالت البنيوية في الدولة وىذا بوصول الفاعمين إلى 
في ظل تحديات  ،سياسية استطاعت من خالليا استكمال المتطمبات المؤسسية لالنتقالتوافقات 

قميمية تيدد بيئة األمن القومي وبالتالي قدرة الدولة عمى حماية المصالح القومية لمواطنييا.  محمية وا 
  ن التحول في ليبيا اخذ منحنا مغايرا لما عرفتو تجربة أمن المعموم فلميبياأما بالنسبة

طي من طرف تونس، ما كشف عن درجة ضعف كبيرة في التحكم في مسار االنتقال الديمقرا
ال ييدد فقط بيئة األمن  في ظل ظروف أمنية وانقسام مجتمعي، وىذا النخب الوطنية القائمة

نما أصبح امرأ واقعا ترك أثره البالغ في قدرة الدولة عمى البقاء.القومي   وا 
 :الزمني راسة العالقة بين مسار االنتقال الديمقراطي واألمن القومي  تعالج الدالتحديد

، نظرا لما شيدتو ىذه 2015-2011يبيا في الفترة ما بين لوأثرىا عمى قوة الدولة في تونس و 
الدولتين والبيئة اإلقميمية المحيطة بيما من تطورات ومتغيرات صاحبت موجة التحوالت السياسية 

في مختمف عمى قوة الدولة  ختمفة ومتنوعةمن أثار ونتائج م التي مست الدولتين وما خمفتو
وىذا ال يعني التطرق لمفترة السابقة ليا من ، اقتصاديةالسياسية واألمنية واالجتماعية و المجاالت 

اكتشاف العوامل التي أدت إلى انطالق شرارة إسقاط األنظمة السياسية منذ االستقالل وبداية بناء 
 اصرة.الدولة الوطنية المع

 الدراساتالسابقة:
، أربعفئاتيمكن تصنيف الدراسات السابقة التي تناولت أبعادا من الدراسة موضع البحث إلى 

تناولت موضوع الثانية:تناولت العالقة بين متغيري االنتقال الديمقراطي واألمن القومي واألولى:
ة بحالتي الدراسة تونس الدراسات المتعمق: تطرقت إلى الثالثةالدولة في مراحل التحول السياسي، و

 مجموعة من الدراسات التي تناولت الحدث التحولي في العالم العربي بصفة عامة.:عةالرابووليبيا 
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 األمنالقوميأو الديمقراطيأو االنتقال تناولتمواضيع دراساتنظرية األولى: الفئة
بينهما: العالقة حد المتغيرين أو تحديد أة عمى دراسة اقتصرت ىذه الدراسات بصفة عامفقد
:العالقة بينيما

الدراساتالنظريةحولاالنتقالالديمقراطي: -2
االنتقالإلىالديمقراطيةإعادةالنظرفيبرادييمالتحول"كتابنظرياتمن ىذه الدراسات"  

االنتقال الذي اىتم في دراستو باالجتيادات النظرية حول موضوع و 31171لمؤلفهجونيعاصي
مركزا في بحثو عمى تطور النظرية االنتقالية أو كما سماىا" براد يغم التحول" والذي  ،الديمقراطي

مع دراسة التحول الديمقراطي اودينيلو شميبتر، وتطور فيما بعد عمى يد  دانكوروستوبدأ مع
ثم تناول في دراستو  في كل من جنوب أوروبا وأمريكا الالتينية في سنوات السبعينات والثمانينات،

اثر التغيرات التي شيدتيا أوروبا الشرقية واالتحاد السوفياتي السابق عمى إعادة النظر ببراد يغم 
 التحول من خالل مصطمح المجتمع المدني واإلطار الخارجي لمدول.

ومن الدراسات الميمة التي اىتمت بالبحث في موضوع االنتقال الديمقراطي نجد دراسة كل من" 
 ب: المعنونة Shmitter Philipe Cو"فيميب شميبتر"  Guilhot Nicolasيكوالس غييو" ن
 De La transition a la consolidation. Une lecture retoscreptive des ـ2

démocratisation studies                                                                      
التأصيل لمفاىيم االنتقال الديمقراطي  والترسيخ الديمقراطي في إطار دراسات عمم والمذين حاوال 

 االنتقال الديمقراطي "

دراساتحولمتييراالمنالقومي:ال -3

                                       
1

، فمسطين :المؤسسة الفمسطينية ،نظرياتاالنتقالإلىالديمقراطيةإعادةالنظرفيبرادييمالتحولجوني عاصي  - 
 .2006لدراسة الديمقراطية ، 

 
2 -  Guilhot Nicolas, Shmitter Philipe C, De La transition a la consolidation. Une lecture 
retoscreptive de la démocratisation studios. In : Revue française de sciences politique, 
50e annee, n0 4-5, 2000. pp. 615-632. 
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اىتمت عدة دراسات بموضوع األمن القومي ،نذكر أىميا دراسة  الحربيالكاتب اهلل عبد
الموسومة ( وتهديداته)دراسةنظريةفيالمفاهيمواألطرمفهوماألمن:مستوياتهوصييهب"

الذي اىتم بتحديد العوامل المساىمة في تطور طبيعة الظاىرة األمنية المعاصرة محاوال نقد و 1
، في وض الذي يعتمي مفيوم األمنبالرغم من الغمالتعريفات التي حاول بعض الباحثين تقديميا 

وميدداتو مركزا في جانب منيا  ومستويات األمننفس الوقت درس الباحث في مقالتو ىذه مصادر 
 .عمى مفيوم األمن القومي

لمكاتبمحمد2"األمنغيرالتقميد "من الدراسات التي تناولت موضوع األمن القومي كتاب و 
من والعالقة بين األمن ، تناولت الدراسة أوال اإلطار المفاىيمي لمصطمح األ3123جمالمظموم

كما أشارت ، في اإلستراتيجية الوطنية العميا موقع قضايا األمن الوطنيمة و الوطني والمصمحة العا
إلى عناصر قوة األمن الوطني ومصادر التيديدات التي يتعرض ليا، وأصمت الدراسة نظريات 
األمن غير التقميدية، ثم تناولت الدراسة مجاالت األمن الوطني كل عمى حده بصورة مفصمة 

 اسة بعدا لدراسة مواجية ميددات األمن الوطني.ومستفيضة، كما خصصت الدر 
:األمنالقوميواالنتقالالديمقراطيمتييريندراساتتطرقتإلىالعالقةبين -4

الدكتــــــــــــــــــــــوريمكن تحديد ثالث دراسات أساسية تطرقت إلى ىذا الموضوع ، األولى كتاب 
محمد بشير القوميبعنوان سي األمن مدخمي خالل من السعودية العربية المممكة "مستقبل

السياسي" والذي حاول من منطمق استشرافي االىتمام بمستقبل المممكة العربية 3واإلصالح
السعودية في سياقو المحمي واإلقميمي والدولي من خالل التركيز عمى مدخمين وىما مدخل األمن 

الذي يجري الحديث عنو في إطار " الدمقرطة " مستنتجا أن  القومي ومدخل اإلصالح السياسي

                                       
(، المجمة العربية مفهوماألمن:مستوياتهوصييهوتهديداته)دراسةنظريةفيالمفاهيمواألطرعبد اهلل الحربي،  - 1

، عمى الرابط: 2008، صيف 19لمعموم السياسية ) المجمة االلكترونية(، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
php?emagID=97&screen=0http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine. . 

 .2012، الرياض: جامعة نايف لمعموم االمنية ،  1،طاألمنغيرالتقميد محمد جمال مظموم، - 2
، نشر دار السياسياإلصالحمستقبلالمممكةالعربيةالسعودييةمنخاللمدخمياألمنالقوميومحمد سي بشير،  - 3

  . 1،2013ط باالشتراك مع ، ابن النديم لمنشر و التوزيع، الجزائر،ناشرون، األردن، -الروافد الثقافية

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=97&screen=0
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=97&screen=0
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المتغيرين مترابطين بشدة نظرا لمتأثير المتبادل بينيما بشدة، وتتحكم حسب الكاتب مخرجات 
 العالقة بينيما في أبعاد التغيير المتسارع في المنطقة العربية.
من الدراسات المحكمة والتي اىتمت بالموضوع ، مقالة  عز "المتييراتبعنوان  العربمحمد

 المنشورةفيمجمةالسياسيةالدولية1الوسيطةبينالتحولالديمقراطيواالستقرارالسياسي"
، حيث يستنتج الكاتب أّن تحديد العالقة بين متغيرين التحول الديمقراطي واالستقرار 3125

ثير أحدىما عمى األخر ال يتحدد في محددات تأ –العامل الحيوي في األمن القومي  –السياسي 
ّنما بإدخال متغيرات وسيطة سياسية واقتصادية واجتماعية لتفسير العالقة بينيما.  وا 

الفئةالثانية:دراساتتطرقتلموضوعالدولةفيمراحلالتحولالسياسي
 :The Nuts and Bolts of State Collapse ,بعنوان  Caty Cementالدراسة لمكاتبة 

Common Causes and Differnet Patterns A QCA  Analysis of Lebanon, Somalia, 
and the former-Yugoslavia2   ،فمن خالل تقديميا ثالث نماذج لمدولة: الدولة القوية نسبيًا

سباب انييار الدول انطالق من تحميل تحاول الكاتبة في دراستيا تحديد أ الدولة في أزمة، والدولة
المرحمة ، فإلى التطرق لمراحل انييار الدولةتجارب ثالث دول وىي لبنان والبوسنة وتشكوسموفاكيا 

ثم تتمثل المرحمة  الدولة غير القوية.  ىالدولة من حالة الدولة القوية إلفي انتقال   األولى فتتمثل
نتقال الدولة إلي دولة في أزمة وتصبح األزمة االقتصادية كميمون " في ا يالثانية حسب رؤية " كات

ىي المتغير المركزي في ىذه المرحمة، أما المرحمة الثالثة فتتمثل في عدة عوامل مجتمعة لكي 
تنيار الدولة نيائيا مثل ما حدث في الصومال وأفغانستان ولبنان ويوغوسالفيا شممت عدم فاعمية 

 تيا، وتراجع سيطرتيا األمنية عمي إقميميا، وانتشار حالة من عدمالحكومة المركزية، وتآكل شرعي
 .احترام القانون ومن غياب النظام

                                       
مجمة السياسة الدولية،  ،العالقتالوسيطةبينمتييراتالتحولالديمقراطيواالستقرارالسياسيمحمد عز العرب،  - 1

  .2014جويمية ، 55العدد ، 14، القاىرة مصر ، السنة  لألىرامالسياسية و  اإلستراتيجيةنشر مركز الدراسات 

2 - Caty Cement, The Nuts and Bolts of State Collapse: Common Causes and Differnet 
Patterns A QCA  Analysis of Lebanon, Somalia, and the former-Yugoslavia. Harvard 
University. http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf  

http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf
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مقةبحالتيالدراسةتونسوليبيا.الفئةالثالثة:دراساتمتع
دراساتمتعمقةبالحالةالتونسية-2

األسبابوالسياقات"ثورةتونس:من الدراسات التي كتبت حول تونس نجد من أىميا كتاب 
حاول من خاللو  المركزالعربيلالبحاثودراسةالسياساتفيقطرالصادر عن 1 والتداعيات"

شّتى أوجو الحراك التونسي، وتتناول منظومة التسمط في النظام معالجة جممة من الباحثين 
فية، ومتناولة السياسي قبل الثورة، موصولة بقراءات لمخمفيات االقتصادية واالجتماعية والثقا

األحزاب والمنظمات الوطنية، مروًرا بدور كلٍّ من اإلعالم والجيش، ووصواًل إلى تحّديات االنتقال 
 الديمقراطي والتفاعالت العربية لمثورة

مجمةفي  مقالةالدكتور"سيبشيرمحمد"ومن المقاالت المحكمة التي اعتمدت عمييا الدراسة 
2نجاحالتجربةالديمقراطيةفيتونس"تحت عنوان   3125الديمقراطية " أينالفارق؟ أين :

حاول تفسير عوامل نجاح التجربة التونسية بعد إقرار الدستور مفسرا ذلك بمجموعة من اإلبعاد 
وىي األول فتتمثل في منيجية المراجعة لدى النخب التونسية وثقافة القبول األخر رغم البعد

 االختالف اإليديولوجي بينيا، أما الثاني فيتمثل بقدرة المجتمع المدني عمى لعب أدواره البعد
أرجعو إلى غياب الكاريزما  والبعدالثالثخصوصا القاعدة النسائية واالتحاد العام التونسي لمشغل، 

والحشد الفئوي ما أعطى لمتحول التونسي بعدا ايجابيا وساىم في إنجاحو وعدم احتكاره من إي 
طرف، إما  الرابع فيتحدد في التحوالت التي عاشيا المجتمع التونسي وانخراطو في سياق البعد

الحداثة والنمو االقتصادي عبر قطاعي السياحة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ما شكل نموذجا 
قائما بذاتو مقارنة بالسياقات العربية األخرى، أما  الخامس واألخير فمخصو في الدور البعد

 ووقوفو محايدا في الصراع السياسي الذي صاحب العممية االنتقالية.االيجابي لمجيش التونسي 

                                       
قطر،التداعيات،نشرالمركزالعربيلألبحاثودراسةالسياسات،ثورةتونس:األسبابوالسياقاتو، مجموعة مؤلفين - 1

 .2،3123طبيروت،
، القاىرة نشر مركز االىرام ،الديمقراطية، مجمة ،نجاحالتجربةالديمقراطيةفيتونس:أينالفارق؟محمد سي بشير - 2

  .2014، أكتوبر 56مصر ، العدد 
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دراساتمتعمقةبالحالةالميبية:-3
، يوسفمحمدجمعةالصوانيلألستاذ  1"ليبيا:الثورةوتحدياتبناءالدولة"كتاب   

 1969 حيث يحاول ىذا الكتاب االقتراب من تاريخ ليبيا السياسي المعاصر و الذي يحدده من سنة
حيث يحاول من خاللو تحميل خمفيات المشيد الذي أوصل إلى إسقاط نظام القذافي والتفاعالت 
الداخمية التي رافقت العممية مبرزا بعض األبعاد التي ساىمت في تعثر التجربة أىميا ضعف 
ظرا وىشاشة المؤسسات الموروثة عن النظام السابق والتحديات التي واجيت المؤسسات االنتقالية ن

ضافة إلى التحديات األمنية التي أدت إلى تعثر التجربة  ليشاشة المقومات البنيوية لمدولة الميبية  وا 
 منتييا بالتعرف إلى محددات وتحديات عممية االنتقال الديمقراطي وآفاقيا في ليبيا.

 Revueة ومن المقاالت الميمة حول ليبيا المقالة المنشورة في مجمة الفرنسية السياسة الخارجي
de politique étrangère  صادرة عن معيد السياسة الخارجية  بعنوانles enjeux de 

chaos libyen2  باالنقسام الشامل جغرافيا  2015حيث لخصت الدراسة الوضع في ليبيا سنة
، ومتين تستندان الى فصيمين مسمحينباألخص سياسيا مع وجود حكومجتمعيا واقتصاديا و 

األولى ىي االنييار الشامل ليذا البمد المغاربي و الذي يصاحبو انتشار ىائل لمتيديدات فالمالحظة 
اليجرة غير الشرعية مما يفرض حسب الدراسة تدخل لعابر لمحدود و الجديدة أىميا اإلرىاب ا

 األوروبيين إليجاد حل ليذا الوضع المتأزم.

.العربيةةالسياسيالفئةالرابعة:دراساتشاممةلموضوعالتحوالت
والدراسة األولى ىي كتاب جماعي بعنوان  الثورة الديمقراط:" يفيالوطنالعربي:االنتقال

طريق خطة العربيةىو يتضمن وقائع الندوة التي أعدىا و  33123"نحو الوحدة دراسات مركز

                                       
 لبنان، ،، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتتحدياتبناءالدولة،ليبيا:الثورةوحمد جمعة الصوانيم يوسف - 1
  .2013، 1ط

2 - ---------les enjeux de chaos libyen, Revue de politique étrangère, février 2015, 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gallet_pe2-2015.pdf  

، نشر الثورةواالنتقالالديمقراطيفيالوطنالعربي:نحوخارطةطريق،آخرونيوسف صواني و  عبد االلو بمقيز، -  3
  .2012، جويمية  1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gallet_pe2-2015.pdf
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باحثا بما يمثمون اتجاىات  80انعقدت في مدينة الحمامات في تونس بمشاركة أكثر من التي و 
يديولوجية متنوعة، حيث توزعت البحوث في ىذا الكتاب إلى فئتين الفئة األولى تناقش و    فكرية  ا 

يير رب التغالعوامل و السياقات التي ميدت لمتحوالت السياسية العربية أما الفئة الثانية فتناقش تجا
 التداعيات المحتممة عمى البمدان األخرى وعمى رأسيا تونس و ليبيا. في البمدان العربية و

،اإلعصار:منتيييرالنظمإلى3126-3125"حالاألمةالعربيةالدراسة الثانية كتاب 
الدول" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية والذي يدرس التطورات التي شيدىا 1تفكيك

، في جوانبيا السياسية  2015واألشير األولى من  2014ار الدولي واإلقميمي العربي ما بين اإلط
 الجانباألولواالقتصادية واالجتماعية حيث تناول الكتاب ىذه التطورات في أربع جوانب وىي

الثاني:اإلطار الدولي واإلقميمي يناقش فييا تطور والتغير في موازين القوى. يناقش  الجانب
الثالث لتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العالم العربي.ا : يناقش فييا الجانب

 الجانبالرابع:التطورات العممية والتكنولوجية يناقش فييا الحالة العممية والرقمية في العالم العربي.
واليمن والعراق  فيتناول بؤر التوتر أيضا عمى المستوى اإلقميمي وذلك حاالت ليبيا وفمسطين 

 وسوريا.
لم يجد الباحث أثناء البحث عن دراسات شاممة تناولت موضوع د قراءة تمك الدراسات، نع

البحث " اثر العالقات االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطية ومحددات األمن القومي عمى قوة 
-2011في الفترة الممتدة بين  الدولة في مراحل التحول السياسي بالمقارنة بين دولتي ليبيا وتونس

، ىذا ما شجعو بإصرار عمى القيام بعمل أكاديمي يستوفي الشروط الالزمة، وأما الدراسات 2015
 المعروضة في فقد اختارىا الباحث لعالقتيا الوثيقة بموضوع البحث وأحد أبعاده.

 و من خالل استعراضيا سابقا يمكن الوصول إلى بعض من المالحظات:
  ع االنتقال الديمقراطي قدرا كبيرا من االىتمام مع انطالق التحوالت السياسية عرف موضو

العربية، فرغم الييمنة الغربية عمى ىدا المجال خصوصا بعد الموجة الثالثة لالنتقال الديمقراطي إال 
                                       

1
، نشر تفكيكالدولإلىمنتيييرالنظم :اإلعصار3126-3125حالاألمةالعربية، آخرونعمي الدين ىالل و  - 

 .2015، بيروت لبنان، ماي 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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أن بعض فتح المجال إليجاد تراكم عممي يصاحب ىده التغيرات ويقدم مجموعة من الوصفات 
 والتي يمكن أن تفيد صناع القرار والفاعمين لموصول ببمدانيم إلى بر األمان.والتوصيات 

  نفس المسالة تطرح بالنسبة لقضية األمن القومي خاصة مع التيديدات التي تعج بيا
المنطقة، يالحظ من خالل ىده الدراسات، التوجو نحو االىتمام بالمفاىيم الجديدة المعاصرة لمظاىرة 

يف مع التطور التكنولوجي واتساع نطاق العولمة.  ما يؤدي  إلى تجاوز البعد األمنية والتي تتك
 التقميدي في النظر إلى األمن القومي والذي شكمو الباحثون العرب األوائل. 

  تجمع أغمب الدراسات عمى الحالة المتأزمة  لمدولة العربية نتيجة اليشاشة البنيوية التي
 .ألنظمة السمطويةجدية بعد إسقاط اورثتيا النخب ال

  والخارجي كعوامل  الداخمي أجمعت الدراسات التي تناولت التحوالت السياسية عمى البعدين
ساىمت في اندالع موجة التحوالت التي أدت إلى إسقاط األنظمة السياسية مع حفظ خصوصيات 

 كل دولة وفقا لمقوماتيا البنيوية و السياق التاريخي الذي تطورت فيو.
  تجمع الدراسات التي تناولت الحالة التونسية عمى أنيا تمثل الوجو المشرق في مشيد ما

جل تجاوز التحديات والصراعات أنخبيا السياسية عمى التوافق  من يسمى الربيع العربي لقدرة 
بالرغم من  ،السياسية والتعامل االيجابي مع أزمات التحول التي رافقت انييار النظام السابق

 ات المرحمة االنتقالية خاصة عمى المستوى األمني. تعقيد
  أجمعت الدراسات التي تناولت الحالة الميبية عمى فشل النموذج الميبي في التحول نتيجة

السابق مع إخفاق النخب والفاعمين المؤثرين في  نظامقومات البنيوية الموروثة عن الضعف الم
 الدولة.الحفاظ عمى بقاء من يم جل إيجاد أرضية توافق تمكنأالمشيد الميبي من 

  ركزت الدراسات التي تناولت حالة الربيع العربي عمى خطورة الوضع الذي آلت إليو
 األوضاع العربية و سيطرة ثنائية التفكيك و إعادة التركيب بالنسبة لمدول واألقاليم العربية.

دات مسار االنتقال محدبناءا عمى المالحظات التالية تحاول الدراسة الحالية البحث في و 
وأيضا دراسة طبيعة وميددات  بيئة  ،الديمقراطي وفيم مآالتيا العممية وفق خيارات النخب الوطنية

، ومن ثم استخراج العالقة بين المتغيرين لقياس أثرىا ي توازيا مع العممية الديمقراطيةاألمن القوم
تختمف  اذن، المقارنة بين حالتي تونس وليبياعمى  تغيرات قوة الدولة وىذا بالتركيزالبنيوي عمى م
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ىده الدراسة عن الدراسات السابقة في كونيا تحاول قياس قوة الدولة عن طريق المقارنة بين حالتين 
 .مختمفتين في مساراتيا انطالقا من العالقة االرتباطية بين األمن القومي واالنتقال الديمقراطي

منهجيةالدراسة:
أوال:المناهج.

 عتمد الباحث في دراستو عمى ثالث مناىج وىي:ا
 أوتحكم في ميالد الظواىر  الذيلمظروف و المحيط  تصور " يتضمن :المنهجالتاريخي -1

ىو يستيدف التعميم بعد القوانين التي تحكمت في دلك و  إيجادلى إويحاول أن يصل اندثارىا، 
وجدت  الذيالوضعية أو الحالة أو الظرف لموجودة بين ظاىرة أو حادثة ما و استخالص العالقات ا

فال يمكن دراسة ظاىرة التحوالت السياسية بدون الرجوع إلى تتبع الخمفيات التي أدت إلى  1"فيو
اندالع شرارتيا والتي رافقت العممية االنتقالية انطالق من المقومات البنيوية الموروثة عن النظام 

 .بيئتو يعتبر عمال ناقصابفصمو عن السابق. ومن ثم فدراسة موضوع 
ة أو متناظرة في مجتمعات مختمفة الذي يقوم عمى "دراسة ظواىر متشابي :المنهجالمقارن -2

ومن ثم سيفيد   2و ىي التحميل المنظم لالختالفات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو أكثر"أ
ت التحول السياسي أي الدراسة في تتبع حالة الدولتين موضع البحث تونس و ليبيا من خالل خمفيا

مقارنة مقومات البنية السمطوية واستنتاج عوامل التحول السياسي ومن ثم ينطمق لدراسة المقارنة 
ثر العالقة بين مسار االنتقال أتقال الديمقراطية وصوال إلى فيم بين استراتيجيات وماالت عممية االن

نياية أوجو التشابو واالختالف بيم الديمقراطي واألمن القومي عمى قوة الدولة مستخرجا في ال
 الحالتين . 

منيج دراسة الحالة ىو" النيج الذي يتجو إلى جمع البيانات العممية منهجدراسةالحالة: -3
المتعمقة بأية وحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محميا أو مجتمعا 

الة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع ، وىو يقوم عمى أساس التعمق في دراسة حعاما

                                       
 .56، ص1997، 1، نشر مركز المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط منهجيةالتحميلالسياسيمحمد شمبي ،  -  1
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المراحل التي مرت بيا وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات عممية متعمقة بالوحدة المدروسة وبغيرىا 
 وفي دراستنا ىذه سنركز البحث عمى حالتي تونس وليبيا.1من الوحدات المشابية ليا."

النظريات:ثانيا:
مبحثا رئيسا في عمم السياسة.  االنتقال الديمقراطينظرية شكمت   :الديمقراطينتقالنظريةاال-2

ر عدد كبير من الكتب والدراسات والتقارير التي تناولت ىذه القضية عمى مستويات و ظيمع 
مختمفة: نظرية وتطبيقية، كمية وكيفية، دراسات حالة ودراسات مقارنة. وطرحت أدبيات "االنتقال 

جية لمقاربة ىذه الظاىرة. كما اىتمت المنيالنظرية و والمداخل الديمقراطي" العديد من المفاىيم 
 االنتقال أنماطاالنتقال،  ة االنتقال سواء من حيث مدخالتبعممي مرتبطة حث قضايا كثيرةبالب

 األدبياتوفي ىذه الدراسة سنحاول تطبيق  ،النظم السياسية في مرحمة ما بعد االنتقالوماالت 
 ة بالموضوع لتحميل المسارات االنتقالية في كل من ليبيا وتونس والمقارنة بينيما.قالمتعم

مجموعة واسعة من التحديات والميددات القومي  األمنتدرس نظرية : القومياألمنظريةن -2
من أجل سالمة األمن ة أو الخارجية التي تتعرض ليا الدولة سواء كان مصدرىا البيئة الداخمي

، ومن خاللو أصيل لمفاىيم ومداخل ىذه النظريةالتوساىمت جممة من المدارس في القومي، 
ستفيد ات الحاصمة في العالم، ومن ثم سيوفق التغير  ألخرىتطورت متغيرات المفيوم من مرحمة 

القومي لكمتا الدولتين محل  األمنالقومي لموقوف عمى محددات  األمنالباحث من أدبيات نظرية 
لمصاحبة ليا عمى الدراسة، تونس وليبيا بالخصوص في تفاعميا مع المرحمة االنتقالية والتعقيدات ا

 القومي. لألمنختمفة مالمستويات ال

ات,االقتراب:ثالثا
 :مجموعة من االقترابات كما يمياعتمد الباحث عمى 

كبير في الدراسات  بأىمية يحظى اقتراب عالقة الدولة بالمجتمعاقترابالدولةوالمجتمع: -1
ا المدخل عمى إعادة ذويقوم ى ل السياسي نظرا لقدرتو التفسيرية،السياسية خاصة مواضيع التحو 

                                       
87، ص.نفسه المرجع السابق -  1  
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ا المقترب الذي ذرسيا عمى المجتمع، فحسب ىماتمن خالل أداة الضبط التي االىتمام بالدولة 
تكون عميو عالقة الدولة بالمجتمع ىي أن  أنميجدال فالعالقة السوية التي يجب  الباحثطوره  

مجتمعيا، ومن ثم يفيد ىد االقتراب  تكون الدولة تعبيرا أمينا عن التكوينات والقوى االجتماعية في
في كل من تونس  الموضوع محل البحث في تحديد خمفيات التي ساىمت في التحول السياسي

نظرا الحتكار نخبة قميمة األدوات  ،انطالقا من العالقة المتأزمة بين الدولة والمجتمعوليبيا 
ه العالقة  بعد ذتبدادية وتطور ىطريقة تعسفية واسوالمؤسسات  الضابطة في الدولة واستعماليا ب

 .انييار النظام السمطوي و تقييميا في المرحمة االنتقالية
في ىذا االقتراب نجد "صامويل ىنتنغتون" من  ساىم برز منأمن :االقترابالمؤسسي -2

أين ابرز أىمية  1: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين "خالل مؤلفو "الموجة الثالثة
وىو ما سيفيد البحث في تقييم  ،ي دفع عممية االنتقال الديمقراطيالمؤسسات السياسية ف

 .ت العممية االنتقالية استراتيجيات البناء المؤسسي التي صاحب

تقسيمالدراسة:

 :وفق ما يمي الى ثالثة فصول ه الدراسة تم تقسيمياىذ فيروحة لإلجابة عن األسئمة المط
 من خالل:لمبحث  اإلطارالنظر والمفاهيميفيتناول الفصلاألول

  تطرق المبحث األول إلى موضوع االنتقال الديمقراطي واألدبيات المختمفة التي تناولت
 إضافة إلى استراتيجيات وماالت االنتقال الديمقراطي من ،تحديد مفيومو والمداخل وعوامل تحقيقو

 خالل دراسة التجارب العالمية.
  تناول موضوع األمن القومي معرجا عمى مفيومو والمدارس المختمفة التي  المبحث الثاني

حاولت تحديد مفيومو وميدداتو في سياق التطور المصاحب لمعولمة وتأثيراتو عمى طبيعة ظاىرة 
 .األمن القومي المعاصرة

                                       
، ترجمة عبد القرن العشرينالموجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر صامويل هنتنغتون، لالطالع اكثر:  -  1

  .1993، 1الوهاب علوب، نشر دار سعاد الصباح، الكويت، ط
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  واألمن  الديمقراطيبين متغيري االنتقال تطرق إلى العالقة االرتباطية  المبحث الثالث
القومي واثر مخرجات ىذه العالقة عمى قوة الدولة في مراحل التحول السياسي من خالل ربطيا 

 بالمقومات البنيوية لمدولة.

حيث تناول  ،3126-3122المساراالنتقاليفيتونسفكان تحت عنوان " الفصلالثاني:
 باحث الموضوع بالوصف والتحميل التفسير بتقسيمو إلى ثالث م

 حاول رصد الخمفيات التاريخية والبنيوية لمتحوالت السياسية التي شيدتيا  المبحث األول
 ، وفيم عوامل ومداخل التحول.2011تونس في بداية 

 فحاول البحث مسار االنتقال الديمقراطي من خالل تحديد القوى الفاعمة في  المبحث الثاني
 انتقال ديمقراطي، سعيا لتحقيقتنظيم الفاعمين لممسار االنتقالي الى المشيد التونسي مع التطرق 

 من القومي واالنتقال فتناول الدراسة فيو اثر العالقة االرتباطية بين األ المبحث الثالث
 عمى قوة الدولة التونسية في المرحمة االنتقالية  الديمقراطي

لظروف الدراسة المقارنة فكان حاول الباحث أن يحافظ عمى نفس العناوين ف الفصلالثالثأما
 :تقسيمو إلى ثالث مباحثتم حيث " 3126-3122المساراالنتقاليفيليبياتحت عنوان "

  المبحث األول حاول رصد الخمفيات التاريخية والبنيوية لمتحوالت السياسية التي شيدتيا
 ومداخل التحول. ، وفيم عوامل2011ليبيا في بداية 

  المبحث الثاني: فحاول البحث مسار االنتقال الديمقراطي من خالل تحديد القوى الفاعمة
 كيفية ادارة الفواعل الميبية لممسار االنتقالي،  إلىأيضا والمؤثرة في المشيد التونسي مع التطرق 

  الدراسة فيو اثر العالقة االرتباطية بين األمن القومي واالنتقال  تالمبحث الثالث: فتناول
 الديمقراطي عمى قوة الدولة الميبية في المرحمة االنتقالية من خالل تناول المقومات البنيوية 

الباحث دراستو باستنتاجات تضمنتيا خاتمة البحث من خالل التطرق إلى أوجو التشابو ختمو
التونسية والميبية ليصل بعد ذلك إلى مجموعة من التعميمات تفيد التراكم  واالختالف بين الحالتين

 البحثي وتفتح آفاقا ألبحاث أخرى تنطمق من النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسة المتواضعة.



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

المسار االنتقالي في تونس 
3122- 3122 
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 الفصل األول:

 اإلطار النظري والمفاىيمي لمدراسة 
 تمييد:    

 ،ىدا الفصل دراسة األدبيات التي تناولت مدخمي االنتقال الديمقراطي واألمن القومي يتناول    
مدى قدرة بنية الدولة عمى الختبار مقياسا  التي تشكل، في العالقة االرتباطية بينيما لمبحث

تؤثر عمييا، ومن ثم  أنعمى التغيرات البنيوية التي يمكن  الكبرى والتعرفاستيعاب التحوالت 
وافتراض قدرتو عمى تفسير ىذه اآلثار  ،انييار الدولة"اقتراب " يستخدمفقد حاول الباحث أن 

 من أثر العالقة االرتباطية بين المدخمين. اانطالق البنيوية عمى الدولة

 ة مباحث وفق ما يمي:وفي ىدا اإلطار يقسم الفصل إلى ثالث

 .مسار االنتقال الديمقراطيالمبحث األول: 

 .محددات األمن القومي المبحث الثاني:

االنتقال الديمقراطي مسار بين العالقة محددات قياس قوة الدولة من خالل  المبحث الثالث:
 .القومي األمنمحددات و 
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 المبحث األول: 
 مسار االنتقال الديمقراطي.

البحث عن تحديد ىذا المبحث عرض ماىية مسار االنتقال الديمقراطي من خالل ناول يت       
اخل التراكم البحثي حول مد إلىال و صو  ،همحتواالتي اشتغمت عمى تبيان  األدبياتو المفيوم 

   المسار.ماالت استراتيجيات و ، ليحاول في الختام رصد الديمقراطي وعوامل االنتقال

 .االنتقال الديمقراطيالمطمب األول: ماىية 

المبحث يتعمق بمسار االنتقال الديمقراطي، فان متطمبات ذا موضوع الدراسة في ى أنبما       
المحور والتعرف عمى ، تجبر الباحث عمى اإللمام بمفيوم االنتقال الديمقراطيحيثياتو، اكتشاف 

 .لمنظر في التفاعالت المرتبطة بو العام الذي يندرج فيو

 الديمقراطية المعاصرة:النظرية أوال: 
"النظرية الديمقراطية نتقال الديمقراطي في إطار محاورموضوع اال حوليندرج البحث     

لمرتبطة "مجموعة المفاىيم واالفتراضات والمبادئ والقضايا العامة ا والتي يقصد بيا 1،رة"المعاص
ظواىر وحقائق مترابطة ومتصمة في وتتساءل بالتفسير والتحميل  ارتباطا منيجيا ومنطقيا،

  2.الديمقراطية"ع بموضو 
 كنظرية تاريخية تطورت بتطور نمط المجتمعات وثقافاتو، تبحث النظرية الديمقراطية    

 المعاصرة في طبيعة الدولة من خالل ما يمي:
  المعايير الديمقراطية.و  األفضلالبحث في النظام 
 الديمقراطية.رىا وفق المعايير محاولة تغييو لعمميات السياسية االسموك و  التعامل مع 

                                       
1 - Contemporary theory of democracy 

نشر المركز العممي لمدراسات  ،االتجاىات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطيةشادية فتحي ابراىيم عبد اهلل،  - 2
 .8، ص2005عمان، األردن،  السياسية،
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 األوضاعمن خالل التفاعل مع  لوصول إلى أنظمة ديمقراطيةاشروط   البحث في 
 االجتماعية في الدولة.السياسية و 

 الخ...كيفية إرساء الديمقراطية في إطار المؤسسات السياسية كالبرلمان، األحزاب. تبيان 
ا في القرن التنظيرية، اتخذت النظرية الديمقراطية خصوصً في إطار الوصول إلى غاياتيا و    

ال معالم البحث في إطار عدد من القضايا التي كانت موضع  ثم ،توجيين أساسيين، 20العشرين
 :ختالف بين المفكرينوا بحث

  :بالنظرية الديمقراطية اإلجرائية والتي تختزل في أنيا تمثل طريقا  يعرفما التوجو األول
برز رواد ىذا االتجاه روبرت أاعية عن  طريق التنافس االنتخابي، ومن لموصول إلى قرارات جم

 . Joseph Schumpeterشمبيتر، وجوزيف Robert Alan Dahl دال
 :بالحرية والحقوق كعامل أساس في مثل في إحياء االىتمام التقميدي ت التوجو الثاني

 1 .الديمقراطية

 ثانيا: مفيوم االنتقال الديمقراطي:
 إلى العمميات والتفاعالت المرتبطة "في أوسع معانيومفيوم "االنتقال الديمقراطي"  يشير 

 2.ديمقراطي" حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم باالنتقال أو التحول من صيغة نظام
 السياق العربي بصفةاالنتقال الديمقراطي في المغرب وفي  إشكاليةفي سياق اشتغالو عمى و 
ما مركزيا أن مفيوم االنتقال الديمقراطي يحمل مفيو  3عابد الجابري محمدالمفكر يعتقد عامة، 

لى أين ؟ وكيف" ويطرح ثالثة أسئمة جوىر وىو "االنتقال  ؟.ية ىي: من أين ؟ وا 
 االنتقال إلى الديمقراطية" ولكن يبق أن يحدد مضمونفموضوعو " ؟أين"إلى  السؤال أما" 

                                       
  10، ص نفسو السابق المرجع -  1
، نشر مركز الجزيرة لمدراسات، صدر يوم االنتقال الديمقرايطي: اطار نظريحسنين توفيق ابراىيم،  - 2 

  ، من موقع:14/02/2013
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.ht

ml  5/10/2014ع عميو في تم االطال. 
مغربي، له العديد من المؤلفات في قضايا الفكر المعاصر، أبرزها مؤلف "نقد العقل كر وفيلسوف عربي مف -3

  العربي".
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 ىذه الديمقراطية التي نريد االنتقال إلييا. 
 وىو المسكوت عنو  "نحن فييا  أن االنتقال يكون من الوضعية التي" أي ؟وأما من أين

 .حسب الكاتب
  حسبتزداد المسألة تعقيدا  -و االنتقال،تحديد كيفية  أي "السؤال الثالث "كيف؟ 

، بين الوضعينتفتقد إلى عناصر االتصال المأمول الواقع و تكون المسافة بين عندما  –الجابري
 1."مما يجعل من االنتقال إشكالية نظرية وعممية وليس مجرد مشكل 

 مع المفاىيم المتشابية كالتالي:أكثر يمكن مقارنتو المفيوم حيثيات  لتحديد
  تشير عممية التحول الديمقراطي إلى مجموعة : الديمقراطي والتحول الديمقراطياالنتقال

، ثم ترسيخ ىذه حديثة السمطوي وظيور ديمقراطيات من المراحل تبدأ بزوال النظام
 :المرحمة الثانيةالتحول إلى الميبرالية و :المرحمة األولى من خالل ثالثة مراحل،الديمقراطيات، 

 الترسيخ الديمقراطي. :المرحمة الثالثةاالنتقال إلى الديمقراطية و
   :التحول الميبرالي يشير إلى التأكيد عمى  االنتقال الديمقراطي والتحول الميبرالي

تعسف السمطة السياسية وانتياكيا لحقوق األفراد، أما  في مواجيةالحقوق الفردية والجماعية 
ة اشمل واعقد من التحول الميبرالي، حيث تتضمن عممية االنتقال االنتقال الديمقراطي فيي عممي

 التحول في الُبَنى والمؤسسات وطريقة ممارسة السمطة.
 :يتم التمييز بينيما باعتبار األخير ىو االنتقال الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي 

 و من معترف بيا،االنتقال إلى مؤسسات سياسية  ترتيباتعن طريق تحويل  يةاالنتقال العممية
 .2ثم في مرحمة الترسيخ يتم الحديث عن استقرار ومؤسسية في ظل المشاركة الشعبية الفعالة

                                       
، 31، مجمة فكر ونقد، العدد، االنتقال إلى الديمقراطية في المغرب:أسئمة و آفاقمحمد عابد الجابري -1

، تم االطالع عميو يوم  http://www.aljabriabed.net/n31_01jabri.htm ، من موقع: 11/09/2000
17/02/2015. 
13-.12، صمرجع سابق شادية فتحي ابراىيم عبد اهلل، -  2  
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  Samuel huntingtonاألمريكي صموئيل ىنتنجتون يعالم السياسالأطمق تاريخيا        
 في العالم عمى ىذه الظاىرة اسم الموجة الثالثة لمديمقراطية، مشيرا إلى أن تاريخ الديمقراطية 

 :وىي يمكن تقسيميا إلى ثالث موجات تاريخية
  م، والثورة الفرنسية 1776بدأت في أعقاب الثورة األمريكية  األولى:الديمقراطية الموجة

 م، واستمرت حتى نياية الحرب العالمية الثانية. 1789
  بدأت مع نياية الحرب العالمية الثانية وعودة الحكم  الثانية:الديمقراطية الموجة

يطاليا واليابان.  الديمقراطي إلى ألمانيا وا 
  نوب أوروبا إذ قادت فقد بدأت في منتصف السبعينات في ج الثالثة:الديمقراطية الموجة

م، ثم تبعتيا اليونان إسبانيا عام 1974لبرتغال بإّنياء حكم العسكر عام ا في عممية التحول
فرانكو، واستمرت التحوالت الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات الرئيس م بزوال حكم 1976

 1.حتى الوقت الحاضر في كافة دول العالم: في الشمال والجنوب عمى نحو متفاوت

غير أن االستثناء الديمقراطي أصاب العديد من الدول، والتي يتركز معظميا في العالم  
 ." ؟قد" تساءلوا ىل العالم قد شيد نياية المحظة الديمقراطية األكاديميينبعض  أن، حتى العربي

أين ،"1994في سنة 2غسان سالمة خصوصا مع السؤال الكبير الذي طرحو األكاديمي المبنانيو 
  3.ىم الديمقراطيون العرب؟"

 الشروط والتحديات. : االنتقال الديمقراطي:ثالثا
يجد البحث في موضوع االنتقال الديمقراطي كمبحث رئيسي في إطار النظرية     

الديمقراطية المعاصرة  أىميتو من خالل مقارنتو مع مقومات الحالة االستبدادية كحالة قبمية من 
                                       

 .7ص، السابق نفسو  المرجع -  1
2- voir : Ghassan Salama, ou sont les democrates ?, dans ; Ghassan Salama, ed, 
Democratie sans Democrates, paris : fayard,1994. 

عبد االلو ، في الثورات العربية و الخبرة الثورية العالمية )جنوب اوروبا و شرقيا، امريكا الالتينية(كريم المفتي،  - 3
، نشر مركز دراسات : نحو خطة طريقربيالثورة واالنتقال الديمقراطي في الوطن الع، يوسف صواني وآخرون بمقيز،

  .44 ، ص2012، جويمية 1بيروت، لبنان، ط عربية،الوحدة ال
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عممية تفترض حيث  ،جية، وماالت ىذا المسار في سبيل الوصول إلى نظام ديمقراطي مرسخ
 :ياالنتقال الديمقراط

 األىداف والعمميات التي تؤثر عمى توزيع وممارسة السمطة ، التحول في األبنية
 .بين الدولة والمجتمع ةالسمطوي العالقةالسياسية، كمرحمة وسيطة تؤشر إلى القطع مع 

 "باعتبارىا نظاما  ،في انتظار الوصول إلى لحظة الديمقراطية 1التحول باتجاه "الَدَمقرطة
  .والممارسات والمؤسساتراسخا في األفكار 

  مسار تتفاعل فيو مكونات الجماعة السياسية الوطنية لتعبئة جيود الفاعمين والقوى في
2سبيل الوصول إلى مرجعية ديمقراطية جامعة إلدارة النزاعات في المجتمع. 

 

 

تمر عممية االنتقال الديمقراطي بأربع مراحل حددىا عالم  انطالقا من ىذه االفتراضات      
 وفق ما يمي:     Dankwart Rustow ""دانكورت روستوالسياسة األمريكي " 

 السكان عمى اليوية السياسية. إجماع تخص الوحدة الوطنية وىو لمرحمة األولى:ا 
 : ىي مرحمة تحضيرية تتميز بالصراع العنيف.المرحمة الثانية 
 وتقوم ، يو تقرر العناصر النشطة المساومةىي المرحمة الحاسمة وف الثالثة: المرحمة

 .ح لكل طرف حصة في المعبة السياسيةمنببناء األسس الديمقراطية والتي ت
 تتحول األسس الديمقراطية من وسيمة لتحقيق األىداف إلى ىدف بحدالمرحمة الرابعة : 
 3شطة.االنطراف والعناصر ك ويؤمن بو جميع األسيتمذاتو 

 

التي يمكن و تتباين اآلراء حول التحديد الزمني النتياء عممية االنتقال الديمقراطي لذلك و       
 :كما بميالمختمفة  األدبيات خالل تم استنتاجيا من آراءحصرىا في ثالث 

                                       
1 - Democratization 

، الثورة واالنتقال يوسف صواني وآخرون عبد االلو بمقيز،، في القوى االجتماعية لمثورةمحمد نور الدين أفاية،  -2
، جويمية 1لبنان، ط، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خارطة طريق

 .137، ص2012
 .55، صمرجع سابقجوني عاصي،  - 3
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 .نياية المرحمة مع تنظيم أول انتخابات حرة 
 .إحياء عممية إعادة بناء المؤسسات الجديدة 
 1ىزيمة األحزاب بما فييا أحزاب السمطة الجديدة في دورة انتخابية الحقة. انتظار 

 قال ديمقراطي يفرضانت انتياءعن ن الحديث أ ،أما لينز وستيفان فيؤكدان في دراسة ليما
 أساسية وىي: شروطوجود 
 .اتفاق حول قواعد المعبة السياسية في انتخاب الحكومة 
  انتخابات حرة و نزيية.وجود حكومة ذات شرعية شعبية وفق 
 قرار السياسات الجديدةالتما  .ك الحكومة السمطة الكاممة في إدارة الشأن العام وا 
 ت الدينية تزاحم السمطات الرسميةعدم وجود سمطات موازية كالجيش أو المؤسسا. 
 2والقضائية. ،الشرعية في الدولة خاصة السمطات التنفيذية، التشريعية 

بناءا عمى ىذا التصور النظري تشير عممية االنتقال الديمقراطي إلى مرحمة تعيش فييا و 
 متناقضين:  مسارينالدولة والمجتمع 

 .مسار تفكيك مؤسسات النظام السمطوي والقطع مع ممارساتو 
 .مسار إعادة البناء وفق منظور ديمقراطي لمؤسسات النظام الجديد 

 ، مسار خطي ؟ ولكن يتساءل البعض، ىل نحن أمام
حثين في المجال عمى أّنو ال وجود لوصفة ثابتة صالحة لمتطبيق يمكن ايجمع الخبراء والب

 مرتبطة ب:فالمسألة إتباعيا النجاز االنتقال الديمقراطي، 
 معيار الكفاءة. 

                                       

 .46 ، صمرجع سابقكريم المفتي،  -1

2 - Inmaculada Szmolk , Cadre théorique et typologie des processus de changement 
politique dans les régimes arabes    , Annuaire de IEMed de la méditerranée ; 2014, sur 
le site:http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-
2014/Szmolka_typologie_des_processus_regimes_arabes_Annuaire_IEMed_2014.pdf/ 
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 القدرة عمى توجيو المجتمع نحو المحظة الديمقراطية. 
حيث تعتبر ىذه المرحمة من أخطر المراحل نظرا الحتمالية ارتداد النظام الجديد عن المسار  

عادة البناء المتدرجة والجاري تطبيقيا يتشارك فييا كل و الديمقراطي،  نظرا لكون عممية التفكيك وا 
فقد  1األطراف ذات التوجيات السمطوية وكذا الديمقراطية سواء عن طريق الصراع أو االتفاق.

كذا أمريكا أوروبا الشرقية و ،الحالة االسبانية  فيأكدت التجارب الدولية في االنتقال الديمقراطية 
 يمكن إبرازىا فيما يمي:، الالتينية، أن عممية االنتقال تتسم بجموعو من المميزات

  ثقافات وأساليب المرجعيات و الختالف التباين المسارات وعدم تشابو التجارب نظرا
 .نىاالنتقال من طرف الفاعمين والبصناعة 

  أو االرتباك في الخطوات التنفيذيةاستغراق المراحل االنتقالية فترات طويمة، بفعل ،
 .ديقعتلا نم ةلاح راشتنا و المسار االنتقالي بين الفاعمينسيطرة الصراعات عمى 

 فراد والجماعات.ياسية واجتماعية واسعة من طرف األوجود مشاركة س 
 2.ومتغيرة الفات جديدةمن خالل انييار/نشوء تح في أنماط التحالفات السياسية،ر يالتغي 
 الصراعات السياسية ف ،سعي القوى السياسية إلى تحسين أوضاعيا وزيادة نفوذىا وتأثيرىا

 حيث تسعي كافة ،الدولةو صراعات عمى السمطة  من خالل ،تبدو أعنف وأكثر عمقا وجذرية
 3.وجودىاالقوى السياسية إلى إثبات 

                                       
، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قال الديمقراطيإستراتيجيات االنتعبد العظيم محمود حنفي،  -  1

-www.dohainstitute.org/file/Get/f8b92de8-9c54//:، عمى الرابط:04ص ،2011الدوحة، أكتوبر 
4846-b38d-9ea3688f23aa.pdf 

تقرير موجز حول المنتدى الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي: ، PNUDبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -2
  .9  - 6. ص 2011جوان  6-5،القاىرة، مصر، التجارب الدولية، والدروس المستفادة في الطريق قدما

، أفريل 188، نشر مجمة السياسة الدولية، العدد لمادا تتعثر الدول في المصيدة االنتقاليةأبو بكر الدسوقي،  - 3
-07 -15، تم االطالع عميو في  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2347.aspx، عمى الرابط: 2012
2015. 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2347.aspx
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 ثورة  زايدمع انييار النظام التسمطي تتو ، الب المكبوتة اقتصاديا واجتماعياتصاعد المط
 مواطنين وتصور انجاز تمك الوعود بسرعة مالتوقعات، خاصة مع األوضاع المعيشية الصعبة  ل

  1ا يؤدي إلى ظيور فجوة بين اآلمال والتوقعات من جية والواقع  والممارسة من جية أخرى.م
 عممية  كمشكمة، رح نفسيا في الفترات االنتقاليةمجموعة من اإلشكاليات المعقدة التي تط

، وشكل االقتصاد لمجيش موقع، إيديولوجياخصوصا بين القوى المنقسمة صياغة الدساتير 
 المرحمة الجديدة.الثقافة، في ومالمح التعميم و 

  سياقات االستقطاب ة خصوصا في ديدالجنوعية التحالفات الخارجية لمدول في المرحمة
 2الطائفية.اإليديولوجية و 
 الميام يفترض تحقيق بعض  ،إليياالمشار  عممية االنتقال الديمقراطي تجاوز تحدياتوبيدف 
 رئيسية وىي : امانجاز خمسة مي في 3لخصيا برىان غميون التيو  األساسية

 يضاح ثقافة جديدة، وتطوير نشر  .تحوليا في نفس الوقالمرتبطة مخاطر الصراع  وا 
 تسييل عممية االنتقال. لذلك في سبيلإيجاد آليات ب توفير موارد مادية ومعنوية جديدة 
 وتعمم استيعاب التعددية الفكرية والتنظيمية فيبناء قطب ديمقراطي تعددي حي ، 

 اجتماعي.شترك بالديمقراطية كنظام سياسي و المجتمع لتوحيد اإليمان الم
 لتمكين وتدعيم مؤسسات الدولة القانونية الرسمية واالجتماعية إصالح المؤسسات 

 الديمقراطية السميمة في المجتمع.
 في جوانبيا ةر يويعني إعادة النظر في الخيارات المجتمعية الكب بناء اإلجماع الوطني 

  4.المراداالقتصادية واالجتماعية، لموصول إلى نموذج المجتمع الديمقراطي ، السياسية

                                       
  .9 - 6. ص المرجع السابق، PNUD برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1

.  المرجع نفسوأبو بكر الدسوقي،  -  2  
برىان غميون،  ، لالطالع أكثر:جامعة السوربون بباريس  ستاذ عمم االجتماع السياسي فيمفكر سوري و أ -3 

: بحوث و نحو مشروع حضاري نيضوي عربي، ورقة قدمت إلى: الديمقراطية من منظور  المشروع الحضاري
 .2001ت الوحدة العربية ، بيروت، مناقشات الندوة الفكرية التي نظميا مركز الدراسا

 . 143 -141محمد نور الدين أفاية، المرجع السابق ذكره، ص  -  4
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 لتين ينبغيأمس إلى وجود Larry Daimond في نفس اإلطار يذىب الري دياميوند      
 تحقيقيما في المرحمة االنتقالية وىما:

 جيزة األ أساساىي يقوم عمييا النظام االستبدادي و  التي كانالقوة الصمبة  إصالح
سس العالقة مع المؤسسة العسكرية، بحيث تكون مؤيدة أجيزة السياسية، ووضع منية واألاأل

 ليا. معرقمةلمديمقراطية بدال من أن تكون 
 التي تعزز من  األساسيةوضع جممة من القوانين  لمن خال وضع قواعد لعبة جديدة
 1.الديمقراطي في ظل سمطة مؤقتة نتقالاال

لتوفير الشروط الضرورية  إلىأىمية الوصول فيري   Gene Charp2 أما جين شارب       
 :من خاللالبيئة المالئمة لالنتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية 

 يفرض قيود عمى السمطة التنفيذية، ويمكن السمطة التشريعية من  وضع دستور جديد
ويعمق  فراداألحريات قق استقالل القضاء، ويعزز حقوق و وظيفتي التشريع والرقابة ويح

 الل تمكين المجتمعات المحمية والمشاركة الشعبية.الالمركزية من خ
 العدالة.وتحقيق الحرية و  األساسيةعمى مواجية المشاكل  تكون قادرة حكومة فعالة إيجاد 
 ساسية.تعزز منظومة الحريات األ قوانين إقرار 
 3الديمقراطي. النتقالالتي قد تجيض ا التحصين ضد التدخالت الخارجية  

                                       
عبد ، في الثورة المصرية و البناء الديمقراطي : التعثر في متاىات المرحمة االنتقالية(، 2سامح فوزي، )تعقيب  -1

نشر مركز  ،، الثورة واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خارطة طريقيوسف صواني وآخرون االلو بمقيز،
 .380، ص2012، جويمية 1دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

أستاذ العموم السياسية، ارتبط اسمو بالكتابة في المواضيع الخاصة بالكفاح السممي، وقد استميمت الكثير من  - 2  
 =الحركات المناىضة لمحكومات من أفكاره و من أىم كتبو: 

, to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, From Dictature Geen Sharp
ed. Boston, MA; Albert Einstein Institution, 2010. 

.381، ص المرجع نفسو  -3  
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 تجاوزل تسعىممية االنتقال الديمقراطي عبأن طالقا من ىذا العرض يمكن القول ان      
 نتقال الديمقراطيحكومة فعالة تنجز االو  لمنظومة الحريات تؤسس، و الناتجة عنيا التعقيدات
 بفعالية.

   اطياني: أدبيات االنتقال الديمقر المطمب الث        

شيدت دراسة ظاىرة االنتقال الديمقراطي اختالف في مداخل االقتراب منيا بين مجموعة     

 .، سيحاول ىدا المطمب تبيان اتجاىاتيان األدبياتم

 االنتقال الديمقراطي. مدارسأوال: 
تتفق معظم المراجع األكاديمية المتخصصة في مواضيع التحوالت الديمقراطية عمى       

إجمال نظريات االنتقال الديمقراطي في ثالث اتجاىات أساسية وىي مدرسة التحديث، المدرسة 
 البنيوية والمدرسة االنتقالية.

 مدرسة التحديث:  -1
مكانياتواتو و قدر عمى موارده و  تيدف سيطرة المجتمععممية تس" بأنويعرف التحديث        وضبط  ا 

الشروط التي بمدرسة التحديث  تيتم،و 1اقتصاديا"ظروف المجتمع وتوجيييا اجتماعيا وسياسيا و 
 سيمور مارتن ليبست حيث يعتبر ديمقراطية،اليجب أن تتوفر مسبقا لمتحول نحو 

                                       

التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية:دراسة حالة النظام السياسي الجزائري مصطفى بمعور،  - 1
اه غير منشورة، كمية العموم السياسية واالعالم، قسم العموم السياسية والعالقات ، التحول، رسالة دكتور (1811-2001)

  .2010الدولية، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 
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(1(Seymour Martin Lipset  شر لو في سنة  نُ مقال  من خالل ،رائد ىذه المدرسة
 المدرسة عمى التفكير الغربي هذحيث سيطرت ى، 2"الشروط األولية االقتصادية"حول    1959

 واألمريكي بالخصوص في البحث عن جذور النظام الديمقراطي في النصف األول من القرن  
قدمت ىذه فقد  .بحثي حول التجارب الوطنية المختمفة إنتاجشكل بداية  والذيالعشرين، 

 المدرسة مجموعة من األفكار يمكن تمخيصيا فيما يمي:
  اقتصاديا. وفي مجتمع يتطور وينم أأن الديمقراطية تنش فكرةعمى تركز 
  تنطمق من كون الحداثة االقتصادية تؤدي إلى تمايز البني والوظائف االجتماعية حيث

انتشار المواصالت..، وىذا تصبح أكثر تعقيدا نظرا لـ: النمو االقتصادي، توسعة التكنولوجيا، 
وكل ىذا يساىم  في التطور  ،ما يؤدي إلى صعوبة قيادة المجتمع انطالقا من سمطة مركزية

 السياسي والذي سيؤدي إلى سقوط النظام السمطوي.
 ن تطبق عمى كل مجتمع ميما كانت نظرية عممية قابمة ألىي ظر أنصارىا، في ن

 3 أو ممحدا...إسالميا أو مسيحيا كان توجياتو، سواء 
  يدف إلى تعزيز السمطة التحديث السياسي ي نّ فإ لوسيان بايو فيربا سيدنيحسب

ضعافالمركزية و   ركة الشعبية في زيادة المشا إلى إضافةالتقميدية في المجتمع  اتنفوذ السمط ا 
  4 المواطن.القرار السياسي وزيادة االتصال بين النظام و 
 الديمقراطي  القة مباشرة بين النمو االقتصادي واالنتقالأما الري دايموند فيعتقد بوجود ع

من خالل "المجتمع المدني " كعامل وسيط ، حيث يؤدي النمو االقتصادي واالجتماعي إلى 

                                       
(، من الدين كتبوا باسياب في شروط الديمقراطية من منظور مقارن 2006 -1922أمريكي ) عالم اجتماع سياسي1-

 : Seymour Martin Lipset , Some Social requisites of democracy  .لالطالع أكثر:
Economic development and political Legitmicy, Americain Political Science Review Liii 

  March 1959.  
، في نادية مصطفى )تنسيق عممي (، قراءة في أدبيات التحول الديمقراطي والمجتمع المدنيعماد الدين شاىين،  -2

  .24مركز البحوث والدراسات السياسية، القاىرة، ص التربية المدنية وعممية التحول الديمقراطي في مصر، نشر 
  31، ص  سابقمرجع جوني عاصي،  - 3

.45-44، صمرجع سابقمصطفى بمعور،  - 4  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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بدائل بدلك تقدم و  وفق القانون باالستقاللية تطالبسمجموعات المجتمع المدني والتي  زيادة
 1متعددة إلنياء السياسات السمطوية.

لمعديد من االنتقادات، حيث أثبتت دراسات الحالة أن الشروط  تحديثتعرضت مدرسة ال     
قامة الديمقراطية.  المسبقة قد توفر سببا كافيا وليس شرطا ضروريا لمتحول الديمقراطي وا 

 المدرسة البنيوية : -2
  األدبيات من "رية والديمقراطية"لبارنغتون موريعتبر كتاب "الجذور االجتماعية لمديكتاتو       

 الكاتب ىدف   فحسب وع تحول المجتمعات إلى الحداثة والديمقراطية،الكالسيكية حول موض
التاريخية التي تساىم أو تعرقل تطور  ىو اكتشاف ما ىي البني االجتماعية واألوضاع2الكتاب

بالبني  اىتماموفي  أىميةانطالقا من ىذا الكتاب اكتسب الطرح البنيوي 3الديمقراطية البرلمانية.
يمكن تمخيص ، و االجتماعية الطبقية داخل المجتمع وبعالقة المجتمع مع المجتمعات األخرى

 أىم أفكار ىذه النظرية فيما يمي:
 البرجوازيين من جية والدولة و  األرضبين مالك  قةتنطمق المدرسة من تفسير العال
 ديث في المجتمع.ديناميكية التطور الحاستجابة ل قةكيفية تفاعل ىذه العالو 

   نتيجة واسعة لتغير التركيبة الطبقية والبنيوية في المجتمع، ىو التحول الديمقراطي
انسجاما مع صعود الطبقة و  ،لتفاعالت االقتصادية واالجتماعيةوا وكمحصمة لمصراعات

 4.عقيدتيا السياسيةالتي تفرض سيطرتيا و الوسطى و 
 نّ اختيارات من  ال ينطمقنتقال ديمقراطي اال ما النخب السياسية في فترة زمنية محددة، وا 
تغيرات في البني االقتصادية واالجتماعية، وظيور طبقات ونخب جديدة انسجاما مع اليأتي 

                                       
34، ص المرجع السابق نفسوجوني عاصي،  - 1  

 Brington More, The Social origins of dictoriship and democracy: Lord  لالطالع أكثر:  -2
and peasant in the making of the modern world, Boston: Beacon Press, 1966.  

 .42، صمرجع سابقجوني عاصي،  -3
 .46-45، ص ع سابقمرجمصطفى بمعور،  - 4
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، ما يجعميا تؤثر في القيم الثقافية السائدة التغيير وفق مصالحيااكتساب السمطة و تسعى إلى 
 1 في الدولة لتحقيق الممارسة الديمقراطية.

 تيميشيا لدور يا تركز عمى عامل البنية و نمن كو  اتقاد النظرية البنيوية انطالقتم ان
 الفاعمين والنخب وتوافقاتيم لمدفع بعممية التحول الديمقراطي. 

 وية :يتقاطعات النظريتين التحديثية و البن -
 ا فيما يمي: ميمكن تحديدى أساسيينعنصرين ة في يثيحدتتشترك النظريتان البنيوية وال

  في صناعة التحول، عبر تحكميا  الرئيسيالوحيد و ىي الالعب  الدولةف الدولة:مركزية
 وتطوير البني االقتصادية واالجتماعية، وتوجيو المنظومة التعميمية والثقافية. التحديث عمميةفي 
 ول ال يكون التح ،النظريتين أفكارمن خالل  :والمركزية الغربية نتقاللال  المسار الحتمي

مراحل التصنيع وفق لمرور با يربط نجاح مسار التحديثنمطي  الديمقراطي إال ضمن سياق
من ثم فنحن أمام رؤية مشتركة و ، الذي مر بو الغرب التقني والعسكري واإلداري والتحديث
 2مقياسا لمفصل.وتجربتيا التاريخية حكم قيمي يجعل من المجتمعات الغربية  منتنطمق 

  االنتقالية:المدرسة -3
عمال المميزة التي من األ 1970يعتبر مقال دانكو روستو "التحول نحو الديمقراطية" عام 

عمى  ، حيث تركزيعرف بالمدرسة االنتقاليةأسست منيجا مميزا لفيم عممية التحول الديمقراطي، 
دارتو و دور النخب السياسية في إح أىم يمكن تمخيص و 3ترسيخو.داث التحول الديمقراطي وا 
 أفكار ىذه النظرية فيما يمي:

  ىي تنافس بين النخب ضمن تسوية مؤسساتية معينة الديمقراطية. 

                                       
 .44، صالمرجع السابق نفسوجوني عاصي،  - 1
مركز الجزيرة لمدراسات، ، نشر أضواء عمى التجربة التونسية في االنتقال الديمقراطيعبد الزدين عبد المولى،  - 2

  عمى الموقع:2013/ 14/02صدر يوم 
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/2013241039595777.html  

.25، ص مرجع سابقعماد الدين شاىين،   -  3 
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 ميما كانت ظروفيا االقتصادية واالجتماعية  ،نحو الديمقراطية يمكن ألي دولة التحول
 .أو ثقافتيا السياسية، فالشرط المسبق الوحيد ىو شرط الوحدة الوطنية

 ىو انتقال من نخب غير ديمقراطية إلى نخب ديمقراطية، وىذا نحو الديمقراطية  التحول
 النخب عمى تقبل الديمقراطية. تحث /تضغطالتي  مرتبط بالظروف المصاحبة لمعممية

 فيي تعتبر ضمن  ال تحتل أىمية كبيرة، الديمقراطي عممية التحوللمشاركة الشعبية في ا 
  1الديمقراطية.الظروف التي تدفع النخب نحو تبني المعبة 
 انتقدت النظرية االنتقالية من خالل توجيين: 

 :لة تفاوض أفي إحداث التحول الديمقراطي كمس بتركيزىا عمى النخب التوجو النخبوي
 .وتنافس بينيم وتيميش الجانب المجتمعي

 :قال بتركيزىا عمى االختيارات اإلستراتيجية لالعبين كناتج لالنت التوجو اإلرادي
  2ما تفرضو من قيود عمى الالعبين.مع تيميش البني و  الديمقراطي

 حول مداخل وعوامل االنتقال الديمقراطي:البحثي الموجة الثالثة  والتراكم  -ثانيا
جراء عمميات الدمقرطة التي  ،الدراسات المقارنة عمىمواضيع االنتقال الديمقراطي  ىيمنت    

ا يسميو م أو ،السوفيتي، واستمرت إلى ما بعد انييار االتحاد 1974عام مند شيدىا العالم 
ودخول العالم في أحادية قطبية أنتجت مناخا ، The year of Truth3الباحثين "عام الحقيقة"

 ،سياسيا سيطر عميو الخطاب السياسي األمريكي حول ما سمي بالثورة الديمقراطية العالمية
وأبرزىا دراسة السياسات ولية في طبيعة التوجيات البحثية حيث أثرت ىذه التحوالت الد

السياسية  األدبياتعديدة من  أنواعاىذه المساىمات العممية أفرزت  أنيمكن القول و   4.المقارنة
 الغربية منيا:

                                       
 .56 -54ص  ،مرجع سابقجوني عاصي،  - 1
 .57، ص نفسو السابق المرجع - 2

.28ص  ،مرجع سابق ،حي إبراىيم عبد اهللشادية فت - 3  
.68، صمرجع سابق ،جوني عاصي -  4  
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 حول الموجة الثالثة  صامويل ىنتغتون تتمثل في مقاربة األستاذ لمقاربات التركيبية:ا
باعتباره جزءا من تطور  والتي من خالليا ينظر إلى انييار األنظمة الشيوعيةلديمقراطي  لمتحول
 1لتحقيق الديمقراطية كأنظمة حكم." يمر بموجات عالمي
 عمم االنتقال الديمقراطي Transitology  : فرضياتو انطمق رواده من اعتبار مسمماتو و

مكان جغرافي في  أي أوية الشرق اروبو أقابمة لمتعميم عمى حاالت االنتقال التي شيدتيا 
عمم  األساس في تأسيسOdonel  ودونيلأو  Shmiter ومثمت كتابات شميتر2،العالم

 م من خالليا التركيز عمى:تّ  دراساتب ،3االنتقاليات
  واجتياز الحاجز االنفتاح السياسي  إلىاألنظمة السياسية باألسباب التي أدت و اإلجراءات

  الديمقراطي وأنظمة الحكم الديمقراطي.الفاصل بين أنظمة الحكم غير 
  االىتمام بصياغة مفيوم الترسيخ  الديمقراطي،تم التركيز باإلضافة إلى االنتقال

 4 موضوع نوعية الديمقراطية.و الديمقراطي 
 :ينطمق عمم االنتقاليات من مجموعة من االفتراضات أىميا 
  ،القدرة عمى تعيين من صاحبو  يمكنمعرفة اليدف من خمق نظرية حول الديمقراطية
 توضيح العمميات المطموبة في سياقات اجتماعية مختمفة.و 

  تمر بمراحل متعاقبة.الديمقراطية ىي عممية تدرجية و 
 قرارات النخب السياسية وليس السمات البنيوية.ب مرتبطاالنتقال الديمقراطي  مسار 

                                       
، نشرت الثورات العربية و الخبرة الثورية العالمية )جنوب اوروبا و شرقيا، امريكا الالتينية(دار البصام،)تعقيب(،  -1

 نشر مركز دراسات الوحدة العربية،، نحو خطة طريق :بينتقال الديمقراطي في الوطن العر الثورة و اال  ،ضمن كتاب 
  44 ، ص2012، 1بيروت لبنان، ط

 .45، ص نفسو السابق المرجع -2
3 - Guilhot Nicolas, Shmitter Philipe C , op cit : p  5  

، في عمى الكواري وعبد الفتاح ماضي )تنسيق و تحرير(، لماذا مداخل االنتقال إلى الديمقراطيةعبد الفتاح ماضي،  -4
،    2009، 1انتقل إلى اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

 . 33ص 
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  تقيم ديمقراطية نشطة  أنيمكن  ،النيوليبيرالية منظومةالمتوافقة مع ال باإلصالحاتالقيام
 1دولة فاعمة.و 

 اإلجابة عن سؤالين محوريين:باالنتقال الديمقراطي  دراساتاىتمت في السياق العام و      
 2؟حدوث انتقال ديمقراطيالعوامل الدافعة ل ما ىي 
  3؟المداخل التي تتم من خالليا عمميات االنتقال الديمقراطيماىي 
 عوامل االنتقال الديمقراطي: -1

سؤال  لماذا يحدث انتقال ديمقراطي في دولة ما دون دول أخرى؟ أىم حول ؤلاسالتشكل      
بالموجة الثالثة، فقد طرح الباحثون عدة فرضيات يمكن أن تفسر  في إطار الدراسات المتعمقة

مل االنتقال الديمقراطي عواتتداخل عدة عوامل لتفسير ىده الظاىرة وبصفة عامة  ،ىذه الظاىرة
من  افي دراستو النظرية في أربع عوامل انطالق إبراىيمن توفيق يحسن لخصيا األستاذ التيو 

 التجارب التي عرفتيا الموجة الثالثة لالنتقال الديمقراطي:
 :إلىيصل الوضع  حيث، بفعالية وعجز النظام عن مواجيتيا األوضاعتأزم تتعمق ب لعوام -أ

 وبالتالي تصاعد حدة المعارضة ضده.  النظام االستبدادي ةيشرع تآكل 
 مطالب المعارضة.إلى تبني نوع من االنفتاح السياسي الستيعاب  النخبة الحاكمة لجوء 
 4 .بالسمطوية لالنتقال نحو الديمقراطيةانتفاضة شعبية واسعة تطيح  احتمال حدوث 
 ويتضمن ذلك عناصر عديدة منيا:  ،السياسيينتتعمق بطبيعة الفاعمين  عوامل -ب

  ،وحجم التأييد الشعبي ليادرجة تماسك النخبة الحاكمة. 
  الجيش واألجيزة األمنية من النخبة الحاكمة.موقف  
  النخبة الحاكمة. مواجيةطبيعة قوى المعارضة السياسية ومدى فاعميتيا في 

                                       
.48، ص مرجع سابقكريم المفتي،  -  1  
.35، ص مرجع سابق عبد الفتاح ماضي، -  2  
118ص ، مرجع سابق ي،جوني عاص -  3  
.5،  ص مرجع سابقحسنين توفيق ابراىيم،  -  4  
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 ب:ا مرتبط وىذ، المجتمع المدني وفعالية تتعمق بطبيعة عوامل -ج
  جود طمب مجتمعي عمى الديمقراطيةو. 
  1وتوسيع نطاقة. الطمب الديمقراطي المجتمع المدني في تعزيزقدرة 

 :من خالل تتعمق بالبيئة الخارجية: عوامل -د
 في دعم عمميات االنتقال الديمقراطي، سواء الدوليةدور القوى و :المساعدات الخارجية 

 أو ممارسة الضغوط  التي تمر بمراحل انتقال، لمدولمن خالل تقديم المساعدات االقتصادية 
  وفرض العقوبات عمى النظم التسمطية.السياسية 

 شكل عنصرا دافعا لعممية االنتقال الديمقراطي عمى  :نظرية الدومينو أو عامل االنتشار
 الصعيد اإلقميمي في بعض الحاالت، حيث أن نجاح دولة ما في تأسيس نظام ديمقراطي مستقر 

 السياسية يشجع النخب والقوى الذييمكن أن يمقى بتأثيراتو عمى الدول المجاورة ليا عمى النحو 
  2فييا عمى السير في نفس االتجاه.

 مداخل االنتقال الديمقراطي: -2
حاول فقد الميمة في عمم االنتقاليات،  شكل البحث في نمط االنتقال الديمقراطي أحد المحاور  

نجد صامويل  ومن أشير التصنيفات ،؟اإلجابة عن سؤال كيف يتم االنتقالعديد الباحثين 
 :ع أنماط لالنتقال الديمقراطي وىيالذي ميز بين أرب، نغتون في كتابو الموجة الثالثةىنت
 النخبة الحاكمة بإدخال عدد من اإلصالحات الديمقراطية في  بقيام وذلك :نمط التحول

 والسخط الشعبي، وتناقص قوة النظام مقارنة بقوة المعارضة، النظام لشعورىا بتزايد عدم الرضا
  في ىذا النمط تأتي المبادرة مشتركة من قبل قيادة النظام والقوى  :االحاللينمط التحول

االجتماعية المختمفة فيو بيدف التوصل إلى أسس مشتركة لمتخمي عن النظام غير الديمقراطي 
قامة نظام ديمقراطي بديل  .وا 

                                       
.6، ص نفس المرجع - 1  
.7، صالمرجع السابق نفسو - 2  
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 الديمقراطي في  نتقالثرىم اتسامًا بالعنف، فيأتي االيعد ىذا النمط أك :اللنمط اإلح
أعقاب صراعات ومظاىرات شعبية عنيفة ومطالبات من ِقَبل الشعب بإنجاز اإلصالحات 

 .المنشودة
 الديمقراطي نتيجة لتدخالت  نتقاليحدث ىذا النمط عندما يكون اال: نمط التدخل األجنبي

 1.وضغوطات أطراف أجنبية
من جية أخرى، وانطالقا من دراستو لنماذج عدة ودراسات أصيمة في االنتقال الديمقراطي      

داخل حول مفي مقالو عبد الفتاح ماضي الدكتوريمكن استنتاج ثالث مداخل رئيسية لخصيا 
 كالتالي: 2االنتقال الديمقراطي

في ىذا المدخل ف ر،الديمقراطي المباشالمدخل األول: الخروج من حكم االستعمار إلى الحكم -أ
  ثالث أمور أساسية وىي: ينصب االىتمام حول

  والتركة االستعمارية. االستعماردور 
  اء المؤسسون قبل االستقالل وبعدهتوافق اآلبمدى. 
  3اختيارىم النظام الديمقراطي مباشرة.مدى 
يتضمن و  ،لى نظم ديمقراطيةاالنتقال التدريجي من نظم غير ديمقراطية إ :الثانيالمدخل  -ب

 .لمدخل اجتياز ثالث مراحل أساسيةىذا ا
 :وداخممرحمة ضعف النظام القديم وظيور جناح إصالحي  المرحمة األولى.  
  :مرحمة شروع النظام الحاكم في تبني بعض الخطوات االنفتاحية.المرحمة الثانية  
  :عممية انتقال ديمقراطي ثم ترسيخ تطور ىذه الخطوات االنفتاحية نحو المرحمة الثالثة

  أسس النظام الجديد.

                                       
.43-41، ص سابقمرجع  مصطفى بمعور، - 1  

و  ، في عمى الكواري وعبد الفتاح ماضي )تنسيقمداخل االنتقال إلى الديمقراطيةعبد الفتاح ماضي،  لالطالع أكثر: - 2
تحرير(، لماذا انتقل إلى اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

  2009، 1ط

.37ص نفسو،  السابق المرجع -  3  
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 يقوم ىذا المدخل عمى ثالث طرق أساسية يمكن تمخيصيا فيما يمي:
 :في مقيام بإصالحات لالحاكم نفسو  بمبادرة من االنتقال بقيادة اإلصالحيين داخل النظام

موت  أو، صالحيةإ تبنى خطواتي. أو ظيور جناح إصالحي داخل الفئة الحاكمة نظام الحكم
  .1975الحاكم وظيور نخب إصالحية مثمما حدث في اسبانيا مع وفاة الديكتاتور فرانكو عام 

 ة شرعي ىشاشة وضعف انطالقا من توافق النخب:النتقال عن طريق التفاوض و ا
ىذا ما يجعل  نتيجة الضغط الممارس عميو، إلى تبني خطوات انفتاحية األمر يدفعوسالنظام 

 ،التي غالبا ما تواجو بمحاولة لقمعيا أو احتوائياو  لتعبئة قوى التغييرتستغل الظرف  المعارضة
إمكانية التفاوض حول انتقال ديمقراطي لتجاوز األزمة عبر اتفاق  إلىىذا األمر يؤدي بالطرفان 

 أو تعاقد.
  يتم االنتقال عن طريق تصاعد  المعارضة الديمقراطية:االنتقال عن طريق التظاىرات و

االحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، لموصول إلى انتقال ديمقراطي في بيئة من األزمات 
 1السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

نشاء نظام ديمقراطيالمدخل الثال -ج ينطمق ىذا و ،ث: انييار نظام الحكم غير الديمقراطي وا 
 المدخل من ثالث مراحل:

 :ساليب القمع ضد المعارضةأل والنظام واستعمال مرحمة الصراع مع المرحمة األولى. 
 مرحمة سقوط النظام :المرحمة الثانية.  
  :مرحمة إقامة نظام جديد.المرحمة الثالثة 
 :عن طريقوفق ىذا المدخل  تم انييار النظامي   
  قد تنتقل إلى مواجية مسمحة مع ضد النظام، انتفاضةظيور و تدىور األوضاع الداخمية 
  عسكرية أمام طرف خارجيقوى معارضة في الداخل أو مواجية. 
 جديد.بناء نظام ديمقراطي  تبدأ مرحمةو  بعد سقوط النظام سمطةال المعارضة تسممت 

                                       
.63 47ص المرجع نفسو،   -  1  
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 ،من المشاركة  سابقاتمنع النخب الحاكمة  عمى عكس المدخل الثاني المشار إليو سابقا
 1العدالة االنتقالية. ءاتإجرا إلىوغالبا ما يخضعون  ،في صياغة النظام الجديد

ج تفسيري قابل لمتعميم في حالة االنتقال ذنمو  إلىالوصول  أنمن ثم يمكن القول و    
التوفيق بين  في دراسة ليا بعنوان: من ىنا تحاول فاليري بنص"صعب، و  أمرالديمقراطي 
 النتائج التالية: إلى المختمفة في الموضوع وصوال األدبياتو المدارس 

  إيجادىاليس الديمقراطية و  استمراريةيتمثل دور التنمية االقتصادية في. 
  االنتقال  مسار فيتأثيرىا و  المركزي لمنخب السياسية عمى الدور األدبياتتتفق

 .االنقسام أوبالتوافق  سواءالديمقراطي 
 نتقالية االملديو دور ىام في عم ةشكل المؤسسات السياسي. 
 دورا ميما في حدود الجماعة الوطنية، حول مكونات و  /الصراعتفاقاال تمعب جدلية

 نجاح/فشل مسار االنتقال الديمقراطي.
  تمتزم  أنالمؤسسة التي يمكن  ياألنّ  االنتقالأىمية الحفاظ عمى الدولة في عممية

 2.بالمعايير الديمقراطية

 .إستراتيجية االنتقال الديمقراطي :ثالثالمطمب ال

 شرطين أساسيين ىما:مرىون بإن نجاح االنتقال الديمقراطي 
 ي اسي واالجتماعي فقدرة اإلصالحات الدستورية والمؤسسية عمى مواكبة النسق السي

 ّنو يؤسس لعالقة متوازنة بين الدولة والمجتمع وفق عقد اجتماعي جديد.أالمرحمة االنتقالية، أي 
  التوافق عمى االستراتيجيات الكبرى الموجيةقدرة النخب والفاعمين الوطنيين عمى 

 لالنتقال الديمقراطي، من خالل االتفاق عمى شكل اإلصالح وطبيعتو وأىدافو . 

                                       
.76 -74، صنفسو السابق المرجع -  1  
.29،ص سابق، مرجع عماد الدين شاىين،  -  2  
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ومن ثم سيتعرض ىذا المطمب إلى مجموعة من اإلجراءات اإلصالحية التي تتضمنيا     
المرحمة بغية الوصول إلى استراتيجيات االنتقال الديمقراطي التي ينبغي التركيز عمييا في ىذه 

 إنجاح المسار االنتقالي:
 التعامل مع تركة النظام السابق:و  العدالة االنتقاليةأوال: 

يا " تشمل أنّ  2004في تعريف لمعدالة االنتقالية يشير تقرير لالمين العام لألمم المتحدة عام 
وتجاوز تركة الماضي  واآلليات المرتبطة بالمحاوالت التي يبذليا المجتمع لتفيم العمميات

حقاق العدل وتحقيق المصالحة   1".الواسعة النطاق بغية كفالتو لممساءلة وا 
 عدالة التقميدية في كونيا مقاربةتختمف العدالة االنتقالية عن ال من خالل ىدا التعريف،

بيا تمر نتقالية افي فترات اعتماد مجموعة من اإلجراءات اإلصالحية من خالل لتحقيق العدالة 
 الدول وىي:

 االنتقال من حالة نزاع داخمي أو حرب أىمية إلى حالة السمم. 
 .االنتقال من حالة انييار النظام القانوني إلى حالة إعادة بناء الدولة 
 .2االنتقال من حكم تسمطي إلى نظام ديمقراطي 

 أىميا: اإلجراءاتتركز العدالة االنتقالية عمى مجموعة من 
التحقيق في جرائم حقوق من خالل  ،آليات العدالة االنتقالية أولى عتبرت المحاكمات: -1

 دولية. أووطنية  آليات عبر ،اإلنسان بعد ارتكابيا وفرض عقوبات عمى المسئولين عنيا
 ،لتقصي الحقائق لجانتتسم لجان أو ىيئات الحقيقة والمصالحة بكونيا  : الحقيقة لجان -2
 المراحل االنتقالية:في  مجانال عمل ىذه تتكمن ايجابياو 

  ،التوصية و إثبات الحقيقة في شأن الماضي، ومحاسبة مرتكبي انتياكات حقوق اإلنـسـان
 .بتعويضات لمضحايا

                                       
 :،عمى موقع129المستقبل العربي، ص ، مجمة العدالة االنتقالية: المفيوم والنشأة والتجاربأحمد شوقي بنيوب ،  - 1

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_413_mustaqbal_413_al3dala
%20ahmad%20shouki.pdf   2015-1-12، تم االطالع عميو في. 

.131 – 130ص  ، المرجع نفسو -  2  
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 ،المصالحة المجتمعية وبناء اقـتـراح اإلصـالحـات القانونية والمؤسسية الـالزمـة. 
 1الديمقراطي" نتقالالمساعدة عمى تعزيز اال 
وضع  تصحيح" المؤسسات فالمقصود منو  إصالحعند الحديث عن  المؤسسي: اإلصالح -3

عادةبموجبيا مراجعة مؤسسات الدولة  ىي العممية التي يتمداخل المؤسسة و  ذخاطئ أو شا  وا 
 2،تخضع لمحاسبة الناخبين"وتحافظ عمى سيادة القانون و  اإلنسانكمتيا بحيث تحترم حقوق ىي
 :أىميا اآللياتلمجموعة من  عيخضنتقالية خصوصا في المراحل االالمؤسسي  اإلصالحو 

 لقديم في االندماجمحسوبين عمى النظام ا أشخاصنع ىو عممية مو  لعزل(:التطيير )ا 
 لك النظام.ذ إطارو العمل في أفي العمل بسبب االنتماء الفكري 

 شخاص.ث يتم التعامل مع بنية المؤسسة وىيكميا الوظيفي واألحي الييكمة: إعادة 
 تغيير العقيدة.اخل المؤسسة و ىي تتعامل مع العنصر البشري دو  :التأىيل إعادة 
طار العدالة إالمؤسسي في  اإلصالحىم عنصر في أ األمنيالقطاع  إصالحر ويعتب     

التي من احتكارىا لمقوة في المجتمع و  ىمية انطالقاأمنية من تمثمو المؤسسة األ ا، لماالنتقالية
 األطر إصالحب لكذيتم لحريات، و االسمطوية بقمع المجتمع و  األنظمةلطالما تستعمل من طرف 

 إخضاع، تحقيق العدالة والحرية إطارفي  السياسيةمع التحوالت  لتتكيفبنيوية الو القانونية 
 3.ضبط تسميحياو  دنيينلمم ألمنيةالمؤسسات 
 وبناء الدستور: 4العممية التشريعيةثانيا: 

                                       
131، ص سابقمرجع  أحمد شوقي بنيوب، -  1  
، مجمة السياسية المنظور التكاممي: مناىج "اإلصالح المؤسسي" في مراحل التغيير السياسيأمل مختار،  -2

، العدد 48الدولية،)ممحق اتجاىات نظرية(، نشر مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاىرة ، مصر،  المجمد 
  .18-17، ص 2013، أكتوبر 194

.19ص  ،المرجع السابق نفسو-  3  
لك في صورة مكتوبة، ذوضع القواعد القانونية بواسطة السمطة العامة المختصة ب"تعرف العممية التشريعية، بكونيا،  4

عطائيا قوه اإللزام في العمل ةه السمطة بصياغة القاعدة القانونية صياغة فنيذأو ىي قيام ى لالطالع ، "مكتوبة وا 
التشريعية في البمدان العربية: ورشة عمل حول تطوير نموذج لمصياغة التشريعية  العممية موسى السيد عمي، :أكثر

 ،لمبرلمانات العربية
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ىاما في إنجاح عممية االنتقال الديمقراطي، من خالل صياغة تمعب العممية التشريعية دورا 
نا يمكن ىذا ما يكفل بدفع العممية االنتقالية الديمقراطية إيجابا، ومن ىو خاصة الدستور  ،القوانين

 : تحديد أربع ادوار أساسية
 قوانين وتشريعات محفزة لممشاركة المنظمة إقرارمن خالل  الفاعل: دور. 
 االنتقال قبل عممية األمركما كان  طرف جديدمن ىيمنة  مدولةل ور الحامي:د. 
 الجماعات الميمشة في السابق من حقوقيا.عبر تمكين الكيانات و  ور المحفز:د 
 :1الديمقراطية. الردة عنلسمطوية فيما يطمق عميو ا إلىفي عدم العودة  دور الضامن 
 :في المرحمة االنتقالية بناء الدستور -1

الدستور في مراحل ما بعد االنتقال من النظم السمطوية أىمية كبيرة، حيث يتطمب إن كتابة 
االنتقال إلى الديمقراطية عد اجتماعي جديد، والوثيقة الحاكمة ليذه العالقة ىو الدستور.تتباين 

 الخطوات التي تنتيجيا كل دولة في ىذا الصدد:
 .منيا من يسقط الدستور القديم بالكامل 
 2طبيعة المرحمة الجديدة.بإجراء تعديالت عمييا تتكيف و  وممنيا من يق 

مثل قطيعة فعمية مع الماضي ت تكان حسب طبيعة عممية االنتقال، إنّ  وترتبط ىده المسالة
 :كوننظرا لتعتبر عممية صياغة الدساتير ميمة معقدة ، و تم عن طريق عممية تفاوضيةتأو 
  الفاعمين خاصة في القضايا الكبرى التيمفاوضات عديدة وتنازالت بين تسبقيا العممية 

  .خص ىوية المجتمع وشكل نظام الحكمت
  عمى مجموعة واسعة من األىدافتمر العممية بمجموعة من المراحل تبدأ باالتفاق 

 .والمبادئ وآليات إعداد المسودة
 1وضع بعد ذلك موضع التنفيذوت، تمر عمى نقاش شعبي ليا ثم تعرض عمى االستفتاء 

                                       
، 57ديمقراطية، العدد ، مجمة الالمرحمة االنتقالية ومعايير وشروط  التحول الديمقراطي تشريعات محمد العجاني، 1-

 2015-01-06 في عميو طمعا https://elagati.wordpress.com/2015/01/06:، عمى موقع 2015سنة 
.10ص  ،مرجع سابق، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 2  
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أىم المحاور التي تستند إلييا  استنتاجانطالقا من دراسة العمميات التأسيسية لمدستور يمكن 
الدساتير في مراحل االنتقال الديمقراطي كما تخبرنا بو المدرسة الدستورية الجديدة وفق ثالث 

 محاور أساسية كما يمي:
 :السمطات الرسمية  فييا يتحدد شكل الدولة والنظام السياسي، والتوازن بين المؤسسات

، خصوصا بما يضمن تعاون بين مختمف ىياكل الدولة وكذا الرقابة عمى جميع السمطات
 القضائية.التشريعية و  ،التنفيدية اتالسمط
 :ل ترتيبيا بشكتضمن تجانس القواعد القانونية و  من خالل منظومة القواعد القانونية

 .العضوية..القوانين  الدستور، الدولية، القوانين محكم 
 :من خالل إرساء ضمانات قضائية الحترام الدستور وكذا  الحقوق والحريات األساسية

 2حماية حقوق وحريات المواطن ووضعيا في صمب الدستور.
 إشكاالت بناء الدستور في السياق االنتقالي: -2

اإلشكاليات في إطار صياغة الدساتير في المراحل االنتقالية تواجو العممية مجموعة من 
 يمكن حصرىا فيما يمي:

 طكشر  تبرز أىمية التوافق بين الفاعمين :رالدستو  مضمون توافق الفاعمين حول إشكالية - أ
 لنجاح االنتقال الديمقراطي وتقميص التكمفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمعممية االنتقالية

 بين النخب إيجاد توازنات معينة من خالل عبر دستور يضمن استدامة نتائج العممية التوافقية.
تنقل الدولة من حالة الاليقين إلى حالة مستقرة في إطار نظام سياسي ديمقراطي، وعدم العودة 

 1 إلى حالة ما قبل االنتقال.

                                                                                                                    

، في العراقالتحول نحو الديمقراطية، الخيارات الرئيسية في عممية التحول الديمقراطي فرانشيسكا بيندا وآخرون،  - 1
  عمى الرابط: 8، ص 2005نشر المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات، 

http://www.idea.int/publications/democratization_iraq/ar.cfm   2015-1-12، اطمع عميو في 
، نشر المنظمة الدولية لمتقرير عن المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد لممسار التأسيسي، ---- - 2

 الديمقراطية، من الرابط: 
uveau_constitutionnalisme_ar.pdfhttp://www.constitutionnet.org/files/rapport_no     

http://www.idea.int/publications/democratization_iraq/ar.cfm
http://www.idea.int/publications/democratization_iraq/ar.cfm
http://www.constitutionnet.org/files/rapport_nouveau_constitutionnalisme_ar.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/rapport_nouveau_constitutionnalisme_ar.pdf


 النظري والمفاىيمي لمدراسةالفصل األول:                                          اإلطار 

 

50 
 

يطرح دور الناخبين في السياقات لمناخبين حول الدستور: لتصويتياالسموك  إشكالية -ب
 خبين:االنترتبط بدور  مسألتين، ومن ثم يمكن تحديد كبرىاالنتقالية أىمية 

 تتعمق بقدرة الناخبين عمى التكيف مع الوضع الجديد مقارنة بالسياقات  :األولى مسألةال
السمطوية  قبل االنتقال، وقدرتو عمى التجاوب الفعال مع المسار التأسيسي الجديد في ضوء 

 كثافة السيولة والجدل الذي يصاحب العممية االنتقالية.
 ي بوجود أزمة اقتصادية تتعمق بمخاطر ربط الناخب لقراره التصويت :نيةاالث مسألةال

قد يعطي فرصة لبعض القوى السياسة في احب عممية صياغة الدستور وىو ما واجتماعية تص
جل تجاوز الوضع أكحل عممي من التأثير عمى الناخب إلعادة بعض الممارسات السمطوية 

     2المتأزم في المجتمع. 
العممية الدستورية مجموعة من  تطرح التكريس الدستوري لالنتقال الديمقراطي: إشكالية -ج

اإلشكاالت تتعمق أساسا بقدرة الدستور عمى ترجمة أو استيعاب التوازنات اليشة في المرحمة 
 االنتقالية من خالل ما يمي:

  جدلية التداخل في مسؤولية وضع المعايير التي من خالل  :السمطة التأسيسيةإشكالية
 تحكم بناء الدستور الجديد.

  التجارب العالمية، وىو ما  بالتعدد في أساساالمرتبط  :الخيارات الدستوريةإشكالية تعدد
يؤدي إلى طرح إشكالية الخصوصية الوطنية، وىو ما يعطي لمعممية سمة التعقيد خصوصا في 

نوع من التوافقات قي في المجتمع، تحتاج إلى إيجاد ضوء انقسام إيديولوجي، اثني وعر 
 لفاعمين.اوالتوازنات بين 

 األشكالاختالف في ضوء خصوصا  :الية التوافق حول شكل النظام السياسيإشك 
وىو ما يؤدي عادة إلى إيجاد  -نظام رئاسي، برلماني.. – بين السمطاتالمتعمقة بمبدأ الفصل 

                                                                                                                    

، نشر مجمة الديمقراطية، المواكبة الدستورية لإلنتقال لمديمقراطية: حالتا إسبانيا وأوروبا الشرقيةالمومني ندير،  -1
تم ،  [http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=313 ، من الرابط:2ص

 .2015-1-2االطالع عميو في 
.2، صنفسو المرجع -  2  
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دساتير مختمطة لتجاوز الخالفات في تحديد شكل نظام الحكم، فيتم عمى سبيل المثال الجمع 
 1 برلمانية.بين األنظمة الرئاسية وال

 في المرحمة االنتقالية: االنتخاباتثالثا: 
البحث عن يجب  عند ربط االنتخابات بالديمقراطية :متطمبات االنتخابات الديمقراطية -1

 ذا من خالل ثالثة معايير:وى ت بأنيا ديمقراطيةالمعايير األساسية لوصف االنتخابا
 :ويعني أن لالنتخابات مقاصد ووظائف يترتب عمييا مجموعة  معيار فعالية االنتخابات

 من النتائج الفعمية في نظام الحكم، وليست ىدفا في حد ذاتو.
 :ويتمثل في كون االنتخابات تجرى في ظل حكم مبدأ القانون،  معيار حرية االنتخاب

 وتتسم بالتنافسية، وتحترم الحقوق والحريات األساسية لممواطن.
  ويعني أن االنتخابات تجرى بشكل دوري ومنتظم،   االنتخابات الديمقراطية:معيار نزاىة

عالن نتائجيا بالحياد السياسي والعدالة والشفافية.   2وتتسم عممية إدارتيا واإلشراف عمييا وا 
   االنتخابات في السياق االنتقالي: - 2
 بدون " دمقرطة" عممية  تصور االنتخابات أمر حيوي في االنتقال الديمقراطي، فال يمكن    

من ىذا المنطمق توفر االنتخابات مجموعة من النتائج االيجابيات مثمما يمكن أن 3،انتخابات
 تؤدي إلى انعكاسات سمبية عمى مسار االنتقال الديمقراطي وفق ما يمي:

 االنعكاسات االيجابية: -أ
 ،خاصة تمك التي كانت مضطيدة في  التمثيل الحقيقي لممصالح والقوى االجتماعية

 مراحل االستبداد.

                                       
3، ص نفسو المرجع السابق -  1  
.12ص  ،مرجع سابقاالنتخابات الديمقراطية، ماضي،  عبد الفتاح -  2  
، ترجمة جمال عبد الرحيم، نشر دار جداول، ىل الديمقراطية قابمة لمتصديرزولتان باراني، روبرت مورز،  - 3

  .327-324. ص 2012، 1الكويت، ط
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 ما يعطي قدرة عمى تأسيس انتقال  إضفاء الشرعية عمى الحكومة والسمطة التأسيسية
 ديمقراطي صحيح.

 ما يؤدي إلى استجابة أحسن في  مؤسسات االنتقاليةقدرة المواطن عمى مراقبة عمل ال
 1في السياقات االستبدادية. مقارنة بالحكومات  التعامل مع المسائل اليومية

 االنعكاسات السمبية: -ب
 :تظير فوز أحزاب " غير ديمقراطية "في االنتخابات  الفائزون غير الديمقراطيون

السابق  بالنظام المرتبطةالتنافسية معضمة كبيرة في مسار االنتقال الديمقراطي، خاصة األحزاب 
والتي تستفيد من األوضاع الصعبة لممرحمة االنتقالية وضعف التعبئة لمقوى السياسية الجديدة 

 لمحصول عمى تأييد شعبي واسع. 
 :يمكن لالنتخابات أن تفاقم في ظل ظروف معينة عمميا من  االنتخابات والصراع االثني

لك إلى بروز أحزاب قومية الصراع أالثني بدال من المساعدة عمى التخفيف منو. ويرجع ذ
متشددة وعودة أحزاب أو شخصيات تمتد لمنظام السابق تشارك بفاعمية في انتخابات حرة ونزيية 
حيث تحاول استخدام خطاب القومية المتشددة كتكتيكات لمفوز بالتأييد الواسع لمناخبين، ما 

 ار االنتقالي.يؤدي في الكثير من األحيان إلى بروز عنف اثني ينتج عنو تعطيل المس
 :في إطار المراحل االنتقالية وفي ظل أجواء االنقسام السياسي  ىشاشة األنظمة الحزبية

الحاد، عادة ما تنتج عنيا صياغة أنظمة حزبية ىشة وغير مستقرة تؤثر عمى مسار االنتخابات  
 التيو التشديد في إنشاء األحزاب  خاصةالتأسيسية، ما يعيق بالتالي وجود نظام حكم فعال. 

بة ما يؤدي بيا إلى تغييب مصالح اجتماعية كثيرة عن التمثيل بصورة  مناس ىلإتؤدي 
 2طر غير القنوات انتخابية في إطار قواعد المعبة السياسية الديمقراطية.أالمشاركة في 

 :ماالت االنتقال الديمقراطي

                                       
.330 -328ص  ،نفسو المرجع -  1  
.331، ص نفسو السابق المرجع -  2  
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عممية معقدة بطبيعتيا، تتداخل في تشكيل مساراتيا يعتبر مسار"االنتقال الديمقراطي"    
المرحمة معقدة  أنحثين عمى ايجمع الخبراء والبونتائجيا عوامل عديدة، داخمية وخارجية، حيث 

عادة البناء الجديد عن المسار الديمقراطي، و  حتمالية ارتداد النظامالنظرا  كون عممية التفكيك وا 
فييا كل األطراف ذات التوجيات السمطوية وكذا الديمقراطية المتدرجة والجاري تطبيقيا يتشارك 
 :ماالت االنتقال الديمقراطي ثالث حاالت ذخأمن ثم تو ، سواء عن طريق الصراع أو االتفاق

  تحقيق األىداف من خالل  .االنتقال الديمقراطي والتمييد لمترسيخ الديمقراطينجاح
، المرور إلى مرحمة أخرى الستكمال المسارالمرسومة مسبقا، وىو ما يعني في نفس الوقت 

جاح االنتقال الديمقراطي وفق األدبيات النظرية التأسيس لمرحمة جديدة تتجاوز فييا الدولة فن
 .مثمما تم ذكره سابقا ،مرحمة الاليقين لمدخول في مرحمة جديدة تدعى مرحمة الترسيخ الديمقراطي

 قيام نظام  ؤدي إلىيو ال نّ أعني بم.المساروالتراجع عن  فشل االنتقال الديمقراطي
قد تكون نتيجة النقسام حدوث ردة أو انتكاسة نظرا لفي مرحمة ما بعد االنتقال، ديمقراطي 

 عميق في المجتمع أو حرب أىمية عمى سبيل المثال ال الحصر.
 وىي األنظمة التي ظمة سياسية ىجينةتأسيس أنو  مسار االنتقال الديمقراطي ارتداد 

 .آنفاكرنا مثمما ذ تجمع بين بعض عناصر النظم غير الديمقراطية وبعض عناصر الديمقراطية
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 ,األمن القوميمحددات لمبحث الثاني: ا

القومي، وسيتناول ىدا المبحث ماىية  األمنيشكل محور الدراسة ىو  الذيالمتغير الثاني     
 فيو.التي تناولتو خاتما بتحميل ديناميكية التيديدات التي تؤثر  واألدبياتالقومي   األمن

 المطمب األول: األمن القومي وجدلية المفيوم.
تي ال األدبياتالقومي من خالل االقتراب من  األمنا المطمب عمى تحديد مفيوم ديركز ى
 بو. اإللمامحاولت 

 تطور ظاىرة األمن القومي: -أوال
حيث اعتبر األمن  األمنية في سياق الوجود اإلنساني منذ القدم،نشأت وتطورت الظاىرة  

شرطا ميما في البناء الحضاري، وأمام تطور التنظيم الدولي ونشأة الدولة القومية تطورت 
ومن  ،الظاىرة األمنية مع ذلك حيث تبمورت فكرة األمن القومي بالتالزم مع نشأة الدولة القومية

الذي يميز بين ىوبز أبرز النظريات التي تفسر نشأة الدولة والتي تربطيا بالمتغير األمني نجد 
 دفع البشر إلى االنخراط في مجتمعات من"والبحث عن األمن  ،حالة المجتمع وحالة الطبيعة

 .1"خالل عقد اجتماعي " تتخمى بموجبيا عن حريتيا لصالح سمطة مركزية مشتركة
بالنسبة لمباحثين والمختصين بالدراسة العممية لمظاىرة  قوميال األمنمفيوم م بيعد االىتما

نياية الحرب العالمية الثانية حينما أنشئ مجمس  مرة في ألولحديث نسبيا، ويعود استخدامو 
تخدام المفيوم بمستويات متعددة لك الحين انتشر اسذ ذ، ومن1947عام  األمريكيالقومي  األمن

 2مختمفة.و 
 ارتبط ب: اإلنسانيةاالىتمام بالظاىرة كموضوع لممعرفة ومن ثم  
  آخرمقومات أطرافو من جانب خصائص النظام الدولي من جانب و. 

                                       
.7، ص سابق مرجععبد اهلل الحربي،  -  1  
فيم األمن القومي ، في نسيم بميول)تحرير و اشراف(، القومي الجزائري األمنالنظري لدراسة  اإلطارنسيم بميول،  -3

.37، ص 2015 ، نشر دار الحامد، األردن،األمن القومي والدفاع الوطني  
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 والمحمي.الدولي  بوجود العنف السياسي عمى المستويين ارتباط درجة االىتمام بالظاىرة 
  نظام ثنائي  إلى األطرافالناحية التحميمية ارتبط بتحول النظم الدولي من نظام تعدد من
 الحرب الباردة. إطارفي 1جامد
، وفي ظل ىذا استراتيجي من منطمق الباردةفي مرحمة الحرب  قوميساد مفيوم األمن الفقد  

الحق  امتالكيااستناًدا إلى  ،العسكرية األجيزةلدى  تكمنتحقيق األمن ولية ؤ المفيوم كانت مس
 المعاصرةإال أن المرحمة  ،لمواجية أي تيديد لألمن القوميالعنف المشروع في استخدام القوة و 

األمر الذي كان لو  ،قد شيدت تغيرات ىامة في طبيعة التيديدات ومصادرىا ونوعيتيا ونطاقيا
ّنما السابق، فمم يعد ىذا المفيوم بالمضمون القومي،تأثيره عمى مفيوم األمن  مفيوميا  أصبح وا 

 أسيمتمل ثالثة عواأن   therry balzaqبالزاك يتير كد يؤ  ومن خاللو  ،األبعادمركًبا متعدد 
 وىي: األمنيةفي تحويل التحميل السائد حول الظاىرة 

 اضمحالل السيادة القومية. 
  المتبادل عمى المستوى فوق القوميالزيادة المضطردة لحجم االعتماد. 
  2المرتبطة باليوية.االنفجار الصراعي في الساحة الدولية تحت وقع الديناميات  

ىو لجوء المجتمعات والدول تحديدا إلى تحديد أولوياتيا  ة األمن القوميفما يميز أىمية دراس
دراك مصادر تيديدىا  أو  في اإلطار الداخميلمتكيف مع التحوالت التي تعيشيا ومنطمقاتيا وا 

 .إطار النظام الدولي باستمرار

 :األمن القومي مفيوم ثانيا:
مفيوم شامل وواسع  األخيرفيذا ليس ىناك إجماع حول المقصود بظاىرة األمن القومي، 

القومي في  األمن، فمفيوم المكانالزمان و  المتغيرة بظروفندرج تحتو العديد من التعريفات ي

                                       
، مجمة شؤون عربية، نشر جامعة الدول  القومي في الوطن العربي األمننحو تدريس عبد المنعم المشاط،  - 1

  .113-112، ص 1984، جانفي 59تونس ، العدد  العربية،
مرجع ، السياسي اإلصالحالقومي و  األمنمستقبل المممكة العربية السعودية من خالل مدخمي محمد سي بشير،  - 2

  .20-19، ص سابق
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دخمت متغيرات جديدة غيرت من  أينالعصور القديمة يختمف جذريا عن العصور الحديثة 
 1.لمتيديدات الجديدة التي زادت تشعبومحددات الموضوع، نظرا طبيعة التفكير حول 

أن مصطمح  دانيل كوفمن وآخرونيعتبر " األمن القومي : الييكل التحميمي " ففي كتابيم 
 ،2"موقعوعنى من مجتمع ألخر بحسب ثقافتو و شدة االختالف في المتسم بالغموض و ي"األمن 

بصعوبة تعريف الظاىرة األمنية ويرجعيا إلى ارتباط التعريف  بالزاك وفي نفس اإلطار يقر
 :وجية لمباحث مما أدى إلى نتيجتينبالخمفية األيديول

 .غياب االتفاق عمى مفيوم موحد لألمن 
 .3رفع مفيوم األمن إلى مصاف المفاىيم المختمف بشأنيا 
مفيوم ال يمنع من القيام بمبادرات جديدة الاالختالف في تحديد  نّ إف بالزاكوبحسب رؤية  

انطالقا من ىذا و  4محاوالت وضع تعاريف محددة لممفيوم سواء لغويا أو اصطالحيا.و خاصة 
 القومية.: األمن و و مركب من شقيننّ أعمى  التصور يمكن النظر لمفيوم األمن القومي

  األمن:مفيوم  -1
يل اصطالحا فيتميز بكونو مفيوم معقد ليس من الس فأما، يعرف لغويا بكونو ضد الخوف   

 اإلحاطة األمن غي لتعريفو ينبنّ أ باري بوزانلك يري ذف دقيق وواضح لو، وفي تحديد تعري
 :قلمور عمى األأبثالثة 
  األمنلمفيوم السياق السياسي. 
 لألمنالمختمفة  األبعاد. 
  5عند تطبيقو في العالقات الدولية. باألمنيرتبط  الذيالغموض  
 

                                       
  .37ص  ،سابقمرجع نسيم بميول،  - 1

.15، ص سابق رجعم، جمال معين مظموم  - 2  
مرجع ، القومي واإلصالح السياسي األمنمستقبل المممكة العربية السعودية من خالل مدخمي محمد سي بشير،  -3

  .24، ص سابق
56ص  ، سابقمرجع جمال معين مظموم،  -  4  
12، ص  مرجع سابقعبد اهلل الحربي،  -  5  
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 :من جانبين األمنتحديد معنى مكن يو 
 تحقيق و  أنواعياتغيرات االجتماعية بكل القدرة عمى التكيف مع الميعني  :اجتماعيا

 .الطمأنينة الالزمة
 1االستقرار السياسي.وتحقيق الوالء و  سيايالوجود الس القدرة عمى التزاميعني  :سياسيا 
 القومية:مفيوم  -2
مون فيو، فالقومية تتمثل في يقيتبطة بمكان و ىم الجماعة المر الرجال و  يفي المغة قوم يعن 

عالقات  ،التاريخ والثقافة المشتركة،المصالح المشتركة،المشتركة األرض:أىمياعناصر معينة 
ىو كيان سياسي و  إنشاء إلىلتي تتجو او  بذاتياقومية قائمة اله الروابط ذكل ى ،التضامن والنسب

 2الدولة.
نظرا الختالف  وصعوبة تعريفالقومي و  األمنلمفيوم  اإلجرائيا التعريف ذى انطالقا من 

ة التي المدارس النظري أىمتبيان  إلىحث في النقطة الموالية االباحثين حولو، سيسعى الب
 :البحث عن حيثياتوساىمت في تطوير المفيوم و 

 باألمن القومي:الدراسات المتعمقة ثالثا: 
 يمكن اإلشارة إلى ثالث مدارس أساسية اىتمت بموضوع األمن القومي وىي:

 المدرسة اإلستراتيجية: -1
تنظر ىذه المدرسة إلى األمن القومي بوصفو "قيمة إستراتيجية مجردة" يرتبط بقضايا 

الل ىذا ومن ثم تحدد من خ3.االستقالل والسيادة ومصالح الدول وكيانيا وقيميا الوطنية"
 كما يمي: التشخيص المصالح التي تعتبرىا لصيقة بأمنيا القومي

 تعد ىذه المدرسة أولى المدارس التي حيث ،منذ الحرب العالمية الثانية بدأ التنظير 
                                       

 1881القومي، مع التطبيق عمى مصر و العراق:  األمنالتحول الديمقراطي و احمد عبد الحميم ميدي،  إيمان - 2
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االقتصاد  والعموم السياسية ، قسم العموم السياسية، جامعة القاىرة، 2002 –

14 .ص2008مصر، ص   
.15ص  المرجع ، نفس -  2  
.13، ص مرجع سابق، عبد اهلل الحربي -  3  
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 .ة وفق مقاربة عسكرية إستراتيجيةوارتبط بحماية القيم الحيوية لمدول أصمت لمفيوم األمن القومي
  ،تطورت ىذه المدرسة في إطار الفكر الواقعي الذي كان مسيطرا بقوة في تمك الفترة

 حيث تتمحور أفكاره حول مفاىيم القوة، الردع، توازن القوى.. 
  .التيديد العسكري الخارجي ىي ضمن قائمة األولويات اإلستراتيجية ألمن الدولة 
  تيدد الوحدة الترابية لمدولة.التي  المخاطر إدارةوفق ىذه المدرسة بكيفية  األمنارتبط 
  تفترض المدرسة أن الدولة ىي الفاعل الوحيد في العالقات الدولية فسموكيا عقالني في

 1بنية فوضوية تتميز بيا العالقات الدولية.
المرتبطة بالتفكير  ريفاتالقومي مجموعة من التع األمنالكثير من الدارسين لمفيوم تبنى 

 االستراتيجي لمضمون المفيوم كما يمي:
  تعرف موسوعة العموم االجتماعية األمن القومي بأنو "قدرة األمة عمى حماية قيميا

 2الداخمية من التيديدات الخارجية". 
 يرى والترليبمان Walter Lippmann  أن األمة اآلمنة "ليست في خطر التضحية بالقيم

عمى صيانتيا باالنتصار  إذا تم تحدييا يا قادرةاألساسية إذا اضطرت إلى تجنب حرب ما، وأنّ 
 3في تمك الحرب"

  ويرى ولفرزArnold Walfers  أن األمن يعني "حماية القيم التي تم اكتسابيا وغياب
 4الخوف من أي ىجوم عمى تمك القيم". 

من  افانطالق 5،أنيا تضيق من الحقل األمن القوميريف يعتقد من خالليا  اخالصة ىذه التع
 ي:دات الموجية ليذه المدرسة كالتالىذا يمكن رصد مجموعة من االنتقا

                                       
(، فيم األمن ، في نسيم بميول)تحرير و إشرافاإلطار النظري لدراسة األمن القومي الجزائريعبد العالي عبد القادر، 1

   .62، ص 2015، نشر دار الحامد، األردن، القومي األمن القومي و الدفاع الوطني
42، ص سابقمرجع نسيم بميول،  - 2  
.42، ص المرجع نفسو - 3  

 64ص  ،المرجع نفسو - 4
رجع م ،لسياسي اإلصالحالقومي و  األمنالمممكة العربية السعودية من خالل مدخمي  مستقبلمحمد سي بشير،   -5

  .27،ص  سابق
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  القومي في بعد واحد، العسكري فقط. األمنحصر مفيوم و  التعريف المتكاملغياب 
  القومي لمدولة ما يعني األمنالتركيز عمى التيديدات الخارجي كمصدر وحيد لتيديد 

  1 .األولىعن التيديدات الداخمية والتي ال تقل خطورة عن  اإلغفال
     المدرسة التنموية: -2

نطمقت ىذه المدرسة منذ ستينات القرن الماضي مع كتابات وزير الدفاع األمريكي األسبق ا
األمن ليس  إنّ "يقول روبرت مكنمارا في كتابو "جوىر األمن" والذي ربط األمن بالتنمية حيث 

ن كان يتضمنيا، ، كان يشمميا نّ ا  واألمن ليس ىو القوة العسكرية و  ىو المعدات العسكرية وا 
ن كان ينطوي عمييا، إنّ واألمن ل ون األمن ىو التنمية، ومن د يس النشاط العسكري التقميدي، وا 
الدول النامية التي ال تنمو في الواقع ال يمكن ببساطة أن تظل من، و أيوجد  أنيمكن  ال تنمية
 :من خالل ىذا التعريف يمكن استنتاجو . 2 "أمنة
 لربط بين األمن القومي والرفاىية االقتصادية والتوازن باإلضافة إلى القدرة العسكرية. ا 
 إلى عوامل االستقرار والنظام داخل الدولة كأحد مكونات مفيوم األمن القومي  النظر

 3ومن ثم تربط الحفاظ عمى االستقرار والوحدة الداخمية بوجود تنمية اقتصادية.
بمعنى تجزئة األمن القومي  األمن االقتصادي إلىوانتقل الحديث  توسع مفيوم األمن القومي

، إذ النفطية في منتصف السبعينات من القرن الماضي األزمة أعقابفي  إلى ميادين وأبعاد
في كتابيما بعنوان "تأمالت في االقتصاد والسياسة في المنظمات الدولية"  كروز وناييعرف 

 4التيديد بالحرمان الشديد من الرفاىية االقتصادية".و "غياب األمن االقتصادي بأنّ 
 ه النظرية من خالل:تم انتقاد ىذ

  الفجوة بين افتراضات المدرسة االقتصادية من خالليا االنطالق من فكرة الرفاىية
 مما شكك في مصداقيتيا. االقتصادية

                                       
.10، ص سابقمرجع نسيم بميول،  -  1  
.12، ص سابق مرجعسميمان عبد اهلل الحربي،  -  2  
.114، ص مرجع نفسو عبد المنعم مشاط، -  3  
.14، ص نفسو سابقالمرجع ال، نسيم بميول -  4  
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 1اإلستراتيجيةه المدرسة في خطأ التركيز عمى بعد واحد مثمما فعمت المدرسة ذوقعت ى 
 المدرسة المجتمعية: -3

انطمقت ىذه المدرسة من انتقاد المنظور الواقعي لألمن والمتمركز حول الدولة، حيث 
 :رعبيلمتيديد، انطالقا من ىذا التيا المصدر األساسي تاعتبر 
  عمى أساس نقمت مفيوم األمن من مفيوم يقوم عمى أساس بقاء الدول إلى مفيوم يقوم
، مما أدى بشكل "حيث أصبح المجتمع كموضوع مرجعا بدل الدولةاألفراد والشعوب "بقاء 

 2مباشر إلى تغيير سمة األمن من األمن القومي إلى األمن المجتمعي.
 لمتطور لألنماط االستمرارية ضمن الشروط المقبولة "عرف بوزان األمن المجتمعي بأنو ي

ومن ثم تصبح اليوية ىي القيمة ، "القومية والعاداتليوية الدينية و الثقافة واالتقميدية لمغة و 
في تمك األوضاع التي تدرك فييا المجتمعات التيديد " الميددة، فإذن األمن المجتمعي ىو 

 3.اليوية " عنصر
  يمخص ويفر مقاربة بوزان في تصنيفو لألمن القومي واألمن المجتمعي من خالل أن

 4الثاني فيخص اليوية وبقاء المجتمع.األول يعنى بالسيادة وبقاء النظام أما 

 .لمدولة االمن القومي و أبعاد ستوياتمالمطمب الثاني: 

 القومي: األمنمستويات أوال: 
التساؤالت أن مستويات األمن القومي أثيرت حوليا العديد من  مشاطالعبد المنعم يرى الدكتور  
 :أربع مستويات األمر عمى فحسبو استقر التساؤل حول كيفية االنتقال من مستوى ألخر،ب

 .واحترام حقوقو وسالمتو الشخصية ضد ما ييدد أمنو تأمين الفرد ىو: و األمن الفردي -1

                                       
.15، ص سابقمرجع عبد الحميم  ىادي،  إيمان  -  1  
 .16، ص نفسو المرجع - 2

، ، من موقع: برنامج البحث في األمن المجتمعي -، إعادة صياغة مفيوم األمنعادل زقاع  3 -
 ar.com.-wwww.politics ، 22/5/2015اطمع عميو في 
.16، ص سابقمرجع إيمان عبد الحميم  ىادي،  -  4  
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وقدرتيا عمى الدفاع عن استقالليا السياسي  الوطنية،أمن الدولة ىو : و الوطنياألمن  -2
 بإرادتيا.ويستيدف تحقيق المصالح القومية لمدولة كما تحددىا ، واستقرارىا الداخمي

 .تشكل نظاما إقميمياالتي : وىو األمن الذي يتعمق بمجموعة من الدول األمن اإلقميمي -3
: وىو الذي يقع ضمن اختصاص المنظمات الدولية وعمى رأسيا األمم األمن الجماعي -4

 1ولية دولية وليست قومية أو إقميمية.ؤ وىو مس المتحدة،
 :األمنحول مستويات  األموريمكن استنتاج مجوعة من وىنا 

 حد أدنى من التكامل بين المستويات المختمفة دو وج. 
  سالمالمن كاممة ذلك يعني حالة ف، األمنعدم  /األمنليس ىناك مستوى مطمق من 

 بين الدول وداخل كل دولة.  /العداء
  نظام ىذا حسب طبيعة اليختمف وزن كل مستوى من تمك المستويات من دولة إلى

 الدولية.و  اإلقميميةالبيئة وعالقتو بالمجتمع و السياسي 

 القومي: ألمنل التحميل القطاعيثانيا: 
القومي، ظيرت مقاربة لتحميل الظاىرة األمنية تركز  األمنانطالقا من تطور طبيعة تيديد   

والدولة  األمنفي تالزم  نفسياقطاعات تفرض  أربعمن خالل  لألمنعمى التحميل القطاعي 
 وىي:2القومية
 :األسواقو  اإلستراتيجيةالموارد  إلىالوصول خاص بقدرة الدولة  القطاع االقتصادي 

  .الكبرى
 :الطبيعي الوجودي لمدولة المؤسسي و  اإليديولوجيخاص باالستقرار  القطاع السياسي

 كما يشمل ىذا القطاع الجانب العسكري.
 :األرضخاص بالحفاظ عمى شروط الحياة الطبيعية فوق  القطاع البيئي. 

                                       
.114، ص سابقمرجع  عبد المنعم مشاط،-  1  
مرجع ، سيمستقبل المممكة العربية السعودية من خالل مدخمي األمن القومي و اإلصالح السيامحمد سي بشير،  -2

  .23ص  ،سابق
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 :من خالل الحفاظ عمى شروط مقبولة لمتقدم عمى انساق لغوية  القطاع المجتمعي
  1التقاليد.اليوية الوطنية و  الدين ،الثقافة –تقميدية 

 ثالثا: ركائز األمن القومي:
 شمل:وتالبيئة الداخمية  ناتجة عنقومي ال األمنمفيوم في صياغة  المحددات تؤثر مجموعة من

 أمنو: تعد المنظومة القيمية لممجتمع مصدر قوتو و النظام العقائدي القيمي االجتماعي ،
 .والسموكية يعتمد من خالل ىذه المنظومة عمى تحديد معاييره الفكريةو 

 :األمنتعتبر ىذه الخبرات رصيدا كبيرا لصياغة مفيوم  التجارب والخبرات التاريخية 
المنافع و المحدقة  األخطارول، حيث يممك كل مجتمع رصيدا معينا يحدد نوعية دقومي لمال

 خارجيا. أوتفاعالتو داخميا  إطارالمحتممة في 
 :ايجابية، فان ليا  أوكانت سمبية  سواءفطبيعة المحددات الجغرافية لمدولة  قدرات الدولة
 القومي لمدولة وتحديد معاييره. األمنكبير في تعريف  تأثير
 :ذا كان النظام االدولة، ف يمثل النظام السياسي صورة خصائص النظام السياسي

نعمييا و  إيجابامتماسكا فانو سينعكس ذلك و السياسي عادال  كان العكس فستتحمل الدولة  ا 
 2مجموعة من السمبيات المرافقة لذلك.

 المطمب الثالث: ميددات األمن القومي.

 أوال: ماىية ميددات األمن القومي.
الموضوع الذي ينافسو في  إضعاف أوتقويض  أو إزالة إلىالشيء الذي ييدف  "ىو الميدد   

 ىما: بعدين إلىالحديث عمى مستوى الدولة يشير و  3"المصمحة
                                       

.23، ص  نفسو السابق المرجع - 1  
،سمسمة رؤى معاصرة، أمن مصر القومي و تحديات البيئة اإلقميمية بعد الربيع العربي، محمد سميمان الزواوي،  - 2

  .2013، ص 2013، القاىرة، 16نشر المركز العربي لمدراسات اإلنسانية، سمسمة 
مجمة شؤون عربية، نشر جامعة الدول العربية،  ،ميددات و محصنات األمن االجتماعي العربيمعن خميل عمر،  - 3

  .56، ص 1988، جوان 54تونس، العدد 
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 :الميددات الناشئة فيياالت المرتبطة بالبيئة الداخمية و التفاع يشير إلى البعد األول.  
  1 .الدولةكيان يتعمق بالبيئة الخارجية واحتماالت انتقال التيديد ليصيب  :الثانيالبعد 
و بفعل التطور الحاصل في العالم اليوم نّ أيعتقد الدكتور وليد عبد الحي  اإلطارفي ىذا   

العالقات  إدارةالخارجي في مة بين البعدين الداخمي و "أصبحت الحدود الفاص العولمةنتيجة 
 إلىالعالمي تداخال  واألمنالقومي  األمن أنىو ما يعني لية يميل تدريجيا نحو التماىي، و الدو 

 .2القومي محل مناقشة" األمنىو ما يجعل مفيوم حد كبير و 
تعتبر عممية تصنيف ميددات األمن القومي أمرا ميما لدى صانع القرار، فما يواجو مقومات 

دوما ميددات، فيناك ثالث مفاىيم تتداخل عند تحديد  األمن القومي لدولة ما ال يمكن اعتباره
 ما يعانيو األمن القومي من مشاكل وىي: التحديات، المخاطر والتحديات.

 نتاج طبيعي لبيئة األمن  وتكونىي كل صعوبة تواجو المجتمع أو الدولة  :التحديات
 .مع مرور الزمنبا ما يتم تجاوزىا القومي الداخمية والخارجية، وذات تأثير محدود، غال

 ىي تمك العقبات الناتجة عن التحديات التي يواجييا المجتمع أو الدولة،  :المخاطر
أو خارجية وىي نوعان: مخاطر ذات وتوصف بأنيا طارئة، وناتجة عن ظروف بيئية داخمية 

 ثر مستمر ومخاطر ذات أثر محدود.أ
 ىي نتاج مخاطر ال يستطيع المجتمع تجاوزىا أو إيجاد حمول عاجمة  :التيديدات

 3 لمواجيتيا والتغمب عمييا ما يعطي ليا بعدا سمبيا عمى األمن القومي.
نظرا لتداخل المفاىيم والتقاطعات الموجودة فيما بينيا، فيمكن أن تقود التحديات إلى ظيور 

ي الميددات إلى ظيور نوع من التحديات مخاطر والمخاطر إلى ميددات مثمما يمكن أن تؤد
 والمخاطر.

                                       
 .56، ص السابق نفسو المرجع - 1
فيم األمن القومي األمن ، في نسيم بميول)تحرير و إشراف(، األمن القومي و المنظور الجديدوليد عبد الحي،  - 2

  .8-7، ص 2015األردن، ، القومي و الدفاع الوطني، نشر دار الحامد
ميددات األمن الوطني الصومالي و متطمبات تعزيزه من منظور األمن عبد اهلل عبد الرحمان محمود ،  - 1

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف لمعموم األمنية، كمية العموم اإلستراتيجية، قسم الدراسات  االستراتيجي،
 .122-121، ص 2013اإلستراتيجية،  الرياض، 
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 قومي:ال ميددات األمن إدراك: ثانيا
تختمف طبيعة ميددات األمن القومي من دولة ألخرى عمى حسب مستويات وأبعاد مقوماتيا 
األمنية، وخصوصا في إطار الظاىرة األمنية المعاصرة مع تكاثر المتغيرات المتداخمة 

أين تغيرت مصادر ونوعية  عمميوخارجيا، ومع التطور التكنولوجي والوالمتشابكة داخميا 
 التيديدات في ظروف دولية خاصة. 

في ىذا و  أساسياالقومي أمرا  األمنميددات  إدراكتصبح مسالة  من ىدا السياق اانطالقو 
 يتين:ؤ تتدافع ر  اإلطار

من ثم سيتم من الثانوية، و يد الرئيسية من خالل التمييز بين مصادر التيد الصحيح: اإلدراك-1
من ، و الضرورية لمواجيتيا اإلمكانياتيتم تخصيص ليا ل مع المصادر الرئيسية بفعالية و التعام

 خالل ىذا سيتم ترتيب المصادر تنازليا من الرئيسية إلى الثانوية.
 من ثم سيكون ليا تأثير مزدوج من خالل:و  سوء اإلدراك: -2 

  تحظى بأولوية إستراتيجية.بكونيا تيديدات مستعجمة و  ثانويةتتم رؤية التيديدات ال 
   1مواجية يمكن تجنبيا . إلىسوء اإلدراك وفيم نوايا اآلخرين قد يؤدي بالدولة 

 مصادر تيديد األمن القومي.تصنيف ثانيا: 
 التفريق بين مستويين لمصادر التيديد، ىما مصادر التيديد الرئيسية، ومصادر التيديد تمي

 خالل كما يجب أن يوّضح مجال تمك المستويات الميددة لألمن، وكالىما يعمالن منالثانوية. 
 مستويين، فأوليما المستوى الداخمي، والثاني المستوى الخارجي. 

ىي تمك المصادر التي تمثل خطرا عمى بقاء  مصادر التيديد الرئيسية لألمن القومي:  -1
 .أزمة وجودية من عدميا "ننا أمام " أان ومصادر الحياة في الدولة، أي كي

ىي عندما ال يمس مصدر التيديد كيان الدولة ووجودىا، بل  مصادر التيديد الثانوية:  -2
 2 يمحق الضرر ببعض األبعاد األمنية، فيمكن تجاوز تمك الميددات بمرور الزمن.

                                       
.124، ص سابقمرجع عبد المنعم مشاط،  - 1  
.132-130، ص سابقمرجع عبد اهلل عبد الرحمان،  -  2  
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تيدد ىذه المصادر أبعاد األمن الوطني في  مصادر التيديد الداخمية لألمن القومي:  -3
شقو الداخمي، أي أنيا موجية لمدائرة المحمية لألمن الوطني لمدولة، وغالبًا تكون ذات تأثير قوي 

 عمى تماسك الشعب، وقوة نسيجو االجتماعي. فيي األمن الذاتي لممواطنين،
يداتيا لألبعاد األمنية توجو ىذا المصادر، تيد مصادر التيديد الخارجية لألمن القومي: -4

لمدولة، في دوائرىا الخارجية )إقميمية ـ دولية(، وىي تعني ضمنًا تدخاًل من قوى خارجية،ً  في 
الدائرة المحمية لمدولة. وُيعد االعتداء المسمح عمى أراضي الدولة ومصالحيا الخارجية، أعمى 

 1درجات مصادر التيديد الخارجية.
 
ىو القومي المفيوم المعاصر لألمن  أنلتحميل المقدم يتمثل في إن ما نصل إليو من خالل ا 

ومن ثم فيو مفيوم مركب متسع النطاق يبدأ بتحقيق أمن  ،مفيوم متعدد األبعاد والمستويات
الفرد ويتسع نطاقو بعد ذلك ليشمل كافة الدوائر التي يمكن أن تكون مصدًرا لتيديد األمن سواء 

 . كانت داخمية أو خارجية أو متداخمة بين الداخل والخارج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
.140-135 ،نفسوالمرجع  - 1  
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قياس قوة الدولة من خالل العالقة االرتباطية بين مسار المبحث الثالث: 
 القومي. األمناالنتقال الديمقراطي ومحددات 

يحاول ىذا المبحث البحث في أبعاد العالقة االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطي 
وافتراض قدرتو عمى تفسير  ،اقتراب "انييار الدولة" يستخدم  من خالل ومحددات االمن القومي

 انطالقا من أثر العالقة االرتباطية بين المدخمين. ىذه اآلثار البنيوية عمى الدولة

في  القومي واألمن:اتجاىات العالقة بين االنتقال الديمقراطي  األولالمطمب 
 التجارب الدولية.

شأن االستقرار المخاوف واليواجس بتتنامى عادة ما ، في المسارات االنتقالية نحو الديمقراطية   
القومي، والسيما في ظل تصاعد مؤشرات عدم االستقرار  لألمنالرئيسية  بعاداأل كأحد في الدولة

في مراحل التغيير يحتمل تصنيفو في خانة "الطبيعي" في تمك الدول بدرجة خطيرة، وىو أمر 
ل تجارب االنتقال الديمقراطي، من و يثير العديد من التساؤالت حو  أنّ إالّ  والتحوالت الكبرى،
االنتقال الديمقراطي في  بمسار القومي األمنبنية أسباب ارتباط اختالل  خالل البحث عن

حول طبيعة أو ماىية العالقة بين االنتقال الديمقراطي  كبرذلك في إطار تساؤل أو  ،الدول
 ؟القومي واألمن

 :القومي، باعتبار واألمنوعمى الرغم من تناقض مفيومي االنتقال الديمقراطي 
  من التغيير شكلاالنتقال الديمقراطي. 
 باالستقرار يرتبطالقومي  األمن. 

إال أن العالقة الوثيقة بين كال المفيومين تبدو جمية وىو ما يعطي انطباعا بوجود عالقة جدلية  
 :تسمك اتجاىين كما يمي أنالتي من المفترض و 1بين المتغيرين

                                       
، مرجع مستقبل المممكة العربية السعودية من خالل مدخمي األمن القومي واإلصالح السياسيمحمد سي بشير،  - 1

 285 282صسابق، 
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 القومي في  األمن أسستسيم في تدعيم  أنيمكن  قوة درجة االنتقال الديمقراطي إن
 المحتممةالتيديدات من  حماية الجبية الداخميةالنظام و  زيادة شرعية إلىكانت تؤدي  إذادولة ما 

رساءو  فاالنتقال الديمقراطي يمثل  ،1القومي األمنالحيوية في  عادباأل كأحداالستقرار السياسي  ا 
 عن طريق احتواء العنف وصيانة االستقرار في الدولة. القومي لألمن أساسيةركيزة 
 حيث القومي لمدولة األمنارتداد العممية تؤثر سمبا عمى  أو ضعف االنتقال الديمقراطي ،

االختراق  أمامفسح المجال واالقتصادية واالجتماعية و  السياسية أبعادهيمثل ذلك تيديدا في 
 2خمق جو من عدم االستقرار وتعقيد المشيد العام.  إلىما سيؤدي  األجنبيالتدخل و 

ارتبطت تجارب االنتقال الديمقراطي في الكثير من الدول خصوصا العالم العربي منذ  عمميا،
 :ثالبداياتيا المبكرة بعدم االستقرار. فعمى سبيل الم

  األولى  البدايات أعقابفي ار السياسي دخمت الجزائر مرحمة صعبة من عدم االستقر
 إلىأدت تفاعالت المرحمة االنتقالية ، حيث 1989 أكتوبربعد انتفاضة الديمقراطي لالنتقال 

بعد توقيف المسار االنتخابي  االتقادالسياسي وجبية بين النظام البالد في مرحمة صدام  ولدخ
 صدام مسمح عنيف.  إلىلك تطور بعد ذ 1992في 
   في اليمن ترافقت تجربة التحول الديمقراطي التي بدأت منذ قيام الوحدة اليمنية عام

ا م مع عدم االستقرار السياسي، والذي وصل ذروتو باندالع الصراع المسمح بين شريك1990
 1994.3السمطة حزب المؤتمر الشعبي والحزب االشتراكي عام 

حين أثبتت العديد من التجارب في العديد من دول العالم، مثل دول شرق وجنوب في و     
أن االنتقال الديمقراطي قد  لالتينية وبعض دول جنوب شرق آسياوبعض دول أمريكا ا أوروبا

 أدى إلى تحقيق االستقرار السياسي أو تدعيمو عبر مؤشرات معينة مثل:
 التداول السممي لمسمطة.  
 مستوى النخب الحاكمةعمى  االستقرار. 

                                       
285-284، ص نفسو المرجع السابق -  1  
15، ص سابقمرجع  ايمان عبد اهلل، -  2  
  8.ص  سابقمرجع  برنامج االمم المتحدة االنمائي، - 3
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  حاكمة والمعارضة والمجتمع المدنيحدوث تفاىم حول قواعد العممية السياسية بين ال.  
 1.احترام آلية االنتخاب والتنافسية 

جيود التحول الديمقراطي في الدول العربية قد فشمت في  و عمى النقيض من ذلك فإنّ إال أنّ 
 تحقيق االستقرار، حيث ارتبطت تمك الجيود في الغالب ب:

 بينيا وبين المعارضة تزايد حدة العنف السياسي بين النخب الحاكمة نفسيا أو. 
 نقسامات حادة داخل نخب المعارضةحدوث ا. 
 عدم احترام آلية االنتخابات. 
 حتجاجات واالضطرابات الناجمة عن أتباع سياسات اقتصادية تقشفية تصاعد مظاىر اال 

 : المتغيرات والمراحل:طمب الثاني: قوة / انييار الدولةالم

قتراب من الموضوع اال إلىالحديث عن الدولة وقدرتيا عمى استيعاب التحوالت الكبرى يحيمنا 
 التحول السياسي يعود الحديث عن من زاوية المتغيرات التي تؤثر في بنية الدولة، ففي مراحل

نظرا التحول/الوجود  بأزماتديات التي تواجييا من حيث عالقتيا حومؤسساتيا والتطبيعة الدولة 
 الشرقية منذ أوروبافالتحوالت التي شيدتيا دول لمتماىي بين النظام السياسي السمطوي والدولة، 

تماسكيا الداخمي من في كيان الدولة و  أثرتمسارات  عمىشاىدة  ،ما يسمى الموجة الثالثة
 .2خالل اتجاىات تفكيكية ونزاعات داخمية

ا الصدد سيحاول ىدا المطمب االقتراب من الدولة في مراحل التحول السياسي من وفي ىذ 
 State من خالل اقتراب انييار الدول، بيعة الدولة بين االنييار والقوةخالل قياس ط

collapse approach كاتي كميمانتحاولت الكاتبة  الذي Caty Clement  ره بدراسة يتطو
 وىي يوغوسالفيا، لبنان والصومال. مرت عمى تحوالت سياسية ثالثة تجارب

                                       
 ، التحول الديمقراطي في العالم العربي: توقعات ودروس مستفادة من حول العالم،جيفرى مارتنيلوريل إي ممير،  - 1

  .30، 29، ص RAND ،2013نشر معيد أبحاث الدفاع الوطني 
، القاىرة األىرام، مجمة الديمقراطية، نشر مؤسسة الدولة طوق النجاة، ىل تدفع الديمقراطية الثمن؟ىناء عبيد،  - 2

  6، ص 2014، أكتوبر56مصر، العدد 
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 : تصنيف الدول:أوال
كما  حول انييار الدولة تقديم ثالث نماذج لمدولةتيا في دراس انتكاتي كميملت الكاتبة حاو 
 في أزمة والدولة المنيارة مثل ما يمية الدول،الدولة القوية نسبيا يمي:

 مؤشراتيا ىي:و  A relatively strong state  سبيانالدولة القوية -1:
 .قادرة عمى إدارة الصراع وفرض األمن 
 .قدرة البنى التحتية عمى تقديم الخدمات األساسية 
  1لفترة زمنة دائمةو  جزء كبير من إقميمياالسيطرة عمى قادرة 
 ومؤشراتيا ىي:   A state in crisisالدولة في أزمة  -2

 .غير قادرة عمى إدارة الصراع وفرض األمن 
 .غير قادرة عمى تقديم الخدمات االجتماعية وتوفير البنى التحتية األساسية 
  2لفترة قصيرة من الزمنو  من إقميميا عمى مناطق محددةقادرة عمى السيطرة 
  ومؤشراتيا ىي: A collapsed state  الدولة المنيارة -3

 .غير قادرة عمى إدارة الصراع وفرض األمن 
 .غير قادرة عمى تقديم الخدمات االجتماعية وتوفير البنى التحتية األساسية 
 3لفترة طويمة من الزمنو  لسيطرة عمى جزء كبير من إقميمياعاجزة عن ا 

 متغيرات انييار الدولة:ثانيا: 
 ىي:ن تؤدي إلى انييار الدولة، و أيمكن  ربعة متغيراتأىناك  نّ أب نتاكاتي كميمالكاتبة  ترى 

 تناقض في البيئة الخارجية": متغير -1
 بقائيا،استمرار الدول و لمحفاظ عمى  / عدم التدخلالتدخل بينالتحول في البيئة الدولية أي      

 المعسكرينحد أدعم كان الحرب الباردة في ف الداخمي.  الدولة بصرف النظر عن درجة تماسك

                                       
1 -  caty clement , op cit , p 5 
2 -  Ibid, 4 
3 -  Ibid, 4 
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ىو ما يمكن اختباره بعد نيايتيا نظرا النييار العديد من الدول و ، سببا لبقاء الكثير من الدول
 1.الصومالو  مثل يوغسالفيابسبب زوال المساندة الخارجية 

  متغير اقتصادي: -2
يؤدي ، من خالل زيادة/تراجع النمو بنيتو الييكميةعندما يخضع االقتصاد لتغييرات عمى     
 لىإيؤدي  ىوو  االنفصالية،دور الجماعات الميمشة وتصاعد مطالبيا الوطنية و تزايد  لىإ ذلك

 2.حالة االنييار االقتصادي يتضح ىذا فيو سياسية حادة. اجتماعية و التعجيل بحدوث أزمة 
 :مرتبط بالجماعات النافدة متغير  -3

قدرة في التعبئة  لياخصوصا تمك التي المختمفة  الجماعات ذات البعد اليوياتيتمعب  
 ،التي تستحوذ عمى السمطة األخرىالجماعات ضد  التمردو  في التغيير أساسيادورا ، السياسية

، و حسبيا معرضة لإلقصاءألنّ ومن ىنا يحدث الصدام بين المجموعات التي تطالب بالتغيير 
 3وجماعات تحاول المحافظة عمى الوضع القائم.

 لمنخب:ضعف االستيعاب المتبادل متغير  -4
 من خاللتيدئة العنف السياسي بآليات إدارة الصراع.  يتم السياسية المستقرة األنظمةفي    

"االستيعاب المتبادل" أو تدوير النخب الجديدة الصاعدة في المجتمع، ودمجيا في عمل النظام 
عدم  أسباب أىمالسياسي القائم، وفي حال التحول من نظام سياسي إلى نظام آخر يكون أحد 

النخب  إقصاءاالستقرار ناتجة عن عجز النظام عن تدوير النخب واستيعاب النخب الجديدة، أو 
القديمة ومن ثم يتطور عدم االستقرار إلى صراع حاد وقد يتخذ شكل العنف السياسي، وفي 

 4النياية يؤدي إلى انييار الدولة.

 ؟تنيار الدولة أنكيف يمكن ثالثا: 
 ثالث مراحل : إلىتحديد أسباب انييار الدول تقسميا الكاتبة  في

                                       
1 - Ibid, p 8 – 9. 
2 - Ibid, p 9 – 10. 
3 - ibid, p 10 – 11. 
4 -  Ibid, p 11. 
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 .القوية نسبياانتقال الدولة من حالة الدولة القوية إلي الدولة  :المرحمة األولى-1
 1جزء كبير من أراضييا. ىالسيطرة الكاممة عمو  تحقيق األمن في ظائفياعمى و  الدولة حفاظب 
 زمة،الدولة في أانتقال الدولة إلي حالة  :المرحمة الثانية-2
، حيث ترتبط ىذه المرحمة عادة ىو المتغير االقتصادي المتغير المركزي في ىذه المرحمة    

 2 .في البالدوقوع أزمة سياسية  لقرب" مؤشرابحدوث أزمة اقتصادية، والتي تكون 
 .فعمياعدة عوامل لكى تنيار الدولة  اجتماع :المرحمة الثالثة-3
لحكومة شممت عدم فاعمية احيث ولبنان ويوغوسالفيا  وأفغانستانالصومال  فيحدث  مثل ما 

وانتشار حالة من عدم احترام  اجع سيطرتيا األمنية عمي إقميمياتر  المركزية، تآكل شرعيتيا،
 3.القانون ومن غياب النظام

من  الدولة /انييارعمى قوة أثر مسار االنتقال الديمقراطيالمطمب الثالث: 
 خالل محددات االمن القومي.

عمى مسارات االنتقال الديمقراطي  لتأثيريل بنيوي متح إلىيحاول ىدا المطمب الوصول 
ومخرجات  أزماتالتعامل مع  وأيضاعمى استيعاب التحوالت الكبرى، تيا قدر من خالل ، الدولة

في   كاتي كميمانتا باالعتماد عمى متغيرات انييار الدولة التي صاغتيا الكاتبة التحول وىذ
عمى قوة مسار االنتقال الديمقراطي  تأثير أنفالباحث يعتقد  ممن ث، و الذكردراستيا السابقة 

كل خد ، ويأبنيوية أبعاد أربعةالقومي في  األمنعمى محددات  تأثيراتوالدولة يكمن في دراسة 
الخبرات فرز مخرجات العممية و  األدبياتانطالقا من ا وىذ ،قت شكل جدليةو نفس الفي بعد 

 مايمي:ل اوفق المجال، والتجارب الدولية في

                                       
1 - ibid, p14. 
2 - Ibid, p 16. 
3 -  Ibid, p 19. 
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  السياسي لمدولة ( األمن)مسار االنتقال الديمقراطي عمى البنية السياسية  تأثيردراسة 
لنزاعات ا إدارةفي  التوافقمن خالل التركيز عمى دور النخب، عن طريق جدلية الصراع و 

 المحظة الديمقراطية. إلىالمرتبطة بالمسار االنتقالي لموصول 
  من  تصادي (قاال األمن)مسار االنتقال الديمقراطي عمى البنية االقتصادية  تأثيردراسة

االقتصادية المرتبطة  األزماتية عمى تحمل التبعات و بنقدرة ىده الخالل جدلية الركود والنمو و 
 بفترة التحول.

  من ( المجتمعي األمن) المجتمعيةالبنية مسار االنتقال الديمقراطي عمى  تأثيردراسة
خالل جدلية االستيعاب واالستبعاد، أي قدرة ىده البنية عمى احتواء التفتت االجتماعي المرتبط 

 .ةاالنتقالي فترةتفاعالت الالمتولد عن  واليوياتي باالنفجار االجتماعي
  الخارجي ( من  األمنتقال الديمقراطي عمى البنية الخارجية ) نمسار اال تأثيردراسة

 التي تؤثر من خالليا الفواعل الدولية عمى المسارات االنتقالية. ،خالل جدلية المخاطر والفرص

 :التوافقو  الصراعية السياسية: النخب بين البن -والأ
 وىيئات المجتمع المدني، األحزاب السياسيةمثل  الفاعمينأدوار  ىإل ىينصرف ىذا المستو 

 .مراحل االنتقالية ما بعد التغييرال عدم استقرار في استقرار/
 سقاط النظام السمطوي:إما بعد النخب تفاعالت  -1

حالة الدولة، تركز  إلىمن حالة الثورة  إيرانفي دراسة ليا حول التفاعالت المرتبطة بتحول     
 اإلطاحةالفاعمين السياسيين بعد  تسموكياالتي درست  األدبياتعمى  الدكتورة أمل حمادة،

بوجود توافق بين الفاعمين تبدأ مراحل االنتقال الديمقراطي أن فعموما ترى السمطوية،  باألنظمة
 تتخذوبعد النجاح في بداية المرحمة النظام السياسي السمطوي  إسقاطالسياسيين حول ىدف 
 :اإلجراءاتالنخب مجموعة من 

 الشرطةلسيطرة عمى المؤسسات القمعية كالجيش و ا. 
  الوطني من جانب مختمف القوى السياسية  باإلجماعاختيار شخص يحظى  إلىالمجوء

 :رئيسيينين بالجديد، وىذا االختيار يعود لسب النظام رأسالجديدة والجماىير ليكون عمى 
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  الوطني اإلجماعرغبة النخب الجديدة في تحقيق. 
  العام نظرا لمسنوات الطويمة التي  الشأنافتقاد النخب الجديدة لعامل الخبرة في تسيير

 1نظام سمطوي. إطارعاشتيا في 
بين  وصراعات ختالفاتا عنيا تنتجعادة ما  األولىالمراحل  عمى أن األدبياتتتفق      

شخصية  أو إيديولوجيةالعتبارات  عادةوىذا االنتقال، و  الفاعمين السياسيين حول حدود التغيير
بعنوان مداخل تفسير الصراعات الداخمية في دول الربيع في دراستو و  مرتبطة بالماضي القريب

 :المسألة من خالل احتمالينالدكتور خالد حنفي عمي يفسر  العربي
  الحركة التطورية لممجتمعات، قد  إطارالصراعات المرتبطة بالمرحمة االنتقالية تدخل في

 نضجا وابرز مثال عمى ذلك الثورة الفرنسية. أكثرمرحمة  إلىتنتيي 
 نتائج  إلىبط الصراعات في المرحمة االنتقالية بحالة غير طبيعية و من ىنا ستصل تر ت

 2 بدل التغيير البنيوى االيجابي. المنيار النمط السمطوي إعادةعكسية و 
 :في المسار االنتقالي السياسي األمنميددات  -1

 األمنمستوى تيديد  إلىتصل  أنالتي يمكن االنتقالية مجموعة من التحديات و تواجو المرحمة 
 حول الموضوع: األدبياتالسياسي لمبالد من خالل ما تخبرنا بو 

انييار النظم السمطوية يحتم عمى النخب الجديدة  إنّ  التنافس عمى الشرعية:االستقطاب و  -أ   
 :ألنوإيجاد شرعية تعتمد عمى المؤسسات نظرا 

  الكاريزما نفسيا في ىذه المراحلغالبا ما تفرض الشرعية المبنية عمى.  
 العالقات بين الفاعمين السياسيين.ر قواعد العمل الحاكمة لمتفاعل و عدم استقرا 

                                       
 ،والنشر، بيروت لألبحاث، نشر المركز العربي الى الدولة ، الخبرة اإليرانية في االنتقال من الثورةأمل حمادة -  1

  .45، ص 2008لبنان، 
، مجمة السياسة الصناديق المغمقة: مداخل تفسير الصراعات الداخمية في دول الربيع العربيخالد حنفي عمي،  - 2

، أكتوبر 47، المجمد 19الدولية، نشر مركز األىرام لمدراسات السياسية  اإلستراتيجية، القاىرة، مصر، العدد 
 . 5،ص2012
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 إلىترتفع درجة االستقطاب السياسي داخل المجتمع، حيث تميل المجتمعات  األمر ليذاو    
فرز القوى السياسية في ثنائيات األولى ضد األخرى كاليمين/ اليسار، محافظ / راديكالي، 

ذات البرامج الوسطية في فرض نفسيا في مناخ من  األحزابتقميدي/ حداثي وىو ما يقل فرص 
 1االستقطاب السياسي الكثيف. 

حاالت تعقدت  إلى تجاربال شيرتالمؤسسي: التحول إلي العمل الحزبي مى رة عالقد -ب   
أحزاب  إلىبالتحول  ،السيما في حاالت التحول العنيف المساىمة في التغيير ىقو ال عمى األمور

 االستقرار.عدم  بما يفاقم احتماالتالحكم أو ممارستو بفاعمية.  ىقادرة عمي الوصول إلسياسية 
المراحل نجاح  أن ىالتجارب إلتشير  :الفاعميين في المرحمة االنتقالية االنقسام بين -ج   

 ديمقراطيات مستقرة، مرتبط بوجود كتمة من القوى السياسية تعمل ىفي الوصول إل االنتقالية
 .االنتقال الديمقراطي إنجاحعمى 
ماعات المتنافسة أو يظير الحشد مع لجوء الج :استعمال العنف لحل الصراعات -د   

لمدفاع عن و المعنوي، أسواء المادي  ،لمعنفالتوظيف المتكرر، وأحيانا  ىالمتصارعة إل
 2 .درجة عدم االستقرار السياسيوىو ما يرفع مصالحيا الذاتية الضيقة بصورة تصادمية. 

 ية: بين جدلية الركود والنمو.االقتصادالبنية ثانيا: 
 التي تعد متغيرا مركزياوعة من المتغيرات االقتصادية و االنتقالية تبرز مجمفي المراحل        

 استيعاب التحوالت السياسية من خالل:ة المسار االنتقالي عمى النجاح و لمحديث عن قدر 
 :الديمقراطيةجدلية التنمية و  -1

 :ه القضية في ثالث اتجاىاتذفسير ىيمكن حصر االتجاىات النظرية التي عممت عمى ت
تحقيق تطور اقتصادي يؤدي إجماال إلى  من خالل أن :الديمقراطية عن التنميةأولوية  -أ  

 تعزيز التحول نحو التغيير السياسي والديمقراطية.

                                       
   . 67، ص ، مرجع سابقأمل حمادة -1
المصدر مجمة  العالقات االرتباطية بين عدم االستقرار والمراحل االنتقالية، فرص وتيديدات:جالل معوض،  - 2

 :، تم االطالع عميو يوم www.ahramdigital.eg، في موقع:01/07/2014السياسة الدولية، نشر يوم 
7/01/2015.  
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حتى ولو كانت غير أن الديمقراطيات  من خالل :التنمية عنالديمقراطية أولوية  -ب   
سيما مع وجود مبدأ المحاسبة بين تتفوق في أدائيا عمى الحكومات التسمطية، ال مكتممة 

 السمطات داخل الدولة، بغية الوصول إلى خدمة المصالح العامة. أما النظم السمطوية، فإنّ 
 .ما يضعف من الفعالية االقتصاديةاالحتكار السياسي عادة ما يتحول إلى احتكار اقتصادي، م

أن زيادة الدخل بشكل مستمر عامل رئيسي لمحفاظ عمى  من خالل المعادلة المتوازنة: -ج   
 العالقة بين االقتصاد والتغيير السياسي تسير بشكل متواز  ديمقراطية شاممة. وبالتالي، فإنّ 

 1ومتوازن، فال يمكن عزل أحدىما عن اآلخر.
 التنمية االقتصادية في التجارب العالمية:و  الديمقراطيجدلية االنتقال  -2

المشكالت االقتصادية كان ليا دور في التأثير عمى المسار  أن إلىتشير التجارب العالمية 
 االنتقالي وفقا لمستويين:

ى تصدعات عمى المسار حيث يترتب عمى ىدا المستو  :االقتصادية األوضاع تدىور -أ   
مثال تطمب الوضع  األرجنتينلكن ال يترتب عمييا فشل االنتقال الديمقراطي، في االنتقالي و 

اندالع موجات غضب شعبية انتيت باستقالة  إلى أدىتقشف ما  بإجراءاتاالقتصادي القيام 
 الرئيس في بداية حكمو ولكن لم يعرقل دلك مسيرة االنتقال.

التحسن االقتصادي  أنتؤكد التجارب العالمية  حسين االقتصاد وتعزيز الديمقراطية:ت -ب   
 2.يترافق مع نجاح المسار

 االقتصادي في المرحمة االنتقالية: األمنميددات  -3
 لمسار حيويا أمراتعتبر تحقيق معدالت النمو االقتصادي  تراجع معدالت النمو االقتصادي: -أ 
 االقتصاد في المسار االنتقالي و خصوصا: 

  ،العالقة الجدلية بين استقرار المرحمة االنتقالية و تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة
 سيضعف من موقع االقتصاد. التي ترافق المرحمة ما يقين اللاحالة  أمامخصوصا 

                                       
، مجمة السياسة الدولية، عمى جدلية العالقة بين االقتصاد والتغيير السياسي بعد الثوراتخالد حنفي عمي،  -1

 .07/01/2015االطالع عميو في يوم ، تم  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2895.aspxالرابط:.
 .30، 29، ص مرجع سابق، لوريل إي ممير، جيفرى مارتني -  2
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  عمى الحفاظ عمى معدالت جيدة في سمبي  تأثيرسيكون لو النخب عدم االستقرار في
 1.التحكم في نسب البطالة والتنمية االقتصادية 

الموارد في المراحل االنتقالية  آوتعتبر نمط توزيع الريع النخب لمسياسة التوزيعية: إدارة -ب   
 :من خالل معيارا حاسما في مسالة الحفاظ عمى قدرة المجتمع في تامين المسار االنتقالي

 لحفاظ اتحقيق السالم الداخمي و  إلىأن استخدام ىذه العوائد بطريقة متزنة سيصل  إذ
خصوصا  اإلشكالاالقتصادي من خالل معدالت النمو، ويبرز ىذا عمى االستقرار االجتماعي و 

 في الدول الريعية.
  انتشار التوزيع وفق الصيغة الزبائنية و  تؤدي طريقة أنعمى عكس من ذلك يمكن و
الميمشة ما قد ينتج من خالل ذلك حالة تعبئة الجماعات تيديد االستقرار الداخمي و  إلىد الفسا

 2من العنف المجتمعي.
     :من خالل ،السياسات االقتصادية في المرحمة االنتقاليةارتباك  -ج   
  فيغموض وارتباك السياسات االقتصادية في المراحل االنتقالية، فعادة ما يكون ترددا 

 تاالقتصادياواالنفتاح عمى  االقتصادائمة عمى تحرير قدية العودة النتياج سياسات اقتصا
بال ضوابط أو مراعاة لممصالح الوطنية، وبين العودة لممارسة  العالمية واالستثمار األجنبي

 الدور المييمن لمدولة لوظائفيا التنموية لمواجية متطمبات العدالة والفقر والبطالة. 
 تغيير األنظمة الفجوة بين الواقع االقتصادي والطموح االجتماعي خصوصا بعد 
من ثم سيقع االقتصاد و  الحرمان، أوالمواطن البسيط سبب الفقر  لدى برالتي تعتوية و السمط

 3.حاكمة لتجاوز المطالب االجتماعيةغاليا أمام قرارات شعبوية من طرف النخب ال

 واالستبعاد:  بثالثا: البنية االجتماعية: جدلية االستيعا
  تشكل فيوتو "الفضاء الذي يعرف الفضاء االجتماعي بأنّ مفيوم االندماج االجتماعي:   -1

                                       
.7، 6، ص ، مرجع سابقعز العرب -  1  
.07، ص نفسو  المرجع -  2  
،.مرجع سابقأبو بكر الدسوقي،  -  3  
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تصنيفات اجتماعية  أوالعالقات االجتماعية التي تقرب الناس معا، تحت ىويات معينة 
 ويتخذ الصراع ىنا شكمين:  ،ا الفضاءذفي ى لكن يمكن أن تنتج صراعاتو  ،1"معينة

 األفقي بين ىذه الجماعات وبعضيا الصراع.  
  العمودي: الذي يتشكل مع الدولة كتنظيم كمي يمكن أن يحرم ىذه الجماعات أو الصراع

 2 .بعضيا من االستقاللية
عممية خمق "و ب، ويقصد ليحاول تفسير ىدا التفاعل داالستبعا/من ثم يأتي مفيوم االندماج و 

النشاط  أوجوالفرص عمى قدم المساواة لتوطيد الروابط االجتماعية من خالل المشاركة في 
من ثم عند االقتراب من و  ،والمؤسسات العامة فيا(ا وثقااالجتماعي )سياسيا، اقتصاديا،اجتماعي

اقتصاديا و  اقات القوة داخل المجتمع سياسيبعين االعتبار عال األخذ إلىالمفيوم تبرز الحاجة 
يرتبط ثم  منو 3"المجتمع بداخمو. أوضاعواجتماعيا، وىي العالقات التي تؤثر في النياية في 

 مفيوم االندماج خصوصا بمفيومين:
 :فكون االندماج نتاج سياقات غياب العدالة والمساواة،  االندماج والعدالة االجتماعية
تغيب من اليجابي بين الجماعات المختمفة و العدالة االجتماعية يكون معرقال لمتفاعل ا فغياب

 خاللو فكرة المصمحة المشتركة.
 عمى عكس ول السياق االيجابي في المجتمعنات االندماج ىو: الندماج واالستبعادا 

 4االستبعاد. إشكالياتلتجاوز  ميمة التعدديةتفعيل قيم التسامح و ف المنحى السمبي، ذواالستبعاد 
 :االجتماعي األمن ميددات  -2

  زيادة حدة االنقسامات الحقيقية المجتمعية مع تراجع قوة مؤسسات الدولة وآليات الضبط
 .التقميدية، السمطوية أو الديمقراطية

                                       
، مجمة السياسة الدولية،  ما بعد الثورات العربيةالتوترات االجتماعية العنيفة في مراحل : الشارع لمنأحمد زايد،  -1

 .8/1/2015، تم االطالع عميو في  http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2027.aspxمن موقع:
،.نفسوالمرجع  -  2  
، مجمة عمران لمعموم االجتماعية واإلنسانية، نشر ر الثورةجدلية االندماج االجتماعي لألقباط في مصمي مجيب،  - 3

  . 81 – 80، ص  2014، ربيع 4، العدد 1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات، مجمد
.83ص نفسو، السابق المرجع  -  4  

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2027.aspx
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  تأثيرات تنامي مشاعر الخوف وعدم الثقة، خالل المراحل االنتقالية، بما يعزز الرجوع
 العنف المجتمعية. أنواع، وتزداد من خالليا لالنتماءات األولية القبمية، أو الدينية وغيرىا

  مرحمة التغيير ترتبط  إنانفجار اليويات الفرعية من خالل العوامل المرتبطة باالعتقاد
متيازات بوضع ميثاق أو عقد اجتماعي جديد يتضمن تعريف اليوية، وتحديد الحقوق واال

 .والمسئوليات، والواجبات

 رابعا: البنية الخارجية: جدلية الفرص والمخاطر:
لدولة ا نشأةبديييا في العالقات الدولية خصوصا مند  أمرالخراج و  العالقة بين الداخل تعتبر    

لكن ىذه العالقة الجدلية ازدادت حدتيا وكثافتيا بعد التطورات و وظيور فكرة السيادة،  القومية،
ومن المؤكد أن مستوى تأثير الخارج ، االتصاالتالعولمة في مجال التكنولوجيا و التي صاحبت 

 .الداخل في استيعاب مخرجات البيئة الخارجية مدى قوةفي الداخل يتوقف عمى 
 أدوار العامل الخارجي في مراحل االنتقال الديمقراطي: -1

بعدين  إلىالمختمفة حول نمط التدخالت الخارجية في المراحل االنتقالية  األدبياتتشير 
 .بالترابط بالسطوة، والثاني فيعر  األوليفرضيما المنطق الجيوسياسي لمتفاعالت الدولية، 

تؤثر بيا القوى الخارجية عمى المسار االنتقالي،  أنالتي يمكن  :المخاطرب دور التأثير -أ   
الحكومات المنتخبة والتي ال تروق  إلسقاطادية االقتصالمقاطعة السياسية و  آلياتفيتم استخدام 
من جانب ليا، و  اإلستراتيجيةتجاه المصالح في ا عمى المسار االنتقالي التأثيرلمقوى الدولية و 

فرض صندوق  ةالجنوبي أمريكاتؤثر المنظمات الدولية بشدة ف المراحل االنتقالية، ففي  أخر
 .تصادياالقتدني المؤشرات االجتماعية و  إلى أدتىيكمية  إصالحاتالنقد الدولي حزمة 

في  السياسيةكان لمعامل الخارجي دور ايجابي في التحوالت فقد  الفرص: دور توفير -ب    
وجود  أىميةىنا يبرز و  الشيوعية، األنظمةبعد انييار  الحامي لياالشرقية فقد لعبت دور  أوروبا

 1التي توفر الفرص لنجاح مسار االنتقالي.و  راطيالديمق نتقالالدولة في بيئة مناسبة لال
 :رتبطة بالتحول السياسيالمصراعات الالعامل الخارجي و  -2

                                       
.67-66ص مرجع سابق،  دار البصام، - 1  
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 التدخالت الخارجية في صراعات المرحمة االنتقالية،  أنماطالمختمفة حول  لألدبياتفي مراجعة  
عمى  التأثيرأنماط مختمفة يمعبيا العامل الخارجي في  5إلى 1رجب إيمانتشير الدكتورة 

 لقيام بيا من خالل:ري المنبثقة عن عممية االنتقال الجاالصراعات ا
ترتيبات ما بعد الصراع، في تسوية و  اإلسياممن خالل  تسييل عممية المصالحة الوطنية: -أ
 الداخمي."تسييل" تحقيق المصالحة بين أطراف الصراع و
 األمنيةالتركيز خصوصا عمى المؤسسات  من خالل: ةإعادة بناء المؤسسات األمني -ب

المنظمات الدولية الحكومية دورا ميما في . وتشير الخبرات العممية إلي لعب الجيش والشرطة
 بناء مؤسسات الدولة. إعادة إطارفي  ىذه العممية

لتسوية الطرف الخارجي لمتدخل  من خالل سعي قيادة عممية تسوية الصراع: -ج   
سياسية، كما ىو في فرض مبادرة  أو ، سواء من خالل فرض وقف إطالق النارالصراعات

 .الحروب المحدودة، وبعض حالة النزاعات
أكثر في تأجيج الصراع، ونقمو من مستوي إلي آخر ره دو من خالل  زيادة شدة الصراع: -د   

 مستوى الحرب مثال. إلى األزمةخطورة فمن 
 باإلضافةمن خالل التدخل لمحفاظ عمى الصراع في مستوى معين  ضبط شدة الصراع: -ه   
  .ر المنظمات الدولية غير الحكوميةالدو  أساسا وتقوم بيا ،اإلنسانيةتوفير الحماية  إجراءات إلى

  التالية: االستنتاجات إلىنياية الفصل يصل الباحث في  
 عادة البناء والتي ة من التعديلتشير عممية االنتقال الديمقراطي إلى مرحم /اليدم وا 

أيضا عمى " ويؤكد فاعمة، وىذا ما يجردىا من فكرة "الوصفة الجاىزةتمارسيا النخب ال
خصوصية كل دولة في سياق التحول واالنتقال نحو الديمقراطية، مما يعطي لصفة اإلبداع 
والتميز في التجربة التأسيسية لمديمقراطية مكانة ىامة في عناصر إنجاح المسار االنتقالي 

 وصناعة التقاليد السياسية لمدولة والمجتمع.

                                       
، المصدر السياسة الدولية ، التدخل في الصراعات الداخميةحدود التأثير: األطراف الخارجية وأنماط ايمان رجب،  - 1

  .7/01/2015ع عميو في ، تم االطال www.ahramdigital.eg، عمى موقع: 01/01/2014نشر يوم 

http://www.ahramdigital.eg/
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 عين من التوافق بين النخب عمى المحاور تتطمب عممية االنتقال الديمقراطي وجود قدر م
الكبرى لخارطة طريق المرحمة االنتقالية وقواعد المعبة التي تحكميا، فاالنتقال الديمقراطي 

 .باألساس تتحمل مسؤوليتو النخب الفاعمة في المرحمة االنتقالية
 ية الظاىرة األمنية المعاصرة اتسعت لتشمل مستويات وأبعاد مختمفة نتيجة ظيور نوع
ثانوية، أدت إلى ة من التيديدات األمنية داخمية وخارجية وأيضا ذات مصادر رئيسية و جديد

زيادة أىمية المكون األمني في الحياة اإلنسانية واتساع نطاق عالقة االعتماد المتبادل بين 
 المجاالت األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 ومي واالنتقال الديمقراطي وجود عالقة ارتباطيو تكشف العالقة بين متغيري األمن الق
حفظ االستقرار الداخمي لمدولة في متوازنة بين الدولة والمجتمع و  بينيما من خالل خمق عالقة

عل من ، فيذا يقتضي وجود ميكانيزمات تجلسياسية واالجتماعية واالقتصاديةالمجاالت األمنية وا
بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم  حاسما فيا مر أاالنتقال نحو الديمقراطية 

 .عمى الشرعية الشعبية والمشاركة الفعالة لممواطنين
 عمى قوة الدولة يكمن في دراسة تأثيراتو عمى االنتقال الديمقراطي مسار  تأثير نإ

 قتصادي، المجتمعي والخارجي، ومحددات األمن القومي في أربعة أبعاد بنيوية، السياسي، اال
خد كل بعد في نفس الوقت شكل جدلية، و ىدا انطالقا من األدبيات العممية وفرز مخرجات يأ

 الخبرات والتجارب الدولية في المجال.
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 الفصل الثاني:
 2015 -2011المسار االنتقالي في تونس 

 

 :تمييد
ي يحتذى بو في المنطقة ساىمت المنظمات الدولية باستمرار في تقديـ تونس كنموذج اقتصاد

 األرقاـغـ ىذه ر  النمو االقتصادي، معدالت مثاؿ لمنجاح خصوصا في جانبو  المغاربية،العربية و 
أحداث سياسية غير متوقعة أطاحت  2011ينايرفي سنة ، عرفت البالد حالة االستقرار السياسيو 

مصر ك دوؿ أخرى إلى النموذج التونسيبانتشار  وعجؿ دلؾ، عمي بنظاـ الرئيس زيف العابديف بف
 وليبيا.

بناء مؤسسات  إلى، ييدؼ مسار انتقاؿ ديمقراطي أماـفتح الباب  التونسينظاـ البعد سقوط 
قميميةممواطف التونسي، في بيئة محمية و الكرامة لطية تعددية تضمف تحقيؽ الحريات و ديمقرا معقدة  ا 

 المرافقة لعممية تغيير األنظمة الحاكمة. الجيوسياسيةنتيجة التحوالت السياسية و 
االقتصادية التي االجتماعية و ، مفيات السياسيةالفصؿ تتبع الخ يحاوؿ ىذا األمرمف ىذا  اانطالق

المرحمة  إدارة آلياتمحاولة فيـ  إلى باإلضافةالنظاـ التونسي،  إسقاط إلىساىمت في الوصوؿ 
التي تواجييا الدولة التونسية  التيديدات، خصوصا التحديات القائمة إطارنتائجيا في االنتقالية و 
ثالث مباحث  ؿ تقسيـ البحث إلىالمف خمتعددة.  أبعادمستويات و  إطارفي  األمنيةفي بنيتيا 

 :كالتالي
 : المقومات البنيوية لمدولة التونسية: السياؽ التاريخي لمتحوالت السياسية الراىنة.المبحث األول
 خيارات الفاعميف لالنتقاؿ نحو الديمقراطية في تونس : المبحث الثاني
بطية بيف مسار االنتقاؿ الديمقراطي االعالقة التر الدولة التونسية في سياؽ : المبحث الثالث

   ومحددات األمف القومي
 
 



.2015 -2011في تونس  االنتقالي رمساال                            الفصؿ الثاني:       

 

82 
 

 المبحث األول:
المقومات البنيوية لمدولة التونسية: السياق التاريخي لمتحوالت السياسية  

 الراىنة.
واكتشاؼ عمؽ أكثر يدفع الباحث إلى الت 2011 جانفي 14إف الفيـ الدقيؽ لما جرى في     
مف خالؿ دراسة بنيوية لطبيعة عالقة الدولة والمجتمع مف  ،التحوؿ السياسي في تونسدوافع 

ف الوصوؿ إلى ىذه أإدراكا منو ب، حظة تنحي الرئيس بف عمي عف الحكـغاية ل إلىاالستقالؿ 
 خالؿ ثالث متغيرات:مف ة حظة ال يمكف فصمو عف السياؽ التاريخي لتطور الدولة التونسيالم  

  النظاـ السياسي. أداءمتغيرات 
  الواقع االجتماعي واالقتصادي.متغيرات 
 الخارجية. متغيرات البنية 

 .2011 حول السياسي في تونس: التاألولالمطمب 
نظاـ بف عمي مرحمة ميمة في التاريخ التونسي، ومف خاللو يحاوؿ المطمب  إسقاطشكؿ حدث 

 مراحمو وفواعمو. ،لضوء عمى طبيعتوتسميط ا

 .وتطورىا التاريخي يةتونسالبالد الجغرافية : أوال
 ،1956مارس  20الجميورية التونسية دولة مستقمة ذات سيادة، نالت استقالليا عف فرنسا في  
بأىمية إستراتيجية خاصة في الشماؿ اإلفريقي وفي حوض البحر األبيض المتوسط، أيف  تتمتع

 وبذلؾ تعتبر: 2كـ ألؼ163مساحتيا نحو تبمغ  ،تتوسط الساحؿ الشمالي إلفريقيا المطؿ عمى أوروبا
  ىي ليبيا وتشكؿ الممر الساحمي بينيما أصغر دولة في شماؿ إفريقيا، حيث تقع بيف دولتيف
  كـ.956ب  وتمتد مع الجزائركـ مف الحدود البرية،  459 ػب معياتمتد والتي 
  ،ممتدة  ساحميةة تونس تعد جغرافيا دولفمحاطة بحدود الدولتيف في الشرؽ والغرب والجنوب

 .ال تشمؿ أجزاء مف الصحراء الكبرى اإلفريقية  في الجنوب،
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  1.نس الخضراءتو تسمى بة عديدة لذلؾ ذات سيوؿ ومرتفعات محدودة ومجاري مائي 
 تنقسـ تونس إلى إقميميف جغرافييف ىما:و 

 الثمث مف مساحة القطر  ، يشمؿ حوالياألطمس: يقع في الشماؿ مف جباؿ الشمال إقميم
ىجرة دائمة مف  اإلقميـمف السكاف حيث يعرؼ ىذا  بالمائة 70يتركز فيو ما يقارب التونسي و 

 .كبر المدفأتقع فيو  أيفاالقتصادية اليائمة  إلمكانياتوالجنوب نظرا 
السيؿ  :أىميا أقاليـعدة  يتكوف مفمؿ القسـ الثاني مف مساحة تونس و يشو  الجنوب: إقميم
 التالية الموقع الجغرافي لتونس: توضح الخريطةو  2.تونس الجنوبيةالتاللية و  األراضي، الشرقي

 3الشكل األول: خريطة تونس

 

                                       
  الرابط: ،الموقع االستراتيجي لدولة تونسموقع مقاتؿ الصحراء،  - 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ThwraTunis/sec04.doc_cvt.htm   اطمع ،
 .2015-10-14عميو في 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو السياسية البعد المتوسطي في سياسة تونس الخارجية، حمزة غوؿ -2
  .52-51، ص 2012، الجزائر، 03معة الجزائرواإلعالـ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، جا

 .  https://www.google.dz/search?q=، عمى الرابط:تونس خريطة -3

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ThwraTunis/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ThwraTunis/sec04.doc_cvt.htm
https://www.google.dz/search?q
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يا المسمموف قد فتح، و منذ عيد الفينيقييف في قرطاج عمى امتداد التاريخ س دورا ميماونكاف لت 
ندا قويا لإلمبراطورية الرومانية كانت القديمة" التي  "قرطجنة فتونس ىي دولة، ميالدي 7في القرف 
" جيوش قرطجنة ليغزو جنوب أوروبا ويمحؽ العديد مف اليزائـ عؿ"حنيب وقاد ،في أوروبا

 باإلمبراطورية الرومانية.
 إلى، 1574عاـالدولة العثمانية  إلىبدأ تاريخ تونس الحديث منذ انضماـ البالد التونسية ي

بعد ذلؾ بتصاعد الثورات  األمرتزامف و  ،1881تحت اسـ الحماية الفرنسية عاـ االحتالؿ الفرنسي
  يذكر في ذلؾ:و المطالبة باالستقالؿ 

  مة الشعبية ضد االحتالؿ الفرنسيانفجرت المقاو  1907في. 
 حتى أعمف  1952يب بورقيبة" في أعقاب الثورة المصرية ازدادت ىذه المقاومة بقيادة "الحب

  .1956عاـ استقالؿ تونس 
يقضي بإنشاء  1955في ديسمبرالباي صدر بورقيبة أمرا مف قبؿ اإلعالف عف االستقالؿ ا

صادؽ المجمس عمى إلغاء الممكية  1957جويمية  في، و منتخب إلعداد دستور لمبالد وطنيمجمس 
عالنيا جميورية مستقمة ، لتترسخ ىيمنة 1ار بورقيبة ليكوف أوؿ رئيس لتونسػ وتـ اختيفي تونس وا 

ثة عقود يخمفو بعد ثالو   –الحزب الدستوري الجديد  –حزبو عمى الدولة عف طريؽ  / القائدالحاكـ
، 2011يناير  14حتى  األحاديالذي استمر في الحكـ وفؽ نفس النيج ، بالتماـ الرئيس بف عمي

 سياسية.مف خالؿ انتفاضة شعبية دخمت بموجبو تونس مرحمة التعددية ال إسقاطوتاريخ 
 .14/01/2014التحول السياسي في تونس حدث ثانيا: 

ديف بف ابحدثا ىاما في التاريخ التونسي الحديث بسقوط نظاـ زيف الع 2011يناير 14شكؿ يـو    
 العالقة بيف الدولة نمط في سبيؿ تعديؿ ،عميؽ عمي ودخوؿ تونس في مرحمة تحوؿ سياسي

 بتجمياتيا القمعية إلى مرحمة أخرى يراد ليا أف يحكمياعالقات تحكميا السمطوية  مف والمجتمع،
  .العاـ وفؽ تجميات تعتمد عمى المشاركة الشعبية في إدارة الشأف عالقات ذات مضموف ديمقراطي

                                       
 ،نشر والتوزيع والترجمة، القاىرةلم أقالـنشر دار ، 1، ط2011ثورة  إلىقصة تونس منذ البداية ، راغب السرجاني -1

  .12، ص 2011



.2015 -2011في تونس  االنتقالي رمساال                            الفصؿ الثاني:       

 

85 
 

 فكانتاجتماعية واقتصادية،  ت ذات مطالبا" باحتجاجالتونسية ما يطمؽ عميو "الثورةبدأت 
المستوى المعيشي وتحقيؽ الحرية والكرامة لممواطف التونسي،  تتركز في تحسيف األساسيةالمطالب 

تجاوز الدوافع االجتماعية نحو المطالبة بتغيير النظاـ لتولكف بمرور الوقت تحولت ىذه االنتفاضة 
 كمية.السياسي 

تعود  الحركة االنتفاضية أف خمفياتمف خالؿ تتبع ودراسة الحدث التونسي القوؿ  ينبغيلكف و  
خصوصا  ،منذ االستقالؿ في جميع المجاالت المتبعةبالسياسات  مرتبطة تراكمات إلى أساسا

في  الفساد بالرغـ مف الصورة النمطية االيجابية لمنموذج التونسي انتشارو ترسيخ االستبداد السياسي 
التي أظيرت تغييرا في اتجاىات المجتمع نحو النظاـ  األولىلذا فالمؤشرات ، و المجاؿ االقتصادي

 2008في  لمنجمياالحوض ما يسمى انتفاضة مف الباحثيف انطالقا م ياسي يؤرخ ليا العديدالس
 .2011مطوي في النظاـ الس إسقاط إلىوصوال 

 مراحل التحول السياسي في تونس: -1
 كالتالي:، بف عميب اإلطاحة إلىوصوال  أساسيةمراحؿ  بأربع الحدث التونسي مر   أفيمكف القوؿ 

سنة : تمثمت في االحتجاجات التي ظيرت في منطقة قفصة المنجمية األولىالمرحمة  -أ    
نظرا لمبطالة  1984،2منذ ثورة الخبز سنة  اتسع نطاقياانتفاضة اجتماعية  أوؿباعتبارىا  ،20081

وعممت السمطات عمى  ة في الشركات العاممة في المنطقةالمستشرية وطرؽ التوظيؼ غير الشفاف
 3.بالعنؼ ه االحتجاجاتذى قمع
المناطؽ  المنتمية الىالتي تفجرت في منطقة سيدي بوزيد  لشرارةاتتعمؽ ب :المرحمة الثانية -ب

  .2010 ديسمبر17حرؽ نفسو يـو عمى  الشاب البوعزيزيأقدـ  مابعدوانتشارىا،الداخمية الميمشة 

                                       
ثورة تونس: األسباب، السياقات في )مجموعة مؤلفيف(،  ،العمق المدني والشعبي لمثورة التونسيةالمولدي األحمر،  - 1

  .134ص، 2012، 1، بيروت، الدوحة، طوالتحديات، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 بعد زيادة سعر الخبز 1984جانفي  ىي التسمية التي أطمقت عمى االضطرابات التي عرفتيا تونس في ثورة الخبز - 2

  والمواد األساسية.
، نشر المركز العربي لألبحاث صيرورتيا من خالل يومياتيابنية ثورة و  الثورة التونسية المجيدة:عزمي بشارة،  - 3

 .14 ص ،2012 ،1ط بيروت،الدوحة، ، اتودراسة السياس
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صفاقس،  فاضة الشعبية وىيدخوؿ مناطؽ ساحمية عديدة عمى خط االنت لمرحمة الثالثة:ا -ج
 وىو ما أعطى لالنتفاضة التونسية بعدا آخر دخمت فيو مرحمة الالتراجع. سوسةبنزرت و 

وتسبب بعد ذلؾ في  ،األحداثتمثمت في دخوؿ تونس العاصمة في  المرحمة الرابعة: - د
 2011.1 جانفي 14ببف عمي يـو  اإلطاحة

 االحتجاجية مف خالؿ:حركة لمإلى التطور الطبيعي ىذه المراحؿ يشير الباحث مف خالؿ 
  النظاـ بإسقاطمف حيث الفئات التي انضمت لممطالبة  :األفقياالنتشار.  
 :تطور المطالب مف مطالب اجتماعية واقتصادية بتحسيف مف حيث  االنتشار العمودي

المطمب السياسي برحيؿ النظاـ وعمى رأسو زيف العابديف بف عمي لتحقيؽ  إلىمستوى المعيشة 
 امة لممواطف التونسي.الحرية و الكر 

 الفواعل المؤثرة في المشيد التحولي التونسي.  -1
بنا الوقوؼ عند الفواعؿ  بجدربنظاـ بف عمي  اإلطاحةقبؿ التطرؽ لمعوامؿ التي ساىمت في  

والسمات العامة لممشيد التحولي، فقد كانت تونس مثاال لالستقرار السياسي والمجتمعي التي لـ 
عمى أسباب بقائيا،  أو ،تشيد اضطرابات كبيرة وعميقة في تاريخيا السياسي أثرت عمى بنية الدولة

غاية رحيؿ  إلىينة سيدي بوزيد ت في مدافمالحظة متأنية لممرحمة الممتدة مف بداية االحتجاج
توفر ل انظر  فئات المجتمع التي ساىمت في نجاح المسار،وتنوع تعدد  إلىيشير  ،نظاـ بف عمي

تحالؼ في فئات المجتمع غابت  والتي استطاعت إيجاد عمى ذلؾ، الكثير مف الظروؼ المساعدة
ما كالفواعؿ المؤثرة  أىـ برازإويمكف ، عنو الكاريزما القيادية وحضرت معو الفئوية والجماىيرية

 يمي:
 كانت لفئة الشباب المبادرة في تحريؾ شرارة االنتفاضة، انطالقا مف عامميف الشباب:فئة  -أ     

 عقود وىما: 5 استطاعوا مف خاللو كسر حاجز الخوؼ الذي فرضو النظاـ منذ أكثر مفأساسييف 
  والتيميش الذي عانت منو وخاصة البطالة اإلقصاء بدوافع محفزات : يتعمؽ األوؿالعامؿ

  .لدى الفئات المتعممة

                                       
 .134، ص مرجع سابق،  ةالمدني والشعبي لمثورة التونسي العمق، األحمرالمولدي  -1
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 يتعمؽ بقدرة الشباب التونسي عمى التكيؼ مع وسائؿ االتصاؿ الحديثة :العامؿ الثاني، 

مشاركة جديدة لـ تعيدىا  أنماط لتأسيس أداة إلىتحويميا مواقع التواصؿ االجتماعية، و  خاصة
 1".الماضية في تونس األجياؿ
مف و  مثمت القوى المجتمعية ،الشباب إلى إضافة النقابات العمالية والقوى السياسية: -ب     
لنجاح الحراؾ  لتي قادتالقاطرة ا، المحاميفنقابة االتحاد التونسي لمشغؿ إضافة إلى  أبرزىا

لـ تبد التي ة االتحاد دقياازدواجية المواقؼ بيف مف  فبالرغـ 2،الشعبي في إسقاط نظاـ بف عمي
كانت ليا قدرة عمى تنظيـ الكثير مف  النقابة إطارات أف إال ،أحداثموقفا واضحا مما يجري مف 

والى جانب  ،وىو ما كاف لو قدرة عمى تعبئة الجماىير ،الجيوية ومف مقراتالتظاىرات انطالقا 
النقابات العمالية كانت القوى السياسية دورا ميما في التعبئة الجماىيرية وىذا بالرغـ مف القمع 

  الممارس عمييا، واف تباينت المواقؼ مف دورىا في التحوؿ السياسي التونسي،
في الداخمية  األمفمؤسسة الجيش عمى عكس قوى ساىمت  دور المؤسسة العسكرية:  -ج     
 آمين محمدوفي ىدا الجانب حاوؿ الكاتب ف الوضع وتفادي االنييار الكامؿ لمدولة التونسية، تأمي

إجماؿ أسباب موقؼ  "المؤسسة العسكرية والثورة في الوطف العربي"في مقاؿ لو حوؿ  3حطيط
 الجيش التونسي بما يمي:

  الطائفية. أودرجة كبيرة الفئوية  إلىغيب فيو توطني و  أساسالجيش التونسي مبني عمى 
  منعيا مف االنتشارتجاوزت في وقت قصير قدرات الجيش عمى  التيتسارع األحداث و. 
  ،فرض النظاـلحجة لمتدخؿ  يمنو أنزع جعمو محايدا و ما بقاء االنتفاضة سممية بشكؿ تاـ. 

                                       
، مجمة السياسة الدولية، نشر التيميش الشامل: عوامل اندالع الثورة عمى نظام بن عمي في تونسكماؿ بف يونس،  -1

 .60ص ،2011، افريؿ 47، السنة 144والسياسية لألىراـ، القاىرة، مصر، العدد  مركز الدراسات اإلستراتيجية
 .61، صالمرجع نفسو  - 2

عميد ركن متقاعد، باحث استراتيجي، وأستاد جامعي في القانون. - 3  
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  خشية الجيش مف اندالع أعماؿ قتاؿ والتسبب بنشوء حركات مسمحة تعقد األمور في
 1ة.الساحة التونسي

مجموعة مف المالحظات حوؿ  إلىاألمر حيمنا ي أفيمكف حدث التونسي لا انطالقا مما كتب عف
 :تونسفي طبيعة التحوؿ السياسي 

 قر البطالة والف نتشاراالقتصادية نظرا الالدوافع االجتماعية و ب المتميز :الطابع االحتجاجي
الستبداد السياسي ل الرافضفيما بعد بالمطمب السياسي  وتداخمو ،خصوصا في المناطؽ الداخمية

  .الممارس عمى المواطف التونسي منذ االستقالؿ واقترانو بالفساد
 :في تطور  أساساتظير و ، صفة العفوية عمى الحدث التحولي التونسي ميزت العفوية

تطور  نظاـ، وكذاال بإسقاطالحركة االحتجاجية وانتشارىا مف حيث الفئات التي انضمت لممطالبة 
المطمب السياسي برحيؿ  إلىالمطالب مف المطمب االجتماعي االقتصادي بتحسيف مستوى المعيشة 

الشعار األبرز  الكرامة لممواطف التونسيالعابديف بف عمي لتحقيؽ الحرية و النظاـ وعمى رأسو زيف 
 2.الذي حممو المحتجوف

  :األمفقوبمت بالعنؼ مف طرؼ قوات  ف  ا  سممية و  في تونس االحتجاجاتكانت  السممية ،
تضييؽ الحركة االنتفاضية و  إلىالنضماـ الكثير مف فئات المجتمع  أساسيادافعا  األمرشكؿ ىذا و 

 3الخارج. أودائرة الخناؽ عمى النظاـ في مواجية المجتمع محميا 
  :تمكنت مف قيادة لـ يظير في االنتفاضة التونسية قيادة واضحة  غياب الكاريزمية

االحتجاج كاف منظما، فقد تشكمت  أف  النظاـ، بالرغـ مف  إسقاطنحو طير الشباب أوتالمجتمع 

                                       
، تحرير(يوسؼ صواني )  عبد اإللو بمقيز،، في الثورة  في الوطن العربيالمؤسسة العسكرية و آميف محمد حطيط،  - 1

نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف،  نحو خارطة طريق، الثورة واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي:
 .226-225. ص 2012، جويمية 1ط
االنتقاؿ الثورة و ، يوسؼ صواني ) تحرير( عبد اإللو بمقيز،في  الثورة التونسية والبناء الديمقراطي،مصطفى الفياللي،  -1

 ،2012، جويمية 1الديمقراطي في الوطف العربي:نحو خارطة طريؽ، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ط
 .321-320 ص
.60-55، مرجع سابق عزمي بشارة، -  3  
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 1ميدانييف وقيادات حزبية ونقابية نشطاء مف مجموعة مف الشباب مف األولىالقوى في الصفوؼ 
 ىو ما أدى إلى عدـ استئثار أو توجيو أي طرؼ لبوصمة التحوؿ. و 

  انتشارىاالمتتبع لممراحؿ التي جرت فييا الثورة التونسية يالحظ  الجيوية: غياباالنتشار و 
بوزيد، فدخوؿ المناطؽ في منطقة سيدي  بدأت أنياالتونسية بالرغـ مف  األراضيفي جميع 
التحولي وتحقيؽ اإلجماع الوطني المسار  إنجاح إلى أدى ،تونس العاصمة فيما بعدالساحمية و 

يمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ التجانس المجتمعي الذي و 2سية واالقتصادية.حوؿ دعـ المطالب السيا
كاف ف ا  تضرر كؿ فئات المجتمع و  أيضامف خاللو عف مشروع بناء الدولة في تونس و  نتج

 .السابقة لألنظمةت االستبدادية اسابدرجات متفاوتة مف السي
النتفاضة التونسييف ضد نظاـ حكـ  األساسيةاستيعاب الدوافع  فالرغبة فيكما تحدثنا سابقا  

يدفع الباحث إلى التعمؽ أكثر في الخمفيات السياسية  سنة في الحكـ، 23استمر أكثر مف 
ف الوصوؿ إلى ىذه المحظة ال يمكف فصمو عف السياؽ أإدراكا منو ب، االقتصاديةواالجتماعية و 

لى غاية سنة وطني و االستقالؿ ال مف بداية مرحمة ،ةالتاريخي لتطور الدولة التونسي ا وىذ 2011ا 
 .مف خالؿ ثالثية الكرامة، الحرية والعدالة .طبيعة عالقة الدولة بالمجتمع باستكشاؼ

  .وعالقتو بالمجتمع النظام السياسي المطمب الثاني:

بصفة  تتجسد ه المتغيرات ىو طبيعة سموؾ النظاـ السياسي اتجاه المجتمع، "فالدولةأولى ىذ
عالقة الموجودة بيف ال الؿ ىدهمف خ3،"النظاـ السياسي الذي حكميا ويعبر عنوورسمية في  عممية

عقود  5 النظاـ السياسي والدولة، يبحث ىدا المطمب في أداء النظاـ السياسي التونسي عمى مر  
ومف خالليا الدولة واستكشاؼ طبيعة العالقة التي حكمت توجياتو اتجاه المجتمع،  إدارةفي 

 الحرية والكرامة.  مطالبستعطي لمباحث قدرة عمى فيـ سياؽ تأثير العامؿ السياسي في رفع 

                                       
. 74ص  ،سابؽ مرجع التونسية: أين الفارق؟ الديمقراطية التجربة نجاح ،محمد سي بشير -  1  
.128 -126، ص مرجع سابق ،العمق المدني والشعبي لمثورة التونسية ،األحمرالمولدي  -  2  
مرجع ، السياسي واإلصالحالقومي  األمنمستقبل المممكة العربية السعودية من خالل مدخمي محمد سي بشير،  -3

 .45-44، ص سابق



.2015 -2011في تونس  االنتقالي رمساال                            الفصؿ الثاني:       

 

90 
 

 ما بعد االستقالل:بناء الدولة  مشروع : بورقيبة وأوال
مف خاللو النظاـ السياسي و  بناءفي  المحوريالدور  التونسية،لعب الجيؿ األوؿ مف النخب     

حركة التحرر التونسية المتمثمة ل  ، فمف خالؿ قيادتوفي تونس االستعمارالدولة ما بعد مؤسسات 
 إلىاستطاع الحبيب بورقيبة االستناد  ،1956في الحزب الدستوري الحر إلى حالة االستقالؿ عاـ 

مرحمة  وكجميع الدوؿ العربية التي خرجت مف 1،الوليدةبناء الدولة في عممية  "شرعية ثورية"
ارؼ عمييا في تمؾ الفترة مف خالؿ بورقيبة عف بعض التقاليد التي كاف متع االستعمار لـ يخرج

 بنى معالمو في الحكـ "بورقيبية"ومف ثـ فمشروع  فرض النخب الثائرة نفسيا كقائد لمدولة والمجتمع،
حديث  نموذجحاوؿ مف خاللو بناء  فؽ تصورو  ،ا السياؽذىمف  اانطالق األساسيةوتصوراتو 

 :في النقاط التالية ذكرها ما سنحاوؿ ذوى ،منفرد عف السياؽ العربية السياسية لممجتمع والثقاف
 : وفق منظور غربي ثقافيمشروع    -1

بالتركيز عمى المنظومة ة التونسيوالثقافة التحديثية لممجتمع  أفكارهانطمؽ بورقيبة في تطبيؽ 
المجالس الثورية  إلىالتي استندت  األخرىدوؿ العربية عمى خالؼ الكثير ال، القانونية والدستورية

باعتبارىا المدخؿ  ،عمى تفكيره ةسيطر مكانت الفكرة الثقافية  لكف بالرغـ مف دلؾو  2البالد، إدارةفي 
لزامية إعادة بناء المجتمع،المركزي في  نحو وضع جديد متقدـ  تعديؿ وتنقية المنظومة القيمية وا 

وفؽ تصورات النظرية النماذج الغربية، تقترب مف  التونسي نحو تمثالث عيتجو مف خاللو المجتم
 إلىالغرب  أوصؿ الذيتسمؾ مجتمعات العالـ الثالث نفس المسمؾ  أفالتي ترى ضرورة  ،التحديثية
 اتخذلؾ ذ، وبناءا عمى ...عمف خالؿ العممانية والتصني المجتمعات المتقدمة والراقيةمصاؼ 

  :أىدافولتحقيؽ  اإلجرائيةوالخطوات  اإلجراءاتبورقيبة مجموعة مف 

                                       
1 - mohammed kerrou, Tunisie : révolution et transition politique ou le conflit de trois 
légitimités, p125-126    , Annuaire de IEMed de la méditerranée ; 201 2 sur le site : 
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/qm-16- 
originals/kerrou_tunisie %20revolution%20et%20transition 
%20politique%20ou%20le%20conflict%20des%20trois%20legitimites_qm16.pdf 

  ،.مرجع سابقعز الديف عبد المولى،  - 2
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ر في بوادر ومؤشرات التفكي أولىوؿ أف يمكف الق تصفية البنية اإلسالمية:العممانية و إرساء  -أ
ه الترتيبات ذيبات لرحيؿ االستعمار الفرنسي، ىالوضع الجديد لمبالد التونسية كاف في سياؽ الترت

أساسا حوؿ المسمؾ  ،الصراع ضد االستعماراستراتيجي بيف نخبيا التي قادت  كانت مدخال لصراع
 :شمؿ خياريف سياسييف حضارييف الذيو المستقبمي لمدولة التونسية 

 
  الغربي. -الخيار العممانيتمثؿ في  األوؿ 
 1.العروبي اإلسالميالخيار في  تمثؿ الثاني 
في نقطة  بالتفصيؿ)سيتـ تناوؿ الصراع  يمثمو بورقيبة الذيأنصار الخيار األوؿ وبعد انتصار  
مشروعيا المبني عمى التصورات العممانية إلى تطبيؽ  المسيطرة عمى الحكـجأت النخبة ل ،(موالية
ثقافة الفرنسية يصفو الكثير بالمتعصب لمفالحبيب بورقيبة  ،تسيير شؤوف الدولة والمجتمع في
حاوؿ بناء دولة تونسية عممانية عمى غرار ما فعمو مصطفى كماؿ أتاتورؾ  ، فقدلطرح العممانيوا

مشروعو الحداثي ىو نسخة مطابقة لمطرح العمماني  أف" ففي احد خطبو صرح 2في تركيا،
في ف .اإلسالمي -بالقطيعة مع الموروث الحضاري العربي إالالفرنسي، فالحداثة بحسبو لف تتحقؽ 

التمكيف  إلىبو  أدى، وىو ما 3"رجعيا ال يضمف لممجتمع أي تقدـ ي تعميماالزيتون كاف التعميـ رؤيتو
 لمشروعو مف خالؿ:

  وتأسيس الجامعة التونسية الحديثة مف خالؿ .1691إغالؽ جامع الزيتونة في تونس عاـ 
 عممنة التعميـ وتوحيده.

 لغاءالمحاكـ الشرعية  إلغاء  الديواف الشرعي وتوحيد القضاء التونسي. وا 

                                       
نشر مركز الدراسات السياسية مجمة رؤية تركية،  والماالت، الجذور، الشأن الديني في تونس: عمي بف محمد الصولي - 1

  .103، ص 2014 ، ربيع3، السنة1اسطنبوؿ، تركيا، العدد واالقتصادية واالجتماعية )سيتا(،
الثورة عمى دولة االستقالل، وماىية التحول الديمقراطي  في الفكر اإليديولوجي التونسي المعاصر: سييؿ الحبيب،  - 2

، 6العدد  ،بي لألبحاث وتحميؿ السياسات، قطر، مجمة عمراف، نشر المركز العر جذور الدولة في المسار االنتقالي الحالي
 42c8-aa77-http://www.dohainstitute.org/file/Get/29f48402-الرابط:، عمى 3-2، ص2013خريؼ 

5ae3fbba7cf0.pdf-b53e ،  2014 -12 -6تـ االطالع عميو في. 
.104، صسابق مرجععمي بف محمد الصولي،  -  3  

http://www.dohainstitute.org/file/Get/29f48402-aa77-42c8-b53e-5ae3fbba7cf0.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/Get/29f48402-aa77-42c8-b53e-5ae3fbba7cf0.pdf
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  الشرعية الموقوفة واألحباش األوقاؼكؿ حؿ. 
 1القرآنية.قانوف بحظر الحمقات  إصدار 
 بورقيبة، حيثكانت لممرأة وضعا خاصا بالنسبة لمجمة األحوال الشخصية وتحديث التعميم:  -ب
 ،بموجبيا مجموعة مف اإلجراءات لصالحيا ، قرر1699صدر مجمة لألحواؿ الشخصية في سنة أ

 قراراتو:برز أومف  2البمداف العربية، يبالنسبة لمثيالتيا ف اعتبرت وضعا متقدما
  1957 سنة بعد االستقالؿ فيوالذي صدر  ،ممنوعا قانونااعتبار تعدد الزوجات. 
  اإلسالمية األحكاـىو ما يخالؼ و يجيز التبني  1958سف قانوف في. 
 طمب الطالؽ بالمساواة.في المرأة كما رجؿ لم أعطى الحؽ 
 قرارسنة  17 ػػسف الزواج ب تحديد  3.اإلجياضحؽ  وا 
سف بورقيبة قانوف إلصالح التعميـ صدر فقد  ،مشروعو أىمية فيمف جانب أخر كاف لمتعميـ و 
وقد حدد أىدافو األساسية في إنشاء مدرسة عصرية جديدة ومجانية في متناوؿ  1959سنة 

عمى النمط حديثة جامعات أنشأ مف خاللو و  الجميع، كمدخؿ لتحديث الثقافة وتكويف جيؿ متعمـ.
 4الغربي .

 :تكريس السمطويةمعاداة الديمقراطية و  -2
الكامؿ  االنفرادعرفت شيدت تجربة تحديث الدولة في تونس تعثرا في البعد السياسي، حيث    

 القيـ  عدالبورقيبة بالحكـ، فالمشروع التحديثي لبورقيبة أخذ كؿ القيـ االجتماعية والثقافية الغربية ما 
  القيـ السياسية المبنية عمى الديمقراطية والحريات، حسب تعبير الدكتور عزمي بشارة  في كتابو

                                       
.18، ص سابق مرجعراغب السرجاني،  -  1  
نشر العربي، مجمة المستقبؿ  ،عثرمسار متديمقراطية في تونس: ىاجس متأصل و ، التجربة الرنا العاشوري السعدي -2

 عمى الرابط: ،7، ص2015، افريؿ434العدد مركز دراسات الوحدة العربية ،
 /www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_434_rana_al3ashori_als3di.pdf:/ http  ،

   .2014-11-12تـ االطالع عميو في 
.23-22ص  مرجع سابق، ،يراغب السرجان - 3  

  10-9، ص سابقمرجع رنا العاشوري سعدي،  - 4
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لة الحداثة أيحمؿ توجيات الحبيب بورقيبة في مس األمرىدا  إطارفي و  ،"الثورة التونسية المجيدة"
أسقط مف ف"مارس القيـ الفرنسية الحداثية بفيـ تسمطي لمعممانية،  انو بقولووالعممانية والديمقراطية 

 ويمكف بياف ذلؾ مف خالؿ ما يمي:، 1لمحداثة"ضيؽ خالليا مسألة الديمقراطية لصالح مفيـو 
  اعتمد بورقيبة نظاـ الحزب الواحد بقيادة الحزب الحر الدستوري بعد  1963في سنة

 محاولة انقالبية فاشمة ضده.
  السمطة عمى البالد. قبضة أدى إلى تعزيزما  ةسياسة اقتصادية اشتراكيانتياج 
  في واليتو عف الحزب األوؿىو المسؤوؿ  الواليجعؿ بالدولة /الحزبتكريس نظرية. 
  مبدأ الرئاسة مدى الحياة تـ تعديؿ الدستور لضماف 1975في. 
 الوزير األوؿ مف الخالفة اآللية لرئيس الجميوري فيما تبقى مف المدة النيابية  تمكيف

 2واستبعاد أي دور لمسمطة التشريعية بعدما كانت مف صالحياتيا بموجب الدستور.
 إقصاء القوى المضادة: -3
المجتمع ي في إطار تكريس النمط السمطوي كفمسفة حكـ بالنسبة لبورقيبة قائمة عمى التحكـ ف   

توجيات إيديولوجية مختمفة  وزت مجموعة مف الحركات السياسية ذ، بر وفؽ عالقة سمطوية
 .ية وبعدىا حركة االتجاه اإلسالميالحركة اليوسف خاصة ،تصارعت مع نظاـ بورقيبةعارضت و 

 يدخؿ ىدا األمر في إطار الصراع حوؿ الخيارات األساسية الصراع مع الحركة اليوسفية:-أ    
بعد سابقا، ف إليوتطرقنا  الذي لتونسية الستكماؿ بناء مشروعيا لمدولة الحديثة بعد االستعمارلمدولة ا

تفجر صراع دموي بيف ، 03/06/1955الفرنسي في  مستعمرتوقيع وثيقة االستقالؿ الداخمي مع ال
 التونسية:جناحيف في الحزب الدستوري الحر والذي قاد الحركة الوطنية 

  يؤيد فكرة المرحمية، أي مف االستقالؿ جو عمماني تغريبي بقيادة بورقيبةجناح ذو تو 
 الداخمي الى االستقالؿ الكامؿ عف االستعمار الفرنسي.

                                       
 .55، ص سابقمرجع عزمي بشارة،  - 1
رة ثو ، في مجموعة مؤلفيف ،مجراىااألحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورىا في الثورة و عبد المطيؼ الحناشي،  - 2

  .234ص ،2012، 1ط ة السياسات،بيروت،العربي لألبحاث ودراس، نشر المركز األسباب والسياقات والتداعيات تونس:
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 دة أمين عام الحزب "صالح بن يوسفبقيا إسالمي –ذو توجو عروبي جناح آخر" 
وجوب استكماؿ العمؿ المسمح حتى ترضخ فرنسا  ىكاف ير و "، مو "اليوسفيةفسميت الحركة باس

 .لشرط االنسحاب الكامؿ
 أشير وحسمو في النياية بورقيبة لصالحو، ما مكنو مف تصفية معارضيو 6امتد الصراع لمدة    

 والييمنة عمى الدولة ومعالـ بناء مشروعيا السياسي والثقافي واالقتصادي وفؽ نظرة متأصمة في
 1 الغربي.النموذج الحداثي 

 ظيرت حركة االتجاه اإلسالمي مف االستقالؿ، ةسن 20مف  أكثربعد  :اإلسالميين إقصاء -ب   
مف  2،كؿ مف راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو أسسياالتي تشكمت في بداياتيا كحركة دعوية 

والتي كانت ، وفؽ نظرة إسالمية برنامج يحاوؿ التكيؼ مع التنظيـ المعاصر لمحياة السياسية خالؿ
وسمخ المجتمع مف  روع االستعماري والتيار التغريبيتنظر لدولة بورقيبة مف منظور االمتداد لممش
قصاءقمع و ىويتو الحقيقية، وىو ما أدى ببورقيبة إلى  انطالقا مف  3واعتقاليـ في السجوف قادتيا ا 

 لمدولة التونسية القائـ. المتعارضة مع المشروع المتصور الظاىرة الدينية في المجتمع إقصاءفكرة 
ومف ثـ يمكف القوؿ إف مشروع بورقيبة في بناء الدولة تركز أكثر في محاولتو الجاىدة في     

 أفقي، مف خالؿ التغيير إطار في ومنظومتو القيمية المجتمعية تعريؼ الشخصية التونسية إعادة
تعريؼ  إعادةأي  ،الشخصية مثال، دوف االقتراب مف المستوى العمودي األحواؿلمنظومة  الجذري

ة المواطف قدر تفعيؿ عمؿ النظاـ السياسي و  آلياتتغيير العالقة بيف الدولة والمجتمع مف خالؿ 
 المشاركة الديمقراطية والتخمص مف شخصنة السمطة.التونسي عمى 

 :ترسيخ السمطويةبن عمي و  رئاسةا: نيثا

                                       
.4، ص مرجع سابقسييؿ الحبيب،  -  1  
  2 كاف راشد الغنوشي أستاذا لمفمسفة وعبد الفتاح مورو عمؿ كمحامي. - 
مجمة عمراف لمعمـو االجتماعية  ،اإلسالميون في تونس وتحديات البناء السياسي واالقتصادي لمدولةأنور الجمعاوي،  -3
  .159، ص2013، ربيع 1د، المجم4العدد لدوحة، بيروت،اإلنسانية، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، او 
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 1987بف عمي سنة زيف العابديف بعد مرض بورقيبة واستخالفو "اآللي" مف طرؼ رئيس وزرائو   
 إطارفي  نشأبدأ الجيؿ الثاني مف النخب التونسية والذي 1،فيما يسمى باالنقالب الطبي في تونس

ف   ،النظاـ السمطوي لبورقيبة في قيادة الدولة بإستراتيجية مغايرة لسمفو االتجاه السمطوي اتفقا في  وا 
مصادر شرعية جديدة تختمؼ عف الشرعية  في االرتكاز عمىبف عمي  فقد انطمؽ  .لنظاـ الحكـ
 "  في إطار "الشرعية الدستورية ىا، ووجدفارؽ الجيمي بينيمالما استند إلييا بورقيبة، نظر الثورية التي 

  يمكف إبراز آليات عمؿمف خالؿ عممية إصالح سياسي متحكـ فييا أي "ديمقراطية ىجينة"، و 
 النظاـ السمطوي التونسي في عيد بف عمي وفؽ ما يمي:

 :الشرعية الدستورية إطارالسمطوية في  -1
تونس مف  إنقاذعمى عف عزمو  لألمة األوؿفي خطابو  أعمف الحكـ إلىبف عمي  بمجيء 

وضع برنامج يسمح ورثو عف سمفو الحبيب بورقيبة، مف خالؿ  الذي االنييار السياسي واالقتصادي
 تضمنت ما يمي: اإلصالحية القراراتمجموعة مف  صدرأف، باالنفتاح عمى المجتمعلمدولة 
 المساجيف التونسييف. أالؼعف  1988عفو عاـ سنة  إصدار 
 مف الدولة.أمحكمة  إلغاء 
 القوانيف.المجمس الدستوري ليتولى مراقبة دستورية  حداثاست 
 الرئيس مدى الحياة مبدأ إلغاء. 
  أحزاب. 6 إلىالمعارضة المعترؼ بيا  األحزابارتفاع عدد 
 دخوؿ المعارضة و  -سابقا اإلسالمياالتجاه  –ابات ومشاركة حركة النيضة فييا انتخ إجراء
 2البرلماف. إلىمرة  ألوؿ
خذ باألسموب أ  " ىجيفبناء نظاـ سياسي "تمييدا لىذه اإلجراءات  لكف بمرور الوقت كانت     

 مف خالؿ:السمطوي ذو الواجية الديمقراطية الشكمية، حيث كرس بف عمي نظاـ رئاسيا سمطويا 
                                       

 ، في )مجموعةكانون الثاني/ يناير 14منظومة التسمط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة لطفي طرشونة،  - 1
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت،  نشر ثورة تونس: األسباب السياقات والتحديات،مؤلفيف(، 

 . 52 -47ص ، 2012، 1ط

 .52 -47، ص نفسو السابق  المرجع - 2



.2015 -2011في تونس  االنتقالي رمساال                            الفصؿ الثاني:       

 

96 
 

 .تحكـ السمطة التنفيذية المتمثمة في شخصو في القرار في تونس 
 .الدور الشكمي لممعارضة في البرلماف نتيجة تحكـ الحزب الدستوري في نتائج االنتخابات 
 لعدة مرات.كيف بف عمي مف الترشح مالمادة المتعمقة بتحديد العيدات لت تعديؿ 

اإلصالحية في  هعودو  عمى الحكـ "رئيس مدى الحياة" وانقالب ىذه المسائؿ جعمت بف عمي يؤسس
 1بداية حكمو.

 :القمع السياسي-2
 "بظممو" بيف يعدؿ نجح في أفنظاـ بف عمي  يعتبر الكثير مف الدارسيف لمشأف التونسي أف    

ولكف كانت حركة  طواؿ فترة حكمو، بغض النظر عف توجياتيا، 2جميع النخب التونسية المعارضة
بف عمي في نفس سياسة  نظاـ ، حيث استمراألكثر تعرضا لمقمع اإلسالميذو التوجو النيضة 

بورقيبة في قمع الظاىرة الدينية في المجتمع ومحاولة كبح انتشارىا خاصة مع التحوالت التي ميزت 
اإلسالمي" ه الورقة لتخويؼ المجتمع مف "الخطر ذى واستعمالو تياالسوفيالعالـ بسقوط االتحاد 

غيرت اسميا إلى والتي  اإلسالميفحركة االتجاه  ،نظامو عمى البقاء في السمطة لمحفاظ عمى قدرة
سياسي في بداية عيد بف اف استفادت مف االنفتاح المؤقت لمنظاـ الو ، 1989"حركة النيضة" عاـ 

 فقد:حممة قمع واسعة  عمييا شفو سرعاف ما ن  أ عمي، إال  
 وصؿ عدد السجناء مف أعضائيا والمتعاطفيف معيا نحو ثالثيف ألفا.  
  قياديا وعضوا في الحركة بأحكاـ  256عمى  - 1992أوت  -عسكرية المحكمة القضت

 .قاسية وصمت إلى السجف مدى الحياة
 عدد مف قياداتيا إلى الغرب واستقروا ىناؾ سنوات طويمة كما حصؿ مع الغنوشي  جأل

 3الذي طمب المجوء السياسي في بريطانيا.
 :يالواقع التونسما يمكف قولو مف خالؿ تحميؿ 

                                       
.25-23، ص سابقمرجع رنا العاشوري،  -  1  
.75، ص مرجع سابق، التونسية: أين الفارق؟الديمقراطية التجربة نجاح  محمد سي بشير، -  2  
.160، صمرجع سابق اإلسالميون في تونس وتحديات البناء السياسي واالقتصادي لمدولة، أنور الجمعاوي، -  3  
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  بقيادة بورقيبة والجيؿ الثاني الممثؿ في زيف العابديف بف عمي استندا  األوؿكال مف الجيؿ
ولكف غاب عنيما المشروع  العمماني، الغربي لفكرعمى ا والمجتمع في مشروعيما لبناء الدولة

 ، الحكـلمفمسفة الغربية في  األساسيالسياسي الديمقراطي، المحور 
   ب أي دور الرئيسية لفرض مشروعيما في غيا األداة ؿ  تكريس السمطوية ومراقبة المجتمع مث

 وبروز معالـ قيادة جديدة، مف خالؿ المنع التاـ لدوراف النخب  المشاركةفي  لممجتمع ونخبو
 وقد كانت شعارات ،االنتفاضة ضد نظاـ بف عمي المحفزات األساسية الندالعالسياؽ  وفر 

المجتمع اتجاه  عف تغير في توجيات التنوسي تعبر في المخياؿ الجمعيالحرية والكرامة المرفوعة 
 بعقد اجتماعي جديد. السمطوية، العالقة ديؿتع إعادةمف اجؿ  عمميا، النظاـ السياسي

 .ة التونسيةقتصادياال-ةاالجتماعيالبنية المطمب الثاني: 
تي مكنت لاقتصادي في توفير المحفزات ا -سيومؿ السو االع دور إلىا المطمب ذيتطرؽ ى

مف خالليا  ترفعشعارات اجتماعية واقتصادية  إطارالمجتمع التونسي مف التعبير عف نفسو في 
لمناطؽ ه االنتفاضة مف اذكانت داللة انفجار ىو  ،والعدالة االجتماعية العيش الكريـلب طام

كيؼ أدى النموذج االقتصادي واالجتماعي  أف نبيفلؾ، ومف ثـ سنحاوؿ ذكبر دليؿ عمى أالداخمية 
 عف المشيد التونسي. عديدة اتو لسن بمجتمعي غا انفجار إلىالتونسي 

 :ةالتونسي ةاالقتصادي ةنيبلا: أوال
  ىيكمية االقتصاد التونسي: -1

ارتباطا  السياسي في تونسترتبط الخمفية االقتصادية واالجتماعية لموضع الذي سبؽ التحوؿ 
 ىي:و  2010إلى غاية  عمييا االقتصاد التونسي منذ االستقالؿ وثيقا بثالث مراحؿ مر  

قواعد النظاـ  بإرساءوتميزت  ،1970غاية سنة  إلىامتدت مف االستقالؿ  :األولىالمرحمة  - أ
 الخارج.التنمية مع انفتاح عمى  تعزيز دور الدولة فيو االشتراكي 

انفتاحا  المرحمة شيدتغاية نياية عيد بورقيبة و  إلى 1970مف امتدت المرحمة الثانية: - ب
 .1983ثورة الخبز عاـ أىميامف االحتجاجات الشعبية  عددبيف الجيات و  عرفت اختالال اقتصاديا
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ببرنامج  الذي جاءو ، 2011جانفيإلى  1987مف الممتدة مرحمة بف عمي  المرحمة الثالثة: - ج
 مف خالؿ: 1اقتصاد السوؽ آليات إلىاقتصادي يستند 

  التجارة الخارجيةو  واألسعارتحرير االستثمار. 
  صرفي لتحفيز واستقطاب االستثمارالمالقطاع البنكي و  يرتطو. 
 2منظمة التجارةو  توسطيةلم الشراكة في يانخراطاب في االقتصاد العالميتونس قتصاد ا دمج 
تمكف االقتصاد التونسي مف خالؿ ىده المراحؿ مف بناء ىيكؿ يرتكز عمى  اإلطارفي نفس و 

 في مقالوسي بشير  محمد الدكتور إلييمايشير ، إليواالرتكاز بالنسبة  أعمدة مثالقطاعيف رئيسييف 
 ىما :و حوؿ التجربة الديمقراطية التونسية، 

 :لمعممة الصعبة، فتونس صنفت مف بيف  األساسيحيث يعتبر المصدر  القطاع السياحي
  الوجيات السياحية خاصة في المنطقة المتوسطية. أفضؿ
  عمى  أكدت وخدماتيةمف خالؿ بناء شبكة صناعية  :المتوسطةقطاع المؤسسات الصغيرة و

 مما يسيؿ عممية استقطاب ، النسيجخصوصا تفوؽ النموذج التونسي في تكويف اليد العاممة 
 3ارجية.االستثمارات الخ

قدرتو  ، مف خالؿيالتونسالرئيسي في بناء صورة نمطية عف االقتصاد  يف القطاعيف الدوريذكاف ل
 عمى بناء نموذج اقتصادي ايجابي في سياؽ إقميمي يتميز بسيطرة فكرة اقتصاد الريع وبالخصوص 

 جيرانيا في الجزائر وليبيا.
 تطور االقتصاد التونسي:  -2

حقؽ االقتصاد التونسي مجموعة مف األرقاـ االقتصادية أعطت صورة  يده الديناميكية،تبعا ل
 نمطية عمى نجاح التجربة االقتصادية في تونس مف خالؿ:

                                       
: األسباب ثورة تونس، في )مجموعة مؤلفيف(، االجتماعية–قراءة في الخمفيات االقتصادية الثورة التونسية:وليد حدوؽ،  -1

 .89-88،ص2012، 1، بيروت، طةالسياقات والتحديات، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوح
ثورة ، )مجموعة مؤلفيف(، فيفي تونس: قراءة سوسيولوجية االجتماعية لمثورةالخمفية االقتصادية و عائشة التايب، -2

  2012 ،1بيروت، ط، نشر المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، تونس: األسباب السياقات والتحديات
  .59-58ص 
.74ص  مرجع سابق،، ، نجاح التجربة الديمقراطية التونسية: أين الفارق؟محمد سي بشير -  3  
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 2010بالمائة سنة  3.8 ػبقدرت  ةنمو حقيقي ةتحقيؽ نسب. 
  بالمائة مف الناتج الوطني الخاـ 40انخفاض الديف العاـ إلى. 
 بالمائة مف الناتج الوطني الخاـ 1.3العجز في الميزانية إلى  تراجع معدؿ. 
 متوسطية.ال  ف دوال سنويا في إطار الشراكةمميو 100ب مف إعانات اؽ تقدر االستفادة 
 1وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. االستثمارات الغربية خاصة في قطاع السياحي 

 . 2011و 1995لمسجمة بيف فترتي ا معدالت النمو التونسية يو يوضح المنحنى التال

 
 20112-1995تطور نسبة النمو في تونس منحنى بياني يظير : (2) شكلال

 

 يخفي الواقع التونسي جممة مف األرقاـ،لكف رغـ النجاح االقتصادي التي تمثمو ىذه و   
مكف لـ يتالتي األزمات والصعوبات االجتماعية و  مر شعبي مف خالؿذلت سبباالسمبيات كانت 

                                       
  74، ص المرجع نفسو-  1

3- Hafedh Zaafrane , Les défis économiques et sociaux de la démocratie naissante en 
Tunisie, quel rôle pour l’Union européenne ?, p 5, sur le site: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Document_de_travail_par_Hafedh_Zaafrane.pdf,  

 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Document_de_travail_par_Hafedh_Zaafrane.pdf
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التونسي  موذج" بالنالدولية"إشادة المؤسسات  عمى الرغـ مفإخفائيا مف النظاـ التونسي 
 ، ومف أىـ ىذه السمبيات:االقتصادي

 .سيطرة فئة قميمة عمى مفاصؿ االقتصاد المنتفعة مف النظاـ السياسي 
 والتكنولوجيافائدة في تحويؿ المعارؼ  وموارد قميمة  ذاتيد في قطاعات دالتخصص الش. 
  باألزمات التأثر، ومف ثـ األوروبيىي االتحاد التونسي نحو سوؽ واحد و  النموذجتبعية 

سمبية عمى  أثارالعالمية التي كانت ليا  األزمةالمصاحبة لو، وىنا نتحدث بالخصوص عف 
 1المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.قطاعي السياحة و 

 :ةالتونسي ةاالجتماعي بنيةالثانيا: 

 محددات البمد،  إبرازفي  ساىماعامميف  إلى اإلشارةعند الحديث عف تونس يمكف 
  ا.قتصادي مثمما تحدثنا عنو سابقالنمو االمعدالت : األولالعامل 
  أكثرقدرة الدولة عمى تعميـ التعميـ وتطويره ليصبح المجتمع التونسي مف  :الثانيالعامل 

تنمية العقؿ النقدي "ا ما ساىـ في ذ، وىلتعميـالمجتمعات العربية تصنيفا في مستوى جودة ا
 .حسب تعبير الكاتب مصطفى الفياللي 2" اإلدراكي
، ويفسره مف تحقيؽ مستويات جيدة في الشغؿ والفقريف العامميف لـ يمكف ذاجتماع ى ولكف
حقؽ "التنمية دوف  الذيالتونسي  النموذجالمظاىر السمبية في  بأحدسي بشير  دمحم األستاذ

 األولىبيف الجيات، ما جعؿ تونس تسير بسرعتيف  التنموي لمتفاوت، نظرا "التطور إلىالوصوؿ 
ا ما ذوى 3،"أخرىسرعة التيميش والفقر في مناطؽ بمعينة، والثاني  باتجاه التنمية في مناطؽ

مواضيع البطالة والفقر والتفاوت الجيوي كمدخؿ  إلى اإلشارةخالؿ مف  أكثرسنحاوؿ توضيحو 
 عمى النظاـ وتغييره. رئيسي لمؤشرات االنتفاضة

 :في تونس البطالة -1
                                       

76. ص مرجع سابق ،؟الفارق أيننجاح التجربة الديمقراطية التونسية: محمد سي بشير،  - 1  
.311، صمرجع سابقمصطفى الفياللي،  -  2  
.77مرجع سابؽ. ص  الفارق؟ أيننجاح التجربة الديمقراطية التونسية: محمد سي بشير،  -  3  
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 لمبطاليف كمايمي:مرتفعة بالنسبة  أرقاما 2007التشغيؿ عاـالتونسي حوؿ السكاف و  اإلحصاءجؿ س
 410مقارنة بعاطؿ  ألؼ 522.4 أي بالمائة 14.7ب قدرت نسبة العاطميف عف العمؿ 
 1.بالمائة 2.3نسبة  2000و 2004بيف  لمبطالةلتطورية تمثؿ النسبة او  1994في سنة  ألؼ
  127.7تمثؿ فئة حاممي الشيادات العميا الفئة األكثر تضررا مف ىذه الظاىرة حيث بمغوا 
 20072سنة  بالمائة 102.3مقارنة ب  2008-2007عاطؿ الفترة مف  ألؼ

 الجدوؿ التالي نسب العاطميف عف العمؿ في تونس وفؽ المستويات التعميمية. ويوضح

 2007.3-1994 وفق المستويات التعميمية فنسب العاطمين عن العمل جدول يوضح  :(3) الشكل
 المستوى التعميمي 1994نسبة البطالة سنة  2007نسبة البطالة سنة 

 المستوى التعميمي المحدود يذو  بالمئة25 ةبالمائ 2

 نوياالث يالتعميمالمستوى  يذو  ةبالمائ 24 ةبالمائ 40

 المستوي التعميمي العالي يذو  ةبالمائ 02 ةبالمائ 20

ما يمكف استخالصو مف ىذا الجدوؿ أف نسب النمو التي حققيا االقتصاد التونسي لـ تكف كافية 
حد النماذج السمبية لمنموذج أمثؿ  ما ىوو المتصاص المعدالت العالية لخريجي الجامعات 

 الخريطة التالية: وضحوطقي فيمكف أف تاالقتصادي التونسي. أما توزيع البطالة وفؽ التقسيـ المنا

 20044نسبة البطالة حسب المناطق التونسية سنة مثل خريطة ت :(4) الشكل

                                       
181 -178، ص مرجع سابقعزمي بشارة،  -  1  
.185ص  ،نفسو المرجع -  2  

3 - Hafedh Zaafrane ,opcit , p2. 
4  -  ibid, p2. 
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في توزيع البطالة في تونس، وارتكازىا في المناطؽ  لجيويا ؿتؤكد ىذه الخريطة عمى االختال 
الداخمية وعمى الحدود مع الجزائر، والتناقص المسجؿ في المناطؽ الساحمية وىو ما يعبر فعال عف 

 تفاوت تنموي وجيوي في البالد التونسية. أزمة
 :في تونس الفقر والتفاوت الجيوي -2

تصادي واالجتماعي لمدولة التونسية مف أكدت اإلحصاءات الرسمية عمى تحسف الوضع االق
 خالؿ نشر الكثير مف األرقاـ الدالة عمى ذلؾ ومف بينيا مثال:

  2006دينار سنة  4000إلى  1986دينار سنة 960تضاعؼ الدخؿ الفردي التونسي مف 
 وىو ما يمثؿ تطور ممحوظ في القدرة الشرائية.

 2007بالمائة سنة  3.8إلى غاية  1986بالمائة سنة  7.7الفقر مف  تراجع مظاىر. 
  في المجتمع التونسي. 2007بالمائة سنة  80توسع دائرة الطبقة الوسطى إلى غاية 
  2007.1سنة عاـ  74ارتفاع آمؿ الحياة إلى 

                                       
200-199ص ،المرجع السابق ،عزمي بشارة -  1  
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ف دعمتيا بعض التقارير الدولية مثؿ تقرير التنمية البشرية و  ىذه األرقاـ الصادر عف  2010ا 
البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة والذي"صنؼ تونس مف بيف الدوؿ السبعة والتي حققت التقدـ 

، فقد شكؿ الواقع االجتماعي مف 1"2010-1980ة بيف فترتي األسرع في دليؿ التنمية البشري
التفاوت الجيوي التونسي الجانب السمبي في المشيد التونسي بالرغـ مف لة و نتشار البطاخالؿ ا

اإلشادة الدولية، فبعد رحيؿ الرئيس بف عمي كشفت السمطات المؤقتة أف نسبة الفقر في تونس تمثؿ 
وىو ما يعطي  ،أضعاؼ النسب الرسمية المعمنة في عيد النظاـ السابؽ يأ 2بالمائة 24.7

الصورة النمطية عف نجاح  بقاءمف أجؿ االحقيقية لـ يكف يعمف عنيا  األرقاـ استنتاجا واضحا بكوف
  .التجربة التونسية

 .لفقر المسجمة في البالد التونسيةيوضح الجدوؿ التالي نسب او 
 
 32000نسب الفقر في تونس سنة  جدول يوضح :(5) شكلال

 المنطقة نسبة الفقر) بالمائة ( نسبة البطالة ) بالمائة (
 الجنوب  الغربي 12.1 21.1
 الشماؿ الغربي 9.3 21.1
 الوسط الغربي 7.7 17.9
 الجنوب الشرقي 7.1 14.7
 الشماؿ الشرقي 4.6 14

 الوسط الشرقي 3.6 12.8
 العاصمة و وضواحييا 2.9 15.9

 النسبة الكمية 5.6 15.8

                                       
  1 .93، صسابقمرجع وليد حدوؽ،  -
.202-201،صنفسو السابق المرجععزمي بشارة،  -  2  
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نفس اإلطار مثمت طريقة توزيع التنمية في تونس شاىدا أخر عمى سمبية النموذج  وفي    
 التونسي مف خالؿ:

  137انفراد الواليات الساحمية بمسؤولية اتخاذ القرار فاألرقاـ تشير مثال إلى أف مف إجمالي 
منطقة  ، وزيرا 25ت الغربية وزيرا ، الواليا 112وزيرا استعاف بيـ بورقيبة: الواليات الساحمية 

 ال وزير.سيدي بوزيد و 
 الداخمية كبر في المجاؿ التنموي مف المناطؽ أ استفادة المناطؽ الساحمية مف إمكانيات

حجـ االستثمارات  :الجنوبية األخرى، وىو ما أدى إلى فجوة اجتماعية وجيوية حقيقية، فمثالو 
بالمئة فقط  20لواليات الساحمية وئة لفائدة ابالم 80المنجزة عمى مدى خمسيف عاما يتوزع نسبة 

 1.لمواليات الجنوبية
االقتصادي واالجتماعي التونسي اعتمد عمى فكرة التنمية  النموذج أفمف ثـ يمكف االستنتاج و 

تسويؽ الصورة االيجابية عمى قدرتو في ل نموذجوالسمطوية، فالنظاـ التونسي لطالما حاوؿ تقديـ 
الحقيقي الضامف لتساوي المجتمع  التقدـ، ولكف في غياب يياسالسوفرض االستقرار  البالد إدارة
 .الحصوؿ عمى العيش الكريـو فرص في ال

في انطالؽ الحركات االحتجاجية مثؿ ثورة  كبرأحضورا  الداخمية يعطي لممناطؽ ىذا التفاوت
 والتي ميدت لسقوط نظاـ بف عمي. 2010وكذا أحداث ديسمبر  1984الخبز في 

 البنية الخارجيةالثالث: متغيرات  المطمب
لؾ مع ذمترافقة في كانت السياسة الخارجية التونسية في عيد بورقيبة تتجو نحو العالـ الغربي  

بالخصوص الحفاظ عمى عالقات متميزة مع فرنسا، في و ، الحضارية تصوراتومنظومتو القيمية و 
شكمت ت األمرمف خالؿ ىذا 2،الشرقيالثالث تتجو نحو المعسكر عالـ لحيف كانت معظـ دوؿ ا

 خالؿ:سياستيا الخارجية مف  محددات
 .ثارة األزمات والحفاظ بحيادىا قدر اإلمكاف  قدرة الدولة عمى البعد مف الصراعات وا 

                                       
33، ص سابقمرجع  ،مصطفى الفياللي -  1  
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 دعـ سياسيا ينعكس عمييا بقدرات اقتصادية و زيادة التواصؿ مع الدوؿ األوروبية بم. 
 بناء عالقات متوازنة مع دوؿ الجوار. 
 :لدى القوى الدوليةالصورة النمطية لمدولة التونسية  انعكاسات: أوال

 :أساسييفبعديف مع بورقيبة إبراز في سياستيا الخارجية عرفت تونس منذ االستقالؿ 
 مشروع الثقافي وفؽ النمط الغربيالدولة الحداثية ذات ال. 
  في أوروبامنو استفادت سبعينيات القرف الماضي والتي  الذي بدأ منذو االنفتاح االقتصادي 

 الصناعات المتوسطة.خاصة في مجالي السياحة و  المختمفةالمزايا و الستثمار ا
قييده لمحريات التي كاف يمارسيا النظاـ التونسي وت ـ مف الممارسات التسمطيةبالرغكؿ ىذا    

فتونس تمقت عمى الدواـ خصوصا في عيد بف عمي اإلشادة مف طرؼ المؤسسات  ،السياسية
 :كانتتحصمت عمى مكانة ميمة في إطار عالقاتيا مع االتحاد األوروبي ف فقد األوروبية،

 ضمف دوؿ جنوب المتوسط األوروبيدولة توقع اتفاؽ لمتجارة الحرية مع الطرؼ  أوؿ.  
  1992قتصادية " مف طرؼ جاؾ شيراؾ في عاـ اال األمر إلى  تسميتيا " بالمعجزةوصؿ 

 1.،الوكاالت الغربيةوتبعو في ذلؾ الكثير مف الدوؿ و 
  بشكؿ كبير مثمما يوضحو الشكؿ التالي األوروبيتطور التجارة الخارجية مع االتحاد: 
 صوص الصراع بالدولة المعتدلة" مف خالؿ سموكيا الخارجي خاصة في موقفيا بخ وصفيا

الذي تجمى مثال في دعوة الرئيس التونسي و  األمرفي ىذا  االنفتاح التونسيالصييوني و مع الكياف 
 .2005لزيارة تونس عاـ  األسبؽ اإلسرائيميةلرئيس الحكومة 

 :التحالفات الدوليةتونس : انيثا
الذي ييدد الدولة و  اإلسالميركز بف عمي في تسويقو لصورة تونس الخارجية عمى فكرة الخطر 

 وأىمياالتونسية الحديثة، فقد اتخذ ىذه القضية جوىر تحركو الخارجي خصوصا لدى القوى الكبرى 
جرى التعامؿ األمريكي مع تونس بوصفيا "حميؼ" ومع انتقاؿ الواليات المتحدة 2الواليات المتحدة،

                                       
206، صسابقمرجع عزمي بشارة،  -  1  
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استغالال سبتمبر، و  11اب" خاصة بعد أحداث مكافحة اإلرىوضع مشروع " األمريكية إلى
 أىميا: األوراؽلمجموعة مف 

  اإلسالمييفحربو القمعية ضد. 
 في  2004تونس عاـ  الييودية فيلتي شممت بعض المراكز السياحية و ا اإلرىابية األحداث

 1 .جربة التونسية
ىذه المواضيع ليشكؿ ورقة ضغط بالنسبة لمعامؿ الخارجي واألمريكي بف عمي استعمؿ 

بالخصوص مف أجؿ تطوير التنسيؽ معو والحصوؿ عمى المشروعية الدولية لمتغاضي عف 
انتياكات الحريات األساسية في المجتمع إضافة إلى تخويؼ المجتمع بيذه الورقة لمنعو مف 

 المطالبة بحقوؽ وحريات جديدة. 
 فا  راغماتية، و بتسميتيا بالسمطوية الده الطريقة في التعامؿ مع البنية الدولية بما يمكف تمثؿ ى   

التوجيات نحو  شخصنةفالباحث يقصد بالخصوص كانت البراغماتية جوىر السياسة الخارجية، 
مى حساب عذا ارية النظاـ وىالحفاظ عمى كياف واستمر  في شرعية ساسيأمصدر كالبنية الدولية 

 الحضارية.المجتمع الوطنية و قضايا 
 :األولخالصة المبحث 

نمط عالقة بيف  وتوجيات النظاـ السياسي التونسي في فترتي بورقيبة وبف عمي أداءكرس 
تغييب و  القمعية، األداةعف طريؽ تكريس السمطوية ومراقبة المجتمع  إلىستند يالدولة والمجتمع 

ف مصادر التحوؿ يمكف القوؿ إليذا السبب و  المشاركة في اتخاذ القرار،مجتمع ونخبو في ال
أجيزة الدولة عمى ي ضخـ مف الذالسمطوي  النموذج التونسي السياسي في تونس نجدىا في طبيعة

 كونو: نظاـ السياسي التونسي مف خالؿلو يمكف استنتاج طبيعة ا حساب المجتمع
  دستور  وفؽ بورقيبة تأسيس مشروعو في بناء الدولة تفضيؿ مف خالؿ  :دستوريةسمطوية

فو  -مستند عمى الشرعية الثورية  عدـ تقميد الكثير مف الدوؿ العربية في و   -كاف غير ديمقراطي ا 
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ىنا ما يفسر قدرة المجتمع عمى تسييؿ التحوؿ ثوري المجمس ال مف خالؿ العمؿ بفكرة تمؾ القترة
 دستورية.ال تقاليدالبوجود  السياسي السممي

 :فو مسار التحديث  سمطوية تحديثية لممجتمع التونسي  اإلسالميةكاف حاوؿ طمس البنية  ا 
ز مسار االندماج في الحياة الحديثة ون  أ إال   تطوير التعميـ ومف خاللو تطور المجتمع المدني  عز 

 واشتغالو في البيئة السمطوية.
 االستقرار حالة  أف إال  بالرغـ مف السمطوية التي مكثت عمى التونسييف  ية السمطوية:مالتن

  .النمو االقتصادي تطور إلىأدت  بالقمع والزبائنية توي فرضذال السياسي
 :لـ تعرؼ تونس أزمات  الرقابة المستمرة عمى المجتمعبالرغـ مف التسمط و  سمطوية قمعية

 تـ التحكـ فييما.و  قمعيما باستخداـ العنؼتـ حيث  ،1983ثورة الخبز باستثناءسياسية كبرى 
  أديرتالقوى الكبرى بفضؿ سياسة خارجية  بمكانة لدىحظيت تونس  :براغماتيةسمطوية 
المحدد الخارجي في بقاء النظاـ وديناميكية  أىميةوارتياف لمبنية الخارجية مف خالؿ  بحذر

 االستثمارات الخارجية.و  االقتصاد عف طريؽ السياحة

 .في تونس الديمقراطيخيارات الفاعمين لالنتقال المبحث الثاني: 

مفاجأة لدى الكثير مف مثؿ التحوؿ السياسي في تونس  أف إلى اإلشارةبدء يمكف  ذيفي بادئ 
الحركة االحتجاجية وبموغيا في رقـ قياسي مطمب لـ يكف  ، نظرا لطريقة تطوراألكاديمية الدوائر

في اختمفوا  أواتفؽ الباحثوف وسواء السمطوية قمعا،  األنظمة اعتياحد  إسقاطوىو  يفكر فيو الكثير
 كانت لياقيادة مميمة  آوتسميتو لكف يتفؽ الجميع عمى غياب الكاريزما  أوتوصيؼ ىذا المسار 

 ايديولجية واضحة. أو إستراتيجيةرؤية 
النظاـ الديكتاتوري مؤسسات  ما بعد انيياراالنتقاؿ الديمقراطي في وضع  عف الحديثيعتبر 

لغاء السابؽ أمرا ميما خصوصا بعد دخوؿ ، العمؿ بالدستور والمؤس سات السياسي ة المستندة إليو وا 
 األساسية اإلشكالياتبالخصوص حوؿ و لغموض مف ا يتسـ بالكثير مسار انتقالي  إطارفي  البالد

 :فيالمتمحورة 
   بالدلم الجديدمالمح النظاـ السياسي. 
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   الجديدالدستور موف و مضطبيعة. 
 االنتقاليةالبالد في المرحمة  قيادة ليةؤو مسستتحمؿ السياسي ة واالجتماعية التي  قوىطبيعة ال 

 .االنتقاليةمرحمة الفي اتجاىاتيم و الفاعمين : األوللمطمب ا

ي ذد عقود مف صورة الزعيـ المميـ الخؿ المجتمع التونسي في مخاض التشكؿ مف جديد، بعد
يتحكـ في كؿ مفاصؿ الدولة والحكـ مانعا بدلؾ دوراف النخب الطبيعي، ومف ثـ فاالنفتاح السياسي 

خريطة جديدة انخرطت فييا كؿ مكونات المجتمع  ؿيتشك ىإل أدىبعد سقوط نظاـ بف عمي 
ة عف ىذا األمر يحيمنا إلى استكشاؼ الخريطة السياسية المنبثق ،التونسي بتعدد مرجعياتيا وخمفياتيا

في مسار مرحمة ما بعد التحوؿ السياسي واتجاىاتيا والتي لعبت دورا أساسيا في وضع تونس 
 لؾ مف خالؿ النقاط التالية: ذيمكف تبياف االنتقاؿ الديمقراطي، و 

 

 سياسية:القوى الأوال: 
  :الفترة االنتقالية في بدايتيا أنتجتبعد سقوط نظاـ بف عمي، 

 مختمفة إيديولوجيةوفؽ اتجاىات سياسيا  تشكيال 160 مف أكثر.  
 مف حيث البرامج والشعارات وحتى األسماء تتقارب غالبية التشكيالت. 

فقد ضمت الخارطة الحزبية في تونس مجموعة مف األحزاب ذات التوجيات اإليديولوجية المختمفة 
 ىذه األحزاب إلى ما يمي: يمكف تقسيـ أىـو  جانفي، أو ظيرت بعده. 14والتي كانت قبؿ 

 التجمع الدستوري الحاكـ سابقا الذي تـ حمو مباشرة رأسياعمى  :النظام السابق بحز انييار  - أ
 بعد ىروب بف عمي.

التكتؿ مف كة التجديد و ر حمثؿ الحزب الديمقراطي التقدمي و  :المعترف بيا سابقا األحزاب-ب    
 اجؿ العمؿ والحريات.

كذا المؤتمر كذا حزب العماؿ الشيوعي و و حركة النيضة  وأىميا :األحزاب المقصاة سابقا - ج
 بقيادة منصؼ المرزوقي. الجميوريةمف اجؿ 
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 1المدنية.ف فتح المجاؿ لمحريات السياسية و استفادتيا مو  تـ اعتمادىا أحزاب جديدة-د
استقر المشيد  لألحزابالسياسية  نتقالية في تونس واألولوياتظروؼ المرحمة االمف انطالقا    

االنتقاؿ التونسي بعد  في توجيو المسار األساسيالحزبي التونسي عمى تحالفات مثمت الفاعؿ 
 :ىيو  2011

وحزب المؤتمر مف أجؿ كؿ مف حركة النيضة  أحزابالتحالؼ الذي ضـ  الترويكا:-أ
عيد بوقع بيف األطراؼ الثالثة  ب التكتؿ مف أجؿ العمؿ والحريات،وحز  الجميورية،
االختالؼ في مف رغـ البتـ تشكيؿ أوؿ حكومة شرعية مؤقتة في البالد ، وبموجبو 2011انتخابات

  .اإليديولوجيةالمرجعيات 

واليسارية والميبرالية  قوميةمف القوى ال مجموعةوىي جبية واسعة، تضـ  :حزب نداء تونس-ب     
الباجي قايد السبسي. ، األولىبرئاسة أحد المسؤوليف في عيد بورقيبة، ورئيس الحكومة االنتقالية 

  .إلى إعادة إحياء النيج البورقيبي أساساويتطمع 
عشر حزبًا، أىميا حزب الوطنييف  أثنيتضـ  حيثذي التوجو اليساري  :الجبية الشعبية - ج

حزب  إلى إضافةشكري بمعيد، المغتاؿ ، الذي كاف يقوده السياسي التونسي الديمقراطييف الموحد
ف كانت تؤكد انتماءىا لميسار إال    العماؿ الشيوعي بقيادة حمة اليمامي أما باقي أحزاب الجبية، وا 

 2أنيا في معظميا إما قومية أو ناصرية أو ليبرالية.

 : مايمي الحزبية الخريطة مف خالؿ ىده يستنتج الباحث
  معروفة مسبقا مف خالؿ  إيديولوجيةالتيارات الحزبية في تونس ال تتعدى كونيا تقسيمات

 .خطاباتيـ أواالرتكاز عمى الخمفيات الفكرية لقادتيا 
                                       

، في )مجموعة مؤلفيف(، ثورة تونس: تونس: المشيد الحزبي بعد ثورة الحرية و الكرامةصالح الديف الجورشي،   -1
 258 256ص  ،2012، 1األسباب السياقات والتحديات، نشر المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، بيروت لبناف،ط

 
 ، مجمة سياسيات عربية، نشر المركزالمشيد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافقأنور الجمعاوي،   - 2

 عمى الرابط: .2014، يناير 06، العدد العربي لألبحاث ودراسة السياسات
4a19cfcf1fcb.pdf-91f0-49ff-ca8c-http://www.dohainstitute.org/file/Get/256c6afb  

http://www.dohainstitute.org/file/Get/256c6afb-ca8c-49ff-91f0-4a19cfcf1fcb.pdf
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 ف في تكوي األساسيي لطالما لعب الدور ذوال اإلسالمي/ ال يبتعد عف التصنيؼ العمماني
 لؾ.ذورقيبة عمى الحكـ وبف عمي بعد  سيطرة ب ذالتركيبة المجتمعية في تونس من

  باحتماالت التوافؽ بيف التيارات  ذخأيمكف اعتباره تصنيفا جامدا ال ي ا التصنيؼ الذى
 .إيديولوجياالمختمفة 

 المدني:لمجتمع ا -ثانيا
  الفاعمة: ىـ منظماتومف أو شكؿ المجتمع المدني دورا ميما في المسار االنتقالي التونسي 

 العام التونسي لمشغل:االتحاد  -1
نضالو ضد االحتالؿ الفرنسي معروفة في المشيد التونسي، فاالتحاد منظمة نقابية  يعتبر

مف 1.والحصوؿ عمى االستقالؿ أكسبو دور مؤثرا في المشيد السياسي التونسي ما بعد االستقالؿ
في دعـ  المحوري دورالكاف لقواعده و  المستمرة في زمف السمطوية، االحتجاجاتتصعيد خالؿ 

في المرحمة ، سابقا ذكرنامثمما التحوؿ السياسي في تونس ضد نظاـ زيف العابديف بف عمي وخمع 
 أمريفا واضحا مف خالؿ لعب االتحاد دورا سياسياالنتقالية 

  الحفاظ عمى حركية القوى العمالية في سبيؿ التمكيف لممشروع االجتماعي: األولاألمر ، 
  المشاركة في تفاعالت المرحمة مف خالؿ المشاركة في توجيو القاطرة الوطنية  الثاني:األمر

القاعدة المجتمعية  إلىالسياسي في القضايا والممفات الكبرى المطروحة استنادا  نحو محطة التوافؽ
 2.توفر عمييايالتي 
 .القاعدة النسائية التونسية -2
، بفعؿ المكانة التحوؿ السياسي في تونسلعبت الحركة النسوية التونسية دورا ىاما في انجاح  

احسف مف مثيالتيا في الدوؿ كما دكرنا سابقا التي تحظى بيا في المجتمع التونسي والتي اعتبرت 

                                       
ب : األسباثورة تونس ،مجموعة مؤلفيف ،االجتماعيالتونسي لمشغل جدلية السياسي و  االتحاد العامعدناف المنصر،  -1

 .284-279ص ، 2012، 1ط بيروت، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،، التداعياتوالسياقات و 
 مبادرة االصالح العربي، نشر ،دور اتحاد الشغل في عممية التحول الديمقراطي في تونسالمعتصـ باهلل ابو العيف،  -2

  :، عمى الرابط12/05/2015صدر في 
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=464764&r=0&cid=0&u=&i=0&q  22/11/2015تـ االطالع عميو في، 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=464764&r=0&cid=0&u=&i=0&q
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العربية، ومف ثـ اصبح نضاليا في الفترة االنتقالية ىو الحفاظ عمى مكتسباتيا في ضوء التجاذبات 
في التأقمـ مع الوضع الجديد في  أساساعوبة تتمثؿ الص أفإال الحاصمة في المرحمة االنتقالية، 

مجتمع متعدد االتجاىات الفكرية وستكوف وانعكاساتيا في األجيزة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
 1تتمخض عنيا المرحمة االنتقالية.

ار الى جانب القوى السياسية يمكف الحديث عف الدور االساسي لممجتمع المدني في المس
البحث، خصوصا في قيادة التوافؽ السياسي وامتصاص  ذاغوار ىأاالنتقالي وىو ما سنختبره في 

ف يرافؽ أمؿ ي يحتذر مف التجارب العالمية سابقا واللؾ في الكثيذينا أالمجتمعي مثمما ر العنؼ 
 .العممية االنتقالية

  .االنتقاليةالمرحمة الفاعمين وتنظيم : المطمب الثاني

ه ذالقا مف االختالؼ في مدى وشكؿ ىب بيف الفاعميف انطذحمة االنتقالية محؿ تجاكانت المر 
كانت الفكرة الديمقراطية  ف  ا  و  ،ف يصؿ اليو المسار االنتقاليألمرحمة وطبيعة المسار الدي يجب ا

 ثالث مراحؿ: إلى تقسيـ المرحمة االنتقالية يمكف ا السياؽ ذفي ىاتيـ، و ىي الغالبة عمى توجي
  عالفنفي تاريخ مغادرة بف عمي الحكـ و جا 14تمتد مف  :األولىالمرحمة شغور المنصب  ا 
 .التأسيسيغاية انتخاب المجمس  إلى

  توقيع اتفاؽ الحوار الوطنيالتأسيسي والى تمتد مف بداية عمؿ المجمس  المرحمة الثانية. 
 غاية انتخاب رئيس الجميورية إلىمف توقيع اتفاؽ الحوار الوطني  المرحمة الثالثة. 

شكاليةو  األولىاالنتقالية المرحمة أوال:  .رعية الثورية والشرعية الدستوريةالتوفيق بين الش ا 
التأسيس تحد مؤسساتي في  أماـانييار النظاـ السابؽ وجدت النخبة التونسية نفسيا  أعقابفي 

دارة  :ا لػنظر المرحمة االنتقالية،  وا 

                                       
، نشر يـو والتحول الديمقراطي: التحديات وافاق تحقيق المساواة و المواطنة المرأة العربية، ----------1

-والتحوؿ-العربية-/المرأة http://www.jadaliyya.com/pages/index/2933، مف موقع:23/10/2011
 22/11/2015تـ االطالع عميو في   ت-وآفاؽ-الديمقراطي_التحديات

http://www.jadaliyya.com/pages/index/2933/المرأة-العربية-والتحول-الديمقراطي_التحديات-وآفاق-ت
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2933/المرأة-العربية-والتحول-الديمقراطي_التحديات-وآفاق-ت
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2933/المرأة-العربية-والتحول-الديمقراطي_التحديات-وآفاق-ت
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 مع األوضاع الجديدة كونو نتاج منظومة تسمطية لمدة أكثر  1959تكييؼ دستور  إشكالية
 مف نصؼ قرف مف الزمف.

 القانونية المرافقة مثؿ قانوف األحزاب واالنتخابات والجمعيات لـ تكف ترؽ إلى  النصوص
 .الذي يطمح التونسيوف لتحقيقوير األساسية لمنظاـ الديمقراطي و المعاي
مجموعة مف المؤسسات االنتقالية لمرافقة المسار االنتقالي  تأسيستـ  اإلشكاالتلتجاوز ىذه  

 في بدايتو لغاية القياـ بانتخابات شرعية.
 الشرعية الدستورية:واشكالية  السياسي لإلصالحالمجنة العميا  -1
 ، وكانت ميمتيا2011جانفي  17في  سيا ثالث أياـ بعد رحيؿ بف عمي أعمف عف تأسي  

الرئيسية ىو اعادة النظر في المنظومة القانونية كي تكوف مطابقة لممعايير الديمقراطية ودولة 
 1 لمشرعية الدستوريةالتأسيس  أيالقانوف  

شكاليةو مجمس حماية الثورة  -2  الشرعية الثورية: ا 
عمى  اتأحزاب وىيئات وجمعيات ونقاب تـ االتفاؽ مف خالؿ،الشرعية الثوريةانطالقا مف فكرة     

تشكيؿ "مجمس وطني لحماية الثورة"، وكاف ىدفيا األساسي مراقبة عمؿ الحكومة المؤقتة والمسار 
 2االنتقاؿ الديمقراطي. أىداؼاالنتقالي في تونس لتجنب االنحراؼ بو بعيدا عف 

رفعت فيو مطالب برحيؿ الحكومة  أيف،  2ضغط الشارع بما سمي اعتصاـ القصبة وأماـ
لصياغة دستور  تأسيسيمجمس  تأسيس، وضرورة مد الغنوشيالممتدة لنظاـ بف عمي بقيادة مح

يسارييف  ناشطيفالمبادريف ليدا االعتصاـ  مفجديد لمبالد في مكاف دستور بورقيبة، وكاف 
سالمييف  :مجموعة مف القرارت ذواتخاحركة النيضة، وانتيى االعتصاـ باستقالة الحكومة مف  وا 

  عندما تولى بف عمي  بالبرلمافرئيس  أوؿمؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي تأسيس حكومة
ي مورس ضدىـ مف ذالمعارضة بسبب القمع ال األحزاب، في ظؿ غياب قادة 1987السمطة في 

                                       
 .المجنة العميا لإلصالح السياسي، يتعم ػؽ بإحداث 2011فيفري  ، مؤرخ في35سـو عدد ر الجميورية التونسية، م -1
-03- 30، نشر مركز كارنغي لدراسات السالـ الدولي، صعوبات مسار التحول الديمقراطي في تونس ،أسماء نويرة -2

 .06/10/2015في  اطمع عميو http://carnegieendowment.org/sada/?fa=43350 عمى الرابط:، 2011
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 طرؼ نظاـ بف عمي.
  سسةؤ يدير البالد في المرحمة االنتقالية لم تأسيسيالنتخاب مجمس إجراء انتخابات جديدة 

 بناء الدستور.الحياة السياسية و 
  الييئة العميا  إلىا متحويميو  السياسي لإلصالحوالمجنة العميا  الثورة حمايةمجمس حؿ

 .1ىداف الثورة و اإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي" لتحقيق أ
المرحمة  إدارةالذي برز حوؿ مف يممؾ شرعية  اإلشكاؿىذه الخطوة مثمت ما يمكف تسميتو نياية   

ف ؼ مخرجاتيا بيف موصفي  اآلراءف اختمفت ا  يف الثورية والدستورية، و المقبمة بجمعيا بيف الشرعيت
عمي  فحد وجوه نظاـ بأمة السابقة انطالقا مف تسمـ بقاء المنظو يتحدث عف سقوط النظاـ القديـ و 

 أصعبحد أ يريتسنظرا الفتقار النخب التونسية الجديدة لمخبرة في يرونيا طبيعية  وآخروفلمسمطة، 
 التخوؼ مف انييار البالد.لفراغ المؤسساتي وحالة التعقيد و المراحؿ في التاريخ التونسي بسبب ا

 االنتقال الديمقراطي:ىداف الثورة واإلصالح السياسي و الييئة العميا لتحقيق أ -3
"بالسير عمى دراسة النصوص التشريعية ذات العالقة بالتنظيـ السياسي واقتراح  تقـو الييئة

جاءت الييئة العميا ، 2".اإلصالحات الكفيمة بتجسيـ أىداؼ الثورة بخصوص المسار الديمقراطي
 لتكوف:ر بداية المسار االنتقالي و يلتأط

 منظمات و  األحزابممثميف عف  مف خالؿ انضماـ إلدارة المرحمة االنتقالية يالييكؿ الرئيس
 .المجتمع المدني

 18النخبة ومشاوراتيا ومفاوضاتيا، منذ تأسيسيا في  ونقاشات اإلطار األساسي لحوارات 
لى غاية إنياء مياميا في  2011 فيفري  .2011أكتوبر 13وا 

الييئة خالؿ األشير الثمانية مف عمميا، عددا مف  إصدارمياميا الناجحة  أىـومف بيف 
، والذي 2011افريؿ18المراسيـ والقوانيف لتنظيـ الحياة السياسية والعامة كاف مف أبرزىا مرسـو 

                                       
، في الكتاب السنوي من الثورة الى مشروع الديمقراطية: صعوبات المرحمة االنتقالية في تونسخديجة محسف فناف،  - 1

 .2012األردف،  ،، عمافعالتوزي، نشر دار فضاءات لمنشر و 2012طي : المتوس imedلمبحر األبيض المتوسط 
الثورة  أىدافالييئة العميا لتحقيق  بإنشاء، يتعمؽ 2011فيفري  18في المؤرخ  6لمرسـو الجميورية التونسية، ا -2
 السياسي واالنتقال الديمقراطي. اإلصالحو 
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 .1نشأت بمقتضاه المجنة العميا المستقمة لالنتخابات
ورية الث ومف خاللو يمكف الحديث عف نجاح النخب التونسية في التوفيؽ بيف الشرعية

النظاـ السابؽ  إلسقاطالدستورية مف خالؿ قدرتيا عمى التكيؼ مع التغيرات البنيوية المصاحبة و 
واالستفادة مف الفرص التي وفرتيا المنظومة السابقة، فيما يخص التأسيس والتقاليد الدستورية 

 .الموروثة

 :وبناء المؤسسات الشرعية المؤقتة انيةثالمرحمة االنتقالية ال: نياثا
الصيغة المالئمة لمتوفيؽ بيف الشرعية الثورية  بإيجاد األولىشكؿ نجاح المرحمة االنتقالية 

جؿ أوىي بناء  الأ ،متبقيللتنظيـ المسار ا إستراتيجيةوالشرعية الدستورية، المدخؿ الرئيس في بمورة 
ضروري  األمرصندوؽ االقتراع، واف كاف  إلىالمؤسسات االنتقالية الشرعية مف خالؿ االحتكاـ 

 مف
المسالة لف تكوف باليسيرة في مجتمع يسوده انقساـ  أف إالالصحيح لممسار االنتقالي،  التأسيس

كثيرة عف قدرة الثقافة السياسية التونسية عمى تقبؿ التعايش  أسئمةعميؽ تطرح فيو  إيديولوجي
 أفقياتيبات االجتماعية توجيا واحد في التر  إال واستقاللوالتعدد الفكري في مجتمع لـ يعرؼ مند 

وفؽ عالقة كرست المنظومة القيمية العممانية عف طريؽ القوانيف المختمفة مف جية، وترتيبات 
سيحاوؿ الباحث تناوؿ ىده  ذاالمجتمع، وليىر التواصؿ بيف الدولة و كاف السمطوية جو  عمودية

، كمدخؿ بناء المؤسساتوقياس فعاليتيا في مف خالؿ مخرجات االنتخابات الترتيبات المؤسسية 
بداعيـلقياس خيارات النخب  طير الخالفات الطبيعية الناتجة ألتالمناسبة  اإلستراتيجيةفي رسـ  وا 

 عف تفاعالت المرحمة االنتقالية.
 .وبناء المسار االنتقالياالنتخابات  -1

                                       
، نشر مركز الجزيرة لمدراسات، صدر أضواء عمى التجربة التونسية في االنتقال الديمقراطيعبد الزديف عبد المولى،  -1

  عمى الموقع:2013/ 14/02يـو 
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/2013241039595777.html     ،

 .2015-02 -23تـ االطالع عميو في 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/2013241039595777.html
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/2013241039595777.html
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درة شكمت االنتخابات محورا أساسيا في التأسيس لمعممية االنتقالية في تونس انطالقا مف ق
 النخب عمى استيعاب دورىا في استكماؿ ىذه المرحمة بمؤسسات تتمتع بالشرعية الشعبية:

 :2011 التأسيسيالمجمس  انتخابات - أ
ىذه االنتخابات  إجراء وشكؿ 23/10/2011فيجرت انتخابات المجمس لتأسيسي في تونس 

   ، انييار نظاـ زيف العابديف بف عمي االنتقالي بعدفي المسار  األولىنياية المرحمة االنتقالية 
 ب:والمكمفة أساسا 

 دارة المرحمة االنتقالية في البالد إلنخبة تونسية تشكؿ مجمسا تأسيسيا  اختيار. 
 إقرار الدستور التونسي الجديد،  
 تنظيـ انتخابات مجمس النواب ورئيس الجميورية فيما بعد لمخروج نيائيا مف الفترة المؤقتة  

 1لممؤسسات التي تنتج عنيا لترسيخ العمؿ المؤسسي والديمقراطي في البالد.
التفاعالت بيف النخب التونسية  في أثرتعديدة  تميز بتطورات مناخجرت ىذه االنتخابات في 

 المسار االنتقالي مف خالؿ: تماالو 
  عقود5لمدة  تحكـ في البالدغياب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والذي، 
  ـتأز وكاف ليا تأثير في  افرزىا التحوؿ السياسي إعالميةفتح المجاؿ أماـ تعددية سياسية و 

 المناخ السياسي.
  كزت أساسا عمى كاف المناخ السياسي في تونس قبؿ االنتخابات مميئا بالمناقشات التي تر

إلى المجتمع  " كخطاب سياسي انقسمت فيو الطبقة السياسية وامتد ذلؾثنائية "اإلسالمي/العمماني
 مف خالؿ االستقطاب السياسي والحرب اإلعالمية والنفسية.

  النتقاؿ ديمقراطي حقيقي. لمتأسيسترقب دولي الختبار مدى قابمية المسار التونسي 
 5شاركت  وقدومف جية أخرى أحصت الييئة المستقمة لالنتخابات عددا كبيرا مف القوائـ االنتخابية.

                                       
، نشر المركز العربي المجمس الوطنّي الّتأسيسّي التونسّي: اإلطار، المسار، والّنتائجنتخابات اعبد المطيؼ الحناشي،  - 1

 ، عمى الرابط:2012مارس  15و دراسة السياسات،  لألبحاث
7ab00fd15fbf.pdf-8d7c-4df1-7059-/file/Get/7f78d9ffhttp://www.dohainstitute.org  تـ االطالع ،

 .2015-11-2عميو في 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/7f78d9ff-7059-4df1-8d7c-7ab00fd15fbf.pdf
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النيضة، المؤتمر مف اجؿ الجميورية، التكتؿ مف اجؿ العمؿ والحريات، حركة  :أحزاب فقط وىي
 1 والعريضة الشعبية. الحزب الديمقراطي التقدمي، القطب الحداثي الديمقراطية

 :تائج االنتخاباتن -
مقة بالمجمس التأسيسي مف خالؿ عيشير الجدوؿ التالي الى نتائج االنتخابات التونسية المت 

 .وعدد المقاعد والنسب المحصمة عمييا مف كؿ طرؼالقوائـ المشاركة 
 
 
 
 
 
 
 
 24/10/20112نتائج انتخابات المؤتمر التأسيسي في تونس جدول يظير : (6) شكلال

 الحزب السياسي عدد المقاعد النسبة المئوية

 حركة النيضة 89 41
 المؤتمر مف اجؿ الجميورية 29 13.4
 العريضة الشعبية 26 12
 الحرياتالتكتؿ مف اجؿ العمؿ و  20 9.2
 الحزب الديمقراطي التقدمي 16 7.4
 المبادرة 5 2.3
 القطب الديمقراطي الحداثي 5 2.3
 افاؽ تونس 4 1.8

                                       
.44، ص المرجع نفسو -  1  
 .54ص ، المرجع السابق نفسو- 2
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 البديؿ الثوري 3 1.4
 حركة الديمقراطييف االشتراكييف 2 0.9
 حركة الشعب 2 0.9
 قائمة مستقمة 16 مقعد لكؿ منيا 0.5
 المجموع 247 

 
ا في تظير تطور  2011المجمس التأسيسي نتخابات قراءة ال في قراءة في نتائج االنتخابات: -

عادةو ، الخريطة السياسية التونسيةػ  وفؽ ما يمي: أطرافياتوزيع القوة السياسية بيف  ا 
  ه االنتخابات، نظرا لمتعاطؼ الشعبي معيا ذفي ى األبرزحركة النيضة النصيب كاف ل

ي حققتو في  ذمف جية ولالنتشار الانطالقا مف القمع الممارس عمييا مف طرؼ نظاـ بف عمي 
مقعدا  89وحصوليا عمى  األصواتمف  ةبالمائ 42مف  بأكثرالقرف الماضي، فقد حظيت  ثمانينات

 .مجموع المقاعد النيابية 217بيف مف 
  كمت مع بقيادة منصؼ المرزوقي ومصطفى بف جعفر والتي ش أخرىتحصمت قوى سياسية
 .2005نظاـ بف عمي في ة لمحقوؽ والحريات لمناىض كتوبرأ 18ما يسمى جبية  ةالنيض
 مقعدا ما مثؿ  26 ػتحصمت العريضة الشعبية بقيادة الياشمي الحامدي عمى المرتبة الثالثة ب

 مفاجأة االنتخابات.
  1المتوقع.غير بوحصوليا عمى عدد قميؿ مف المقاعد،  لميبراليةاو ضعؼ نتائج القوى اليسارية 

ثالثة ومف ثـ يمكف القوؿ إف السموؾ التصويتي لمناخب التونسي في ىذه االنتخابات اعتمد عمى 
 : فيما يمي أساسيةمعايير 
 مدى وجود قطيعة مع النظاـ السابؽ في خطابات األحزابيتعمؽ ب :األوؿالمعيار  -

                                       
، نشر المركز العربي االنتخابات التونسية محطة تاريخية عمى طريق التحول الديمقراطيوحدة تحميؿ السياسات،   - 1

 عمى الموقع : 25/02/2015اطمع عمى المقاؿ في  ،السياسات، قطر الدوحة، أكتوبرسة درالألبحاث و 
b790231954f3.pdf-9772-4ed7-30d1-http://www.dohainstitute.org/file/Get/6db59ce6  ، تـ

 .2015-12-11االطالع عميو في 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/6db59ce6-30d1-4ed7-9772-b790231954f3.pdf
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التي تبنت  خطابا راديكاليا  لألحزاب أكثرالتيـ السابقة، فكاف الميؿ اتجربتيـ ونضوالتعاطؼ مع 
 .وسياساتواتجاه النظاـ السابؽ 

لمرونة في عالقتيا مع األطراؼ السياسية بدؿ  حزابمدى امتالؾ األالمعيار الثاني:  -
 االىتماـالناخب التونسي في  أولويةعدـ  أظيرت، فنتائج االنتخابات استعماؿ خطاب اإللغاء

 لممرحمة المقبمة. التأسيسفي  إيديولوجيةيعتمد عمى مقاربة  الذيبالخطاب 
  تعتمدالتي عمى نتائج جيدة في غير المتوقع و حركة العريضة الشعبية  حصوؿيمكف تفسير 

 لمغاالةتصويت انتقامي نظرا  وبأن  يمشة، خمية الما االقتراب مف المناطؽ الداذالخطاب الشعبوي وك
نتفض  عمييا التي  ا األولوياتبدؿ التركيز عمى  اإليديولوجيفي الخطاب  األحزابالكثير مف 

 جؿ تحقيؽ العيش الكريـ.أالمجتمع التونسي مف 
  :المرحمة االنتقالية ومؤسسة التأسيسيالمجمس  -2

فقد قامت  ،النظاـ السياسي الجديدمثؿ انتخاب المجمس التأسيسي خطوة في إرساء قواعد      
بموجب ىذه االنتخابات أوؿ مؤسسة سيادية ذات شرعية وتتمتع بصالحيات تأسيسية وتشريعية 

  متع المجمس بالوظائؼ التالية:يتو ، كاممة
 كتابة الدستور. 
 نتخاب رئيس لمجميورية يتولى بدوره تسمية رئيس لمحكومة. ا 
 .1تشريع قوانيف المرحمة االنتقالية 

  :الحكومة المؤقتة -3
 ليذا فقد، و 1957ات حرة منذ استقالليا في ناتجة عف انتخاب تشكيؿ أوؿ حكومة تونسية تـ   

حيث ، الستكماؿ مسار االنتقاؿ الديمقراطيالمرحمة االنتقالية  إطاردخمت تونس مرحمة جديدة في 
 وىي:تشكيؿ حكومة ائتالفية ضمت األحزاب الثالثة الفائزة في االنتخابات  تـ

  اإلسالميذو التوجو حركة النيضة. 
  الميبراليالعمماني حزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية. 

                                       
.5، ص سابؽ، مرجع المشيد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافقأنور الجمعاوي،   -1  
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  االشتراكي العممانيالتكتؿ الديمقراطي مف أجؿ العمؿ والحريات. 
أساسية، حيث تنحدر مف خمفيات أيديولوجية ورغـ ما بيف ىذه األحزاب الثالثة مف فوارؽ  

متباينة منيا اإلسالمي ومنيا الميبرالي ومنيا االشتراكي اليساري، فقد تمكنت مف تشكيؿ ائتالؼ 
في وقتيا الكثير مف المتابعيف عمى  ؿءتساولكف 1،الديمقراطي التأسيس د نحوحكومي لقيادة البال

والحسـ مع المنظومة  المسار االنتقالي وتحقيؽ العدالة االجتماعية إنجاحقدرة حكومة الترويكا في 
والتي كشفت عف ة عنيا مف خالؿ تطورات المرحمة االنتقالية الثاني اإلجابة، تـ األسئمةه ذالقديمة، ى

سيتـ التفصيؿ في الموضوع في إطار المبحث ) ضعؼ البنية االنتقالية التونسية وىشاشتيا،
رضيف اليسارييف ابعد اغتياؿ المع واألمنيةفاقـ األزمة السياسية واالقتصادية الثالث(،  ففي ظؿ ت

االنقالب العسكري في مصر عمى الحالة التونسية، توصمت  وتأثيراتشكري بمعيد ومحمد البراىمي 
طريؽ تتضمف مجموعة مف  لة واالتفاؽ عمى خارطةأتجاوز المسيقتضي اتفاؽ إلى النخب التونسية 

 :ستكماؿ المسار االنتقالي مف خالؿال اآللياتالخطوات و 
  استكماؿ عممية بناء الدستور وعدـ تعطميو. 
 المرحمة عمى تنظيـ انتخابات تشريعية ورئاسية لتجاوز  لإلشراؼحكومة تكنوقراطية  تأسيس
 ة.نتقالية وبناء مؤسسات شرعية دائماال

 :تجاوز المرحمة االنتقاليةالمرحمة الثالثة و -ثالثا
 المسائل المحورية:و  الدستور صياغة - 1

الذي أشرؼ عمى را بعد انتخاب المجمس التأسيسي و شيدت عممية بناء الدستور مخاضا عسي
 لمتأخر الكف نظر ، و عممو العممية بعد اتفاؽ النخب التونسية عمى ذلؾ في غضوف سنة مف بداية

بسنتيف موازاة مع تغير تركيبة المجمس بظيور  التأسيسيتـ التمديد لممجمس  ،الذي شيدتو العممية
 حزبي نداء تونس والجبية الشعبية. أىمياتحالفات جديدة 

                                       
، اطمع  دراسة السياسات، عمى الرابط:و  لألبحاثنشر المركز العربي  ،الحكومة االئتالفية في تونسأنور الجمعاوي،  -1

-http://www.dohainstitute.org/file/Get/e82aa448-aa2a-4e83-977f 2015-11- 16عميو في
037c8a575d97.pdf   2015-12-11، تـ االطالع عميو في . 
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 محوريفالنقاشات المستفيضة حوؿ الدستور التونسي الجديد حوؿ الخالفات و تمحورت 
 :فاعمي المجتمع المدنيلسياسية و لب النقاش السياسي بيف النخب ا ثالم يفأساسي

 بالدولة:  في عالقة الدين 
 وقد كاف ىذا األمر المية ودورىا في التشريع في تونسالشريعة اإلس إدراج تـ الغاء مسألة ،

راعية لمديف ال ىي عمى أف الدولة يؤكد، اال اف الدستور التونسي السياسية محؿ جدؿ بيف القوى
 التونسي. ستوروىذا الفصؿ يجد نفسو ألوؿ مرة في الد، ياتمنع النيؿ منتحمي المقدسات و 

 حفاظ عمى مجمة األحواؿ الشخصية لمفي إشارة  بة لممرأةسالتزاـ الدولة بحماية الحقوؽ المكت
وأثيرت قضية المرأة مف خالؿ ، بصراحة اتالتيار بعض الموروثة عف بورقيبة والتي يعارضيا 

  1.في تونس ةالقضايا المجتمعية المعروف تكامؿ في سياؽمصطمحي المساواة وال
اإلسالمية منيا حاولت إيجاد  أوالقوى السياسية سواء العممانية  أفاستنتاج  إلىىذا ما يحيمنا   

 توافؽ في ىذا اإلطار بالتنازؿ المتبادؿ عف مجموعة مف المبادئ في مرجعياتيا اإليديولوجية.
 :دستور التونسي ىو نظاـ نظاـ الحكـ الذي أقره ال إفيمكف القوؿ  في مسألة نظام الحكم

 ذلؾ مف خالؿ:برلماني و 
 كبر عدد مف أأو االئتالؼ الحزبي الحاصؿ عمى  رئيس الجميورية يكمؼ مرشح الحزب

 مقاعد مجمس النواب بتشكيؿ الحكومة " 
 الذي يضبط السياسة العامة لمبالدىو  ياة أماـ مجمس الشعب ورئيسالحكومة مسؤول 
 ددة مثؿ الدفاع والخارجية رئيس الجميورية يقر لو الدستور بصالحيات في مجاالت مح

 2 واألمف القومي ويمتـز بالتشاور مع رئيس الحكومة.
 :2014نوفمبر  االنتخابات التشريعية -2

 في مناخ عاـ تميز ب:جرت االنتخابات التشريعية التونسية 

                                       
اإلنتقال الديمقراطي في تونس: دستور الجميورية الثانية وتحديات الصياغة )حزب حركة النيضة بشير الجويني،  -  1 

، ربيع 03، السنة 1االقتصادية واالجتماعية )ستا(، اسطنبوؿ ، تركيا، العدد ، نشر مركز الدراسات السياسيةأنموذجا(
 .18-17، ص 2014

 .20ص المرجع نفسو، - 2
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 إقرار الدستور التونسي الجديد ومختمؼ المؤسسات الدستورية.  
 .ظروؼ أمنية و اقتصادية صعبة أثرت عمى المناخ السياسي في البالد سمبا 
  الفية مثمما يوضحو الجدوؿ التاليائتالمرشحة بيف حزبية ومستقمة و توزعت القوائـ 

 20141توزيع قوائم المترشحين في االنتخابات التشريعية  يوضح جدول :(7) الشكل

 قوائـ حزبية قوائـ ائتالفية 0قوائـ مستقة المجموع

1327 334 152 741 

  عدد المقترعيف في ف ومف ثـفي عدد المنتخبيف المرسميف،  بالمائة 69بمغت نسبة المشاركيف
 2011محدودا مقارنًة بعدد الناخبيف لسنة  2014التشريعية االنتخابات

 التشريعييظير الجدوؿ التالي تركيبة مجمس النواب و نتائج االنتخابات نتائج االنتخابات: -

 2014.2نتائج االنتخابات التشريعية يوضح جدول : ( 8الشكل )
 الحزب عدد المقاعد النسبة المئوية

 نداء تونس 85 39.17
 حركة النيضة 69 31.79
 االتحاد الوطني الحر 16 7.37
 الجبية الشعبية 15 6.91
 افاؽ تونس 08 3.68
 تامؤتمر مف اجؿ الجميورية 04 1.84
 المبادرة 03 1.38
 التيار الديمقراطي 03 1.38

                                       
، عف موقع مركز الجزيرة لمدراسات عمى االنتخابات التشريعية األولى بعد الثورة ، تونس :عبد المطيؼ الحناشي - 1

تـ االطالع عميو  http://studies.aljazeera.net/reports/2014/09/20149249204591131.htm  الرابط:
 2015-02 -12في 
،.نفسو المرجع -  2  
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 حزب الشعب 03 1.38
 تيار المحبة 02 0.92
 الحزب الجميوري 01 0.46
 مجد الجريد 01 0.46
 حركة الديمقراطييف االشتراكييف 01 0.46
 التكتؿ الديمقراطي مف اجؿ العمؿ و الحريات 01 0.46
 رد االعتبار 01 0.46
 صوت الفالحيف 01 0.46
 التحالؼ الديمقراطي 01 0.46
 لإلنقاذالجبية الوطنية  01 0.46
 نداء المياجريف بالخارج 01 0.46
100 217  

 
 ما يمي: ، إلى2014التشريعية سنة  االنتخاباتأدت  قراءة في نتائج االنتخابات: -

 نداء تونس.ي جرى بيف الحزبيف حركة النيضة و تؤكد ىذه االنتخابات االستقطاب الذ 
  تعكس تحوؿ  اختالفات. وىي 2011التأسيسية لسنة  االنتخاباتنتائج مختمفة جذريا عف

 ث سنوات.الثبعد كبير سواء عمى مستوى المشيد السياسي أو عمى مستوى توجيات الرأي العاـ 
  القادمة، السياسية الفترة مالمحباعتبارىا ستحدد ة التشريعية أىمي االنتخاباتتكتسي ىذه 

 والتي ستمتد عمى مدى خمس سنوات.
 نظرا لتشكؿ حزب نداء تونس  اختمفت التحاليؿ بيف مف يرى في نتائجيا عودة لمنظاـ القديـ

سياسيا  وذلؾ في قراءة سياسية مباشرة، وبيف مف يرى فييا تحوال مف وجوه كثيرة مف النظاـ السابؽ،
 يعكس عمؽ التحوؿ المجتمعي في تونس.

 :اسيةاالنتخابات الرئ   -4
ديسمبر  21الدورة الثانية في  أجريتفيما  2014نوفمبر  23االنتخابات الرئاسية في  أجريت

. ورغـ تعدد ونستاريخ تفي  أوؿ انتخابات رئاسية تنافسيةتعد ىذه االنتخابات ، و مف نفس السنة
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جي الباىـ : منصؼ المرزوقي، يف و متنافس أربعاالنتخابات الرئاسية حصرت بيف  ف  المترشحيف، فإ
 :ػجرت االنتخابات في مناخ تميز بو  1حمة اليمامي.قايد السبسي، سميـ الرياحي، و 

  المرزوقي بكونو االستقطاب مف خالؿ ثنائية مرشح الثورة/مرشح الثورة المضادة، حيث قدـ
 النظاـ السابؽ. أوأما قايد السبسي بوصفو مرشح الثورة المضادة مرشح الثورة 

  كبر في الساحة السياسيةألو دور  أعطىفوز نداء تونس باالنتخابات التشريعية. 
  مرشح التوافؽ ورفضت تقديـ مرشح ليا. إيجاد إلىموقؼ حركة النيضة كاف يرمي 
مميوف ناخب، شاركوا في التصويت في  بالمائة 5.3 إجماليمف  قراءة في نتائج االنتخابات:-

 39.4عمى  األولىالجولة  يف يبسالس حصؿو  الناخبيف، ، مف بالمائة 62.9 األولىالجولة 
بالمائة  575مامي ولمي بالمائة 7.8بالمائة لممرزوقي و 33.43مقابؿ  األصواتمف  ائةبالم

 احي.ية لمر ائبالم 5.5لمحامدي و 
بحصوؿ  اتسعت الفجوة بيف االثنيف ، حيثرزوقيالمت انتخابات اإلعادة بمشاركة السبسي و جر 
ىو ما يعني حصوؿ قايد السبسي عمى بالمائة. و  44.32عمى  بالمائة الثاني 55.68 األولى

 2 منصب الرئاسة في تونس.

آليات تنظيـ المرحمة االنتقالية  الفاعميف التونسييف في نجاح مف خالؿ ما سبؽ يمكف استخالص
 والتمييد لبناء المؤسسات الشرعية والدائمة مف خالؿ:

  قدرة البنى السياسية التونسية عمى استيعاب التحوالت السياسية الكبرى وقدرتيا أيضا عمى
 إدارة مثؿ ىذه التحديات، 

 الشرعية الثورية بدوف قيادة واضحة كنتاج إشكالية  النخب التونسية في التوفيؽ بيف قدرة
 ،بؽإلسقاط النظاـ السابؽ وبيف المؤسسات القائمة الموروثة عف النظاـ السا
نسية عمى تحمؿ المخاطر و ومف ثـ سنحاوؿ في المبحث الثالث اختبار قدرة بنية الدولة الت

 المصاحبة لمسار االنتقاؿ الديمقراطي.

                                       
.324ص  مرجع سابق،)تحرير(، عمي الديف ىالؿ  -  1  
.326 ص ،نفسوالسابق  المرجع -  2  
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 بحث الثالث: الم
 عمى قوة الدولة التونسية أثرهالقومي و  باألمنعالقة االنتقال الديمقراطي 

في ليبيا ومحددات األمف القومي مف  المسار االنتقاليا المبحث دراسة التفاعؿ بيف يحاوؿ ىذ 
 والبعد الخارجي, ةاالقتصادية، األمنية، السياسي بعادخالؿ ثالثة مطالب تتناوؿ األ

 .الصراع والتوافقثنائية  ،واألمن السياسيالنخب التونسية : األولالمطمب 

سقوط نظاـ بف عمي بديناميكية تونسي بعد نجاح التحوؿ السياسي و مر المشيد االنتقالي ال    
التي ساىمت في وف السياسيوف في التعامؿ معيا، و متسارعة بظيور تحديات كثيرة اختمؼ الفاعم
 الذي انتيى بنجاح المسار االنتقالي  اإليديولوجيتغذية المشيد السياسي خصوصا االستقطاب 

 .في تونسالصراع اتجاىات : أوال
 :اإليديولوجيالصراع  -1
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يديولوجياية صراعا سياسي و في المرحمة االنتقالعاشت تونس  مريرا بيف قوى مختمفة ذات  ا 
ففي أعقاب اإلطاحة ببف عمي احتدـ الصراع في تونس بيف  ،قوى عممانيةو  إسالمية مرجعيات

في تفاعالت  األبرزري الموضوع وكانت ىوية الدولة وسياقيا الحضا كرالذ فيفلالتياريف السا
 :خالؿمف النخب المختمفة  

  يتخوؼ منو  ،األحزابفي حركة النيضة مع بعض  أساساالممثؿ  اإلسالميالنموذج
 الدولة الدينية.بفكرة  يـما يمثمو في مخيالالعممانيوف و 

 أساسالمتمثؿ و  الميبراليجانب مجموعة مف المثقفيف منو التيار  إلىيمثمو و  ممانيالعتيار ال 
ت عممانية ليذه التيارات المذكورة مرجعياالتيار القومي، و تيار اليساري و الفي التيار البورقيبي و 

ال يراعي الخصوصيات  بالتغريبي والذي اإلسالميوفيصفو ، المتطرفةمختمفة بيف المعتدلة و 
 االغتراب الثقافي.الحضاري و  لالستالبىو ما يجعؿ تونس عرضة الثقافية، و 

خاصة في  ىذا الصراع في بداياتو بطرح موضوع ىوية الشعب التونسي تجمى مظاىرو   
 :الدستور

استغرؽ الجدؿ المتعمؽ بفصوؿ الدستور الجديد كثيرا مف الوقت  التنازع في صوغ الدستور: -أ
عمى مسائؿ متعمقة بيوية الدولة ونظاـ  اإلسالمييفبيف العممانييف و  أساساوالجيد، وانصب النزاع 
 مف خالؿ ثالث مستويات: الحكـ والحريات العامة

 اإلسالميةاختمفت النخب السياسية عمى مكانة الشريعة  :مستوى ىوية الدولة. 
 رئاسي أولنظاـ حكـ برلماني  مف يدعوتباينت القوى السياسية بيف  :مستوى طبيعة الحكم.  
 :لة تخص المساواة المطمقة بيفأاعتبار المس ب الميبرالييف إلىفذى مستوى موضوع المرأة 

 1شيء. أيالعالقة ىي عالقة تكامؿ قبؿ  اإلسالميوفالجنسيف فيما اعتبر 
 :الاليقينحالة الشك و و  المجتمعياالستقطاب -ب 

 :يمكف تقسيـ  اإلعالـحالة استقطاب كثيفة خاصة في وسائؿ  أماـ الجانب العمماني
 قسميف: إلىالعممانييف 

                                       
  .17ص  مرجع سابق،بشير الجويني،  - 1
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ىو حمة اليمامي شبو التيار يي اليسار التونسي و حد قيادأف: العممانيين المتطرفين -
تواصؿ  أفالتقدمية واجب القوى الديمقراطية و "فحسبو  ،التيار الفاشيو بالتيار الظالمي  اإلسالمي

 مجتمعو  أرحب آفاقاشعب التونسي لمتفتح و  أمامياالصراع مع القوى الظالمية لتقطع الطريؽ 
ىو القاعدة الجماىيرية لإلسالمييف و التعاطؼ الديني سببا رئيسيا في توسيع  حيث اعتبروا 1 "متقدـ.

 .ما جعميـ يفوزوف في كؿ االستحقاقات االنتخابية تقريبا
حيث اتفؽ عمى تشكيؿ  المنصؼ المرزوقي األولى: مثمو بالدرجة العممانيين المعتدلين -

حزب الجميورية و أجؿ  المؤتمر مفيضـ كؿ مف حركة النيضة و  إيديولوجييضـ تنوع  تحالؼ
  باسـ الترويكا. التجديد ذو المرجعية العممانية

  فقد تباينت طرؽ التعامؿ مع العممانييف مف طرؼ  األخرمف الجانب  :اإلسالميالجانب
 :اإلسالمييف

 فقد كاف ليا ما يسمى بروابط حماية الثورة، أو: غير منتظمة سياسيا إسالميةحركات  -
دعاتيا كفار مستباحة دماءىـ كفر و  أنياقدموا العممانية عمى  إذ، خطابا قاسيا عمى العممانييف

ييددوف اليوية و يرفضوف العمؿ بشريعة اهلل، حيث ظيرت جماعات شبابية سمفية عممت  ألنيـ
 2 .المشاعر الدينية داخؿ المساجد تجيشعمى 
براغماتية مثمو في اعتدال وىدوءا و  أكثرظير خطاب  أخرمف جانب  :حركة النيضة -

احتكاكو بالغرب طيمة فترة منفاه في ، فتكوينو الفكري و راشد الغنوشي رئيس حركة النيضة األساس
 يف أساساىذا يظير و  اإلشكاليةاعتبار الموضوع مف المواضيع  إلىيتوسع  إدراكوبريطانيا جعمت 

ن  ليست فمسفة الحادية و " بة لمغنوشيانية بالنسخطاباتو المختمفة، فالعممباتو و كتا  إجراءات ماا 
 3."المعتقدو وترتيبات لضماف حرية الفكر 

                                       
ة، نشر مركز الدراسات ، مجمة رؤية تركيالمتغيراتو  األفقفي تونس:  اإلسالمي -مانيالعمالسجال فرح بمحاج،  - 1

 .45-43ص، 2014ربيع  ،3، السنة 1العدد تركيا ،  ،، اسطنبوؿ)سيتا( االجتماعيةالسياسية و 
.49، ص سابقمرجع  فرح بمحاج، -  2  
، )سيتا( االجتماعية، مجمة رؤية تركية، نشر مركز الدراسات السياسية و العممانية وعالقة الدين بالدولة راشد الغنوشي، -3

 .8-7ص ، 2012صيؼ ، 1، السنة 2، العدد تركيا ،اسطنبوؿ
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ىو ما تجمى في تونس في و  لو، السياؽ التاريخي لعودة مجاالمثؿ ىذا الصراع  إفيمكف القوؿ  
 اإلسالمييفاتياـ محمد البراىمي و يف شكري بمعيد و المرحمة االنتقالية خصوصا بعد مقتؿ السياسي

بيف التياريف  أىميةفي حرب تونس ؿ دخي أف، حيث كاد ىذا الصراع بالوقوؼ وراء العممية
 .المتصارعيف سياسيا

 :ين االحتواء واالقصاءب اتجاىات النخب التونسة لمتعامل موروث النظام السابق -ثانيا
السياسية التونسية عمى تمثؿ التجربة االنتقالية التونسية حدثا ميما، عكست قدرة البنى   

استيعاب التحوالت السياسية الكبرى وقدرتيا أيضا عمى إدارة مثؿ ىذه التحديات، وفي ىذا السياؽ 
بدوف قيادة واضحة  برز أمر أساسي لدى النخب التونسية في إشكالية التوفيؽ بيف الشرعية الثورية

يار فعقب اني ،ة عف النظاـ السابؽكنتاج إلسقاط النظاـ السابؽ وبيف المؤسسات القائمة الموروث
لدى النخب والفاعميف في المشيد التونسي حوؿ  أساسييف، برز تياريف نظاـ الرئيس بف عمي

 التعامؿ مع النظاـ السابؽ:
   االتجاه الراديكالي: -1

، كاف بينيا  نة لالتجاه الراديكالي  رغـ االختالفات الفكرية اليامة التي تفصؿ بيف األطراؼ المكو 
 قاء حوؿ:الت

  يا ، ألن  سقوط بف عميرفض الدخوؿ إلى الحكومات المؤقتة االنتقالية التي تشك مت بعد
 .انت تضـ  وجوىا مف النظاـ السابؽك

 قانوف لمعزؿ السياسي  بذلؾ إصدارفساندت ، ضرورة منع رموز النظاـ المنيار مف الترش ح 
والتي تراجعت - ىذا االت جاه في أغمبو أحزاب وجمعيات مدني ة مثؿ حزب حركة النيضة ويضـ  

وحزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية وحزب العماؿ الشيوعي  .-فيما بعد عف موقفيا الراديكالي
 1.وحزب الوطنييف الديمقراطييف وأحزاب قومية وبعثية

 :الرافض لفكرة القطيعة يارالت-2
 فحسبو:القطيعة  يرفض فكرةكاف  حيثباإلصالحي،  عرؼالثاني والذي  االتجاه

                                       
.235ص  ،سابق، مرجع مجراىاالمنظمات الوطنية التونسية ودورىا في الثورة و و  األحزابعبد المطيؼ الحناشي،  -  1  
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 ن   شاممة ال يجب أف تكوفمع الماضي  القطيعة اىر السمبية ما فقط مع المظوراديكالية وا 
 انحراؼ البالد نحو االستبداد والظمـ.التي أد ت إلى ، و منو
 تفعيؿ القضاء وليس مف ؽ عف طري، بالعزؿالنخب القديمة  التعامؿ مع تتـ عبر القطيعة

 .سيخالؿ قرار سيا
الى  إضافةإلى اعتماد موقؼ معتدؿ تجاه الحكومات المؤقتة  اإلصالحيةالنظرة وقد دفعت ىذه 

 1.حركة نداء تونس وأىميا رفضيا قانوف العزؿ السياسي

 العنف السياسي:و  اإلرىاب ثالثا:
 وبرز التيار السمفي كفاعؿ في االنتقالية فترةال س خالؿتون في الس ياسي العنؼ حوادث تنامت    

بدأ ظيور التيار السمفي مع بداية السبعينات مع ما كاف يعرؼ توتر الساحة التونسية، فقد 
 بالصحوة اإلسالمية، وتوسعت أكثر مع نياية التسعينات نظرا لعدة عوامؿ أىميا:

  بف عمي. ات قمع الظاىرة الدينية مف طرؼ نظاـمحفز 
  الجيادي منو امي التيار السمفي و بالحرب العالمية عمى القاعدة عمى تنتأثير ما يعرؼ

 بالخصوص في البمداف العربية.
 يمثؿ الشباب التونسي الفئة األكبر في تركيبة التنظيـ، حيث يتوزع أغمبيتو في شماؿ ووسط  

والقمع عتقاؿ البالد، فقد عرؼ التيار السمفي صداـ مع النظاـ السياسي تعرض مف خاللو لال
 2اإلرىاب.تونس في تحالؼ مع الغرب لمكافحة عتبار خصوصا مع ا

  المسار االنتقالي وتصاعد المد السمفي:-1
اتجاىيف واف اتفقا عمى الفكرة النيائية  أماـمع سقوط نظاـ بف عمي وجدت التيار السمفي نفسو 

 في تونس مع االختالؼ في الطريقة: إسالميةدولة  تأسيس بإلزامية
  رض دعوة وليس جياد،تونس ىي أ أفيعتبر  :األولاالتجاه 

                                       
.236 ، صالمرجع نفسو - 1  

أفريل  07نشر مركز الجزيرة للدراسات، صدر يوم  ، العنف السلفي في تونس: الواقع والخيارات،الشعيبيرياض  -2

تم  htmlhttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/20144792102.39311، على الرابط: 2014

 .2015-12 -12االطالع عليه في 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/2014479210239311.html
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 :لؾ فالرد سيكوف ذ ا لـ يتحقؽ، واذاإلسالميةالدولة  بتأسيس كاألوؿطالب  االتجاه الثاني
 ." جماعة أنصار الشريعة "ابرز ممثمي ىدا التيار ما يعرؼ بوكاف مف  بالصداـ والعنؼ،

ات في المشيد التونسي نظرا لمتغيرات الموجودة حمع مرور الوقت بدأ التيار الثاني يكسب مسا
 في الساحة التونسية و اختالؼ اتجاىات التعامؿ مع ىدا التيار ومطالبو:

  واستيعابو في المجتمع انطالقا مف كوف سموكاتو يرى بضرورة احتواءه  :األولاالتجاه
 مورس عمييـ في فترة النظاـ السمطوي. الذيالحالية تبعا لمقمع 

  يرفض تماما احتواء أي تيار يعتنؽ  أيففي تونس  االستئصاليوىو التيار  الثاني:االتجاه
 العنؼ كأحد أدوات العمؿ في المجتمع.

انطالقا مف ىده المعطيات وبوادر الصراع واالنقساـ في المجتمع تصاعد دور التيار السمفي     
 الجيادي مف خالؿ مجموعة مف العمميات كاف طرفا فييا، أيف تـ اعتبار جماعة أنصار الشريعة 

 منظمة إرىابية نتيجة ما يمي:
  2012األمريكية سنة الصدامات المتتالية مع قوات األمف خاصة محاولة اقتحاـ السفارة 
 .اتياـ التنظيـ باغتياؿ المعارضيف اليسارييف شكري بمعيد ومحمد البراىمي 
 المواجيات مع التنظيـ في جباؿ الشعانبي ومع الحدود الجزائرية 
 ا والساحؿ.يارتباط التنظيـ بجماعات إقميمية خصوصا في ليب 
تغير قواعد المعبة  إلى أدىضربة قاسية لممسار االنتقالي ما  اغتياؿ المعارضيفقد مثؿ و  

نظرا لالستقطاب الكثيؼ الذي مورس بيف  باستقالة الحكومة وزيادة التوتر، السياسية في تونس
يشكؿ خطرا عمى مسار التحوؿ االيجابي متغيرا  أصبحتفالسمفية رات اإليديولوجية المختمفة، التيا

 أوية التعامؿ معو بيف المقاربة السياسية الفكرية اؤؿ الكبير حوؿ كيفف ثـ برز التسوم، في تونس
يطرح الكثير مف المختصيف في كتاب ليـ بعنواف  اإلطاروفي ىدا  1القميعة، األمنيةالمقاربة 

المنشور مف طرؼ معيد الدراسات التابع لرئاسة الجميورية  : التحديات واالفاقمفية في تونسالس
                                       

، نشر مركز كارنيغي لدراسات السالـ الدولي، صدر ، فشل استراتيجية مد اليد الى السمفيين في تونسكيفف كايسي -  1
، تـ االطالع عميو في  http://carnegieendowment.org/sada/?fa=52729، عمى الرابط:  2013أوت  21يـو 
12- 12- 2015. 

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=52729
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عمى أف مواجية العنؼ السمفي تقتضي لمتعامؿ مع ىدا التيار مف خالؿ التركيز "التونسية مقاربة 
تشخيصا دقيقا وتكامميا، وىو ما ينبئ عف درجة مف تطور الوعي السياسي والمؤسساتي في تونس. 

عيا الوسائؿ ىو اعتراؼ بأف البالد تواجو ظاىرة شديدة التعقيد ليا صبغة تحولي ة عنيدة ال تفمح م
بات الجريمة العادية االظاىرة لذلؾ تتجاوز في طبيعتيا ما تتطمبو مقاومة عص ة في مقاومةالتقميدي

 1" .أو شبكات التيريب المختمفة
 
  اإلرىاب في تونس وتفاعالتو عمى المسار االنتقالي:-2  

 واجييا المسار االنتقالي في تونس اإلرىاب المتصاعد و الذييضاؼ إلى مجموعة التيديدات التي
ا ما في انتشاره وىذ األساسيالمحمية كانت ليا الدور  األيادي أف إال إقميمية رتباطاتو اذكاف  إف

نظاـ بف  إسقاطفي تونس بعد  اإلرىابيتصاعد النشاط  إلىيمكف توضيحو مف خالؿ التطرؽ 
مف ثـ يمكف القوؿ أف اإلرىاب في تونس شكؿ أمرا لـ يعيده التونسيوف  كثيرا في مراحؿ و عمي، 

ابقة ليـ، وىو ما آثار العديد مف األسئمة لدى العديد مف الدوائر حوؿ مصدرىـ ونشاطيـ وكيفية س
 فيما يمي: اإلرىابية األحداث أىـ إبرازويمكف  القيـ التي يمكف أف يتـ تيديدىيا،التعامؿ معيـ و 

 :القمة األعمى في  يعد جبؿ الشعانبي تموقع الجماعات المسمحة في جبال الشعانبي
، ونظرا مترًا فوؽ سطح البحر، ويقع في الوسط الغربي التونسي 1544تونس، إذ يبمغ ارتفاعو 

ا قربو مف الحدود الجزائرية مما يشكؿ ذب لمجماعات المسمحة، وكذلطبيعة الجباؿ يعتبر مكاف ج
مدادخمفية  ه ذالتونسية، وخمفت ىا وبيف القوات في نشاطيا، وشيد الجبؿ مواجيات بيني وا 

 2المواجيات عشرات القتمى و الجرحى.

                                       
، 10/01/2016جريدة العربي الجديد، صدر يـو ، السمفية الجيادية في تونس: مغالطات وحقائق،  احميده النيفر - 1

 .10/01/2016عميو في ، اطمع  /http://www.alaraby.co.uk/supplementbooks/2016/1/10عمى الرابط: 
 

 06نشر موقع العربية نت، صدر يـو ،م 1500جبل الشعانبي بتونس.. معركة ضد اإلرىاب عمى ارتفاع  ،أحمد النظيف -2 
-عن-عصي-الشعانبي-/جبل africa/tunisia/2013/08/06-http://www.alarabiya.net/ar/north، عمى الرابط:2013أوت 

 .2015-12 -13م االطالع عليه في ، تhtml.-القانون-عن-الخارجين-وملجأ-التمشيط

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2013/08/06/جبل-الشعانبي-عصي-عن-التمشيط-وملجأ-الخارجين-عن-القانون-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2013/08/06/جبل-الشعانبي-عصي-عن-التمشيط-وملجأ-الخارجين-عن-القانون-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2013/08/06/جبل-الشعانبي-عصي-عن-التمشيط-وملجأ-الخارجين-عن-القانون-.html
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 إرىابياشيدت العاصمة التونسية ىجوما  2015: في مارس باردوالمتحف عمى يجوم ال 
ىو ما يمثؿ تغير تصاد التونسي ، و مس المتحؼ الوطني الباردو ما يمثؿ ضربا لمسياحة و االق

قمب العاصمة،  إلىفي تونس، بحيث انتقؿ مف الجباؿ الغربية لتونس  اإلرىابنوعي في نوعية 
 1الداخمي التونسي. واألمفوىو ما مثؿ ضربة قاصمة لالستقرار 

 :في مدينة سوسة الساحمية موقعا عشرات  2015جواف  26وقع اليجـو في  ىجوم سوسة
 2لالستقرار الداخمي في تونس. أخرى، ما شكؿ ضربة قاصمة األجانبالقتمى خصوصا مف 

 :عمى تفاعالت النخب السياسيةتداعياتو الحدث المصري و رابعا: 
 03 الذي حدث في مصر في عمى الرئيس المصري محمد مرسي العسكريكاف لالنقالب 

 جويمية
  أىميا التجربةو  ،خصوصا لدى اإلسالمييفالعربية و  ريةيفي التجارب التغي محورا حاسما 2013
 حيث حاولت بعض القوى التونسية استنساخ التجربة المصرية عف طريؽ:، التونسية
 إسقاط إلىدعتا و كؿ مف حركتي نداء تونس و الجبية الشعبية االنقالب المصري  مساندة 

 لممسار االنتقالي. إلكماؿجديدة لمبالد  جديدة خارطة طريؽوضع و  الترويكا حكومة
  وتشكيؿ ىيئة تتولى استكماؿ المسار التأسيسيحؿ المجمس  إلىدعت الجبية الشعبية. 
 إنقاذحركة  أيضا تأسيسجرى حركة تمرد تونسية والمشابية لحركة تمرد المصرية و  إعالف 

 .تونسية عمى الشاكمة المصرية
 أىدافو إلىاستنساخ الحدث المصري لـ يصؿ  أف إالرغـ التحركات التي ميزت الفترة في تونس  

   نظرا ؿ:
                                       

مارس  15نشر موقع العربية نت، صدر يـو ، جريحا في ىجوم متحف باردو 50قتيال و 23تونس.. مندر بالضيافي،   1

-مسمحوف-تونسafrica/tunisia/2015/03/18/-http://www.alarabiya.net/ar/north، عمى الرابط: 2105

 .2015-12-12ع عميو في تـ االطال  -html.بمتحؼ-سياحاً -ويحتجزوف-البمماف-يقتحموف

 

، عمى الرابط:  2015جواف  26نشر موقع الجزيرة نت، صدر يـو ىجوم سوسة، ، ------- -  2
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/6/26/2015-12-13عميو في  اطمع،  سوسة-ىجـو. 

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2015/03/18/تونس-مسلحون-يقتحمون-البلمان-ويحتجزون-سياحاً-بمتحف-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2015/03/18/تونس-مسلحون-يقتحمون-البلمان-ويحتجزون-سياحاً-بمتحف-.html
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 إيديولوجيتنوع  صياغة حركة النيضة فينظرا لقدرة  البمديف اختالؼ المسار االنتقالي بيف 
 المسمميف. اإلخواففي مصر بزعامة  اإلسالميةالحركة ، فيما فشمت فيو بالترويكاسميت الحكـ  يف

 تاريخي اع السياسي في مقابؿ دور متجذر و المؤسسة العسكرية في تونس عف الصر  حياد
 شؤوف الدولة. إدارةلممؤسسة العسكرية المصرية في 

 مما سمبا عمى المجتمع التونسي أثرتالقتؿ نقالب المصري مف مشاىد الدماء و نتائج اال ،
 1التخوؼ مف دخوؿ ىذه المستقبؿ المجيوؿ. إلى أدى

مف  األمرالنخب السياسية استطاعت تجاوز  أف إالالصراع السياسي ولكف رغـ ىذا التوتر و 
 .خالؿ التوافؽ عمى خارطة طريؽ الستكماؿ المسار االنتقالي

 :في تونس التوافقاتجاىات  ثانيا:
منظمات المجتمع المدني في مثؿ تالمفي المرحمة االنتقالية،  دور المبادرمدني ممجتمع الكاف ل

الرابطة التونسية ، التجارةاالتحاد العاـ التونسي لمصناعة و  ،االتحاد العاـ التونسي لمشغؿ ىـ:و 
مف تجميع الفاعميف السياسييف  تمكف الرباعي فقدالمحاميف، عمادة و  اإلنسافلمدفاع عف حقوؽ 

خارطة  االتفاؽ حوؿ إلىانتيت حزبا بيف المعارضة  21الترويكا و بيف، دةحوؿ طاولة تفاوض واح
 عمى ما يمي:تنص التي الطريؽ 

  التأسيسيالمجمس  أعماؿاستكماؿ. 
  الييئة المستقمة لالنتخابات. أعضاءاختيار 
 القانوف االنتخابي. إصدار 
  رالتصديؽ عمى الدستو. 
 .تشكيؿ حكومة كفاءات 
 .1التزاـ القوى السياسية بالحوار الستكماؿ التباحث حوؿ النقاط الخالفية 

                                       
تركية، نشر مركز الدراسات السياسية واالجتماعية، ، مجمة رؤية حركة النيضة وقالئل الحدث المصريمنتصر حمادة،  - 1

 .40-38ػ، ص 2014، ربيع 03، السنة 1اسطنبوؿ، تركيا، العدد 
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 بعض االستنتاجات أىميا: إلىلمباحث بالوصوؿ  األمرالتونسية سمح  لألوضاعوفي متابعة يومية 
 إرادة توفر بشكؿ توافقي، وىو ما يعني  المرحمة االنتقالية إدارة قدرة الفاعميف السياسييف عمى

 . مشتركة لموصوؿ إلى لحظة الديمقراطية واالتفاؽ عمى آليات إدارة النزاعات في المجتمع سمميا
 تونسية مف خالؿ تسوية داخمية  قدرة الفاعميف السياسييف عمى إدارة الحوار الوطني- 

  المجتمع بيف قوى سياسية ومجتمعية. أطياؼشاركت فيو تونسية 
 الجيش عبر وقوفيا الحيادي  سةلعبت مؤسسات الدولة دور الدافع االيجابي خصوصا مؤس

  .رفضيا التدخؿ لمتأثير عمى المسار السياسيو 
 إدارة اكتساب خبرة في مف أجؿ  لمنخب يشكؿ مف تعمـ ذاتي ومستمر أىمية التوافؽ وما

 الخالفات البينية.
  يمحظ  أفالتونسي يمكف  لمشأفالمتتبع  أف إال، اإليديولوجيبالرغـ مف الخالفات واالنقساـ

 مؤشرات الوحدة الوطنية.

 .في المرحمة االنتقاليةواالجتماعي االقتصادي  األمنالمطمب الثاني: 

 :التحديات االقتصادية: أوال
، حيث شعر الكثير مف التونسييف تونس تكاثر اليمـو االقتصاديةفي شيدت المرحمة االنتقالية    

ببف  اإلطاحةفشؿ الحكومات المتعاقبة منذ ءا بفعؿ عدـ االستقرار السياسي و سو  األوضاعبزيادة 
المقدمة حوؿ االقتصاد التونسي،  األرقاـانطالقا مف و  عمي في احتواء المطالب االجتماعية.

 :بسبب عؿ عف حالة سيئة مر بيا االقتصادالمتداولة تعبر بالفالمؤشرات  إفيستنتج الخبراء 
  سي مف دخوؿ البالد في تخوؼ المجتمع التونو  اإلرىابيةاليجمات و االغتياالت السياسية

استقطاب عمى السياحة و  أساسا، المعتمد ؿ ضربة قاصمة لالقتصاد التونسيما يشك ىونفؽ مظمـ و 
 .األجنبيةاالستثمارات 

                                                                                                                        
، عمى 2015-10-11نشر موقع الجزيرة نت، صدر في الرباعي الراعي لمحوار الوطني .. نوبل لمسالم،  ،- 1----

-11، تـ االطالع عميو في  /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events /2015/10/11   :الرابط
12-2015. 
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 السياسي المصاحب لمفترة االنتقالية. عدـ االستقرار 
  المناطؽ التونسية. الفقر في الكثير مفالجتماعية بفعؿ انتشار البطالة و ا األوضاعىشاشة 
 نظرا لكونيا  التونسيثر سمبا عمى االقتصاد ا ىو ماود االقتصادي في منطقة اليورو، و الرك
 1تونس. إلىمصدر لمسياح  أوؿمستورد لصادراتيا و  أوؿ
  عميقة. إصالحات إجراءغياب رؤية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة تمكنيا مف 
 يمكف تحديد المؤشرات التالية:و 
 فقد 2014في  ةبالمائ 2.8بنسبة لمنمو االقتصادي  األساسيالمحرؾ ، تراجع الصادرات ، 

  17.النسيج والمالبس والجمد بنسبة  بالمائة وقطاع 46.9صادرات قطاع الطاقة بحوالي تقمصت 
 2.بالمائة 1.1بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية بنحو 

  3في مقابؿ الدوالر.اقؿ مستوياتو  إلىىبوط الدينار التونسي 
  د خفض ال سيما بعصاعب تونس في االقتراض الخارجي و االقتصادية مف م األزمةزادت

 .اإلرىابيةتيديدات الالمخاوؼ مف سقوط البالد في الفوضى تحت و  تصنيفيا السيادي لمبالد،
  مف الناتج المحمي اإلجمالي في  ةبالمائ 40.3نسبة الديف العاـ ارتفعت مف نحو  ارتفاع
  .2015في عاـ  ةبالمائ 52.7، إلى حدود 2010عاـ 
 20151ديسمبر حتى بداية تصاد االق مف حجـ ةالمائب 7.9ارتفع إلى  العجز في الموازنة. 

                                       
1- Philipe Trappé et autres, Tunisie 2014, perspectives économiques en Afrique, BAFD, 
OCDE, PNUD, 2014. Sur le cite : 
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/Pocket_Edition_AEO2014-
FR_mail.pdf  

، عن موقع: النشرة االلكترونية جريدة الشروق التونسية، من النسيج والمالبستراجع صادرات تونس ، --------- - 2

  -صادرات-/تراجع http://www.alchourouk.com/132661/696/1تعلى الرابط: ، 26/09/2015صدر يوم 

 . 2015/ 11/ 04اريخ اإلطالع، ت،  html.--والمالبس-النسيج-من-تونس
، الجريدة اإللكترونية ىبوط الدينار التونسي إلى أدنى مستوياتو التاريخية أمام الدوالر األمريكي، ------- - 3 

 : عمى الرابط: ، 29/10/2015التونسية، الصادرة يـو
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=160812   2015-11-04 في عميواطمع . 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/Pocket_Edition_AEO2014-FR_mail.pdf
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/Pocket_Edition_AEO2014-FR_mail.pdf
http://www.alchourouk.com/132661/696/1/تراجع-صادرات-
http://www.alchourouk.com/132661/696/1/تراجع-صادرات-
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=160812
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=160812
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 :السياحة التونسية: 1
نظرا لحساسية السياحة سقوط نظاـ بف عمي حالة مف الركود، و عاشت السياحة التونسية منذ 

 حيث التونسية و عالقتيا بالمناخ السياسي و االجتماعي في البالد، 
  ةبالمائ 33مف  بأكثر 2015مف  أشير 10السياحة عمى مدى  إيراداتتراجعت. 
  2014سنة  بأرقاـمقارنة  ةبالمائ 34كما انخفض عدد السياح ب. 
 مقابؿ الفترة نفسيا مف  2015أكتوبر نياية حتى %33.4 تراجعت مداخيؿ السياحة لتبمغ
 2.مميوف يورو 950لتصؿ إلى  2014اـ الع

 التالية: ؿبالعوامىف مصيره ر و نظرا لحساسية القطاع، فقد 
  سنوات أربعالحوار عمى مدى جوالت الصراع و. 
  خمفية اغتياؿ المعارض سياسية خانقة عمى أزمةتزامنت مثال انطالؽ الموسـ السياحي مع 

مطالبة مظاىرات منددة بالحكومة و  أثرهخرجت عمى لنائب البرلماني محمد البراىمي و االتونسي و 
 .ومة كفاءاتتشكيؿ حكباستقالتيا و 

  مثؿ ىجـو باردو وسوسة اإلرىابيةجانب الحوادث. 
 االستثمارات الخارجية: :2

ف ارتفاع نسبة التضخـ أتراجع االستثمار، و  إلى أدىالسياسي و  األمنيالتوتر  أفجع الخبراء أر 
االقتصادية في  األزمةف أضعؼ القدرة الشرائية لممواطف وقمص معدالت االستيالؾ، و أ المالي

 منطقة اليورو خفضت الصادرات التونسية.
 مالية، ليضيؼ  أزمةبسبب  لألحذيةمصنع جاؾ قروب االيطالي تـ غمؽ  أوتشير  في
 .ةبالمائ 15.9قائمة العاطميف عف العمؿ في بمد يبمغ معدؿ البطالة  إلىعامؿ  4500مف  أكثر

                                                                                                                        
لقدس العربي، الصادرة ، يومية االحكومة التونسية تعتزم رىن عدد من األمالك العمومية لسد عجز الموازنةد ب أ،  - 1

 :  .04/11/2015تـ االطالع عميو في   ، http://www.alquds.uk/?p=473516 ، عمى الرابط:29/10/2015يـو
  ، على الرابط: ، 02/12/2015، موقع الجزيرة نت، صدر يوم تراجع ايرادات السياحة في تونس، ---------2

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/2  17/12/2015، تم االطالع عليه في. 

http://www.alquds.uk/?p=473516
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  مستثمر 150مف  أكثر األجورالمطالب برفع العشوائية و  اإلضراباتاالحتجاجات و  أجبرت 
االقتصادية الخانقة التي  األزمةتعميؽ  إلى أدىالذي  األمرىو عمى غمؽ مؤسساتيـ و  أجنبي

 1.تعانييا البالد 
 الحكومة و احتواء الموقف االقتصادي: :3

 :ػواجيت الحكومات المتتالية في تونس إشكاليات كبيرة في إدارة التحديات االقتصادية نظرا ل
 .األفؽ الزمني الضيؽ إلعادة سكة االقتصاد إلى الصواب 
 نقص الموارد 
 ختالؿ بيف التوقعات االقتصادية واالجتماعية والواقع االقتصادياال. 
 محدودية المساعدات الدولية. 

ستعتمد  أنياوتحت ضغط المقرضيف الدولييف أعمنت الحكومات المتعاقبة عمى برامج اقتصادية 
فالكثير مف المختصيف  في تقميص الدعـ وتجميد الرواتب، عمى سياسات تقشفية تشمؿ أساسا

النخبة السياسية في التوصؿ لسياسة اقتصادية تمكف تونس مف الخروج مف  إخفاؽتحدثوا عف 
 :ػالسياسية، نظرا ل أزمتيا
  االقتصادي بالشاـالسياسي تجاوز االىتماـ  بالشأفاالىتماـ.  
  تراجع النمو االقتصادي أماـتفاقـ المشاكؿ االقتصادية. 
 االحتجاجات االجتماعيةو االحتقاف  زيادة. 
  الفساد خاصة تبييض زيادة الجرائـ االقتصادية و  إلى أدىضعؼ مؤسسات الدولة ما

تونس في المرتبة  :صنفت بمجيكا مثال ، فقدالتي انتشرت بطريقة كبيرةوالتجارة الموازية و  األمواؿ
توضح  قاـر فاأل،  في العممة الصعبة أساسالتي تتمثؿ ، و األمواؿالخامسة عالميا مف حيث تبيض 

                                       
1 -  ، ، نشر مركز الدراسات ة تركيةيمجمة رؤ  ىواجس التونسيين من الدستور وسط التجاذبات السياسية،سامية فطـو

  .72 ص ،ػ2014ربيع ، 03، السنة 1العدد ، تركيا ،واالجتماعية، اسطنبوؿ السياسية
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مف حجـ  1/3حجـ التجارة الموازية تمثؿ ثمث  أفمميار مميـ تيرب يوميا و  750ادؿ ما يع أف
 1مدمرا لالقتصاد التونسي. امرأاالقتصاد التونسي و ىو ما يعتبر 

في  االقتصاد التونسيالتي عصفت ب األزمةنو بالرغـ مف شدة أ ،لكف ما يمكف استخالصوو 
ونظرا لصعوبة تكيؼ  أضعفت مف قوة الدولة التيلداخمية والخارجية و الضغوط ا، و المرحمة االنتقالية

ات االنتقالية المتعاقبة الحكوم أف إال واالستثمارات الخارجيةاالقتصاد المبني عمى استقطاب السياح 
 .منع االقتصاد التونسي مف االنييار استطاعت
 : العدالة االجتماعيةثانيا: 

العربية  المنطقةي عرفتو ذلحاسـ في نجاح التحوؿ السياسي الكاف لممطالب االجتماعية الدور ا
ة مرتبط بمدى القدرة عمى ح المسارات االنتقالياخصوصا، ومف ثـ كانت مف معايير نجوتونس 
زالةعمى الحريات  باالنفتاحتتسـ  أجواءه المطالب في ذتحقيؽ ى يمكف النظر البيئة االستبدادية و  وا 

 فكرة العدالة االجتماعية في تونس مف خالؿ ثالث عناصر: إلى
 نسية:و لدى النخب الت موضوع العدالة االجتماعيةمدى الوعي ب -1

ىما، العدالة  أساسييفالمختمفة تونس يجدىا تشترؾ في مصطمحيف  األحزابالمالحظ لبرامج 
المساواة، فمف خالؿ ىاتيف الفكرتيف حاولت النخب التونسية الحزبية منيا عمى اختالؼ مرجعياتيا و 

نظاـ بف عمي  إلسقاط األساسي، المطمب اوب مع موضوع العدالة االجتماعيةالتج  اإليديولوجية
مفجوة العميقة المرحمة االنتقالية نظرا ل إدارةواف كاف معظـ المحمميف يعتقوف بعدـ قدرة الفاعميف في 

نمط ة االجتماعية يقتضي تغيير في الالييكمي لممنظوم فاإلصالحبيف الشعارات والواقع، 
فالوضع التونسي  2.ليات عممو يختمؼ عف النمط السابؽ المبني االستبداد والزبائنيةآاالقتصادي و 

 :ػتميز في الفترة االنتقالية ب

                                       
 -  ، 73.ص سابق مرجعسامية فطـو  1  

مجمة مستقبؿ العربي، نشر مركز دراسات  الثورة التونسية والعدالة االجتماعية: تجانس الغائب،مصباح شيباني،  -2
. عمى الرابط: 142، 138، ص 2014، ماي 423الوحدة العربية، العدد 
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  والتي تطالب  الميشمةفي الجيات الداخمية  اغمبيا ةمتمركز توترات اجتماعية تزداد بكثافة
 الطبيعية بالعدؿ. المواردتوزيع و  والتنميةبالعمؿ 
  عجمة  لتعطيؿخطاب مؤسساتي مبني عمى ضرورة التوقؼ عف الحراؾ االجتماعي نظرا

 1المعقدة. األمنيةونشاط االقتصاد في ضوء البيئة 
  اجتماعية حركات مدنية و  إطاراب والفئات االجتماعية في شبلم الذاتيتطور رؤى التنظيـ

 .االجتماعية العدالةب يفايا المرتبطحالض فلمدفاع ع
  مف خالؿ رفع  صرامة، أكثرتقشؼ  إجراءات باتخاذالرضوخ لممؤسسات الدولية ولممانحيف

 .األساسيةلسمع الدعـ عف الوقود و 
 2االجتماعية بعد عقود مف االستبداد. لعدالةب مطالب ااستيعا في ضعؼ مؤسسات الدولة 

 الحكومات المتعاقبة وضعف استيعاب الحركات االجتماعية: -2
المطالبة أساسا شكؿ المناخ االجتماعي التونسي في القترة االنتقالية مشحونا بالدوافع المطمبية، 

حمالت ، إضراباتاالجتماعية، حيث تبمورت عدة حركات اجتماعية مف خالؿ  األوضاعبتحسيف 
جتماعية وىي جوانب العدالة اال بأىـ أساسا، حممة وينو البتروؿ، المرتبطة رزىابأمف مدنية..، و 

دارةالسياسة التوزيعية و  المورد الطبيعية في المجتمع، فبعد اكتشاؼ موارد باطنية مف النفط في  ا 
بطاؿالجنوب التونسي، جعؿ سكانيا ينتفضوف مطالبيف بحقيـ في العائدات  يميش ضدىـ الت وا 

 واستنزاؼ ثوراتيـ، ولكف كانت ردة الفعؿ المصاحبة ليده الحممة قويا فقد حمؿ:
  حرؽ مركزا لمشرطة. إلى أدىومنع االحتجاجات ما  األمفقمع مف طرؼ قوات 
  سياسية بأطراؼرد فعؿ عنيفة مف الرسمييف والدي تـ بموجبو ربط الحراؾ. 
 فييا. اإلرىابالمرتبطة بانتشار  األخيرةه ذالحركة بالمناطؽ الداخمية ى نشأة 

                                                                                                                        
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_423_mosbahalshibani.pdf         ،

 .2015-12-22تـ االطالع عميو في 
عمى التأثير في قضية العدالة ت االجتماعية العربية وقدراتيا كاإشكاليات المجتمع المدني والحر ليمي رياحي،-1

  02ص ، 2015"، نشر منتدى البدائؿ العربي لمدراسات،القاىرة، ديسميرالثورةية: المجتمع المدني التونسي بعد االجتماع
تائج مائدة حوار بين العدالة االجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البمدان العربية، ن، ----- -  2

 .03 -01، ص 2015، نشر منتدى البدائؿ العربي لمدراسات، تونس، مارس الخبراء

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_423_mosbahalshibani.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_423_mosbahalshibani.pdf
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  1الجيوية لدى السكاف والوحدة الوطنية بصفة عامة القبمية و غراتالث إثارةالتخوؼ مف. 
 :أمريففي المسار االنتقالي مف خالؿ  األثرة االجتماعية كاف لو دالمطمب الع إفيمكف القوؿ 

 عموية المطالب االجتماعية. 
  تماعيةجاستيعاب المطالب االفي السياسية  بالنخفشؿ. 

 الفرص والمخاطر.الخارجي لتونس ، بين  األمنالمطمب الثالث: 

، فالكثير مف المحمميف ونس، مقارنة بالتفاعالت الداخميةلـ يكف لمعامؿ الخارجي دور حاسـ في ت
يروف باف الوعي السياسي الموجود لدى النخب التونسية مكنيا مف احتواء الموقؼ داخميا وعدـ 

 واجيت المرحمة االنتقالية في تونس: آخرمف نوع  أخطارتدويمو ومف ىنا يمكف الحديث عف 

 :اإلقميميعمى مستوى الجوار أوال: 
مف خالؿ  ميبياب اآلخرمرتبط بالجزائر و األوؿ  تبرز مستوياف، اإلقميميعف الجوار  الحديثعند    

 .المغاربية اإلقميميةاالرتباط االستراتيجي الشديد في البيئة 
 :الجزائريالدور -1
 أىميا:ية تونسال تجربةلم فرصوفير بت ايجابيا ادور  طيمة المسار االنتقاليالجزائر  تلعب 

 ف بعض المسؤوليف م تأتيبالرغـ مف التصريحات التي كانت  ،عدـ عرقمة المسار
 الجزائرييف بمعارضة الربيع العربي.

 النيضة, التعامؿ مع األطراؼ التونسية جميعيا بدوف إقصاء بما فييا حركة 
ر مف خاللو يمكف الحديث عف توفيو في تونس  الميـ األثركاف لو إذف الدور الجزائري ف     

 ما يمي:فرص ودعـ لمتجربة االنتقالية مف خالؿ 
  العنؼ السياسي المتولد عف تعطيؿ المسار االنتقالي في  إدارةأصداء التجربة الجزائرية في
الصراع المجتمعي وفؽ مقاربة صفرية  إدارةعدـ  إلى، مف خالؿ دعوة األطراؼ التونسية 1992

 . مساحات توافؽ بيف جميع الفاعميف إيجادوضرورة 
                                       

.11 -09، ص مرجع سابقليلى رياحي،  -  1  
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  مف مخرجاتيا في استيعاب ودعوة التونسييف لالستفادة  في الجزائر ة المصالحةتجرب
 الجماعات المتشددة في تونس.

 التوافؽ التونسي دعـ. 
  اإلرىابفي مجاؿ مكافحة  األمنيالتنسيؽ. 
 تسييؿ تدفؽ السواح الجزائرييف بشكؿ كبير.تونسي مف خالؿ دعـ االقتصاد ال 

واىـ ضحاياىا المباشريف  بأكممياخطرا عمى المنطقة  بميبيا  األمنيشكؿ الفراغ  الميبي:الدور -2
الدبموماسي السابؽ والمختص في الشأف الميبي، البشير الجويني، يقوؿ في ىذا بالد التونسية، فال

، "1دوف استقرار الوضع الداخمي الميبي تونس فيالصدد، إنو "ال يمكف الحديث عف أي استقرار 
الميبية في تكريس  دور البيئة ومف خالل تأتيعبارة التي يتفؽ عمييا معظـ الخبراء ه الذمف خالؿ ى

 عدـ االستقرار في تونس مف خالؿ مجموعة مف القطاعات:
افي، ذالبنى الموروثة عف نظاـ القييار نظرا النبفعؿ الفراغ المؤسساتي  :األمنيالقطاع  - أ

 اإلقميمية أوالميبية وتصاعد الجماعات المسمحة سواء المحمية  األطراؼالقائمة بيف  األىميةوالحرب 
البيئة الميبية تيديدا رئيسيا و حقيقيا لمدولة والمسار داعش بفعؿ انتشار السالح، مثمت  مثؿ

عممياتيا  لتنفيذ اإلرىابيةممجأ تنطمؽ مف الجماعات  إلىاالنتقالي التونسي، ما جعؿ ليبيا تتحوؿ 
 أنواعيافي العمؽ التونسي، فقد شكمت بيئة استقطاب النتشار العنؼ و الجماعات المتشددة بكؿ 

 وخاصة بارتباطات محمية مع الشباب التونسي والدي يمثؿ نسبة كبيرة مف تركيبتيا .
في ظؿ استمرار حالة الفوضى في ليبيا تتزايد احتماالت التدخؿ الخارجي التدخل الخارجي:  -ب  

لمواجية التنظيمات المسمحة نظرا لما تمثمو مف تيديد لمصالح الدوؿ الكبرى، وفي ىدا كانت ليبيا 
ستكوف تكمفتو كبيرة عمى  ، و مف ثـ تداعيات قرار مثؿ ىدااألجنبيةمسرحا لمكثير مف العمميات 

جديد  مجأم إلىرابط الجغرافي والمجتمعي واالقتصادي مع ليبيا وخطر تحوؿ ليبيا تونس بفعؿ الت
 والمحمييف بالخصوص. األجانبالستقطاب المقاتميف 

                                       
-05-01نشر جريدة ىسبرس االلكترونية، صدر يـو ، التأثير الميبي والجزائري عمى التجربة التونسية ،رضا التمتاـ - 1

 .2015-12-14في ،اطمع عميو http://www.hespress.com/international/196811.html، عمى الرابط: 2015
 

http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.hespress.com/international/196811.html
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 الكبير عمى االقتصاد التونسي بفعؿ: األثرزمة الميبية كاف لأل القطاع االقتصادي: -ج  
 شركة تونسية. 1200 يقاربتوقؼ ما بالمئة و  85دالت التجارية بنسبة تراجع المبا 
  األسعار، خاصة مع بالمئة 25مف  أكثرالطاقوية التونسية مف ليبيا بنسبة  اإليراداتتراجع 

 .التفاضمية التي تممكيا تونس في ليبيا
  1.السياح الميبييف أعدادجراء انخفاض السياحية  اإليراداتتراجع 

وفؽ تقديرات البنؾ الدولي اف الالجئيف يشير البنؾ الدولي  :التكمفة االقتصادية لالجئين -د
، مميوف 1.8 بالمئة مف السكاف أي ما يقارب مف 10الميبييف في تونس يشكموف ما يقارب 

الموقعة بيف البمديف التي تسمح ليـ مف حيث المبدأ بالدخوؿ  1973ويستفيدوف مف اتفاقية عاـ 
نشاء المش شك أن هذا رقم كبير بدرجة يصعب  ال، واريع والحركة في تونس بحرية نسبيوالعمؿ وا 

 2.معها على تونس استيعابه وخاصة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي تواجهها حاليا

 ثانيا: عمى المستوى الدولي:
ما عدا فرنسا التي كاف ليا موقؼ سمبي لـ تمثؿ الدوؿ الكبرى خطرا عمى التجربة التونسية،  
المساعدة في دعـ االقتصاد لـ  أف إال، واف تباينت طرؽ دعـ المسار  نظاـ بف عمي إسقاطمف 

  الشرقية. أوروبايكف في المستوى المطموب مقارنة بما حدث في 

  :واستنتاج ما يميالمسار االنتقالي يمكف الحديث عف نجاح  فصؿ الثانيفي نياية ال
  التصورات الخاصة لفرض تكريس السمطوية ومراقبة المجتمع كاف نمط العالقة مبني عمى

المنع التاـ لدوراف النخب  عبر ،في غياب أي دور لممجتمع ونخبو في المشاركة لمنخب الحاكمة
 بالرغـ مف رفع شعارات التحديث الخالي مف القيـ السياسية الحديثة.وبروز معالـ قيادة جديدة، 

                                       
-12 في صدر اوناليف، حقائؽ جريدة نشر ،تونس عمى وتداعياتو أبعاده ليبيا: في الصراععبد المطيؼ الحناشي،  -1  

 .2015-12-18عميو في  اطمع ، http://www.hakaekonline.com/?p=78004  الرابط: عمى ،07-2015
:  وي الطبقة المتوسطة عمى تونس،ذتأثير الالجئيين الميبيين عمر كاراساباف،  -2 -04نشر البنؾ الدولي، صدر يـو

تـ االطالع ، tunisi -in-http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/libyans، عمى الرابط : 01-2015
 .2015-12-18عميو في 

http://www.hakaekonline.com/?p=78004
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 اـ بف عمي، وقد كانت ا السياؽ المحفزات األساسية الندالع شرارة االنتفاضة ضد نظذوفر ى
شعارات الحرية والكرامة المرفوعة تعبر في المخياؿ الجمعي لمتونسييف عف تغير في توجيات 

 السمطوية، بعقد اجتماعي جديد. العالقةتعديؿ  بغرضالمجتمع اتجاه النظاـ السياسي عمميا، 
  النخب التونسية في التوفيؽ بيف الشرعية الثورية بدوف قيادة واضحة كنتاج إلسقاط  قدرة

 ،النظاـ السابؽ وبيف المؤسسات القائمة الموروثة عف النظاـ السابؽ
  تمثؿ التجربة االنتقالية التونسية حدثا ميما، عكست قدرة البنى السياسية التونسية عمى

 قدرتيا أيضا عمى إدارة مثؿ ىذه التحديات، استيعاب التحوالت السياسية الكبرى و 
 تضمف اعادة تعريؼ عالقة الدولة  توافؽ مف اجؿ بناء عقد اجتماعي جديدالقدرة عمى ال

 الشعب مصدر الشرعية الوحيد. يعتبرعالقة  إلىبالمجتمع مف عالقة تحكميا التجميات السمطوية 



 
 

 

 

 

 

 

 

 :لثالفصل الثا

 ليبياالمسار االنتقالي في 
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 الثالث: الفصل

 2015 -2011ليبياالمسار االنتقالي في 
 :تمهيد 

نظاـ العقيد معمر  إسقاط بعد الميبي في التحوؿ السياسي النموذجدراسة ليسعى ىدا الفصؿ 
عالقات تتميز بانفراد  كـ مبنية عمىحتقالؿ بسيطرة فمسفة ، فميبيا التي عرفت مند االسافيذالق

 إعادةفي مرحمة انتقالية تحاوؿ مف خالليا  2011في سنة  الحاكـ بمفاصؿ الحكـ والدولة، دخمت
خصوصا   المسار االنتقالي عف وتجاوز تعقيدات البيئة الموروثةالدولة مف جديد، بناء مؤسسات 

 في مسألة بقاء الدولة مف عدميا.
 ثالث مباحث كما يمي:وسنتناوؿ المسار الميبي في إطار 

     الراهنة : السياق التاريخي لمتحوالت السياسيةالميبيةالمقومات البنيوية لمدولة  المبحث األوؿ:

 المبحث الثاني: خيارات الفاعمين لالنتقال نحو الديمقراطية في ليبيا. المبحث الثاني:

الدولة الميبية في سياق العالقة االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطي  المبحث الثالث:

 ومحددات األمن القومي
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 األول:لمبحث ا
 السياق التاريخي لمتحوالت السياسية. ،المقومات البنيوية لمدولة الميبية

التعمؽ في مسار التراكمات التي أسست لمدولة الميبية الحديثة في شكميا  ىذا المبحثيحاوؿ    
سقاطو في سنة  ، معرجا عمى 2011التي كانت عميو قبيؿ االنتفاضة عمى نظاـ القذافي وا 
 الخمفيات التي أدت إلى ىذا الحدث المفصمي في التاريخ الميبي المعاصر.

 2011.التحول السياسي في ليبيا :األولالمطمب 
 .غرافية ليبيا وتطورها التاريخيأوال: ج
 اإلفريقيةو دودىا مع عدد مف الدوؿ العربية تشترؾ في حو  اإلفريقيةتقع ليبيا في شماؿ القارة   

تشترؾ في مف الشرؽ جميورية مصر العربية، ومف الجنوب الشرقي السوداف و ، فتحدىا األخرى
بينما تحدىا الجزائر مف الغرب وتونس مف الشماؿ  النيجرحدودىا الجنوبية مع كؿ مف تشاد و 

 1.759.540تبمغ مساحتيا مف الشماؿ عمى شريؾ ساحمي واسع وممتد، و تطؿ ليبيا الغربي و 
 2مثمما توضحو الخريطة التالية:1.مالييف شخص 06مف  أكثر، فيما يبمغ عدد سكانيا 2كـ

 
                                       

  http://www.libya-unesco.org/arabic/libya-ar.htm، عمى الرابط:موقع ليبيامندوبية ليبيا لدى اليونيسكو،  - 1
  https://www.google.dz/search?q خريطة ليبيا، مف موقع : - 2
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والذي طويؿ ال ياسكان، وكذا لتاريخ القدـ قع الجغرافي المعروؼ منذذلؾ المو  إلىيشير اسـ ليبيا 
 الموقع:بحكـ و ، مة بما فييا الحضارة الفرعونيةزمف الحضارات القدي إلىيمتد 
  الصراع. أوتفاعؿ السكاف مع مختمؼ الحضارات سواء بالتعاوف 
  التي تتوزع في شريط ساحميو بسيطرة الصحراء ليبيا تتميز.  
  ه القبائؿ لتصبح ذقت كبرت ىبمرور الو وقت طويؿ الطابع القبمي، ف يغمب عمى ليبيا منذ

 عمىإلييا  القبمية يـووالئ الناس عمى ىوياتيـ نقؿمقابؿ اللكف في  ،حديثة متوسطةمدنا صغيرة و 
 ا المعطى.نطقة العربية والعالـ التي تخمت عمى ىذعكس الكثير مف المناطؽ في الم

  جؿ السيطرة عمى منافسات بيف القبائؿ مف أالالصراعات و شاىدا عمى كاف التاريخ الميبي
كاف لمظاىرة السياسية في ليبيا خاصية مميزة يشير  اإلطارا وفي ىذ1،الزعامةو  والموارد األرض
 مميزات رئيسية وىي: ثالثةفي  األحمرالمولدي الكاتب  إلييا
فالحاكـ كاف تركيا خالؿ تاريخ  2خارجية متمركزة في طرابمس، أيدياستقرار السمطة بيف  -

 3ليبيا الحديث في الفترة العثمانية، وايطاليا زمف االستعمار االيطالي لمبالد.
فالكثير مف القبائؿ لـ  4.في العيد العثماني طة المركزية ضعيفة في ليبيا خاصةكانت السم -

 5.ـحدود مناطقيـ وقبائميبتنظيـ الحياة في تقبؿ بسمطة الدولة وامتنعوا عف دفع الضرائب واشتيروا 
 6نخبيا بمعزؿ عف السمطة المركزية. إنتاجاستمرار المجتمعات المحمية في  -

عف االستعمار االيطالي كدولة ممكية، وباشرت بعد ذلؾ  1951نالت ليبيا استقالليا في عاـ     
انقمب ضباط مف  عقدىا الثانيفي تكتمؿ المرحمة الممكية  أفبرنامجا لبناء مؤسسات الدولة، وقبؿ 

                                       
   .568ص، مرجع سابق، وآخروفعمي الديف  ىالؿ)تحري(  - 1
، نشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، لمدولة الميبية الوليدةالوالدة العسيرة ، األحمرالمولدي   - 2

-http://dohainstitute.org/file/Get/bcabf82c-ddd8-47d4 ،، الرابط3-2، ص 2011قطر، جواف 
85a3c040c8ac819d.pdf   ، 23/02/2015تـ االطالع عميو في. 

  .568 ص، نفسه سابقالمرجع ال ، وآخروفعمي الديف  ىالؿ)تحري(  -  3
 . 3ص ، نفسه سابقالمرجع الالوالدة العسيرة لمدولة الميبية الوليدة ، ، األحمرالمولدي  -  4
 .569ص ،نفسه سابقالمرجع ال ،وآخروفعمي الديف ىالؿ)تحرير(،  -  5
 . 3ص  المرجع السابق نفسه،الوالدة العسيرة لمدولة الميبية الوليدة،  ،األحمرالمولدي  -  6
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عرؼ بالجماىيرية بقيادة العقيد معمر  أخرنظاـ  تأسيسالمؤسسة العسكرية عمى النظاـ الممكي وتـ 
تاريخ االنتفاضة عميو  2011غاية  إلىماما في السمطة ت استمر ببرنامج مغاير الذيو افي، ذالق

بناء نظاـ جديد يقـو  أمؿعمى مرحمة انتقالية  يدخوؿ ليبيا ف أماـفاسحا المجاؿ  ،وانييار نظامو
 عمى مؤسسات شرعية.

 :2011فيفري  17التحول السياسي في ليبيا حدث: ثانيا
لحظة فارقة ، 2011 أكتوبررسميا في  ،نظاـ الزعيـ الميبي السابؽ معمر القذافي إسقاطشكؿ  
بناء مؤسسات البالد  إلعادة مسار أماـالمجتمع الميبي منذ االستقالؿ، فقد فتح الباب  تاريخفي 

غيب فييا المؤسسات الحديثة لصالح تواستعادة القدرة عمى تقرير المصير المستقبمي في دولة 
 . القبميةيبة المجتمعية الترك
 : بداية االنتفاضةاألولىالمرحمة  -1

  :أىمياالمطالب مجموعة مف وحممت  ،2011فيفري  17انطمقت االنتفاضة الميبية في يـو 
 النظاـ إسقاط. 
 الحرية و الكرامة. 
 دولة الدستور والقانوف. إنشاء 
 1.محاسبة المجرميف 
بتجمعات  بدأت االنتفاضةالسياقات العربية المشابية كتونس ومصر، كما كاف الحاؿ في و 

 :آليتيفالنظاـ وفؽ  قد حمؿ ردّ شبابية و 
  24مف خالؿ عممية القتؿ والقمع الذي مارسو ضد المتظاىريف ففي خالؿ  :األمنيالتعامل 

معو قدرة  تازداد آخرما أعطى لالنتفاضة بعدا وىو متظاىريف،  10ساعة قتؿ ما يقؿ عف 
 .خصوصا الفاعؿ القبميالتعبئة 
 :ف خالؿ تعامؿ نظاـ القذافي م ،بف عميعمى خالؼ سابقيو مبارؾ و  التعامل السياسي 

                                       
مجمة السياسة الدولية، نشر  عسكرة االنتفاضة: الفشل الداخمي و التدخل الخارجي في الجماهيرية الميبية،زياد عقؿ،  - 1

 .72، ص 2011، أفريؿ 144مصر، العدد  ،القاىرة ،السياسية لألىراـو  ة األىراـ لمدراسات اإلستراتيجيةمؤسس
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 إياه  خاطب الشعب الميبي بكممات شديدة الميجة ميددا بمفردات قاسية، فقد اإلسالـنجمو سيؼ  
افي بتوعده الشديد ذوفيما بعد اشتير الق1،صعبة أىميةبتداعيات وخيمة عمى الدولة الميبية وحرب 

والفجوة  األبوية" والتي تعبر فعال عمى درجة مف "مف أنتـ أشيرىاوميينة لميبييف بعبارات قاسية 
 العميقة بيف الحاكـ والمجتمع.

 طابع عنيف: إلىالمرحمة الثانية: تحول المظاهرات السممية  -2
مع  دخوؿ ت الداعمة ليا في المجتمع الميبي، خاصة ائت وتزايدت الفااالحتجاج تتصاعد

محاوالت  قمعيا بعد العنؼ والعنؼ المضاد  تصاعد إلى تطورات األحداث أدتفقد  ،الفاعؿ القبمي
ة ومواجيات دامية حرب مسمح أماـ لؾذب اتحا المجاؿافي، فذمف طرؼ الكتائب األمنية لنظاـ الق

القدرة عمى السيطرة  ،مختمؼ المناطؽ الميبية، وكاف العامؿ الحاسـ في المعركةدارت رحاىا في 
يزت ىده المرحمة وتم ،"وفرديناميكية "كر  إطاروالتوسع جغرافيا في  إستراتيجيةعمى مواقع 

 أبرزىـ، وكاف لنظاـ القذافي والدبموماسي واألمنيبالخصوص بكثرة االنشقاقات في الييكؿ السياسي 
 .آنذاؾ يونس وزير الداخميةعبد الفتاح 

 .حسم الصراعالمرحمة الثانية : التدخل الدولي و -2
بتدخؿ عسكري  مراأل، عجؿ األزمةة الصراع وعجز النظاـ لسياسي عمى احتواء شد تزايدمع  

واف كانت خمفياتو ال  ،لحماية المدنييف مف عنؼ نظاـ القذافي اإلنسانيانطالقا مف مبدأ التدخؿ 
 ما يمي:والذي تضمف  ،2173و 2170رقـ  ممي بحيث صدر القرار األ لؾ،ذتتوقؼ عند 

 افيذالق ى نظاـمأوليما إقرار عقوبات دبموماسية ومالية ع. 
  2.ية المدنييف بكؿ الوسائؿ الالزمةد عمى حمايأكالتحظر طيراف فوؽ ليبيا و  

شكؿ التدخؿ لذا  الواقع،في لصالحيا  ترجيح الكفةرغػـ ذلؾ، لػـ تنجح قوات المعارضة في 
ساعدت الضربات الجوية لحمؼ الشماؿ  حاسما في توجيو الصراع، حيث أمراالدولي في ليبيا 

                                       
.72، ص السابق نفسه المرجع -  1  
نشر الييئة العامة ، قراءة في أسباب الصراع المسمح في ليبيا ومساراته المحتممةميدي محمد عاشور،  - 2 

تـ االطالع عميو في   http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htmعمى موقع:لالستعالمات، مصر، 
12/11/2015 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm
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 أكثركمفت ليبيا  أىميةما عجؿ بسقوطو بعد حرب  ،ىدـ البنى التحتية لنظاـ القذافي عمى األطمسي
 1قتيؿ. ألؼ 30مف 

 ية العربية يمكفسيقدـ لنا التحوؿ السياسي في ليبيا بعض المميزات في سياؽ التحوالت السيا
 حصرىا فيما يمي:

 شكؿ العنؼ المسمح األداة الرئيسية لحسـ الصراع في ليبيا، فانطالقا مف طبيعة التحول :
ـ السياسي لمموقؼ وقمعو لممحتجيف وصؿ األمر الستعماؿ الطائرات والمدافع أيف تصعيد النظا

 حرب أىمية انقسـ مف خالليا المجتمع. إلىاتجيت المسألة 
 تداعيات وخيمة عمى  إلىيوما، أدت مف خاللو  246: امتدت في الحرب مدة الصراع

 تداعيات اإلقميمية والدولية.المجتمع عف طريؽ انفجار اليويات الفرعية مف جية، إلى جانب ال
 مف خالؿ أىمية الفاعؿ القبمي في توجيو مسار الصراع واالنقساـ : طبيعة الفواعل المؤثرة

برز فاعؿ ميـ إلى جانب حمؼ الشماؿ األطمسي  الفاعؿ الدولي، إلى باإلضافةالمجتمعي في ليبيا 
 . لمواجية المعارضة ضدهافي يستعيف بيـ ف كاف نظاـ القذاألفارقة الذيوىـ المرتزقة 

افي المختمفة، ذمعاصر وسياسات القبنا التوقؼ عند التاريخ الميبي ال جدريلفيـ التحوؿ الميبي 
ت الانتفاضة الشعب الميبي ضده ومسايرة التحو  إلى أدتلحصر العوامؿ التي  أساسيكمدخؿ 

 .وتونسالسياسية العربية في مصر 

 وعالقتها بالمجتمع الميبيةة السياسي البنيةالمطمب الثاني: 

فترتيف رافقتا التاريخ السياسي المعاصر  إلىتناوؿ النظاـ السياسي الميبي، يعود بنا الحديث عند 
ا ذافي، ىالجماىيرية بقيادة القذ -صح التعبير إف -وىي الفترة الممكية، ثـ فترة  أاللمدولة الميبية، 

 تأسيس نظاـ فريد مف نوعو شكؿ محور االنتفاضة الميبية. حاوؿ الذي األخير

 المرحمة الممكية بعد االستقالل:أوال: 

                                       
في شمال إفريقيا  2011المؤتمر: نظرة نقدية في ثورات عام  تقريركافومبا سواري وآخروف ) تحرير(، إسحاؽ  - 1

 .13-12ص ، 2011، جنوب إفريقيا، (iss )، نشر معيد الدراسات األمنية وتداعياتها
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 :تطور شكل الدولة الميبية في المرحمة الممكية -1
 3ليبيا كمممكة متحدة مكونة مف  إعالف، تـ بعدما نالت ليبيا استقالليا مف االستعمار االيطالي

 :مرحمتيف إلىسيـ مرحمة العيد الممكي يمكف تقو  1السنوسي إدريسعمى رأسيا الممؾ أقاليـ و 
ليبيا تمثؿ صنؼ كاف  1951دستور إطارفي  :فيدرالي إطارفي ليبيا : األولىالمرحمة  - أ

تتمتع كؿ واحدة منيا بحكـ  أقاليـمف خالؿ ثالثة  ،درالييف -نظاـ حكـ اتحاديالدوؿ المركبة وفؽ 
 ىي:و  إقميمية،تي وفؽ حكومة اذ

 الوالية األكثر سكانا واألصغر مساحة بيف واليات المممكة الميبية ىي :طرابمس والية.  
  الوالية األقؿ سكانا :فزانوالية. 

 2.األكبر مساحة بيف واليات المممكة الميبية :والية برقة 
الدستور الميبي وتـ بموجبو  عدؿ 1963فريؿ أ يف :موحد إطاري المرحمة الثانية: ليبيا ف - ب
حكومة واحدة ليا السمطة الكاممة  تأسست أيفالشكؿ االتحادي لمدولة واستبدالو بدولة موحدة،  إلغاء
فقد ، يعتبر النظاـ الممكي في ىذه الفترة نظاما "ممكيا تقميديا"بقيادة ممؾ البالد،  الدولة أراضيعمى 
الضعؼ الذي عرفتو الدولة  بسبببعد االستقالؿ تحديات كبيرة في بناء الدولة النظاـ  واجو

 3مختمؼ جوانبو.والمجتمع  في 
 االنقالب عمى الممكية:المؤسسة العسكرية و  -2

ـ يقودىانقالبا عسكريا عمى النظاـ الممكي في المؤسسة العسكرية قاد بعض الضباط الصغار  
مجموعة  تضافرط النظاـ الممكي الميبي نظرا لو سق إلىما أدى ، 01/09/1969في القذافي" "معمر

 فيما يمي: إيجازىايمكف و مف العوامؿ 
  الممكية.داخؿ العائمة العشائرية و التنافس والصراع والتحالفات القبائمية انتشار 

                                       
ث ودراسة عربي لألبحا، نشر المركز الدولة ما بعد االستعمار و التحوالت االجتماعية في ليبياعبد المطيؼ أحميدة،  - 1

 f029-http://www.dohainstitute.org/file/get/f41c6f21-الرابط: .عمى5-4، ص2012السياسات، قطر، 
-4bd0 568304c7cc9b.pdf -b90b  7/8/2015، تـ االطالع عميو في. 
. 5ص  نفسه،مرجع  ال -  2  
.34، 32، ص مرجع سابق، تحديات بناء الدولة في ليبيا ليبيا: الثورة و ي،الصوان محمد جمعة يوسؼ  -  3  

http://www.dohainstitute.org/file/get/f41c6f21-f029-4bd0-
http://www.dohainstitute.org/file/get/f41c6f21-f029-4bd0-
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  خاصة مع نجاح الثورات العربية اإلقميميةفشؿ النظاـ الممكي في التكيؼ مع المستجدات 
القومية  األفكار انتشرتمصر مع جماؿ عبد الناصر ضد الممؾ فاروؽ، و  بالخصوص فيالقومية 

 اإلعالـوسائؿ بالميبي في ذلؾ الوقت مف خالؿ التأثير المصري  الشباب في أوساطواالشتراكية 
 والنخب والمعمميف...

  مصدرا النتشار جانب منو ، مثؿ 1963اكتشاؼ النفط وبداية العمميات التصديرية سنة
 .بإحكاـالوضع  إدارةضعؼ الممؾ الميبي في  أماـؿ المجتمع الفساد داخ

  االشتراكية الرافضة  لألفكارتصاعد الغمياف الشعبي خاصة مع النخب الثورية المعتنقة
 1 .في البالدوبريطانية  أمريكيةقواعد عسكرية  إلقامة

 معمر القذافي والنظام الجماهيري:ثانيا: 
 :التأسيسبدايات االنقالب العسكري و  -1
تولي معمر القذافي و  ،تـ بموجبو سقوط النظاـ الممكي بعد نجاح االنقالب العسكري والذي   

يا " ، فقد قاؿ:01عف طريؽ بياف عسكري حمؿ الرقـ الشعب الميبي  خيرخاطب األ قيادة البالد،
القرى  أبناءالطاىرة، يا  األرياؼ أبناءيا  المدف العريقة، أبناءيا  الصحراء، أبناءالبادية، يا  أبناء
العال، سائرة في طريؽ  إلىتعتبر ليبيا جميورية حرة ذات سيادة صاعدة، بعوف اهلل  فاآلمنذ ..

العمؿ  أبواب أماميـحؽ المساواة، فاتحة  ألبنائياالعدالة االجتماعية. كافمة الحرية والوحدة و 
عميو  في مجتمع ترفرؼ أحرار إخوة ال مسود بؿسيد و  المغبوف وال مظمـو و  الال ميضـو و  الشريؼ

لقذافي تقديـ صورة لمشروعو امف خالؿ ىذا البياف أراد 2،المساواة"الرخاء و  شاء اهلل راية إف
 :تتضمف
 في إطار المشروع العربي القومي بناء نظاـ سياسي جديد يعمؿ. 
  لصالح مشروع الدولة الجديد. القبمية والتيـتخمي الميبييف عف 

 

 أىميا: اآللياتافي في التسويؽ لمشروعو بواسطة مجموعة مف استند القذ
                                       

.46، ص نفسه السابق المرجع-  1  
.570، ص سابق مرجععمى الديف ىالؿ ) تحرير ( وآخروف،  -  2  



3122-3122المسار االنتقالي في ليبيا                               لفصل الثالث:ا  

 

151 
 

 مة ضد االستعمار والتدخؿ الخارجيلممقاو  الدعوة. 
 يسيؿ فيميا مف عامة المجتمع شعبوية إيديولوجية أفكار. 
 1.تقديـ حموؿ لممشاكؿ التي عاني فييا المجتمع الميبي في عيد الممكية السنوسية 

الفكرية والعممية  األسسلو قاعدة شعبية تمكف مف خالليا بناء وتكريس  أعطتىذه الخطوة 
قمعية  ةسمط إلىالتي تحولت بفعؿ الوقت و  ،راد تطبيقيا وتحقيقيا واقعياالسياسية الم أفكارهلنظامو و 

 .2011غاية  إلىسمطوية امتدت و 
 في الحكم:مرتكزات النظام الميبي  - 2
توجيات الدولة  الدور الرئيسي في صياغةشخصية القذافي ل كانت شخصية القذافي: - أ

ترجع بعض  ، حيثلمعرب وممؾ مموؾ أفريقيا ايكوف قائد أف فقد كاف يطمحوالنظاـ الميبي، 
صفات  "The Maverick Stateة جوي أرنولد في كتابو حوؿ ليبياالدراسات الغربية وخاص

  :إلى القذافي الشخصية
  الوحدة وغياب السيطرة ومعاناتو مف عقدة فيياالبيئة البدوية التي نشأ. 
 الموجو.جماؿ عبد الناصر الذي أصبح بالنسبة لو الرئيس المصري  اتباتأثر بخط 
  2 .البالد الميبية فيميولو الصوفية جراء انتشار الحركة السنوسية 

تبيا ك أفكارمف  1975عاـ  ىو ما يتضمنو في الكتاب األخضرو   النظام اإليديولوجي: -ب 
العدالة والحرية والمساواة،  فيما يخص أفكارهعمى  اأساس، ويحتوي القذافي في إطار ثالثة فصوؿ

 أو فيما يسمى نظاـ الجماىيرية ،السياسيالنظاـ كتاب المرجعية األساسية لمدولة و يمثؿ ىذا الو 
 3 .الرأسماليةالنظرية الثالثة بعد الماركسية و بوصفيا  النظرية العالمية الثالثة

                                       
.570ص  المرجع السابق نفسه،-  1  
عمى نشر الييئة العامة لالستعالمات، مصر، ، والثورة الميبية: خيارات السقوط والصمودالقذافي خالد حنفي عمي،  - 2

 الموقع:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm ،   23/11/2014تـ االطالع عميو في 

  42وتحديات بناء الدولة، مرجع سابق، ص ليبيا: الثورة ، الصواني محمد يوسؼ - 3

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm
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الحكـ في ليبيا  أجيزةفمسفة القذافي يمكف تقسيـ  إطارفي  أجهزة الحكم في النظام الميبي: –ج 
 قسميف: إلى
 :عمميا ما  ـالتي تترجوالحكـ المحمي و  اإلداريةوىي المؤسسات السياسية و  النظام الرسمي

القذافي يرفض فكرة التمثيؿ  فّ فإفحسب فمسفتو  ،ةالجماىيرينظرية الدولة و  األخضرجاء بو الكتاب 
يمارسيا بنفسو عف طريؽ  أفليذا ينبغي تحد مف السمطة المباشرة لمشعب، و  ياألنّ النيابي 

 : إذف أسسفقد  المؤتمرات الشعبية 
 .اء عمى البيروقراطية الحكوميةبيدؼ القض :المجاف الشعبية -
  .ذراعو السمطوي لقمع المعارضيف ىيو  :المجاف الثورية -
 .كبرلماف شعبي :الشعبي العاـ المؤتمر -
 :التي اعتمد عمييا القذافي موعة مف الترتيبات غير الرسمية و ىي مجو  النظام غير الرسمي
 :أىميـو  إلييايستند حكمو و  إلدارة
  .ونجمو حنيبعؿ وابنتو عائشة القذافي اإلسالـعمى رأسيـ سيؼ و عائمتو  -
 .وصا قبيمة القذاذفةالقبمية خص بعض الوجوهوىـ المقربوف مف العائمة و  يمةرجاؿ الخ -
  .مسؤولوف في المجاف الثورية -
 1.القبمية و كذا العسكريةالتحالفات السياسية و  -
 :التنفيذو  فرضال آليات -3
 نظرية الجماىيرية في كتابو  إطارتعتبر فمسفة الحكـ لدى القذافي في : الفمسفة الشمولية

، يةشعبو اشتراكية  إيديولوجيةلنظاـ شمولي يحاوؿ فرض ىي تؤسس و نوعيا  فريدة مف األخضر
والمجتمع المدني،  باألحزابتعمؽ  سواءالمجتمع، الوسائط االجتماعية بيف الدولة و ومف ثـ قتؿ كؿ 

 أدىالعاـ بمثابة الخيانة، ما  الشأفالحديثة في تسيير  اآللياتكؿ ىذه النظرية الثالثة  تاعتبر بؿ 
 .السياسية الديمقراطية وفؽ حدودىا الدنياالثقافة  لبناء مجتمع خاؿ مف

                                       
43.، ص المرجع السابق نفسه - 1  
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 اإلقصاء آليةنظامو السياسي الخاص، عمى  لتأسيساعتمد القذافي في سياستو  :القمع-ب
منافسيو مف  إقصاءوالء، ففي البداية تمكف مف عدـ الومف يشتـ فييـ رائحة  القمع ضد معارضيياو 

السياسية بحجة و  األمنيةالعسكر بتيمة االنقالب، وعمميات المالحقة ضد مجموعة مف الشخصيات 
 1الثورة الثقافية والثورة الشعبية. باسـمصالح الشعب و  واإلسالـمعاداتيـ لمعروبة 

 تالقرارامجموعة مف  بإصداربادر  1978في سنة  :قتل المبادرة الفرديةاالشتراكية و  - ج
لصالح الدولة في  تأميمياومصانع الخواص و  أراضياىا ثورة المنتجيف صادر مف خالليا سموالتي 
  2فكرتو االشتراكية. إطار

 مف خالؿ تحميؿ أداء النظاـ الميبي يمكف الحديث عف ثالثة أمور أساسية:
 ويمنع بدلؾ أي دوراف ا إلى شخصنة السمطة في يد القائدنظاـ شمولي، ييدؼ أساس ،
 خب، ويعطي الفرصة لمدوائر المقربة المعروفة بوالئيا.لمن
  بناء نظاـ سياسي فريد مف نوعو، ومف خالؿ ىدا األمر يتبيف أف الثقافة السياسية تكرست

 في المعطى القبمي الذي يتجو نحو االنكماش الذاتي وغياب التفكير في قضايا السمطة المركزية.
 افي في الحكـ، و مف ثـ فمدخؿ اآللية الرئيسية لفرض مشروع القذ كاف القمع واإلقصاء

حكمت  ، والتيأسسيادراسة عالقة الدولة والمجتمع في ليبيا يجد نفسو في العالقة السمطوية التي 
 القمع والخضوع الكامؿ والزبانية. مف خمسيف سنة بواسطة ألكثرالبالد 

 ة الميبيةقتصادياال-ةاالجتماعيالبنية  :لثالمطمب الثا
سيتناوؿ ىدا المطمب الخمفيات االقتصادية واالجتماعية التي ساىمت في تراكـ التذمر الشعبي 

 ضد سياسات النظاـ الميبي والتي كانت عامال في تعبئة القوى مف أجؿ إسقاطو.
 .وسيطرة اقتصاد الريع ةاالقتصادي بنيةالأوال: 

 :مراحؿ أساسية وىي 05الميبي ب اد مر االقتص مراحل تطور االقتصاد الميبي: - أ

                                       
.39-38ص نفسه،  السابق المرجع - 1  

  .41ص ،المرجع نفسه - 2
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  1957ؿ ليبيا واكتشاؼ النفط في باستقال تبدأ :األولىالمرحمة. 
 وىي الفترة التي دخمت فييا ليبيا عصر جديد، 1967-1961: يبدأ مف المرحمة الثانية  

  

 فقرا في العالـ. األكثربعدما كانت تعتبر مف الدوؿ 
 :توجو األمر  غيرو  ،االنقالب العسكري الذي قاده معمر القذافي مف انطالقا المرحمة الثالثة

توجو اشتراكي شيدت بموجبو تدخال كبيرا لمدولة في تنظيـ  إلى رأسماليالبالد مف اقتصاد 
 االقتصاد والحياة االجتماعية.

 إيرادات ونشاط  عمىالتي أثرت سمباالنفط  أسعارانييار مع  1980تبدأ مف: المرحمة الرابعة
 بعد حادثة لوكربي. 1986في ظؿ العقوبات الدولية التي فرضت عمييا منذ  ، االقتصاد الميبي

 :لغاء النفط أسعارمع ارتفاع  2003تبدأ مف سنة  المرحمة الخامسة العقوبات الدولية  وا 
تحسيف عمؿ االقتصاد عف طريؽ تشجيع القطاع ل بإصالحاتقابميا النظاـ الميبي  فيما بعد،
زالةالخاص و   1.تغير وجو االقتصاد الميبي أف اإلصالحاتالحواجز التجارية، ولكف لـ تستطع ىذه  ا 

لكف بعد و 2البمداف فقرا في العالـ، مف أكثر ظمت ليبيا حتى أواخر الخمسينات النفط:قطاع  -ب
 األرقاـ وتبيفاقتصادىا الوطني، وضع جديد اتسـ بسيطرة النفط عمى  إلىاكتشاؼ النفط تحولت 

 فيما يمي: ه الحقيقة االقتصادية الميبيةأسفمو ىذ المذكورة االقتصادية الخاصة بقطاع النفط
  مف  ةبالمائ 95مف  أكثرو الحكومية  اإليراداتمف  ةبالمائ 80استحوذ القطاع النفطي عمى

 .الصادرات إجمالي
  ما يجعؿ ليبيا تحتؿ  مميار برميؿ، 47حوالي  2010كد في بمغ االحتياطي النفطي المؤ

 عالميا. 09بذلؾ المرتبة التاسعة 

                                       
العامة لالستعالمات، مصر، المجمد  ة، مجمة أفاؽ إفريقية، نشر الييئاالقتصاد الميبي بعد الثورةشيماء عبد الفاتح،  - 1

االطالع عميو في  ، تـ http://www.sis.gov.eg/newvr/africa.pd،95 -94، ص 38، العدد 11
12/11/2015. 

، مجمة رؤية تركية، نشر مركز الدراسات .. قراءة في التحديات ورؤية لممستقبلاالقتصاد الميبي.أحمد طاىر،  - 2
 .88. ص 2014، خريؼ 3، السنة 3واالقتصادية واالجتماعية )ستا(، تركيا، اسطنبوؿ، العدد السياسية 

http://www.sis.gov.eg/newvr/africa.pd،%20تم
http://www.sis.gov.eg/newvr/africa.pd،%20تم
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 بذلؾ مميار متر مكعب، لتحتؿ  530تريميوف وطييا مف الغاز الطبيعي ما يقدر بيبمغ احتيا
 عالميا. 23المرتبة 
  1مرافئ رئيسية 06تعتمد في تصديرىا لمخاـ عمى 
عرفت ليبيا نموا مطردا  2011قبؿ سنة انعكاساتها عمى االقتصاد الميبي: الطفرة النفطية و  -ج

 ما يمي:يمكف استخالص ذلؾ مالدولية، و  األسواؽالنفط في  أسعارالقتصادىا نتيجة ارتفاع 
  ةالدوليالسوؽ  إلىمما سمح ليا بالعودة  2003رفع العقوبات الدولية في. 
  2:الجدوؿ التاليوضحو يارتفاع في الناتج الوطني الخاـ مثمما 

 2010-2008جدول يوضح حجم الناتج الوطني الخام الميبي بين  :( 9) الشكل
 وحدة: مميار دوالر. حجم الناتج الوطني الخام / السنة

2010 89.03 
2009 86.19 
2008 86.77 

 
  في نياية  األجنبيةوفقا لمصرؼ ليبيا المركزي، بمغ احتياطي البالد مف الذىب والعمالت
 عالميا. 14لتحتؿ المرتبة  مميار دوالر 107.03ما مجموعو  2010عاـ 
  أصوؿمميار دوالر بيف  70تدير المؤسسة الميبية لالستثمارات الخارجية أصوال تزيد عف  

 .ثابتة ومنقولة واستثمارات أخرى في دوؿ العالـ، حيث تممؾ حصصا في شركات أوروبية قيادية

في التاريخ الميبي،  أساسيالعب دورا  لطالماالذي رئة االقتصاد و  إذففي ليبيا  يمثؿ النفط  
 ةمف ناحية التركيبة الجغرافية وحجـ السكاف وحجـ الثرو فمقارنة بدوؿ الخميج نظرا لمتقارب الموجود 

دخوؿ ليبيا مرحمة تحديث  في ،أيضاما صاحبيا مف طفرة مالية و  األخيرةالنفطية، فمـ تمثؿ ىذه 
 أفيمكف  آليةكؿ  وأكس عمؿ القذافي عمى قمع كؿ صوت بالع ،يياسي واقتصادي واجتماعس

                                       
.88 ص ،السابق نفسهالمرجع  -  1  
.89 -88ص  المرجع نفسه، -  2  
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فانعكاسات ىذا النفط لـ تصؿ كمية لممواطف الميبي وىو  1،تنخرط ليبيا مف خالليا في ىذا المجاؿ
 وىما: أساسييف أمريفما قد يجد تفسيره في 

  ممكا شخصيا لو ولعائمتو  مداخمياروة و حيث جعؿ نظاـ القذافي ىذه الث :اإلداريالفساد
 يبي مف االستفادة مف ثروات بالده.مىو ما حـر المواطف الومحيطو المقرب، و 

 االعتماد فقط عمى النفط كمورد واحد ف :وضعف هياكل االقتصاد عدم تنويع االقتصاد
بالد لمدخؿ في ليبيا، ىو ما جعؿ االقتصاد الميبي يعيش اختالؿ ىيكميا بالرغـ مف امتالؾ ال

ىيكؿ النشاط االقتصادي  يظير الجدوؿ التالي حجـ االختالالت فيو لمقومات اقتصادية ىائمة.
 2010.2-2008غير النفطية خالؿ الفترة ما بيف بمقارنة حجـ الصادرات النفطية و  ذلؾالميبي و 
 2010 -2008 بينالنفطية  مقارنة حجم الصادرات النفطية وغيرجدول يوضح  3:(10) الشكل

 الصادرات خارج المحروقات الصادرات مف المحروقات السنة
2008 60.7 1.4 
2009 35.7 1.4 
2010 45.7 1.4 

  

ت العالقة بيف الدولة دور حاسـ في محددا كاف لوا يالنفط في ليبأف  ىلإ ةو تجدر اإلشار 
واستفاد مف  واني مف خالؿ دوريف لعبيماصيبي محمد المالكاتب ال إليوىو ما يشير والمجتمع و 
 :وىما افي لتكريس سمطتوداتو نظاـ القذئخالؿ عا

  القدرة عمى توفير المقومات المناسبة لمتغمغؿ في المجتمع و ممارسة القير :األولالدور 
 دـ وجود حاجة لفرض الضرائب.نظرا لوجود التمويؿ وع

                                       
، نشر صندوؽ النقد الدولي، الواليات المتحدة ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرصشماؿ إفريقيا، إدارة الشرؽ األوسط و  - 1

عمى الرابط:  .3-2ص ، 2012صدر في األمريكية، 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2012/1201mcda.pdf:2015-12-26، اطمع عميو. 

 ، عمى الرابط2014افريؿ  صدر في ،، واقع االقتصاد الميبي في المرحمة االنتقاليةالمركز الميبي لمبحوث والتنمية - 2 

mostakbal.org/uploads/files/lcrd210414.pdf-al-http://libya2015-12-18 ، اطمع عميو في. 
 .1، ص المرجع نفسه - 3

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2012/1201mcda.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2012/1201mcda.pdf
http://libya-al-mostakbal.org/uploads/files/lcrd210414.pdf
http://libya-al-mostakbal.org/uploads/files/lcrd210414.pdf
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  نظاـ،ملـ طالما توفر لمدخوؿ في عقد اجتماعي جديد ممز  عدـ وجود حاجة الثاني:الدور 
 1العائدات المالية المناسبة لفرض السيطرة عمى المجتمع.

 :والمعطى القبمي جتماعيةاال لبنيةاثانيا: 
ليبيا تمثؿ  فالقبيمة فيبميا بامتياز، يعتبر المجتمع الميبي مجتمعا ق :التركيبة المجتمعية -أ

بالخصوص  اإلشارةويمكف ، والتركيبة المجتمعيةعصب الحياة وكذا  ،2عالمجتمالوسيط بيف الدولة و 
القبائؿ ىده  أىـمف و عالقات التضامف والمصاىرة التي كانت سائدة في ليبيا بيف القبائؿ،  إلى
 نجد:
  :ما يقارب مميوف  إليياكبر القبائؿ في ليبيا حيث يصؿ عدد المنتميف أوىي قبيمة الورفمة

في منطقة فزاف في الجنوب والجنوب  أساساوتتمركز  ،مف سكاف ليبيا 1/6ما يعادؿ  أينسمة 
 الشرقي لمعاصمة طرابمس، كما تممؾ امتدادات في بنغازي شرؽ ليبيا.

 :رموز نظاـ القذافي وىو  أىـفي الوسط الغربي لميبيا وينحدر منيـ  فيتمركزو  المقارحة
 رئيس المخابرات عبد اهلل السنوسي.

  الميبي معمر القذافي، وتشكؿ احد اركاف السمطة في ينحدر منيا الزعيـ  القدادفة:قبيمة
 3 ليبيت وفؽ قيـ الوالء التضامف القبمي المعروفة في ليبيا.

 :خصائص الطبيعة القبمية الميبية  
 فيما يمي: إجمالياتضفي الطبيعة القبمية لممجتمع الميبي عمييا مجموعة مف الخواص يمكف 

                                       
، ورقة عمؿ مقدمة في حمقة افي، الديناميات المتفاعمة والمستقبل السياسيليبيا بعد القذ، الصواني محمد يوسؼ - 1

مجمة المستقبؿ العربي، نشر مركز الدراسات الوحدة العربية،  ليبيا... أفاق وتحديات التحول الديمقراطي،نقاشية بعنواف، 
عمى الرابط:  .10ص ، 21/11/2011بيروت= = لبناف، 

-aqbal_395_halak%20nikachieh%207http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/must
74.pdf  2015-12-23، تـ االطالع عميو في.  

األبعاد السياسية لمظاهرة القبمية في المجتمعات العربية:مقاربة سويولوجية لمثورتين محمد نجيب بوطالب،  -  2
 عمى الرابط: 10-9ص، 2011، نشر المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، أكتوبر التونسية والميبية

dohainstitute.com 
، نشر مجمة الشرؽ أوسطية، العدد خرائط القوى القبمية و السياسية و الجهادية في ليبيا بعد الثورةخالد حنفي عمي،  - 3

 5.ص 2014سبتمبر  –، جويمية 64

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_395_halak%20nikachieh%207-74.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_395_halak%20nikachieh%207-74.pdf
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 االرتحاؿ وىي صفة عامة في البداوة.تفضيميا لمتنقؿ و  أي: خاصية عدم االستقرار 
 :ونجدىا في مسالة تقسيـ الثروات والتمحور حوؿ الذات. خاصية البراغماتية 
 وىذا ما يطيؿ مف زمف الصراعات وانتشاره. ر:خاصية الثأ 
  :ضمانا لمقوة وبناء التحالفات وىذاخاصية المحاولة الدائمة لمسيطرة عمى السمطة والثروة 

 لتوسيع قدرتيا عمى حساب الدولة. المؤسسات لمسيطرة عمى بعض ما كانت تمارسو القبائؿ
  :وىذا ما يجعميا تتجو بالطبيعة نحو السالح والفوضى خاصية التعدي عمى سمطة الدولة

 1خصوصا في أوقات األزمات واألخطار المحدقة.
اختراؽ ىده التركيبة  القذافيلممعطى القبمي حاوؿ مف التوظيؼ السياسي  اإلطارفي نفس و 

 :واستثمارىا لمبقاء في السمطة مف خالؿ
 خاصة الشبابية تاالحتجاجابيدؼ محاصرة المطالب المناطقية الضيقة و  :النوادي القبمية. 
 ومف  ،الذي يضـ كبار السف بيدؼ حماية ما يسميو مكاسب الثورةو  :الحرس الشعبي

مظاىر استغاللو لمبعد القبمي فكرة تجديد الوالء عف طريؽ تقديـ وثيقة مبايعة عند كؿ زيارة يقـو 
 مجموعة قبمية. إلىبيا 
  قصائينظام جهوي مدينة بنغازي،  أبرزىاوتيميش المناطؽ الشرقية و  إقصاءينطمؽ مف  :وا 

قصائحيث تمثؿ ىذه المنطقة في وعي القذافي منطقة متمردة وجب و    2.ياا 
عالقة الدولة والمجتمع في ليبيا، يشكؿ الديف احد المحددات الرئيسية ل الدين في ليبيا: -ج 

بإتباع المذىب المالكي مع أقمية مف دينا لو،  اإلسالـالقصوى  أغمبيتوفالمجتمع الميبي يعتنؽ 
، و مف ثـ بالرغـ مف ىذا األمر لـ يشيد المجتمع الميبي سيطرة الجماعات المذىب االباضي

المنتشرة في القاع اإلسالمي عمى تحديد وجية التديف الميبي، بالرغـ مف محاوالت القذافي فرض 

                                       

، مجمة رؤية تركية، نشر مركز التحوالت السياسية في ليبيا: األطراف واالحتماالت المستقبميةعصاـ عبد الشافي،   - 1
 .103-102، ص 2014، خريؼ 3ػ، العدد 3الدراسات السياسية واالجتماعية اسطنبوؿ تركيا، السنة 

7-8، ص المرجع نفسه محمد نجيب بوطالب، -  2  
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إيديولوجيتو الفريدة مف نوعيا، ولكف يبقى ىذا المحدد ميما جدا في فيـ طبيعة عالقة الدولة 
 يف.بالمجتمع الميبي

 إحصائياتعف  2012البشرية سنة  ةلمتنميالوطني  اإلحصاءكشؼ  الحرمان من التعميم: -د
في المجتمع الميبي يوضحيا  األميةمخيفة عف واقع التعميـ في ليبيا، مف خالؿ ارتفاع نسب  أرقاـو 

 الجدوؿ التالي:
 

 1جدول يوضح نسب األمية في المناطق الميبية (: 11) الشكل
 األميةنسبة  البمدة

 بالمئة 31 منطقة مزدة
 بالمئة 27 منطقة الكفرة
 بالمئة 26 منطقة المرقب
 بالمئة 23 منطقة مصراتة
 بالمئة 25 منطقة ترىونة

 
التالية  األرقاـبالنسبة لعدد الحاصميف عمى الشيادات الجامعية حسب الواليات فتوضح  أماو 

تقؿ فييا نسبة السكاف مف ذوي التحصيؿ الجامعي  -شعبيات- مناطؽ 07 ففيكارثية  إحصائيا
تجاوز فييا نسبة السكاف مف ذوي التحصيؿ الجامعي عف مناطؽ ال ي 08 في إما ةبالمائ 02عف 
 2. ةبالمائ 03

 يا لالنتفاضة الميبية انطالقا مف:مدخال رئيسافي مثمت السياسة االجتماعية لمقذ أفالقوؿ يمكف 
  ا.وتوزيعيالثروة احتكار 
 سمطتو أسسفي سبيؿ تكريس  ميزة اعية الملمعطيات االجتمتوظيؼ ا. 

                                       
.69، ص ليبيا: الثورة و تحديات بناء الدولة، مرجع سابقمعطيات الجدوؿ مستفادة مف محمد يوسؼ الصواني،  - 1  
.69 صالمرجع نفسه،   2  
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 : متغيرات البنية الدوليةلمطمب الرابعا

مكف فصمو عف عامميف رئيسياف ىما: ال ي الميبية وطبيعة توجياتيافيـ السياسة الخارجية  إف
 افي والنفط.شخصية القذ

 1988-1969الثورية السياسات : مرحمة ما بعد االنقالب و أوال
انطمؽ مف خالليا لمتأثير  رية الثالثة،إيديولوجي سماىا بالنظافي تأسيس عمؿ استطاع القذ 

 الرئيسية لتمويؿ مف مشاريع أفكاره األداةودولية، ومثؿ النفط  إقميميةالخارجي في قضايا كثيرة 
 انطالقا مف عاممي الخارجيةفي ية، ويمكف الحديث عف توجيات القذاالخارجوطموحاتو الشخصية 
 خالؿ:الشخصية والنفط مف 

 :اإلقميميعمى المستوى  -1
 مف خالؿ قضية "الوحدة  سواء المشارقة أو المغاربة صاغ القذافي عالقاتو بجيرانو العرب

 والتي لـ تنجح.العربية" طواؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات حيث أقدـ عمى تجارب وحدوية 
 والمسمحة في الكثير مف الدوؿ. التحررية نفطية في تمويؿ الحركاتاستعمؿ العوائد ال 
  في التشاد.العسكري التدخؿ 
  في عيد السادات. 1977مع مصر سنة العسكرية المواجيات 
 :عمى المستوى الدولي -2
 قاتو الخارجية متباينة مع الدوؿ الكبرى، فقد وصؼ الواليات المتحدة برمز االمبريالية،كانت عال   

 1 .1986قصؼ قصره في سنة  إلىبيا  أدى اإلرىابوتـ اتيامو بتمويؿ 

 : 1988لوكربي  أزمةثانيا: 
 بداية التحوؿ األولى لمكانة 1988مثؿ إسقاط طائرة أمريكية فوؽ مدينة لوكربي االيرلندية سنة 

                                       
، عمى 2004-10-03، نشر موقع الجزيرة نت، صدر قي التأثير الداخمي والخارجي عمى ليبياخالد حنفي عمي،  - 1

A384-4B2C-F7C1-ialfiles/pages/81ED894Dhttp://www.aljazeera.net/spec-الرابط: 
637C6E4D0266  2015-11-22، تـ االطالع ليو في. 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/81ED894D-F7C1-4B2C-A384-637C6E4D0266
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/81ED894D-F7C1-4B2C-A384-637C6E4D0266
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/81ED894D-F7C1-4B2C-A384-637C6E4D0266
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 إستراتيجيتوبعد ذلؾ حوؿ  أيف، 1992عقوبات اقتصادية بداية  إقرار، وتـ القذافي دوليا
 ميادنة مف خالؿ: أكثرالخارجية نحو سياسة 

 :اإلقميميعمى المستوى  – 1
  توطيد العالقات  بؿ ركز عمى ،العرب المشاريع الوحدوية مع جيرانويعد القذافي ييتـ بلـ

 . المفروض عميو الثنائية، خاصة مع الحصار الدولياالقتصادية 
 س األمر حدث مع السوداف حيث ونف ،مع بقية دوؿ المغرب العربي القذافي عالقاتو استعاد

مبادرة مصرية ليبية لحؿ  فيما بعد طرحو في جنوب السوداف  الحركة االنفصالية دعـ توقؼ عف
 .األزمة السودانية

 ترافؽ ذلؾ مع وقؼ دعـ حركات التمرد في الدوؿ األفريقيةو مع تشاد األزمة القذافي  ىأني. 
ركيز القذافي عمى استعادة عمقو اإلفريقي والمغاربي في ىذه الفترة مع عزلتو ف ثـ يالحظ توم

 1الدولية الستقطاب فضاءات جديدة في إطار تضميف أفكاره ومشاريعو وطموحاتو الشخصية.
 عمى المستوى الدولي:-2

 ع الدوؿ م تحسيف عالقاتوحيث قاـ بيدة مع القوى الكبرى، جد القذافي صياغة عالقات أعاد
مع فرنسا  . كما أعاد عالقاتومع بريطانيا 1999 صيؼ القات الدبموماسية فيالع عادأاألوروبية و 

 .5+5وثبتت أيضا ليبيا دورىا في المنتديات العربية األوروبية مثؿ منتدى "
 التعامؿ القانوني  ركزت عمىو الواليات المتحدة، مع أزمة لوكربي  ليبيا بمرونة مع تتعامم
وانتيى اآلمر بتسميميا لممشتبو في تورطيما  ة،وقبمت عرضيا عمى محكمة دولي قضيةالمع 

تـ تبرئة قوبات الدولية عمييا، و حتى يتـ محاكمتيما، مما أدى إلى تعميؽ الع 9111سنةبالقضية 
 .بينما أديف اآلخر المتيميف أحد

 
خمفيات كانت ال األسسيمكف القوؿ أف نظاـ القذافي قاـ عمى مجموعة مف  نياية المبحثفي   

 ىي:و لالنتفاضة عميو  ةاألساسي

                                       
المرجع السابق نفسه،.  1  
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  نظاـ شمولي، ييدؼ أساسا إلى شخصنة السمطة في يد القائد، ويمنع بدلؾ أي دوراف
 لمنخب، ويعطي الفرصة لمدوائر المقربة المعروفة بوالئيا.

  مف خالؿ ىدا األمر يتبيف أف الثقافة السياسية تكرست بنى نظاما سياسيا فريدا مف نوعو، و
 في المعطى القبمي الذي يتجو نحو االنكماش الذاتي وغياب التفكير في قضايا السمطة المركزية.

  كاف القمع واإلقصاء اآللية الرئيسية لفرض مشروع القذافي في الحكـ، و مف ثـ فمدخؿ
نفسو في العالقة السمطوية التي أسسيا، والتي حكمت دراسة عالقة الدولة والمجتمع في ليبيا يجد 

 البالد ألكثر مف خمسيف سنة بواسطة القمع والخضوع الكامؿ والزبانية
 شخصية  اكانت السياسة الخارجية الميبية وطبيعة توجياتيا تعتمد عمى عامميف رئيسياف ىم

 في تغييب دور المجتمع ونخبو. القذافي وعائدات النفط
 ا.ة وتوزيعيثرو احتكاره لم 
 في سبيؿ تكريس أسس سمطتو. خاصة القبمية منيا لمعطيات االجتماعية المميزةتوظيؼ ا 
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  الثاني:مبحث ال
 .خيارات الفاعمين لالنتقال نحو الديمقراطية في ليبيا

المرحمة  إدارةحدثا ميما في التاريخ الميبي، فميبيا تعيش فعال تحديات في  فيالقذانظاـ شكؿ انييار  
اء المؤسسات االنتقالية التي ستحكـ البالد في المرحمة في بنأساسا مرحمة ما بعد الحرب،  أواالنتقالية 

 إشكاالتلدى نخبيا الجديدة، وىنا تطرح  ةسياسيخبرة  أوتقاليد مؤسسية  أيدولة تغيب فييا  أماـ، لمقبمةا
الجديدة في  األوضاعالتكيؼ مع  االختيار العقالني و لمجتمعية في عديدة حوؿ قدرة النخب السياسية  وا
صعوبة في ضوء التغيرات الجيوسياسية  أكثرودولية  إقميميةو بيئة  بيئة داخمية معقدة سياسيا ومجتمعيا

 الكثيفة في المنطقة وتضارب المصالح بيف القوى الكبرى.

 االنتقالية:مرحمة الخريطة الفاعمين في  :ولالمطمب األ 

ىذا يعود بشكؿ كبير بعد سقوط القذافي و  والقبمي والمناطقي السياسيخريطة النفوذ تغيرت 
نحو بناء دولة  الميبييفطموحات و  في المرحمة االنتقالية،التمثيؿ السياسي  أـفتح المجاؿ  إلى أساسا

مف ىنا فمحاولة و  االنتماءات اليوياتية واالجتماعية المختمفة، بغض النظر عفقائمة بذاتيا، 
مستويات شكمت تصنيفيا وفؽ ثالث  إلىحصر الفاعميف في المشيد االنتقالي الميبي يدفعنا 

: الفاعؿ القبمي والقوى االنتقاؿ وىي خياراتة في توجيو ثر المجتمعية المؤ الخريطة السياسية و 
 .الجماعات والميميشيات المسمحةالسياسية و 

 الفاعل القبمي:: أوال
امتدادات التي تممؾ و ، أنفا ذكرناكما  في المجتمع الميبي األساسيالقبيمة في ليبيا المحور  تشكؿ   

 :االنتقاليفي المشيد  تأثيراالقبائؿ  أىـيمكف استخالص و  ،عابرة لمحدود داخمية وحتى خارجية
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  :ما يقارب مميوف  إليياكبر القبائؿ في ليبيا حيث يصؿ عدد المنتميف أوىي قبيمة الورفمة
في منطقة فزاف في الجنوب والجنوب  أساساتتمركز مف سكاف ليبيا و  1/6 ما يعادؿ يأنسمة 

 ، كما تممؾ امتدادات في بنغازي شرؽ ليبيا.الشرقي لمعاصمة طرابمس
 كبيرا  تأثيرا: وىي اكبر القبائؿ المعارضة لنظاـ القذافي في الشرؽ حيث تممؾ قبيمة مصراتة

 .غازيفي درنة و بن
 :القات قوية مع الجزائر وىي قبائؿ تقطف في منطقة الجبؿ الغربي وليا ع الزنتان

 :لمقذافي مثؿ األمنيةلممؤسسات  أعضائياكاف ينتمي  أمنيةتممؾ الزنتاف ميميشيات بالخصوص و 
 1.الصواعؽ والقعقعاع

 القوى السياسية: -ثانيا
السياسية مف مختمؼ التيارات السياسية  األحزابالعشرات مف  تأسستبعد سقوط القذافي 

بمنع كؿ  األحزابلقانوف  األولىنصت النسخة  فا  و ػ، والعممانية والقومية والمناطقية اإلسالمية
تـ  إلغاء تمؾ المادة بعد قبمي،  أوجيوي  أومناطقى  أساس يقـو عمى التمييز وفؽ تشكيؿ سياسي

عمى المجمس مف قبؿ قوى كثير ليس مف أسبوع واحد بعد إصداره، نظرا لمضغوط الممارسة 
المالحظ مف تتبع ف مصمحيا تقييد األحزاب الجديدة بمثؿ ىذه األحكاـ المنافية لمتقاليد القبمية،

المولدي لؾ الكاتب الميبي ذبداية المرحمة االنتقالية كما يذكر  أعقب الذيحراؾ السياسي الميبي ال
زبية االستقالؿ مباشرة حيف اتسمت الحياة السياسية والحانطباقيا مع فترة ما بعد  "االحمري

واختالؼ في المرجعيات الفكرية، وبروز الصراع بيف  خصوصا بإقميمية التنظيمات واألحزاب
 2." زعماء الداخؿ والخارج، وتميز الزعامة بالتحالفات الظرفية

 ما يمي: إلىويمكف تصنيؼ القوى السياسية     

                                       
 .5ص، مرجع سابق، خرائط القوى القبمية و السياسية و الجهادية في ليبيا بعد الثورةخالد حنفي عمي،  - 1

الثورة  ،يوسؼ صواني وآخروف عبد االلو بمقيز،في ،  الثورة الميبيةاآلفاق الديمقراطية في  ،محمد الصواني يوسؼ -  2
 جويمية ،1لبناف، ط ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية،نشر ، : نحو خطة طريقربيواالنتقال الديمقراطي في الوطن الع

  .397 ، ص2012
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 :أىميانجد  :اإلسالميذات التوجه  األحزاب -1
   1949في سنة  تأسستالتي و  المسمميف، اإلخوافحركة  الممتد مع :البناءحزب العدالة و 

 نظاـ القذافي. طرؼ تعرضت لمقمع مف أنيافي ليبيا غير 
  التي حمت محؿ الجماعة و  اإلسالميةانبثقت مف حركة التغيير  ذات طابع سمفي أحزاب

، وقد شارؾ 2007حكـ القذافي في إبافالمقاتمة بعد عمؿ مراجعات لنبذ العنؼ  اإلسالمية
لكف ىذه الحركة لـ و ، األفغانينظرا لخبرتيـ في الجياد  القذافي إسقاطجؿ أبفاعمية مف  أعضائيا

 1تجد ليا مساحة شعبية ىائمة نظرا لطبيعة المجتمع الميبي الصوفية.
 :العمماني ذات التوجه األحزاب -2
  تتبنى التي  األحزابمف مجموعة مف  2012في فيفري  تأسست :تحالف القوى الوطنية

الذي يممؾ عالقات كبيرة مع " المدعـو مف قبيمة الورفمة، و "محمود جبريؿ يترأسياو أفكارا ليبيرالية 
 الواليات المتحدة و فرنسا. أىمياجيات دوؿ كثير 

  ذات  األحزابظيرت مع سقوط القذافي وىي مجموعة مف  :مناطقيةقومية و  أحزاب
والتي  لإلنقاذالجبية الوطنية  أىمياالسالفة الذكر ومف  باألحزابالقاعدة الشعبية الصغيرة مقارنة 

 2.المعارضة لنظاـ القذافي خالؿ التسعينات األساسيةكبر التنظيمات أكانت 

  :الجماعات المسمحة -ثالثا
 ما يمي:ك وتصنؼماعات التي رفضت العمؿ السياسي واختارت تكويف ميميشيات مسمحة ىي الجو 

   إقميميةامتدادات تممؾ الشريعة والتي  أنصارحركة  وأىميا :إقميميةجماعات ذات صبغة 
تضـ ىذه الحركة مجموعة مف  فالميبيي إلى فباإلضافة، الجياد المعولـوتتشبع بفكر القاعدة و 

مظاىرة في بنغازي   تعندما نظم 2012ور الفعمي ليا في الظيدأ قد بو  األجنبية،الجنسيات 
 تطالب بتطبيؽ الشريعة في ليبيا.
                                       

.10ص مرجع سابؽ، ،بعد الثورة خرائط القوى القبمية والسياسية والجهادية في ليبياخالد حنفي عمي،   -  1  
-10-9صدر في مركز الجزيرة لمدراسات، نشر  المشهد السياسي الميبي: صعود قوى جديدة، مغيربي زاىي، - 2

2011، Studies.aljazeera.net.  2015-12-12تـ االطالع عميو في. 
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 تتكوف فقط مف ، كتيبة "شيداء بوسميـ"و فبراير  17كتيبة  أىميا :جماعات ذات طابع محمي
 .العممية السياسية عارضت ال العنصر الميبي وىي

 :التي تنتشر في غرب ووسط شرؽ و  "قوات درع ليبيا" أبرزىامف و  جماعات ذات طابع قبمي 
 1مصراتة .تاف و نز ميميشيات ال إلى إضافةليبيا 

غاية ظيور صيغة استقر عمييا المشيد العاـ في وجود  إلىتطورت خريطة التحالفات في ليبيا 
 .فجر ليبيا"" عممية الكرامة " و" ىما تحديد وجية العممية االنتقالية و قطبيف يتنافساف عمى 

 مجموعة مف  إلى إضافةالتحالؼ الوطني  أىميافكانت مظمة لمعديد القوى  :عممية الكرامة
 .حميفة حفتر بامتدادات خارجية الجنراؿ  القوى المجتمعية في شرؽ ليبيا بقيادةالقبائؿ و 

 :أنصار وأيضاالبناء بالخصوص حركة العدالة و  اإلسالميةتمثؿ مظمة لمقوى  فجر ليبيا 
 وليا امتدادات خارجية ايضا.بعض القوى االجتماعية في غرب ليبيا والعاصمة طرابمس الشريعة و 

 رابعا: منظمات المجتمع المدني:
في ظؿ ظروؼ المجتمع الميبي المعقدة وفؽ التركيبة القبمية والمناطقية المسيطرة عمى تفاعالتو، 

متعمقة بدور المجتمع المدني ومدى مالئمتو لمثقافة السائدة في  إشكاالتطرحت المرحمة االنتقالية 
إلى الطابع الحقوقي واإلنساني، المجتمع الميبي، في ضوء والدة الكثير منيا، والتي اتجيت غالبيتيا 

 األمورلمجريات  استجابت"أنيا واني الظاىرة مف خالؿ صمحمد ال الميبيمف ىنا يحمؿ الكاتب و 
 2."وليست كونيا تعبيرا متأصال في الثقافة الداعمة لممجتمع الميبي ةلياالنتقافي المرحمة 

 في ليبيا. ظيم المرحمة االنتقاليةالفاعمين وتنالثاني :  المطمب

الميبي مف  القذافي صدرت مجموعة مف القوانيف مف طرؼ المجمس االنتقالي ـبعد سقوط نظا
 عف: أعمفحيث ب يالديمقراط أجؿ تنظيـ مسار االنتقاؿ

 المرحمة االنتقالية. إدارةدستوري مؤقتا يحدد مالمح  إعالف 

                                       
 .11، ص المرجع السابق نفسه ،بعد الثورةخرائط القوى القبمية والسياسية والجهادية في ليبيا خالد حنفي عمي،  - 1

.295-292. ص مرجع سابق األفاق الديمقراطية في الثورة الميبية،، يوسؼ الصواني -  2  
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 .وضع جدوؿ زمني لصياغة الدستور الميبي 
 شكمت ىده القوانيف خارطة الطريؽ المقيمة لممرحمة االنتقالية، واف انتقدىا الكثير نظرا لمعجز الكامف

الحاصمة انطالقا مف ىذهفي المؤسسات االنتقالية لمبالد في ترجمتيا عمميا، ومف خالؿ التطورات   

وىي: شيدتيا البالد أساسيةثالث مراحؿ  إلىيمكف تقسيميا  االنتقاليةممرحمة الرؤية التأسيسية ل  
  االنتقالي واإلعالف الدستوريالمجمس  :األولىالمرحمة 
 :المؤتمر الوطني العاـ و المسار االنتقالي المرحمة الثانية 
 :المرحمة الثالثة وانييار المسار االنتقالي المرحمة الثالثة 

شكالية االنتقالي: المجمس األولىالمرحمة االنتقالية : أوال  .التكيف وا 
 لمجمس االنتقالي:ا -1

، بمدينة بنغازي الميبية برئاسة 2011مارس  05تشكؿ المجمس الوطني االنتقالي الميبي في 
 عقابأفي  مرحمة االنتقاليةال إلدارةفي طرابمس، و  لقذافياالصراع مع  إلدارةمصطفى عبد الجميؿ 

  .لحيف انتخاب سمطة شرعية األخيرسقوط ىذا 
مف  االدستوري الذي أصدره المجمس االنتقالي الميبي انطالق اإلعالفبدأت ىذه المرحمة مع 

بر يعتو نظاـ القذافي،  إسقاط"الشرعية الثورية" التي اكتسبيا جراء مساىمتو في  إلىاالستناد 
 :أساسايضـ و  الدستوري خارطة طريؽ لمخروج بميبيا مف المرحمة االنتقالية اإلعالف
 الدستوري بمثابة دستور مؤقت لمبالد. فاإلعال 
  2011اكتوبر 23 أيالتحرير  إعالفيوما مف  90عقد انتخابات في غضوف  إلىالدعوة، 
 يوما مف ذلؾ التاريخ ويعيف مف خاللو حكومة  180غضوف  انتخاب المؤتمر العاـ في

 1 يوما مف بداية عمميا و يتـ طرحو لالستفتاء. 60ة تأسيسية لصياغة الدستور بعد ىيئو 
رساء"الديمقراطية و تقالية ىو تحقيؽ ىدؼ المرحمة االن أف الدستوري اإلعالفيعتبر  مبادئ  ا 

 ع ينعـ باالستقرار والطمأنينة والعدالة وينيض مجتم إلىتطمعا ددية السياسية ودولة المؤسسات و التع

                                       
  .295-292. ص مرجع سابق األفاق الديمقراطية في الثورة الميبية،يوسؼ الصواني ،  -1
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 روحالالصاعدة عمى  األجياؿبالعمـ والثقافة ويحقؽ الرفاىية والرعاية الصحية ويعمؿ عمى تنشئة 
 1."حب الخير لموطفو  اإلسالمية

  المرحمة إدارةفي  األساسيةوىي المرجعية  30تضمنت المادة  ،ىذه المرحمة إدارةعف كيفية و    

 إلىاالنتقالية شرحا حوؿ الخطوات التي ستسمكيا المرحمة االنتقالية بما فييا طريقة االنتقاؿ 
ية ميمتيا تحضير التي وضعت تسمية " المؤتمر الوطني العاـ " كمؤسسة تأسيسمؤسسات شرعية و 
مع خاصة ة يدصعوبات عدواجيت العممية  ىذهلكف و 2تشكيؿ الحكومة المؤقتة.و الدستور القادـ 

انعكاسات االنقساـ أركاف البالد والصراع فيما بينيا الناتج عف  انتشار الميميشيات المسمحة في
فرصا  شكمت مجموعة مف العوامؿ تلؾ توفر بعد انييار النظاـ السابؽ، رغـ ذ القبمي والمناطقي

 مف خالؿ:وفؽ تعبير الكاتب بوؿ سالـ  نجاح المسيرة االنتقالية إلمكانية
 افي.نظاـ القذ إسقاطعد ببالفخر والتحرر  ساإلحسا 
 باليوية الميبية. اإلحساس 
  الدستوري مف خالؿ  اإلعالفالتوافؽ العاـ الظاىر حوؿ الخطوات الرئيسية المتضمنة في

نشاء  3.مؤسسات الدولة إجراء انتخابات، وصياغة الدستور وا 
و يعاب عمى فترة المجمس االنتقالي بفعؿ غياب الشرعية الشعبية نّ أ إالّ ه العوامؿ فر ىذولكف رغـ تو 

ه ة، ىذقبميالو  يةمناطقال ساألسعمى  االنكماشتوزيع القوة نحو  إعادة ،مجتمعالوضعؼ مكانتو في 
ه عرقؿ تكيؼ المجمس االنتقالي في ىذوىو ما التأثير في المسار االنتقالي، األخيرة التي حاولت 

 إلى راطية والمؤسسية، وىو ما يدفعناتختمؼ قواه المختمفة عمى الفكرة الديمق أيفالبيئة المعقدة 
 عمى الصمود في ليبيا المرحمة االنتقالية. اآللية االنتخابية والمؤسسيةمعرفة قدرة 

 :2011المؤتمر الوطني العامانتخابات -2

                                       
.03 -02، ص 2011/ 09/ 12، فيفري االعالن الدستوري المؤقتالمجمس الوطني االنتقالي، -  1  
 .148، ص مرجع سابق، بناء الدولةتحديات ليبيا: الثورة و يوسؼ محمد الصواني،   - 2
ثورات ، الربيع العربيورقة نشرت ضمف كتاب، ، تحديات العممية االنتقالية في ليبيابوؿ سالـ، أمندا كادليؾ،  - 3

  .114 ص، 2013، 1نشر شرؽ الكتاب، ط الخالص من االستبداد،
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يا، فقد مثمت أوؿ اختبار مف التخوفات التي صاحبت الرغـاالنتخابات في اليـو المحدد ب أجريت  
 د فوز بمقاعتنافس لملقدرة النخب الميبية عمى تجاوز التحديات المصاحبة لمعممية االنتقالية، فقد 

 ب:ىذه االنتخابات فقد تميزت  ،مؤتمر الوطني العاـال
  كيانا سياسيا 347 إلى باإلضافة فرديا مستقال مرشحا 2639حوالي ترشح. 
 بأصواتيـالمسجميف  إجماليمف  ةبالمائ 62 أدلىو  االقتراع، مف مراكز ةبالمائ 94 فتح. 
 ممراقبيف الدولييف والمحمييف. كثيؼ لال الحضور 

 كانت نتائج االنتخابات كما يمي: :االنتخابات نتائج -
 االئتالؼالتحالؼ الوطنية برئاسة محمود جبريؿ ) وىحزب قحصؿ  :نتائج القوي العممانية 

مقعدا  80 أصؿمقعدا مف  39الصغيرة( كقوة مييمنة، وفاز بػ أألحزابمف  40يتكوف مف أكثر مف 
 مخصصا لمكيانات السياسية.

  باإلخوافحصؿ حزب العدالة والبناء، وىو الحزب المرتبط  :اإلسالميةنتائج القوى 
 إالّ ، االنتخاباتبروزه في الفترة التي سبقت  أفمقعدا. وعمى الرغـ مف   19المسمميف، عمى

بالرغـ مف التوجو العاـ الذي  اإلسالميةتظير نتائج ىذه االنتخابات عمى خسارة الحركات و 1أفّ 
ولكف بالرغـ مف فوزه باالنتخابات لـ  ومصر.تي عرفت تحوالت سياسية مثؿ تونس طبع البمداف ال

 أربؾىو ما اإلسالمية ضده، و يتحصؿ التحالؼ الوطني عمى رئاسة الحكومة بعد تحالؼ الحركات 
 أماـتجانسو الداخمي  إدارةقادر عمى  غير تأسيسييؤسس لمجمس  أفيد االنتقالي ويمكف المش

 2يعرفو المجتمع الميبي. الذياالنقساـ 

                                       
 40 -36، ص 2012 -07-07صدر في  ،تقرير نهائي المؤتمر الوطني العام االنتخابات في ليبيا، ،مركز كاتر - 1

عمى الرابط : 
-https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya

arabic.pdf-rpt-final-070712   2015 -12 -12، تـ االطالع عميو في. 
 ،2011-12-25صدر في ألزمات الدولية، مجموعة انشر ، تحديات ليبيا األمنية ما بعد القذافيرانس، ولياـ، لو  - 2

africa/north-north-east-http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-عمى الرابط: 
challange.aspx-security-libya-eds/lawrance-africa/libya/op  2105-12-12، تـ االطالع عميو في. 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-070712-final-rpt-arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-070712-final-rpt-arabic.pdf
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-libya-security-challange.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-libya-security-challange.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-libya-security-challange.aspx
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ففي قراءة لنتائج االنتخابات، يشير الكثير مف المحمميف إلى نقاط قوة استغميا التيار الميبرالي 
 أىميا:
  ذات المكانة االجتماعية والقبمية.والشخصيات  األحزابجمع عدد كبير مف عمى قدرتو 
 اإلسالميالبرنامج  ذاتالتي لـ تتأثر بخطاب الحركات ركيبة المجتمع الميبي المحافظة و ت 

 بو. الذي يتمتع ـااللتزاإلى بالنظر 
  عدـ تأثره بالموجة التي صاحبت التحوالت الجارية في المنطقة مف اكتساح الحركات

 1لممشيد العاـ في المنطقة العربية. اإلسالمية

 وطني العام و المسار االنتقالي:المؤتمر الالمرحمة الثانية ثانيا: 

 :الوطني العام عمل المؤتمر  -1
تنفيذية، ما جعؿ طريقة عممو تؤثر في  أخرىتمر في عممو بيف وظائؼ تشريعية و جمع المؤ 

اتخاذ القرار في داخؿ المجمس بالمفاوضات بيف طريقة  تركزتمسار االنتقاؿ الديمقراطي في ليبيا، 
ىو سيتيف التي افرزىما االنتخابات وىما تحالؼ القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء و الكتمتيف الرئي

 ما يجعؿ التوافؽ ضرورة الستمرار العمؿ الطبيعي لممجمس.
فيفري  07مس في انتياء عمؿ المجلمتفؽ عمييا سابقا و ونظرا لعدـ استكماؿ خطة الطريؽ ا 

اندالع  أف إالالذي جعؿ المؤتمر يقـو بتعديالت دستورية لتمديد مدة عممو،  األمر، 2014
 اإلعالف لمحددة مثمما أقر بذلؾا اآلجاؿفي صياغة دستور جديد في  إلخفاقونظرا  تاحتجاجا

مقراطي في المسار الدي إعاقةجعؿ القوى السياسية تتبادؿ التيـ حوؿ  ىو ماو  ،األوؿالدستوري 
ت اإلعالف ما جرى االتفاؽ عميو، صار تحقيؽ باقي قرارا تنفيذمف التأخير في  اوانطالق ليبيا.

 .صياغة الدستوري الميبي الجديد وأىميا2،الدستوري مشكوؾ فييا
 واجو المؤتمر مجموعة مف التحديات يمكف تمخيصيا فيما يمي: األمرا ومف خالؿ ىذ 

                                       

، عمى الرابط: 2012-07-10نشر موقع الجزيرة نت، صدر يـو  قراءة في نتائج انتخابات ليبيا،أميف محمد،  - 1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/10  2015-12-23اطمع عميو في. 

115 ، صمرجع سابقبوؿ سالـ، أمندا كادليؾ،  -  2  
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  أجيزتيا البيروقراطية. وضعؼغياب مؤسسات الدولة 
 ة في إدارة العممية دديالحياة السياسية وضعؼ خبرة القوى الج غياب أي شكؿ مف أشكاؿ

 السياسية الوليدة.
 .غياب رؤية واضحة إلدارة العممية االنتقالية 
  1االنتياء مف المرحمة االنتقالية.أزمة تجديد عيدة المؤتمر وعدـ التمكف مف كتابة الدستور و 
 الدستورية: التأسيسيةة الهيئ -2

الدستوري الصادر مف المجمس االنتقالي الميبي تعييف المؤتمر  اإلعالفعمى الرغـ مف تضمف 
نتيجة ضغوط  أف إالالييئة التأسيسية لوضع الدستور كما ذكر مف قبؿ،  ألعضاء الوطني العاـ

الييئة  أعضاءتيار الدستوري بحيث تتيح اخ عالفلإل تعديالقوية مختمفة أصدر المؤتمر الوطني 
 .فراع المباشر مف الناخبيف الميبييعف طريؽ االقت

بسبب الصراع ، أعضائيا بيف حادة انقسامات الميبي الدستور لصياغة التأسيسية الييئة شيدت
المطالبة  :إلىىا بيف أعضاء وقد وصؿ الخالؼ العسكري المرافؽ لمعممية االنتقالية.السياسي و 

 .بسحب الثقة مف رئاستيا

  .مقاطعة بعض األعضاء لجمساتيا 

 المكوناُت االجتماعية مف التبو والطوارؽ جمساِت الييئة احتجاجا عمى ما سموه  مقاطعة
  .عدـ التزاميا بالمسار التوافقي مع األقميات

 :وتدور أبرز الخالفات بيف أعضاء الييئة حوؿ
 والقضائيةومقر السمطات التشريعية والتنفيذية  الجديدة مقر العاصمة.  
 طبرؽ، فزاف و طرابمس،لمبالد ت بيف األقاليـ التاريخيةبتوزيع عادؿ لمثروا مطالبة البعض. 

 :وانهيار المسار االنتقالي صراع الشرعيات ،المرحمة الثالثة ثالثا:
 انتخابات مجمس النواب:  -1

                                       
، مجمة رؤية تركية، نشر مركز الدراسات مسار التحول الديمقراطي في ليبيا: الواقع و التحدياتريـ أبو الحسف،  -1

 70، ص 2014، خريؼ 3، العدد 3تركيا، السنة  ،السياسية واالجتماعية، اسطنبوؿ



3122-3122المسار االنتقالي في ليبيا                               لفصل الثالث:ا  

 

172 
 

إلى " لجنة فبراير"مجمس النواب الميبي ىو نتيجة مقترحات تقدمت بيا لجنة قانونية عرفت باسـ 
المؤتمر الوطني العاـ الذي انتيت واليتو الدستورية مف دوف تحقيؽ النتائج التي كاف يفترض بو 

 تحقيقيا. حيث تركزت نتائج المجنة عمى ىدفيف أساسييف لممرحمة االنتقالية الثالثة وىي:
 طريقة االقتراع المباشر مف الشعبانتخاب مجمس نواب ب. 
 بطريقة االقتراع المباشر مف الشعب انتخاب رئيس لمدولة. 
مميوف ناخب، ما يقؿ  1.5قد بمغ عدد المسجميف نحو ، و 2014جواف  26ت االنتخابات في جر 

 1نتشر.العنؼ المتردي و بال األمنيالوضع وتميز ارنة بانتخابات المؤتمر العاـ، عف مميوف مق
 نتائج االنتخابات: - أ
  مقعد 33 إلىفي ىذه االنتخابات  اإلسالمييفتراجع نصيب. 
  مقعد 50عمى  عممانيالتيار الحصؿ. 
  مقعدا 28عمى  الفيدراليالمنادوف بتطبيؽ النظاـ. 
 2.توزعت المقاعد الباقية عمى مستقميف 

  لنواب،االمشيد السياسي الميبي عدة تحوالت منذ انتخابات مجمًس  شيدمف ىذه النتائج  اانطالق
 بسبب مخالفات دستورية متعمقة بحمو  الدائرة الدستورية بالمحكمة العميا الميبية قرار ،

 بانعقاده خارج مدينة بنغازي، المقر المنصوص عميو بموجب التعديؿ السابع لإلعالف الدستوري.

  5102أغسطس  52شكَّؿ المؤتمر الوطني حكومة إنقاذ وطني برئاسة "عمر الحاسي" في ،
 .ر ليبيا مقار الوزارات بالعاصمة طرابمسسمَّمتيا قوات فج

  55وافؽ مجمس النواب بطبرؽ عمى التشكيمة الوزارية التي قدميا لو عبد اهلل الثني في 
 .كمـ 572والتي بدأت تمارس مياميا مف مدينة البيضاء غربي طبرؽ  ،5102سبتمبر 

 إلى:المشيد الميبي  ـبانقساانييار المسار االنتقالي وبذلؾ تعزز 

                                       
صدر ، 5، صمضامين االنتخابات البرلمانية األخيرة وأثرها عمى المسار االنتقالية، المركز الميبي لمبحوث والتنمي  - 1

، تـ  mostakbal.org/uploads/files/lcrd260714.pdf-al-http://libya عمى الرابط،:، 2014في جويمية 
 .2015-11-24عميو في االطالع 

 .10-7ص ،نفسه  المرجع - 2

http://libya-al-mostakbal.org/uploads/files/lcrd260714.pdf
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 :تـ  األوؿ يحظى بدعـ واعتراؼ دولي وىو مجمس النواب بطبرؽ في شرؽ ليبيا برلمانين
 .، والثاني في العاصمة الميبية طرابمس غير معترؼ بوحمو مف طرؼ المحكمة الدستورية العميا

  تسيطر إحداىما مف خالؿ مؤيدييا عمى مساحات شاسعة بميبيا، وتييمف عمى  :حكومتين
مراكز القرار السيادي والمالي بالدولة كمصرؼ ليبيا المركزي، وأغمب منابع النفط ، وأخرى تتحرؾ 

ال تمقى قوة عمى األرض  اوقراراتيفي الشرؽ وبعيدة جغرافيًّا عف اإلدارات الميمة بالدولة الميبية، 
1، منبثقة عف مجمس النواب في طبرؽ.ىالتنفذ

 

 مكف القوؿ إف سقوط القذافي قد تولد عنو:ي 
  إعادة توزيع القوة بيف أطراؼ جديدة بالكامؿ، نشأت في ظروؼ معقدة، نظرا لعدـ وجود أي

 قدرة تمثيمية في عيد النظاـ السابؽ خارج القبيمة ورجاؿ الخيمة. 
  انييار النظاـ الميبي إلى إيجاد فراغ رىيب في مؤسسات الدولة نظرا لغياب ثقافة الدولة

 . اوالعمؿ المؤسسي الحديث في أركاف الجماىيرية الميبية سابق
  غياب ثقافة سياسية لدى المجتمع الميبي أوجد مرحبة انتقالية يراد ليا أف تكوف ديمقراطية

 ولكف بدوف ديمقراطييف.

لمسار  التأسيسمحاولة ه المرحمة االنتقالية و حاوؿ في المبحث الثالث دراسة تأثير ىذو مف ثـ سن
 القومي في مستوياتو المختمفة. اآلمفديمقراطي في ليبيا عمى محددات 

 
 
 
 

                                       
، نشر مركز الجزيرة لمدراسات، ليبيا: بعد استعصاء الحسم العسكري هل ينجح الحوار السياسيعبد الرزاؽ العرادي،  - 1

 : / عمى الرابط: 2015/ 08/ 10صدر يـو
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/2015810152738573820.html  تـ االطالع عميو ،

12 /11 /2015، 
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 لمبحث الثالث:ا
الدولة الميبية في سياق العالقة االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطي 

 القومي.ومحددات األمن 

القومي مف  األمففي ليبيا ومحددات  ا المبحث دراسة التفاعؿ بيف المسار االنتقالييحاوؿ ىذ
 والبعد الخارجي, ةاالقتصادياألمنية،  ة،السياسي األبعادخالؿ ثالثة مطالب تتناوؿ 

 المجتمعي الميبي، بين الصراع والتوافق. واألمنالفاعمين : األولالمطمب 

السياسية تمقي بظالليا عمى  األزماتمرور خمس سنوات عمى سقوط نظاـ القذافي، ظمت  رغـ
إطار عاـ في  المرحمة الدائمة، إلىعمى خيار واضح لموصوؿ  النخبالسياسة في ليبيا، فمـ تستقر 

 .وعسكرة المرحمة االنتقالية االنقساـ السياسي فيو لموضع السياسي ترسخ

 ليبيا:الصراع في خريطة أوال: 
المظاىر الرئيسية لمصراع في ليبيا، فانطالقا مف فشؿ الدولة في  شكؿ االنقساـ اليوياتي أحد

الديمقراطية ومؤسسات  ة غياب البنىنتيج ،افيمرحمة القذ استيعاب مكونات المجتمع الميبي في
صاحب لو محفزا النقساـ مجتمعي، مافي والفراغ القذفقد شكؿ سقوط نظاـ ال الدولة االستيعابية،

بناء  إعادة أسستيديد البميغ في المشيد االنتقالي، عف طريؽ  األثرسياسي وجغرافي كاف لو 
 الدولة ومؤسساتيا وفؽ مبدأ الوحدة واليوية الوطنية الجامعة.

 االنقسام المجتمعي:-1
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القدافي، وبعد انتياء المعركة مع إسقاط نظاـ في  األساسيكاف لمقبائؿ والمناطؽ الميبية الدور 
انخرطت في الصراع المجتمعي ومناطقي اتجيت لتشكيؿ ميميشيات وفؽ منطؽ قبمي ىدا األخير 

في  الصراع فقد بدأ  تسمكيا المرحمة االنتقالية. أففي ليبيا حوؿ الخيارات والتوجيات التي يجب 
 طرفيف: بيف لقدافيوفؽ مستوى المواقؼ اتجاه نظاـ ا مف تمايز ليبيا انطالقا

  المدف والمناطؽ التي  ويتمثؿ في، افيلمحراؾ في مواجية نظاـ القذمنحاز  :األولالطرف
معارؾ ضد نظاـ القذافي عمى غرار مصراتة والزنتاف ثـ الزاوية ومجموعة اللعبت أدوارا رئيسية في 

 مف أحياء طرابمس فضال عف المدف البربرية في جباؿ نفوسو.
 في مواجيةفي نظاـ القذافيشمؿ عمـو المكونات التي اعتمد عمييا  الثاني: الطرف 

باإلضافة إلى  "سرت"و” القذاذفو“فبراير وأىميا قبيمة  17بعد اندالعيا في  االنتفاضة الشعبية
فضال عف المجموعات العرقية  " الفزاف الجنوبية"في منطقة ” المقارحو”و "بني وليد"ومعقميا ” ورفمة“

 1.ريقيا جنوب الصحراءالمنحدرة مف أف
 :اإليديولوجي -االنقسام السياسي-2

برز عمى الساحة الميبية تياراف رئيسياف في أعقاب  في ليبيا عندماالسياسي  الصراع بدأ
 :  اإلطاحة بالعقيد معمر القذافي وىما

 أساسا في جماعة اإلخواف وبعض الجماعات السمفية تيار محسوب عمى اإلسالمييف ممثؿ    . 
 .تيار محسوب عمى العممانييف ذو التوجو الميبرالي متمثؿ في تحالؼ القوى الوطنية 
أدى ىذا الصراع إلى انييار مسار االنتقاؿ الديمقراطي وبناء الدولة الميبية لمحاولة كؿ طرؼ     

انطالقا مف ىذه األوضاع ية بالخصوص المؤتمر الوطني العاـ، السيطرة عمى المؤسسات االنتقال
ر المشيد الميبي عمى تحالفات بيف قوى سياسية وعسكرية وقبمية عمى اصطفافات يمكف استق

 ترجمتيا إلى قسميف:
 .مجمس النواب برفقة جناح عسكري متمثؿ في خميفة حفتر 

                                       
المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة ورقة نشرت ضمف،  ديناميكية االنقسام االجتماعي في ليبيا،وليد حدوؽ،  -1

  .50-49، ص 2015منظمة ىيفوس، ، نشر منتدى ، البدائؿ العربي و 1ط العربية،
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  .المؤتمر العاـ وجناحو العسكري الممثؿ في فجر ليبيا 
ي التنظيمات اإلرىابية ىو أساسي في الساحة الميبية يف الفاعميف برز عنصر الى ىذ باإلضافة
 1لمغرب اإلسالمي.اأبرزىا داعش وجماعات متفرعة عف القاعدة في بالد المسمحة، 

 :والفيديرالية  االنقسام الجغرافي -3
وتاريخي بيف أقاليـ برقة )الشرؽ( وطرابمس جغرافي  أساسانقساـ عمى  تطور الصراع إلى

في المنطقة الجنوبية، وانقساـ ىوياتي عمى  )الغرب( والفزاف )الجنوب( والخصوصيات اإلثنية
2االنتماء أساس

 . فيذاتعيد استبداد الق أفانطالقا مف رفض سمطة مركزية يمكف  

 

 الداخمي في ليبيا: األمنالعوامل المحركة لمصراع و معضمة ثانيا: 
 ضعف استيعاب النخب:السياسي:  قانون العزل السياسي و  اإلقصاء -1

كافة  إلقصاءصدر قانوف العدالة االنتقالية في ليبيا بعد ضغط عمى المجمس االنتقالي 
عف الحياة السياسية الميبية كؿ شخص  باإلبعاد"يقضي الشخصيات التي شاركت مع نظاـ القدافي و 

 أوو سياسية كانت تولى مسؤولية قيادية أخالؿ فترة حكـ معمر القذافي  مسئولةتسمـ مناصب 
 23و 1969بيف األوؿ مف سبتمبر  أكاديمية.أو  إعالميةحزبية أو إدارية أو  أوأمنية 
ديدة وكذلؾ مف الحياة السياسية ممنوع مف تولي الوظائؼ الميمة في الدولة الج3 "،2011أكتوبر
بريؿ محمود ج أىميـشمؿ مجموعة مف القيادييف البارزيف في الساحة السياسية القانوف ف الحزبية

نظرا الشتغاليـ في مناصب عامة  ،آنذاؾ قوى الوطنية ورئيس الوزراء عمى زيدافرئيس تحالؼ ال
 عف طريؽ: األوضاعىذا األمر عجؿ بتعقيد  4في فترة حكـ القذافي.

  يحاوؿ كؿ  قصائيةأساسي بيف  سياسة إيوحي بوجود صراع يادة التوتر واالنقساـ الميبي و ز
 طرؼ تطبيقيا عمى األخر.

                                       
، مجلة رؤية تركية، نشر مركز الدراسات ، ومستقبل الديمقراطية2014يونيو، -، ليبيا: أزمة مايوخيري عمر - 1

  .19-7، ص 2014، خريف  3،السنة 3السياسية واالقتصادية واالجتماعية )سيتا(، اسطنبول تركيا، العدد

.50-49ص مرجع سابق،  االجتماعي في ليبيا،ديناميكية االنقسام وليد حدوؽ،   -2  
 79– 78ص  المرجع نفسه،ريـ أبو الحسف،  - 3

 79ص  المرجع نفسه، -4
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  البالد  رةادإمرحمة متقدمة يصعب فييا  إلى األمني االنفالت فليبيا في مناخ م دخوؿ
 ف وجود معوقات سياسية وقانونية.بصورة شبو طبيعية، مف دو 

 تصنيؼ  أساسالتوجو نحو االستقطاب عمى مف القوى لصالح الحسـ العسكري و  ميؿ الكثير
 الكيانات المسمحة.

  إدارة الجيش ما يتبعو مف حؽ شرعية تمثيؿ الدولة نفسيا و  أزمةتيديد كياف الدولة مف اخؿ
 .لمؤسسات الدولة مجمدةباستمرار ىذا النزاع يتفكؾ ما تبقي مف قدرات و  األمفمؤسسات و 

 :الفراغ المؤسساتي-2
األمني الذي تركو عاشت ليبيا في المرحمة االنتقالية حالة ال دولة حقيقية بفعؿ انييار النظاـ  

 :فييا ىو األساسيفالمرحمة االنتقالية كاف الفاعؿ القذافي، 
   التمسؾ باستقرار البالد مدى رغبة ىذاف الطرفاف فيالعنصر القبمي والجيوي و. 
  البالد. إدارةسمطة قادرة عمى و غياب حكومة مركزية 
 وتفكؾ الجيش نتشار السالح مواجية خطر التقسيـ وا إلى دبالبال أدىجيش موحد  غياب

 1 والءات مختمفة. إلىانحياز قادتو و 
 :حانتشار السالالميميشيات و -3

 أقصىبرقة في  إقميـفي مدف ليبيا بشكؿ كثيؼ في شرؽ البالد وغربيا و تنتشر الميميشيات في 
وانييار مؤسستو العسكرية خمؼ وراءه  فسقوط نظاـ القدافي ،النفط  إنتاجيوجد فيو ثمثا  أيفالشرؽ 

قميميا، في ىده الظروؼ وأماـ تأثيراتوانتشار كثيؼ لمسالح امتدت  األمني االنفالت  محميا وا 
كثيرة، منيا القبمي  أسسانتشار الميميشيات عمى  األساسيةواالنقساـ المجتمعي، كانت مظاىره 

مف يحمؿ السالح في ليبيا  أفتؤكد  ياتفإحصائاليوياتي واالثني وحتى الجغرافي، والمناطقي، 
ميميشيا  1700مف  أكثرشخص، وفيما تتراوح التقديرات بوجود  ألؼ 200و  125يتراوح ما بيف 

                                       
 .عمى الرابط: ،2012-6-14مؤسسة كارينغي لمسالـ، "،تحديات العممية االنتقالية في ليبيابوؿ،"  سالـ - 1

http://carnegieendowment.org/2012/06/14ليبيا/-في-االنتقالية-العممية-/تحدياتcc7i  23اطمع عميو في-
12-2015.  

http://carnegieendowment.org/2012/06/14/تحديات-العملية-الانتقالية-في-ليبيا/cc7i
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الميميشيات تشكؿ المحدد الرئيس لتوجيو المرحمة االنتقالية، ومف ثـ فاف  إفليبية، يمكف القوؿ 
 1لعامؿ الحاسـ في تسويتيا.التفاعالت الميبية الداخمية كاف العنؼ المسمح ىو ا

 :المواردالصراع عمى  -2
 يعتبر النفط احد ابرز المحاور التي تؤجج الصراع في ليبيا، وخاصة منذ إعالف عممية " فجر ليبيا"

 حيث:، لتحرير الموانئ النفطية
  الذي كاف محؿ تنافس بيف جماعات موانئ التصدير في ليبيا، و  أىـيعتبر خميج سرت

 وقبائؿ عدة.
   أثار صراعا بيف الزنتاف يقع جنوب شرؽ ليبيا عمى الحدود المصرية مكانا استراتيجيا حيث

 التوارؽ حوؿ السيطرة عميو،  و 
  المطارات خصوصا مطار طرابمس لما يمثمو راعات عدة عمى الموانئ الميبية و اندلعت ص

 مف مكاف استراتيجي في ترجيح كفة الصراع.
 

 األمن الخارجي في ليبيا، بين الفرص والمخاطر: المطمب الثاني
في المرحمة االنتقالية،  أماافي، بنظاـ القذ اإلطاحةفي  األساسيكاف لمعامؿ الخارجي الدور 

 :أمريفوفؽ  األمربشكؿ كبير ويمكف تقسيـ  أدوارهفاختمفت 
 :الصراع الميبي الداخمي تأجيجفي العامل الخارجي  دور: أوال

خصوصا في ضوء تأثيرات االنقالب  يالميبالصراع  تأجيجدورا كبيرا في  اإلقميمية القوى تلعب
بيف قطر وتركيا  اإلقميميامتد الصراع  أيفالمسمميف،  اإلخوافبحكـ  واإلطاحةالعسكري في مصر 
مف جية أخرى الداعمتيف  واإلمارات، وكؿ مف مصر والسعودية لإلسالمييفمف جية الداعمتيف 

 الكثير مف الدوؿ ومف بينيا ليبيا. إلىمف المشيد العاـ، مييفاإلسال إلقصاء

                                       
مسارات ، نشر ضمف كتاب ، نظور حساسية النزاعاتأبعاد وجهود تسوية الصراع الميبي من مخالد عمي حنفي،   - 1

، نشر المركز اإلقميمي لمدراسات اإلستراتيجية، و مجموعة متشابكة: إدارة الصراعات الداخمية المعقدة في الشرق األوسط
  .67. ص 2015أكسفورد لألبحاث، القاىرة، ديسمبر
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ما يعرؼ  اب ومف خاللو الجنراؿ  حفتر  قائدفمف جية اتجو النظاـ المصري لدعـ مجمس النو 
 قيؽ ىدفيف حسب الكاتب خالد حنفي:بعممية الكرامة، لتح

 في الشرؽ الميبي لخمؽ توازف في الساحة الميبية في مواجية  دعـ معسكر حفتر :األول
 معسكر فجر ليبيا في الغرب.

  :ليبيا  إلىتصدير الصراع المحمي بيف النظاـ الجديد وجماعة اإلخواف المسمميف الثاني 
 1تشترؾ في توجياتو. إقميميةتحصيف الجبية الغربية ليا وخمؽ بيئة ل

المرتبط بالتغيرات التي مست المنطقة العربية نفس الدور  اإلماراتجانب مصر لعبت  إلى 
غارات جوية في ليبيا  ر وتنفي، بالخصوص في الدعـ المالي لقوات حفتاإلسالمييفوصعود 

 .باالشتراؾ في مع مصر 
افي سواء القذ إسقاطقويا انطالقا مف الدور المحوري في  نفوذا فكاف ليماقطر وتركيا،  أما   

بكوف البمديف دعما ما يعرؼ بفجر ليبيا أي الحركات  اأساسيمكف القوؿ ، و سياسيا أو إعالميا
 .في صراعيـ ضد قوات حفتر اإلسالمية المكونة لو

 :في تسوية الصراعالعامل الخارجي  دورثانيا: 
في سياؽ الصراع في ليبيا انطمقت مبادرات دولية لمتسوية بالتنسيؽ مع الجوار اإلقميمي، حيث 

األمـ المتحدة في الفترة االنتقالية دور الوسيط الدولي لحؿ األزمة الميبية ورعاية الحوار لعبت 
تـ التركيز فييا عمى الدوؿ اإلقميمية التي تممؾ عالقات مباشرة بيف و  الوطني بيف الفرقاء الميبييف
بية شيدت الجزائر والمغرب استضافة جمسات لالطراؼ المي 2015األطراؼ الميبية، ففي عاـ 

 وينص االتفاؽ عمى: 2،المغربيةانتيى لما يسمى اتفاقية الصخيرات 
 .تشكيؿ حكومة وحدة وطنيةػ تمتد مدتيا الى السنتيف تنتيي باجراء انتخابات تشريعية 
  ف جميع االطراؼ الميبيةو مأعضاء يمث 5مجمس رئاسي يتشكؿ مف تشكيؿ 

                                       
68، ص .مرجع سابؽ ،ساسية النزاعاتأبعاد وجهود تسوية الصراع الميبي من منظور حخالد حنفي عمي،  1  

.69-68، صالمرجع  نفسه - 2  
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 ة بما فييا تعييف المسؤوليف تحديد المسؤوليات و االختصاصات لكافة المؤسسات الجديد
 وقيادة الجيش.

  آليات اتخاذ القرار: تقرر اف تكوف عممية اتخاذ القرار تتـ باالجماع و التوافؽ بيف قيادات
 1البالد الجدد.

           بوسمييف نوري طرابمس في العاـ المؤتمر رئيس ورفضو باإلجماع يحظ لـ االتفاؽ أف يرغ    
 حيث ،2يـأنفس إال يمثموف ال الموقعيف أف واعتبرا صالح، عقيمة طبرؽ في النواب مجمس رئيس

 2015 ديسمبر 06 في تونس في اتفاؽ توقيع وتـ ،األمر المعارضة الميبية األطراؼ ىذه استبقت
 يتضمف: طرابمس في العاـ الوطني والمؤتمر طبرؽ في النواب مجمس بيف
 الختيار العاـ الوطني والمؤتمر النواب مجمس بيف مناصفة أشخاص 10 مف لجنة تشكيؿ 
 لو. ونائبيف الحكومة رئيس
 تدالمقيا مشتركة لجنة اختيار مع ،1951 الممكي العيد في السابؽ الميبي بالدستور العمؿ 

 عميو. بتعديالت
 3.عاميف خالؿ تشريعية انتخابات إجراء  

 الميبية األطراؼ بعض برغبة المتنازعتيف سستيفؤ الم قيادتي بؿق مف الخطوة ىذه تفسير يمكف
 مع خصوصا الداخمي النقاش إدارة في االجنبي التدخؿ منع و ليبي -ليبي حوار فكرة عمى التركيز

 الصراع. توجيو في القوى مف لمكثير المتتالية التدخالت

                                       
، عمى الرابط: 2015-12-18نشر موقع الجزيرة نت، صدر في  أبرز مضامين اتفاق الميبيين بالصخيرات،، -----  1
 ،http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/18/بالصخيرات-الميبييف-اتفاؽ-مضاميف-أبرز 

 .2015-12-20تـ االطالع عميو في ، 

المرجع السابق نفسه،.  2  
صدر في نشر المعيد المصري لمدراسات االستراتيجية،  تطورات األزمة الميبية في ضوة اتفاق تونس،يمني سميماف،   3
 http://www.eipss-، عمى الرابط: 15-12-2015

eg.org/uploads/__01األزمة_الميبية_في_ضوء_اتفاؽ_تونسme98x9.pdf  2016-1-1، تـ االطالع عميو في. 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/18/أبرز-مضامين-اتفاق-الليبيين-بالصخيرات
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 اتفاؽ إلى الوصوؿ اجؿ مف إليو المبادرة تـ واف الميبي الحوار إف القوؿ يمكف السياؽ ىذا في
 التي والفوضى األزمات بيئة مف انطالقا تواجيو التحديات مف الكثير أف إلى الصراع بحؿ يقضي
 ليبيا، تعيشيا
 فأجندة ثـ ومف الميبية، الساحة في وتأثيرىا الجوار دوؿ وأىداؼ مصالح في التناقض 

 والدولية. اإلقميمية القوى بأىداؼ منو كبير جانب في يتعمؽ الميبي الحوار
 ونمط اليوية عمى الصراع وىو المشكؿ لب يخفي سياسي صراع بكونو الوضع مع التعامؿ 

 ليبيا. في السائد القبمي التفكير
 فآي األرض، عمى المتحكمة الميميشيات في التأثير عمى وقدرتيـ السياسييف بيف فجوة 
 توجياتيا. بمختمؽ اعاتالجم ىذه مع توافؽ بدوف تطبيقو يمكف ال حوار أو اتفاؽ

 :بين الركود واالنهيار الميبي يالقتصادااألمن المطمب الثالث: 
 شيدت السنوات قبؿ التحوؿ السياسي في ليبيا نموا مطردا لالقتصاد الميبي حيث بمغ الناتج

 األوضاعبعد سقوط نظاـ القذافي برزت صعوبة  أف مميار دوالر، إال 90المحمي ما يقارب 
ليبيا  أف إالالنظاـ القائـ  إسقاطلكف رغـ النجاح في اإليرادات النفطية اليامة ، و المعيشية رغـ 

 :دخمت في متاىات اقتصادية كبيرة بسبب
  ار االنقساـ السياسي واالجتماعي.استمر 
  إلى توافؽ يحفظ كياف الدولة ويحمي استقالليا.الميبية في الوصوؿ  األطراؼ فشؿ 
  الموارد االقتصادية في ليبيا.الصراع عمى 
 .انتشار الفساد و غياب الدولة 

 الركود االقتصادي:
في المائة بسبب توقؼ كؿ النشاطات  60بنسبة انكماش االقتصاد  2011شيد العاـ 

التوقؼ تماىيا مع ما شيدتو البالد اطات التي شيدت حالة مف الركود و االقتصادية كغيرىا مف النش
 1 بإسياـ دولي مف قوات الناتو./ 2011 أواخرالنظاـ في  قاطإسمف صراع مسمح حتى 

                                       
   .71-70ص ،مرجع سابقأحمد الطاىر،   -1
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  2011برميؿ يوميا في يوليو  ألؼ 22 إلىالنفط الخاـ  إنتاجىبط.  
  مميار دوالر عاـ 19.2 إلى 2010عاـ  48.9تراجعت قيمة الصادرات مف.  
  ىو و  مميار دوالر في نفس الفترة، 14.2 إلىمميار دوالر  24.6ىبطت قيمة الواردات مف
 2010الناتج المحمي عاـ  إجماليمف  ةبالمائ 21تقمص فائض الحساب التجاري مف  إلى أدىما 
 1، 2011عاـ  ةبالمائ 4.5اقؿ مف  إلى
الموازنات العامة لمبالد ما  إعدادنظرا الستمرار الصراع السياسي نشبت خالفات كثيرة حوؿ و 

منعطفا سمبيا خصوصا مع سيطرة المميشيات المسمحة عمى حقوؿ  يأخذجعؿ االقتصاد الميبي 
 إلىبصندوؽ النقد الدولي  األمرلمعممة الصعبة في ليبيا، وليذا فقد دفع  األساسيالنفط ، المصدر 

التي إلييا االقتصاد الميبي و ، مف تفاقـ حجـ الخسائر التي يتعرض 2014العاـ  أوائؿالتحذير في 
النفطية بسبب االحتياجات المستمرة خاصة مع  اإيراداتيمميار دوالر مف  30 بنؾ الدولي بقدرىا ال
عادةفيما يخص  األعباءتزايد   2بناء البنية التحتية لمدولة. األجور وكذلؾ تعويض خسائر الحرب وا 
 
يمكف القوؿ إف سقوط القذافي قد أدى إلى إعادة توزيع القوة بيف أطراؼ جديدة في النياية   

بالكامؿ، نشأت في ظروؼ معقدة، نظرا لعدـ وجود أي قدرة تمثيمية في عيد النظاـ السابؽ خارج 
القبيمة ورجاؿ الخيمة. ومف ثـ فقد أدى انييار النظاـ الميبي إلى إيجاد فراغ رىيب في مؤسسات 

ا لغياب ثقافة الدولة والعمؿ المؤسسي الحديث في أركاف الجماىيرية الميبية سابؽ ما الدولة نظر 
شكؿ تحديا لمنخب الجديدة وأدى إلى إفراز صراعات تتحكـ فييا عامؿ التوزيع المناطقي والجغرافي 

ىذا األمر أسس لدولة ليبية  الميميشيات المسمحة مف جية أخرى، وكذا القبمي مف جية وأوزاف
رة ، فشمت في إتماـ مسارىا االنتقاؿ وىو ما سيؤثر حتما عمى محددات األمف القومي وقوة منيا

 النتائج التالية: إلىا العرض يمكف الوصوؿ ذ، ومف خالؿ ىالدولة الميبية

                                       
م واجراءات مقترحة لعالج العجز 2014قراءات في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة محمد خميؿ فياض،   - 1

، وترشيد االنفاؽ الحكومي، 2014، ورقة مقدمة في ندوة " تقرير ديواف المحاسبة 2015المتوقع لمموازنة العامة لسنة 
 15-9. ص06/06/2015رؼ المنظمة الميبية لمسياسات و االستراتيجيات، اسطنبوؿ، تركيا، المنظمة مف ط

  .71ص  ، مرجع سابق،أحمد الطاىر - 2
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  وكسر االحتكار  اإلعالميحرية التعبير في ليبيا، خاصة فتح المجاؿ  أماـفتح المجاؿ
جديدة في  آلياتانخراط الميبييف في المسار االنتقالي نحو الديمقراطية بتجريب بسمح السياسي، 

االنتخابات، وتظير المشاركة الواسعة لميبييف مسالة ايجابية  أىمياتنظيـ شؤوف الحكـ والمجتمع، 
 يمكف مالحظتيا.

 نة تنطبؽ عمى المسار الميبي مقولة " ديمقراطية بدوف ديمقراطييف"، فاف وجدت نخبة مؤم
الحالة الميبية لدى معظـ الفاعميف ىيمنة التفكير القبمي  أظيرتبالمسار الديمقراطي، ولكف 
المؤسسية  اإلجراءاتات ورفض طة واالتجاه نحو االنغالؽ عمى الذوالمناطقي الرافض لمركزية السم

 النزاعات والخالفات داخؿ المجتمع, إدارةفي 
 بروز التقسيـ القبمي ما أدى بر مف الميبييف غياب التعميـ وثقافة المواطنة لدى الكثي

 واليوياتي.
  نييار مؤسسات ود البالد في المرحمة االنتقالية نظرا التق أفاطر مؤسسية يمكف  أيغياب

واالنفراد  اإلقصاءب غياب تقاليد العمؿ السياسي والمؤسسي الموروث عف بالدولة إف وجدت، بس
 مطةالذي باشره نظاـ القذافي منذ توليو الس

  انتشار  إلىاآلليات السممية، ما أدى سيادة ثقافة الحسـ بالعنؼ والية السالح بدؿ
 الميميشيات ولجماعات المسمح في البالد.

  الصراع والتحكـ فيو،  التدخؿ الخارجي لتوجيو أماـغياب التوافؽ بيف الميبييف فتح المجاؿ
إلى دولة المنطقة داخميا أو القبيمة و  إلىمف الدولة والء  لمعرؼ انتقاالفأضح المجتمع الميبي ي
 إقميمية أو كبرى خارجيا.
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مرحمة االنتقالية التي أعقبت انييار األنظمة لمسة بالبحث محاولة فيم دينامكية تناولت الدرا
نتقال الديمقراطي السمطوية في إطار موجة التحوالت السياسية العربية،  من خالل متغيرين ىما: اال

نة بين دولتي المقار ىذا باستعمال  أداة مان في توجيو المسار االنتقالي و والمذان يتحك واألمن القومي
 ثر العالقة االرتباطية لممتغيرين عمى المحددات البنيوية لمدولة. أليبيا وتونس وقياس 

وقد صادف الباحث صعوبات كثيرة أثناء إجراء دراستو وذلك بالنظر إلى تسارع العممية التحولية 
رب المواقف بين الفاعمين ، مع تنامي الميددات األمنية وتضا البمدين والمنطقة العربية عامةفي كال

المحميين والدوليين، فضال عن حجم المتغيرات الكبير والذي يتداخل في رسم المشيد العام نظرا 
ياسي وحتى لتشابك المصالح وتضاربيا في سياق من التعقيد والسيولة والضخ اإلعالمي والس

 .باحثين والكتابغمبو إلى مرجعيات إيديولوجية تحكم توجيات الأالبحثي الذي يستند في 
دراسة محددات مسار االنتقال الديمقراطي وفيم مآالتيا العممية وفق خيارات النخب الوطنية،  إن

، ومن ثم استخراج زيا مع العممية الديمقراطيـــــةوأيضا دراسة طبيعة وميددات  بيئة األمن القومي توا
ز عمى المقارنة ة الدولة من خالل التركيالعالقة بين المتغيرين لقياس أثرىا البنيوي عمى متغيرات قو 

استنتاج مجموعة من النتائج يقسميا الباحث في إطار محورين  إلى. قادنا ليبيابين حالتي تونس و 
 وفقا لما يمي:

 يعرض نتائج الدراسة النظرية فيما يتعمق بالعالقة النظرية بين االنتقال  األول: المحور
 .الدولة في مراحل التحول السياسي مخرجاتيما عمى قوةالديمقراطي واألمن القومي وأثر 

 ىذا بعرض ليبيا و ن دولتي تونس و نة بيالمقار  ةالتطبيقي: يتعمق بنتائج الدراسة الثاني المحور
 . 2012-2011االختالف بين المسارين في الفترة الزمنية التشابو و  أوجو

 المحور األول: نتائج خاصة باإلطار النظري:
 خاصة بمدخل االنتقال الديمقراطي:نتائج   -1
 تمييزه عن المفاىيم المتداخمة، أمرا بدقة و  االنتقال الديمقراطيوشروط ديد مفيوم يبقى تح

الخارجية المتشابكة ومتطمبات المرحمة ديناميكية التفاعالت الداخمية و  ميما وضروريا لفيم
 الواقع والمأمول. من أجل عدم الوقوع في فجوة خصوصا لدى الفاعميناالنتقالية، 
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 عادة البن اء والتي تمارسيا تشير عممية االنتقال الديمقراطي إلى مرحمة من التعديل / اليدم وا 
خصوصية كل دولة ، وىذا ما يجردىا من فكرة " الوصفة الجاىزة " ويؤكد أيضا عمى النخب الفاعمة

والتميز في التجربة  االنتقال نحو الديمقراطية، مما يعطي لصفة اإلبداعفي سياق التحول و 
التأسيسية لمديمقراطية مكانة ىامة في عناصر إنجاح المسار االنتقالي وصناعة التقاليد السياسية 

 لمدولة والمجتمع.
  تتطمب عممية االنتقال الديمقراطي وجود قدر معين من التوافق بين النخب عمى المحاور

ة التي تحكميا، فاالنتقال الديمقراطي باألساس الكبرى لخارطة طريق المرحمة االنتقالية وقواعد المعب
 .ب الفاعمة في المرحمة االنتقاليةتتحمل مسؤوليتو النخ

  االنخراط في مسار من العدالة االنتقالية وتأسيس شرعية جديدة من خالل انتخابات حرة
عمييا، في ظل كثافة  العناصر األساسية التي ينبغي التركيز ،ونزيية وبناء عقد اجتماعي

سقاط األنظمة السمطوية.المتغيرات و   االرتباك البنيوي الذي يعقب مرحمة التحول السياسي وا 
  منع جاح مسار االنتقالي الديمقراطي و ليس الوحيد لنستنتج الباحث أن الشرط األساسي و ا

رغبة " من خالليا إرادة و  تفاعمة إيجابا مع المجتمع تممك "وجود قاعدة كبيرة من النخب الم ،ارتداده
جل بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس أالفئوية من ىؤالء التضحية بالمصالح الضيقة و يتحمل 

 .اجتماعية في أطار المواطنة"تنافسية سياسية و ل

 نتائج خاصة بمدخل األمن القومي: -2
  يتسم مفيوم األمن القومي بصفة الغموض نظرا الختالف الباحثين في تحديد تعريف دقيق
انطالقا من اختالفيم اتجاه نطاق المفيوم، يعتقد الباحث أن دراسة محددات األمن القومي  لو،

لدولة ما، يتطمب القيام بدراسة تطبيقية لمتعرف عمى المقومات األمنية لمدولة وعدم االكتفاء 
 بالمساىمات النظرية العامة. 

 وىما: القطاع  استنتج الباحث من خالل دراستو وجود أربع قطاعات لألمن القومي
ما مستوياتو فتنقسم كذلك إلى أالسياسي، القطاع االجتماعي، القطاع االقتصادي والقطاع البيئي، 

 أربع مستويات وىي األمن الفردي واألمن القومي واألمن اإلقميمي واألمن العالمي.
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  ة جديدالظاىرة األمنية المعاصرة اتسعت لتشمل مستويات وأبعاد مختمفة نتيجة ظيور نوعية
ثانوية، أدت إلى زيادة أىمية من التيديدات األمنية داخمية وخارجية وأيضا ذات مصادر رئيسية و 

المكون األمني في الحياة اإلنسانية واتساع نطاق عالقة االعتماد المتبادل بين المجاالت األمنية 
 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 ين:نتائج متعمقة بالعالقة بين المتغير  -3

  تكشف العالقة بين متغيري األمن القومي واالنتقال الديمقراطي وجود عالقة ارتباطيو بينيما
حفظ االستقرار الداخمي لمدولة في المجاالت المجتمع و متوازنة بين الدولة و  من خالل خمق عالقة

االنتقال األمنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ، فيذا يقتضي وجود ميكانيزمات تجعل من 
نحو الديمقراطية امرأ حاسما في بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم عمى 

 الشرعية الشعبية والمشاركة الفعالة لممواطنين.

 النتقال الديمقراطي عمى قوة الدولة.االقومي و  نتائج  قياس العالقة االرتباطية بين األمن -4
 القومي واالنتقال الديمقراطي مقياسا لقياس مدى قدرة  تشكل العالقة االرتباطية بين األمن

 أنبنية الدولة عمى استيعاب التحوالت الكبرى في الدولة والتعرف عمى التغيرات البنيوية التي يمكن 
تخدام اقتراب " انييار الدولة" من ثم فقد حاول الباحث أن يضيف معرفة نظرية باستؤثر عمييا، و 

 ىذه اآلثار البنيوية وعمى الدولة وقد توصل إلى  النتائج التالية:افتراض قدرتو عمى تفسير و 
 ائية التوافق/الصراع بين ترتبط البنية السياسية لمدولة في مراحل االنتقال الديمقراطي بثن

القدرة عمى استيعاب النخب الجديدة بدل إقصائيا من المشيد العام، وىذا من خالل التركيز النخب و 
محفزات الصراع/التوافق من خالل ىذا الصراع "حوار/عنف" و  المستعممة في إدارةعمى األدوات 

من ثم تؤكد الدراسة عمى أىمية المراجعة ..، و اإليديولوجية والقيميةالنفسية و  مجموعة من األبعاد
 الذاتية لمنخب.

 تمثل ، و ثنائية ركود/نمو ـلديمقراطي بترتبط الحالة االقتصادية لمدولة في مراحل االنتقال ا
الضغوط ية عمى تحمل المطالب المجتمعية و ىذه الثنائية محددا في قياس قدرة البنية االقتصاد
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عادة إقالع العجمة االقتصادية من خال استقطاب االستثمارات لمرفع من درجة النمو  لالداخمية وا 
القتصادية وتمثل متعمقة بمحددات الظروف االجماىير في المراحل االنتقالية ىذا ما أكد لمباحث أن 

 متغيرا في تفسير سموكيا السممي/ العنفي.
  ارتبطت البنية االجتماعية في مراحل االنتقال الديمقراطي بثنائية اإلقصاء واالستبعاد وىذه

الثنائية تتداخل أساس مع البنية السياسية وقدرة النخب السياسية عمى استيعاب النخب الجديدة 
فمتغير االندماج الوطني يشكل مقياسا لفيم قدرة البنية االجتماعية والجماعات واليويات الفرعية، 

 عمى تحمل التحول في البنية وشكل التحالفات السياسية وتأسيس قيمة المواطنة في الدولة.
 قدرة الدولة عمى الحفاظ  ، من خاللثنائية االنكشاف/القوة وفقلمدولة  ترتبط البنية الخارجية

 لإلرادة المحمية. االخارجي في تحديد مسار التحول والتأثير عميو خالفعمى سيادتيا ومنع التدخل 

 نتائج الدراسة التطبيقية:المحور الثاني: 
 التشابو: أوجو-1

 المجتمعسمطوية تربط بين الدولة و وفق عالقة  بيا مثل تونس حالة من االستبدادعاشت لي 
 مشروعوو  اإليديولوجيةلفرض توجياتو كأداة رئيسية يستخدم من خالليا النظام السياسي القمع 

دوران  منعمن خالل في اتخاذ القرار، في المشاركة  ب أي دور لممجتمع ونخبوفي غيا السياسي
 .والقوى السياسية المضادة األفكارقمع الطبيعي في المجتمع و النخب 
  في تأسيس  والتونسي األساس الذي انطمق منو النظامين الميبي اإليديولوجيةمثمت الشعارات

، باالستناد الى الشرعية الثورية التاريخية المرتبطة بالنضال التحكم في المجتمعالقاعدة التسمطية و 
 ضد االستعمار في تونس او الثورة ضد النظام الممكي في ليبيا.

  مر ذتلم األساسيالمدخل  ،فيو عالقة الدولة والمجتمع نشأت الذييعبر السياق التاريخي
المختمفة االجتماعية تكوين تحالف مجتمعي بين الشرائح ، ما أدى الى النظامين أداءشعبي من ال

 .أفضلوضع  إلىبيدف االنتقال 
 فاضتين شكل مدخل انييار الحاكم من خالل المبادرة الشعبية من األسفل قوة الحركتين االنت

 العنف.فتا في شكل التحول بين السممية و ن اختما  وتونس، و  في كل من ليبيا
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 ليبيا عسيرة عمى البمدين خاصة عمى المستوى رحمة االنتقالية في كل من تونس و الم كانت
 لعنف السياسي.او  اإلرىاباألمني مع انتشار 

 االختالف: أوجو -2
 اعتماد األول عمى "تحديث في ميبي يختمف النموذج التونسي في بناء الدولة عمى النموذج ال

ميبيا ب مقارنة ،في المجتمع التونسي عمى مستوى الوعي إيجاباانعكس ما  ،بتطوير التعميم المجتمع
مداخل تطوير الثقافة التعميم و حرمان المجتمع من اء الدولة مكرسا بالنمط القبمي و كان نموذج بنقد ف

 السياسية.
  ،إالبالرغم من اشتراك كال من البمدين في مدخل االستبداد لفرض السيطرة عمى المجتمع 

 إلىأن النموذج التونسي ومنظومتو القانونية سمحت بوجود مجتمع مدني قوي ساىم في جر البالد 
دور  لميبيا أين تكرس اخالف االنتقالية،توغل النخب السياسية في المرحمة الحد من و  األمانبر 

  تعوض مؤسسات الدولة في ادارة البالد.والتي والجماعات المسمحة القبيمة 
  تمثل التجربة ورثت المرحمة االنتقالية في تونس مؤسسات ومنظومة قانونية ودستورية

عكست قدرة البنى السياسية التونسية عمى استيعاب التحوالت السياسية الكبرى وقدرتيا أيضا عمى 
عكس الحالة الميبية أين وجدت النخب الجديدة نفسيا أمام حالة ال دولة إدارة مثل ىذه التحديات، 

 في غياب أي تقاليد لمعمل المؤسسي، وىذا ما يفسر فشل االنتقال الديمقراطي في ليبيا.
  ،نمط الثقافة السياسية السائد في المجتمع التونسي، والذي يتميز بدرجة عالية من االنفتاح

 .نلمقبيمة من الوط أكثريميل فييا الوالء اين ليبيا بحكم االرتباط الكبير بأوروبا، مقارنة بثقافة 
  درجة التجانس العرقي والثقافي والديني في المجتمع التونسي، مقارنة بغيره من المجتمعات

 كذا الجنوب.فيو تنوع اثني كبير بين الشرق والغرب و  العربية، وتحديدًا المجتمع الميبي الذي يوجد
  المؤسسة العسكرية التونسية محدودة الحجم والتأثير، والتي لعبت دورا ىاما في نجاح

التحول السياسي في تونس، عكس الحالة الميبية أين تحول الجيش إلى كتائب أمنية ساىمت في 
 تعطيل التحول السممي. 
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 عمى التحكم في حجم التحوالت البنيوية في الدولة وىذا بوصول  التونسية قدرة النخب
الفاعمين إلى توافقات سياسية استطاعت من خالليا استكمال المتطمبات المؤسسية لالنتقال في ظل 
قميمية تيدد بيئة األمن القومي وبالتالي قدرة الدولة عمى حماية المصالح القومية  تحديات محمية وا 

ل في ليبيا اخذ منحنا مغايرا لما عرفتو تجربة تونس، ما كشف عن درجة إن التحو  لمواطنييا
ضعف كبيرة في التحكم في مسار االنتقال الديمقراطي من طرف النخب الوطنية القائمة، وىذا في 
نما أصبح امرأ واقعا ترك  ظل ظروف أمنية وانقسام مجتمعي ال ييدد فقط بيئة األمن القومي  وا 

 الدولة عمى البقاء. أثره البالغ في قدرة
  سم في مختمف فترات المرحمة االنتقالية الميبية انطالقا من دور الحااللعب العامل الخارجي

العممية االنتقالية  إدارةنظام القذافي عبر حمف الناتو مرورا بتدخمو في  إسقاطمساىمتو الفعالة في 
تونسية أين كان لمنخب المحمية طرح مبادرات لمتسوية، عكس التجربة ال أوعبر رفع شدة الصراع 

 وىو ما منع التدخل الخارجي لفرض أي تصورات.االنتقال الديمقراطي  إدارةالدور األساسي في 

مفاده أن تناقض المسارين الميبي والتونسي بالرغم من  رئيسي استنتاج إلىيصل الباحث  
التقارب الزمني في حدوث التحول السياسي وانييار أنظمة البمدين وبالرغم من التشابو في ىدف 

فاعمين قدرة لمالأىمية توفر نتيجة أساسية تتعمق باالنتقال  واالختالف في آلية االنتقال يقدم لنا 
توفر إرادة مشتركة لموصول ة االنتقالية بشكل توافقي، وىو ما يعني المرحم إدارة السياسيين عمى

في المجتمع سمميا إلى لحظة الديمقراطية واالتفاق عمى آليات إدارة النزاعات والحوار الوطني 
 اجتماعية.من خالل تسوية داخمية تشارك فيو أطياف المجتمع بين قوى السياسية و 
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 الوثائق الرسمية:أوال: 

المجنة العميا ، يتعمّـق بإحداث 2011، مؤرخ في فيفري 35رسوم عدد الجميورية التونسية، م -1
 .لإلصالح السياسي

الييئة العميا ، يتعمق بإنشاء 2011فيفري  18المؤرخ في  6لمرسوم الجميورية التونسية، ا -2
 الديمقراطي.لتحقيق أىداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال 

  .2011/ 09/ 12، فيفري االعالن الدستوري المؤقتالمجمس الوطني االنتقالي، -3

 :كتب بالمغة العربيةالثانيا: 

، نشر المركز العربي ، الخبرة اإليرانية في االنتقال من الثورة الى الدولةأمل حمادة -1
 .2008لالبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 

التحول الديمقراطي و األمن القومي، مع التطبيق عمى إيمان احمد عبد الحميم ميدي،  -2
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االقتصاد  والعموم 2005 – 1991مصر والعراق: 

 .2008السياسية، جامعة القاىرة، مصر،  السياسية ، قسم العموم
، التحول،  نظريات  االنتقال إلى الديمقراطية إعادة النظر في براد يغم جوني عاصي -3

 .2006فمسطين :المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، البعد المتوسطي في سياسة تونس الخارجيةحمزة غول،  -4

، 03جامعة الجزائركمية العموم السياسية واإلعالم، قسم العموم السياسية والعالقات الدولية، 
 .2012الجزائر، 

، نشر دار أقالم لمنشر 1، ط2011ة تونس منذ البداية إلى ثورة قص، راغب السرجاني -5
 .2011والتوزيع والترجمة، القاىرة، 

، ترجمة جمال عبد الرحيم، ىل الديمقراطية قابمة لمتصديرزولتان باراني، روبرت مورز،  -6
 .2012، 1نشر دار جداول، الكويت، ط



المراجع قائمة  

 

193 
 

نشر  ،دراسة النظرية الديمقراطيةاالتجاىات المعاصرة في شادية فتحي ابراىيم عبد اهلل،  -7
 .2005المركز العممي لمدراسات السياسية، عمان، األردن، 

، الثورة و االنتقال الديمقراطي في الوطن يوسف صواني و آخرون عبد االلو بمقيز، -8
، جويمية 1الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط، نشر مركز دراسات العربي:نحو خارطة طريق

2012. 
، في عمى الكواري وعبد الفتاح ماضي مداخل االنتقال إلى الديمقراطيةعبد الفتاح ماضي،  -9

)تنسيق و تحرير(، لماذا انتقل إلى اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟، نشر مركز دراسات 
 .2009، 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

الصومالي و متطمبات تعزيزه من  ميددات األمن الوطنيعبد اهلل عبد الرحمان محمود ،  -10
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف لمعموم األمنية، كمية العموم  منظور األمن االستراتيجي،

 .2013اإلستراتيجية، قسم الدراسات اإلستراتيجية،  الرياض، 
، نشر بنية ثورة وصيرورتيا من خالل يومياتيا الثورة التونسية المجيدة:عزمي بشارة،  -11

 ،2012، 1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت، ط
من تغيير  اإلعصار: 2015-2014حال األمة العربية عمي الدين ىالل و آخرون،  -12

 .2015، بيروت لبنان، ماي 1، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، طالنظم إلى تفكيك الدول
، في نادية الديمقراطي والمجتمع المدني قراءة في أدبيات التحولعماد الدين شاىين،  -13

مصطفى )تنسيق عممي (، التربية المدنية وعممية التحول الديمقراطي في مصر، نشر مركز 
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 .181.ص .....................بين الركود واالنهيار:  االمن االقتصادي الميبيالمطمب الثالث: 
 185ص  ............................................................................الخاتمة 

 .192ص .......................................................................قائمة المراجع
 212ص ....................................................................فهرس المحتويات
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