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 إىداء.....

 ريــــــــــــــــــــــــق في أجواء خاطـــــــــإلـــــــــــــــــــــــــــــــــى روح تحم 

 برــــــــة والصــــــــــــــــــــــــتمدني بالقوة والعزيم                 

 ا وتقديراــــــــي عرفانــــــــــــــــــــــإلـــــــى روح أب                 

 بر والرضاــــــــــــإلــــــــــــــــــــــــــــــــــى منبع العطف والعطاء والص

 اءـــــإلـــــــى التي عممت أن اإلجابة مع الدع               

 ياـــــــــا بدعائـــــــــــــــــــل عمي يومـــــــــــــفمم تبخ               

 ي عرفانا وتقديراـــــــــــــي أمــــــــــــــــــــإليك حبيبت              

 د الذي آوي إليو عند العسرـــــــــــــــــإلـــــــــــــــــــــــــــى الركن الشدي

 لفرحي ب الذي ينتفض نشوةـــــــــــــــوالصدر الرح              

 اـــا واحترامــــــــــــــــــحب حــــــــــي فاتـــــــــــــــــإليك زوج             

 ر أوالدي:ــــــــــــــــــــــج العمــــــــــــــــــــــــاىـــــــــــــــــإلــــــــــــــــــــــــــــــــــى مب

 ان، محمد أنس، عبد الرحمن.ـــــــــــــــسارة بيمس               

 ا أزريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اهلل بيـــــــــــــــــــــــــن شإلـــــــــــــــــــــــــــــــــى م

  ةـــــــــت لي سندا في الضيق والسعــــــــــــــــــــفكان                

 ا وتقديراـــــــــــي عايدة احترامـــــــــــــــــــــــــــــإليك أخت               

 يــــــــــــــــــــاء العمر.... إخوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى رفق

 



 

 شكر وعرفان
شكرا لألستاذ المشرف الدكتور "نذير عميرش"، الذي وقف إلى جانبي في مرحمة عصيبة، ولم 

 ، فمك مني أستاذ جزيل الشكر وفائق التقدير.عمي بمساعداتو وتوجيياتو ونصائحويبخل 

ضع شكرا ألعضاء لجنة المناقشة، الذين عيدنا فييم التواضع والروح العممية، فقبموا بكل توا
 المشاركة في مناقشة ىذا البحث: 

 ل العمل الجاد النزيو.ـــــــــــــــــــــ"بودليو سميم" دليور ــــــــــــــــــــــــــــرا لمدكتـــــــــــــــــــــــــــشك

 تاذ الدكتور "بوروبي عبد المطيف" األستاذ المرتقي بتواضعو.لألس راـــــــــــــــــــــــــــشك

 اذ الطامح الذي أراد فاستطاع.ــــــــــلمدكتور "بوطرفاس محمد" األست راـــــــــــــــــــــــــــشك

 اط.ــــــزام واالنضبـــــم ورمز االلتــــــــــلمدكتورة "خمفة نادية" منيل العم راـــــــــــــــــــــــــــشك

مدكتور "صيمود مخموف" المكافح ضد تيار الرداءة الجارف، مرجعيتنا األساسية ل راـــــــــــــــــــــــــــشك
 في القانون الدستوري المؤسسات السياسية.

 لمن عممني حرفا...  راـــــــــــــــــــــــــــشك

وأخص بالذكر صديقتي الطيبة األصيمة "سميحة"، التي سيرت  ،شكرا لكل من وقف إلى جانبي
 عمى إخراج ىذا العمل في أحسن شكل.

 مقـــــــــــــــــــــــــورةجنـــــــــــــــــــــات بن 
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 مقّدمة:

مفعوليا انطالقا من  لقد برز مفيوم العولمة في أواخر القرن العشرين، وبدأت آثاره ونتائجو تُْفِعلُ 

ذا كان ىذا المفيوم قد بدأ  حديث أصبح قتصاديا، فإّن الفكر الاأواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وا 

جتماعية وسياسية وثقافية، وحتى عن عولمة دولة القانون، أو ما يعرف بالعولمة عولمة ايتحدث اليوم عن 

جتماعي وعا في مجال التحميل السياسي واالقتصادي واالالقانونية، بذلك فإن ىذا المفيوم يعّد األكثر شي

ية، بتعريف جامع جتماعل كّل المفاىيم في حقل العموم االمثمو مثالل السنوات األخيرة، وىو ال ُيحظى. خ

زدياد المّطرد في العالقات المتبادلة لعولمة توفيقّيا بأّنيا " ذلك اال، ومع ذلك فإنو يمكن تعريف ا(1)مانع

رؤوس األموال، أو انتشار المعمومات  فيما يتعمق بانتقالسواء في تبادل السمع والخدمات أو بين األمم، 

واألفكار والثقافات، وما يترتب عن كّل ىذه التفاعالت من إمكانية التأثير المتبادل بين األمم والشعوب 

واق العالم في حقول ندماج الكّمي ألسا البعض، األمر الذي يؤثر عمى االبقيم وعادات وسموكيات بعضي

وانتقال األموال واأليدي العاممة والثقافات، ومن ثّم خضوع العالم كّمو لقّوة ستثمارات المباشرة، الّتجارة واال

مواردىا  انيكية سوق عالمية واحدة، تخترق الحدود القومية، وتضعف سيادة الدولة القومية عمىوميك

  (2)ىا".وأولوياتيا ورعايا

قتصادي فحسب بل إنيا تمتّد تقتصر عمى التأثير عمى الجانب االوبذلك فإّن أبعاد العولمة ال 

ونقصد بذلك تأثير  خاصة منيا الجانب السياسي القانوني الذي ىو محّل الدراسة، لتشمل جميع المناحي،

الحكم، ىذه األخيرة التي تنقسم في فقو القانون الّدستوري إلى قسمين أساسّيين ىما  أنظمةالعولمة عمى 

ومن الضروري التأكيد ىنا عمى أن اعتماد نظام حكم  طية،األنظمة الديمقراطية واألنظمة غير الديمقرا
                                                           

، 3122القاىرة حافظ أبو سعدة، أثر سياسات العولمة عمى احترام حقوق اإلنسان، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي،  -(1)
 .41ص

 .43-43حافظ أبو سعدة، نفس المرجع، ص،ص -(2)
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معين يكون مؤسسا عمى أسس منطقية كثيرة أىميا التركيبة البشرية البيولوجية، والظروف التاريخية لمدولة، 

وشخصية الحاكم، ووضع الدولة في المجتمع الدولي، والظروف الخارجية المحيطة بالدولة، وخاصة منيا 

عمييا، فنظام  تتجاوب معيا، وتكيف نظاميا، بناءً تجدة التي عمى الدولة أن تسايرىا ، و تمك الظروف المس

كما أنو من الضروري التنبيو إلى أن  الظروف الداخمية والخارجية لمدولة،الحكم إذن يوضع توافقا مع 

موضوع البحث محّدد بموضوع "نظام الحكم" الذي يختمف عن العديد من المفاىيم القريبة والشبيية عمى 

غرار مفيوم شكل الحكم، الذي يتحّدد وفقا لطريقة وصول الحاكم إل سّدة الحكم، فإذا تولى الحاكم منصبو 

نتخاب فإن شكل الحكم في ىذه وفقا لالن ممكيا، أّما إذا تّم ذلك عن طريق الوراثة فإن شكل الحكم سيكو 

الحالة سيكون جميوريا، كما يختمف مفيوم نظام الحكم عن مفيوم النظام السياسي، الذي يعتبر مفيوما 

إلى العديد من األسس التي توّضح معالم النظام وشكل الحكم، ويتجاوزىا واسعا يحتوي نظام الحكم 

 ولة.السياسي في الد

والواقع أن التطّرق إلى مفيوم نظام الحكم كثيرا ما ينصرف إلى الحديث عن الديمقراطية، التي يبدو 

مفيوميا في الظاىر كذلك سياسيا محًضا، إاّل أّن الواقع يثبت أنو ال مجال لمحديث عن ديمقراطية 

جتماعية أوجييا االقتصادية واالق الديمقراطية بشّتى دون تحق   ،سياسية، ونقصد بيا ديمقراطية نظام الحكم

لك ذوالثقافية، لموصول في الّنياية إلى تحقيق مفيوم ديمقراطية الدولة، أو ما يعرف بدولة القانون، ومؤّدى 

تحّقق الديمقراطية السياسية  ىو أّن عدم تحّقق مفيوم الدولة القانونية ىو تحصيل حاصٍل لعدم

 جتماعية والثقافية.واالقتصادية واال

ستوجب يعل كضرورة البّد منيا، حيث أّنو ستبداد يتموقع مفيوم التفاواالة الديمقراطيوبين العولمة و 

أن تكّيف نظام حكميا مع متطمبات الشعوب من جية، ومستمزمات التعايش مع المستجدات عمى الّدولة 

، فال يمكنيا أن تعيش في الدولية من جية أخرى، عمى اعتبار أّن الّدولة جزء ال يتجزأ من المجتمع الدولي



 مــــــقــدمـــــة
 

4 
 

عزلة رفضا لمواقع العالمي الجديد، بل عمى العكس من ذلك فإن عمييا أن تندمج بقوة وتتجاوب وتتفاعل 

مع ىذه المستجدات، وأن تتكّيف معيا بما يحّقق طموحات وتطّمعات شعبيا، وبما يضمن ليا مركزا معتبرا 

في بروز مفيوم قتصادي المتمّثل ربط بين الجانب االذلك جاء ىذا الفي المجتمع الدولي، وتأسيسا عمى 

العولمة، والجانب السياسي القانوني المتمثل في وضع أسس نظام الحكم في الدولة، حيث أن ظروف 

الدولة الحديثة قد تغّيرت تغّيرا جذريا، األمر الذي كان لو بالغ التأثير عمى نظام حكميا، ومّما ال شّك فيو 

ام الحكم ينصرف إلى معنى سياسي نابع من أصل قانوني، إاّل أّنو ال يمكن بأي حاٍل ىو أّنو إذا كان نظ

ولّما كان األمر كذلك، فإنو البّد من تكييف ىذا  من األحوال فصل ىذا المفيوم عن الظروف المحيطة بو،

 النظام مع المستجدات التي طرأت عمى الدولة الحديثة.

يتعّمق بمحاولة الوقوف عمى واقع أنظمة الحكم في الدولة وبيذا يصبح واضحا أن موضوع الدراسة 

الحديثة، في ظّل التغّيرات الجذرّية المختمفة التي يشيدىا العالم، وعمى رأسيا ظيور مفيوم العولمة، ويبدو 

جميًّا أّن موضوع البحث محّدد بإسقاط انعكاسات العولمة عمى أنظمة الحكم، بل إّن ىناك العديد من 

خترنا من بينيا العولمة، باعتبارىا سبب مؤّثر حديث من جية، وفي محاولة مّنا لتحديد مجال المؤثرات ا

من جية ثانية، كما أننا ال نقصد بالّدراسة العولمة كمفيوم من حيث تعريفيا وأسباب ظيورىا، بل البحث 

والثقافية واإليديولوجية عمى نمط جتماعية وانعكاسات آثارىا االقتصادية واالأن المقصود ىو تناول تأثيرىا، 

 نظام الحكم المختار.

ولّما كان الجانب التطبيقي مرحمًة ضرورية إلبراز قيمة ونجاعة البحث، فقد اخترنا إسقاط الجوانب 

ا يمكن بً ظرية في ىذا الموضوع عمى الجزائر، إذ تعتبر التجربة الجزائرية في ىذا اإلطار مجاال خصالن

ّرت بيا الدولة ختالف الظروف التي مونظرا ال–اف العممية المسطرة، حيث أّنو من خاللو بموغ األىد

امين فيما يتعمق بأسس مضستورية المتتالية اختالفا في الفقد تضمنت الحقب الد -ستقاللالجزائرية منذ اال
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 2191 دستوربل ا اإلطار فإنو يمكن الحديث عن مرحمتين، مرحمة ما قذنظام الحكم في الدولة، وفي ى

وحيد السمطات تالحريات و عمى غرار تقيد  ،ام الديكتاتوريالنظ والتي تمّيزت بإرساء العديد من ركائز

دولة الحديثة ال لظروف األنسبالتي يرى فييا الكثير من الباحثين  ،طيسمّ تالنظام ال أسسغيرىا من و 

ول دستور ديمقراطي في أ يعتبري الذ 2191الثانية فمنطمقيا دستور  ا المرحمةمّ العيد باالستقالل ,أ

ا الدستور )والتعديالت ذ, وىو دستور التعددية والحريات وفصل السمطات, وقد تناسب مضمون ىالجزائر

العولمة، وما وعمى رأسيا بروز مفيوم  ،التي تمتو( مع التحوالت الّدولية الكثيرة والميّمة التي عرفا العالم

حاد السوفييتي، وظيور نظام القطبية طية، وكذلك انييار االتو الديمقرايتضمنو من دعوة لمتحّول نح

 نفتاح وتكريس لمرأسمالية كإيديولوجية نيائية غير قابمة لممنافسة.األحادية وما يحممو من تبشير باال

وتأسيسا عمى ذلك فإن سبب اختيار ىذا الموضوع يرجع أساًسا إلى محاولة التوّصل إلى إعطاء 

 ام الحكم في الدولة الحديثة المترعرعة في بيئة العولمة.حقيقي لطبيعة نظ رتصوّ 

حيث أّن دولة العولمة اختارت نظريا النظام الديمقراطي كأسموب حكٍم يعتبر األكثر مالئمة لمسايرة 

ستبداد في النصوص الدستورية أو عني بالضرورة انتفاء كل مظاىر االالّتحوالت الدولية، غير أّن ذلك ال ي

مارساتي، وىنا بالضبط تكمن األىمية العممية لمموضوع، حيث أننا سنحاول في ىذا البحث في الجانب الم

 براز نقطتين أساسيتين:إالتركيزي عمى 

  ومالمح نظام الحكم السائد في الدولة الحديثة )مع التركيز عمى حالة مظاىر

أمر الجزائر(، والذي ال يبدو مبدئيا أنو نظام استبدادي محض، ألن القول بذلك 

مستحيل في ظّل تزايد نمّو الوعي السياسي، كما أنو ال يمكن وصفو بالديمقراطي 

نظرا لوجود بعض اآلليات والممارسات غير الديمقراطية التي تشيدىا  المحض

 العديد من دول العالم.
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  رات األساسية التي تفسِّر توّجو دولة العولمة إلى اعتماد نظام حكٍم خاٍص و المبرِّ

 تصييفو. ممّيز يصعب

وبذلك يصبح واضحا بأّن اليدف من ىذا الموضوع ىو تبيان العالقة الموجودة بين ظيور وشيوع     

أّثر عمى نمط نظام الحكم وانعكاس ىذا الت -خاصة الجزائر–مفيوم العولمة، وتأّثر الّدول داخميا بيا 

 المختار.

ولتحقيق اليدف المرجو من ىذه الدراسة، ارتأينا تناول الموضوع من زاوية البحث في ما إذل  

كان االستمرار في األخذ بالتصنيف التقميدي ألنظمة الحكم ما يزال أمرا واردا، خاصة في ظل التطورات 

 الدولية، التي أفرزت بيئة دولية حديثة ميزىا شيوع مفيوم العولمة؟

 اإلشكالية يقودنا إلى التفكير في محاولة اإلجابة عمى سؤالين فرعيين ىما:إن طرح مثل ىذه 

  ،ىل إن نظام الحكم السائد في الدولة الحديثة بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة

 ىو نظام نابع من اختيار دستوري، ييدف إلى إرساء قواعد نظام خاص ومميز؟

  ض، استوجبتو ظروف البيئة الداخمية أم أن نظام حكم الدولة الحديثة ىو نظام مفرو

 المتأثرة بمستجدات البيئة الدولية؟

 رض الفرضيتين التاليتين:تجابة عمى مثل ىذه اإلشكالية تفوبيذا يبدو منطقيا أّن اإل

  خاصة دول المنطقة –الفرضية األولى: نظًرا العتبارات تاريخية، ونظرا لخصوصية كل دولة

عتبارات وىذه الحكم وفقا لما يتماشى مع ىذه االأنظمة  فإن دساتير الدول تقرّ  -العربية

 الخصوصية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.
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  ّو تتأّثر، وتتفاعل وتتكّيف،  رالفرضية الثانية: الدولة جزء ال يتجزأ من المجتمع الدولي، تؤث

ولّما كان األمر كذلك، فإّن نظام الحكم في الدولة يوضع تأسيسا عمى اعتبارات داخمية، متأثِّرة 

في كثير من األحيان بعوامل خارجية، وقد أصبحت ىذه األخيرة تمّثل بيئة حديثة ألنظمة 

خالًصا لجيازىا الحاكم، بل إّنو را فإن نظام الحكم في الدولة ال يكون اختياالحكم، وبيذا المعنى 

 عتبار.مية والمؤثِّرات الدولية بعين االختياٌر مشروط بضرورة أخذ الظروف الداخا

وفي محاولة لإلجابة عمى إشكالية البحث، وتأكيد الفرضية المحّققة فيو، فقد تّم اعتماد المنيج  

تضمن دراسة نظام معّين من خالل التي تالتحميمي المقارن، الذي يتناسب مع مثل ىذه المواضيع 

، والدول العربية الّناميةدول المقارنتو مع مجموعة من األنظمة القريبة والشبيية، عمى غرار أنظمة 

ىتداء إلى تحقيق النتائج المرجّوة من صوص، وىي مقارنة ضمنية ضرورية لالعمى وجو الخ

وجو ّمن األول منيما التركيز عمى األالبحث، وقد تّم تقسيم ىذا الموضوع إلى بابين أساسيين، تض

عمى البيئة الداخمية لمدول، بينما ركزنا في الباب الثاني عمى إسقاط  ياالمتعّددة لمعولمة وانعكاس

الجانب النظري عمى الحالة التطبيقية محّل الدراسة، ونقصد بذلك "حالة الجزائر"، وىذا من خالل 

           مع إفرازات العولمة.    إبراز مظاىر تفاعل نظام الحكم في الجزائر
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األوجه المتعددة للعولمة 

وانعكاسها على البيئة الداخلية 
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توضع أسس نظاـ الحكـ في الدولة وفقا لمعطيات داخمية وخارجية، ومف المعموـ أف ىذه 

حسب الزماف والمكاف، وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف الحديث عف المعطيات غير ثابتة، بؿ إنيا تتغّير 

د يختمؼ كثيرا عّما كاف عميو األمر في المرحمة السابقة شيوع مفيوـ العولمة ق ظؿّ الحكـ في  أنظمة

، وذلؾ بالنظر إلى التغيرات والمستجدات التي حممتيا العولمة، فإذا كاف الظاىر  لبروز ىذا المفيـو

عمى غرار التطور التكنولوجي اليائؿ، وما نتج عنو مف تحقيؽ  ب اإليجابيةيبرز العديد مف الجوان

وحقوؽ اإلنساف،  طيةة إلى انتشار مفاىيـ الديمقراالعديد مف المزايا التي انتفعت بيا البشرية، إضاف

 إنكار العديد مف الخفايا السمبية المترتبة عف انفتاح العالـ. -في مقابؿ ذلؾ–فإّنو ال يجب 

لقد عرؼ عصر العولمة بروز نظاـ القطبية األحادية، القائـ عمى زعامة الواليات المتحدة 

خاصة  شّتى المجاالتمريكية لمعالـ كّمو، ونجـ عف ذلؾ إعماؿ معيار المصمحة األمريكية في األ

الرأسمالي، وتحّوؿ مفيـو  قتصادياالوالسياسية منيا، حيث تكّرس الترويج لمنظاـ  ةقتصادياال

الدولي اإلنساني، واستعماؿ  التدّخؿالتسّتر بذريعة  ظؿّ السيادة الكاممة إلى سيادة نسبية في 

مف  الّرفاهالدولية كأدوات ضغٍط عمى الخيارات الداخمية، وتراجعت دولة  ةقتصادياالالمؤسسات 

في  في، وسادت مظاىر العنؼ والجريمة واإلرىاب، واكتسح التوّحد المجاَؿ الثقاةجتماعياالالناحية 

، خاصة في مجاؿ ىذه المعطياتبكؿ  ي، فتأثرت البيئة الداخمية لمدوؿختراؽ الثقافسياسة اال ظؿّ 

نحو اعتماد سياسة التكتبلت  ّتجاهاالنسحاب الجزئي لمدولة، و التي اّتسمت  باال الدولةوظائؼ 

 كصّماـ أماٍف ضد مخاطر العولمة.

إف الحديث عف كؿ ىذه األوضاع المستجّدة، يقودنا إلى الحديث عف البيئة الحديثة التي 

جممة المفاىيـ التي باتت حكـ الدولة الحديثة، وىي بيئة متكّونة مف  أصبحت تترعرع فييا أنظمة

في  ر بروز مفيوـ الميبرالية الجديدةغرا ىتشّكؿ قواعد تستوحي منيا الدولة أسس نظاـ حكميا، عم



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

10 
 

االعتقاد بنياية التاريخ، وظيور مفيـو النظاـ العالمي الجديد، والمناداة بتكريس حقوؽ  ظؿّ 

ؿ أحد أىـ عوامؿ تكويف راطية تمثّ أصبحت الديمق كـ الراشد، وبالموازاة مع كؿ ذلؾاإلنساف، والح

و بروز  موجة المّد الديمقراطي ظؿّ في  -ظاىرًيا–بيئة أنظمة الحكـ، فمـ يعد لمديكتاتورية تواجد 

  .نتقاليةاالمفيـو العدالة 

 معولمة: تناقض صارخاألوجو المتعددة ل األول: الفصل

السمبية أو اإليجابية، كذلؾ  إال ويبدأ ينتج آثاره سواءً  الشؾ في أف أي مفيوـ يظير حديثا

مفيوـ العولمة الذي بدأ يشيع منذ أوائؿ التسعينات، بدأ يمقي بمزاياه ومساوئو عمى الدوؿ 

أثًُّرا ت فإنيا في المقابؿ انتكستوالمجتمعات، فإذا كانت اإلنسانية قد انتفعت بمحاسف العولمة، 

، الذي انعكس بدوره قتصادياالطالت الجانب ، والتي ليذه الظاىرةوالخطيرة  باآلثار السمبية الوخيمة

 أّدى، وما كاف لتدىور ىذا األخير مف دوٍر في انتشار الجريمة، كما جتماعياالعمى الجانب 

 ظيور العولمة الثقافية إلى تيديد تنّوع الثقافات، ومحاولة توحيدىا في نمٍط ثقافي غربي.

ـّ الحديث عف آثارىا، و ولمة إذف ىو دة لمعوجو المتعد  فالمقصود باأل في ىذا اإلطار فإنو سيت

ات، إذ أف عصر العولمة ىو عصر التركيز عمى السمبيات التي تجاوزت إلى حّد بعيد اإليجابي

نفتاح سمة تطبع مبلمح النظاـ لّسوؽ العالمية، وقد أصبح ىذا االعمى ا قتصادياالنفتاح اال

سياسيا، وقد ا و قتصاديابروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة مسيطرة  ظؿّ في  ،العالمي قتصادياال

يا تمؾ بما في ،لكؿ دوؿ العالـ ةقتصادياالكاف ليذه القوة أثر في إضفاء صفة الحرية عمى األنظمة 

مع ىيمنة أمريكا عمى  ةقتصادياالشتراكي، وقد ترافقت ىذه السيطرة التي كانت تكرس النظاـ اال

متبلؾ أكبر الشركات العابرة لمقارات، األمر الذي كاف لو أثر الدولية وا ةقتصادياالالمؤسسات 

 ظؿّ في  ،في المعجـ السياسي محؿّ مباشر عمى سيادة الدوؿ، حيث لـ يعد لمفيوـ السيادة المطمقة 
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الضغوط التي باتت تمارسيا ىذه المؤسسات والشركات عمى القرارات الداخمية لمدوؿ، باإلضافة إلى 

 ألسباب إنسانية. التدّخؿويض السيادة عف طريؽ ذريعة تف

، حيث زادت نسبة فقراء ةجتماعياالسمبا عمى الجوانب  ةقتصادياالوقد انعكست ىذه اآلثار 

وتزامف ذلؾ مع تراجع  العالـ بشكؿ ممفت، وطفت إلى السطح طبقية أشبو بطبقية العصور الغابرة،

رتباطيا الوثيؽ بالجانب التي تعتبر مف أبرز الوظائؼ ال ةجتماعياالداء وظيفتيا الدوؿ عف أ

انتشرت الجريمة والعنؼ واإلرىاب، وقد كاف لمعولمة  جتماعياالىذا التدىور  ظؿّ اإلنساني، وفي 

دور كبير في تغذية ىذه الظواىر، أما مف الناحية الثقافية فإف التنوع الثقافي كذلؾ في طريقو إلى 

     غربية األمريكية لفرض نمط ثقافي موحد.     الزواؿ بفعؿ  المساعي ال

 معولمةل و السياسية ةقتصادياالاآلثار  األول: المبحث

عمى اعتبار أف مفيوـ ىذه  ،العولمة فأولى اآلثار المترتبة ع ةقتصادياالاآلثار  تعتبر

ا ليشمؿ فيما بعد شتى المجاالت، و يعتبر الجانب السياسي مف أىـ الجوانب قتصاديااألخيرة بدأ 

 .ةقتصادياالالمتأثرة بإفرازات العولمة 

ذا كانت العولمة قد حممت الكثير مف اإليجابيات خاصة في المجاؿ التكنولوجي، فإنو ليس  وا 

العديد  فيما بعد تالتي طالو  ،ةقتصادياالفي وسع أحد أف ينكر في المقابؿ اآلثار السمبية لمعولمة 

عمى غرار الجانب السياسي، حيث زادت المطالب الدولية بإقامة أنظمة حكـ  مف الجوانب

تتوافؽ مع المصمحة  ديمقراطية، غير أف الديمقراطية المرجّوة في ىذا اإلطار ىي تمؾ التي

قد تراجعت، حيث  ختياراتومطة الجياز الحاكـ عمى قراراتو وامف جية أخرى فإف ساألمريكية، و 

  الدولية بدال مف سمطة الدولة.   ةقتصادياالأصبح الكثير مف الباحثيف يتحدثوف عف سمطة الفواعؿ 
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 لمعولمة:: سمة ممّيزة قتصادياالنفتاح لوجي واال التطّور التكنو  األول: المطمب

نفتاح الّتطور التكنولوجي اليائؿ، واال ىو عصر ثناف في أّف زمف العولمةال يختمؼ ا

مع موجٍة مف التقّدـ العممي،  حيث تزامف بروز مفيـو العولمةالّسوؽ العالمية،  ىعم قتصادياال

ت، كما ّتصاالاالوالتكنولوجي، الذي لـ يعرؼ لو تاريخ العموـ مثيبًل، خاصة في مجاؿ المعمومات و 

نظاـ القطبية األحادية، أحد أىـّ الخصائص  ظؿّ الميبرالي، السائد في  قتصاديااليعتبر التوّجو 

 الممي زة لمعولمة. 

 قمة التطور التكنولوجي: :يةّتصالاال  : العولمةالفرع األول

عصر التكنولوجيا المتطورة، حيث تعرؼ ىذه المرحمة تطورا عمميا  يعتبر عصر العولمة

نقؿ أغمب نشاط اإلنساف ويكمف لّب التكنولوجيا في  رافقو تطور تكنولوجي غير مسبوؽ، مذىبل

وتبرز مظاىر التقدـ  ،(1)كاء البشري أحياناة تفوؽ الذّ الذىني إلى اآللة، مف خبلؿ وضع آالت ذكيّ 

 ىا.ت، واليندسة والطاقة الذرية وغير ّتصاالاالالتكنولوجي في مجاؿ المعمومات و 

وتراجع في مقابؿ ، قتصاداالؾ لعجمة التنمية و اإلنساف، فأصبحت المحرّ  محؿّ لقد حّمت اآللة 

لت اإلنساف إلى جماد يكاد ال سحت اآللة مختمؼ المجاالت، فحوّ تكاذلؾ دور المصانع، بؿ و 

القوية، عمى  أف المنافع التكنولوجية تستفيد منيا الدوؿ الغربية ىوؾ، واألكيد في ىذه النقطة يتحرّ 

ىذه  مفيسيًرا نزرا إاّل  متخمفةال ية، بينما ال تأخذ الدوؿ الفقيرةرأسيا الواليات المتحدة األمريك

خبلؿ األعواـ التالية لسنة   نفاؽ عمى البحوث العممية لمتكنولوجياحيث أف معدالت اإل، التكنولوجيا

و، نفاؽ العالـ كمّ إمف مجموع  %37بمغت ما يعادؿ  ،في الواليات المتحدة في تزايد مستمر 2000
                                                           

ياسر بسيوني محمد مصطفى، الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة، دراسة مقارنة في األنظمة السياسية  -(1)
 .60، ص2013مقارنة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية –تحميمية –تاريخية –المعاصرة 
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سُيبقي عمى الزعامة األمريكية في المجاالت العممية متبوعة بدوؿ أوروبا ثـ الياباف، األمر الذي 

 (1).والعسكرية والمعموماتية خبلؿ العقود المقبمة

ية مف أكثر ّتصالاالأو ما يعرؼ بالعولمة  ،تّتصاالاالويعتبر التطور التكنولوجي في مجاؿ 

لحواجز، واخترؽ الحدود، واختصر ا ر كسرف ىذا التطوّ أالمظاىر التي انتفعت بيا اإلنسانية، حيث 

ا ساعد والتواصؿ يسيرا، ممّ  ّتصاؿاالالمسافات، فأصبحت المعمومة تنتشر بسرعة البرؽ، وأصبح 

واألمف والحرية والديمقراطية وحقوؽ  مثؿ مفاىيـ السبلـ ،ـ اإلنسانية المشتركةعمى نشر القيّ 

طر المشتركة مثؿ انتشار أسمحة الدمار لمجابية المخا انتشار الوعي المشترؾ إضافة إلى اإلنساف،

حداث نوع مف القرار، وا   ّتخاذايساعد الدوؿ عمى ت صاالاالتّ الشامؿ، كما أف التطور في مجاؿ 

 (2).إقامتيا المزمعالوحدة والتماسؾ بيف دوؿ العالـ التي تخضع لمحكومة العالمية 

ت الحديثة، صاالاالتّ المعمومات و حيث أّف ثورة انتفعت اإلنسانية بالتطور التكنولوجي،  لقد

أّدت إلى زيادة الوعي، ولـ تعد الحدود السياسية مانعا النتقاؿ المعمومات، وقد أّثر ىذا التطور عمى 

بذلؾ االنتفاع جميا  صبحلي، (3)، وىو ديمقراطية الحكـةجتماعياالجانب معيف مف جوانب الحياة 

ودراية بما يحيط بيا، خاصة المخاطر التي تحدؽ بيا  أصبحت أكثر وعيا التي عمى الشعوب

ية اإلّتصالمساىمة ظيور مفيوـ العولمة  مف خبلؿ وذلؾ ،خارجيا، والمكائد التي تحاؾ ليا داخميا

 إقرارة لبعض األنظمة الحاكمة، األمر الذي دفع بالشعوب لممطالبة بيستبداداالفي كشؼ الحقائؽ 

أوسع لمحقوؽ والحريات، واعتماد أنظمة حكـ ديمقراطية، والتوصؿ إلى المطالبة بإسقاط األنظمة 

 حيث سقطؽ فعبل في العديد مف الدوؿ التي يطمؽ عمييا دوؿ الربيع العربي، تحقّ  وىو ماالقائمة، 

                                                           
 .60ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ ، ص -(1)
 .65ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع نفسو، ص -(2)
 .117-115، ص، ص2007حاـز البببلوي، ىمـو سياسة، دار العيف لمنشر والتوزيع، القاىرة   -(3)
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  في ط نظاـ حسني مبارؾ في مصر، وسق2011جانفي  في نظاـ زيف العابديف بف عمي في تونس

 في اليمف وغيرىا... صالح ونظاـ عمي عبد اهلل ،نظاـ معمر القذافي في ليبياو  ،2011فيفري 

وسقوط ىذه األنظمة مف اضطرابات داخمية، فإنو ال  ا تبع قياـ ىذه الثوراتظر عمّ النّ  ّض وبغ

العولمة، خاصة في مجاؿ  ظؿّ قدـ التكنولوجي المذىؿ في أحد ينكر الدور الذي لعبو التّ 

ت، في إّطبلع الشعوب عمى الممارسات القريبة لمديمقراطية في بعض الدوؿ الغربية، ّتصاالاال

 ،(1)عاتيـ وسموكيـر بذلؾ تطور وسائؿ اإلعبلـ عمى طبيعة البشر وتطمّ فأثّ  ،بيا قتداءاالومحاولة 

عمى صعيد تنمية وعي  ية المعاصرة، أثر بالغ األىميةّتصالاالوبيذا يكوف لقياـ الثورة اإلعبلمية و 

 إلى كسر احتكار الدولة لئلعبلـ أّدىالفئات األوسع مف المجتمع، إذ أف انتشار القنوات الفضائية 

ت أماـ جميوٍر وسيطرتيا عمى الرأي العاـ، ومع دخوؿ اإلعبلـ العربي تجربة البّث الفضائي، انفتح

تكف لـ  ا العالـ كّمو، وىي فرٌص ـ، وقضايفرٌص لبلّتصاؿ بقضايا مجتمعاتي واسع مف المواطنيف

 (2).ّتصاؿاالواحتكار الدولة لوسائؿ  متاحًة قبؿ الثورة اإلعبلمية

لـ يكف دائما ذا آثار إيجابية، حيث  -خاصة في مجاؿ اإلعبلـ–غير أف التطور التكنولوجي 

 وتوزيعاـ إعبلمي عالمي، يركز عمى إنتاج إلى تشّكؿ نظ التحّوؿ الجديد في مجاؿ اإلعبلـ أّدى

عف حروب الفقراء، وتضخيـ خبلفاتيـ ومعاركيـ بتكنولوجيا  خبار والمعمومات والمشاىدونشر األ

بأّنو مف واجب الدوؿ الكبرى أف تتدّخؿ لفرض السبلـ، ووقؼ  ـ المتطو ر، ليبني قناعة عالميةالعال

، حيث أف تدّخؿ الواليات المتحدة األمريكية في (3)المجازر، وأف تسعى لفرض نموذجيا في العيش

                                                           
 .105رجع السابؽ، صحافظ أبو سعدة، الم -(1)
 .55، ص2007عبد االلو بالقزيز، في اإلصبلح السياسي والديمقراطي، الطبعة األولى، دار الحوار، سوريا  -(2)
ولمة واليوية الثقافية(، سمسمة أعماؿ الممتقيات، مخبر يوية الثقافية ) العالعولمة اإلعبلمية والحسيف خريؼ،  -(3)

 .174، ص.2010والترجمة، قسنطينة، عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث 
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خاصة منيا العربية –كثير مف مناطؽ النزاعات، والحروب األىمية في دوؿ العالـ الثالث 

أفغانستاف، لـ يكف إاّل ذريعة لفرض منطقيا مثؿ فمسطيف، والعراؽ، والصوماؿ، و  -واإلسبلمية

، كما (1)والثقافية ةجتماعياالو  ةقتصادياالياة، الح عولمة أو أمركة كؿ مناحي العسكري، ومف خبللو

عمى إمكانات التطّور  ّتصاؿاالأنو ال يجب المبالغة في تقدير االنعكاسات اإليجابية لثورة اإلعبلـ و 

ارتفاع معدالت األّمية التي  ي، وذلؾ نظرا العتبارات عديدة أىمياالديمقراطي في الوطف العرب

، واّتسع نطاؽ ما يعرؼ بالفجوة الّرقمية (2)في العديد مف الدوؿ العربية %50وصمت إلى أكثر مف 

ـّ التعبير عف ىذه الفجو بيف الوطف العربي، وغيره مف مناطؽ العا بمجموعة مف الّتوزيعات  ةلـ، ويت

ب الشخصية، وعدد مواقع اإلحصائية، لعدد مف المؤشرات، مثؿ عدد اليواتؼ الثابتة، وعدد الحواسي

ضمف الشرائح  السكاف، حيث يأتي اإلقميـ العربيمنسوبة إلى إجمالي عدد ت ومستخدمييا األنترني

الدنيا ليذه التوزيعات اإلحصائية، إذ أّف نصيب العرب مف إجمالي مستخدمي شبكة األنترنيت يبمغ 

 (3)تقريبا مف إجمالي سكاف العالـ. %5، بينما تبمغ نسبة العرب 0.5%

 :عمى السوق العالمية قتصادياالمالمح النظام الدولي الجديد: االنفتاح  :الفرع الثاني

، إذ أف مفيوـ العولمة بدأ (4)أوؿ أنواع العولمة مف حيث الظيور ةقتصادياالتعتبر العولمة 

ع بعدىا ويشمؿ العديد مف المجاالت، فمـ يعد مجاؿ البحث مقتصرا عمى العولمة ا، ليتوسّ قتصاديا

                                                           
 .174حسيف خريؼ، المرجع السابؽ، ص -(1)
حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية وتأثيرىا في التطّور الديمقراطي في الوطف العربي، الدولة الوطنية  -(2)

 . 147، ص2008المعاصرة، أزمة االندماج والتفكيؾ، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 حسنيف توفيؽ ابراىيـ، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(3)
ضاف زبيري، العولمة والبنى الوظائفية الجديدة لمدولة، الطبعة األولى، مركز الكتاب األكاديمي ، عماف رم -(4)

 .70-20، ص، ص2013
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بؿ وأكثر مف ذلؾ  ،واتصالية وثقافية ةجتماعيامة سياسية و ت ىناؾ عولبؿ أصبح ،فقط ةقتصادياال

 .القانوففقد أصبح البعض يتحدث عف عولمة دولة 

كسر الحواجز التي تعوؽ التجارة الدولية، والعمؿ باقتصاد  ةقتصادياالويقصد بالعولمة 

والتي  ،(1)التي تقودىا الواليات المتحدة األمريكية ،وفقا لميبرالية الرأسمالية الجديدةالحر السوؽ 

 ،قتصاداالتسعى مف خبلليا إلى توجيو العالـ نحو اعتماد الديمقراطيات الميبرالية خاصة في مجاؿ 

عمى السوؽ  قتصادياال، واالنفتاح الحرّ  قتصاداالمنطؽ الميبرالية الحديثة نحو تكريس مبدأ جو ويتّ 

 (2).يؽ منافع الشعوب ورفاىيتيالتحق العالمية كأحسف حؿ  

ظيور مفيـو العولمة  ظؿّ الدولي تغييرا جذريا في  قتصادياالوقد تغيرت مبلمح النظاـ 

كاف يقوـ عمى أساس االستقبلؿ  ،الدولي قبؿ تفشي ظاىرة العولمة قتصاداالحيث أف  ،ةقتصادياال

ومنافسة مستمرة بيف مختمؼ ىذه  ب عنو وجود تضادّ األمر الذي ترتّ  ،اتي لمختمؼ ىذه المراكزالذّ 

الدولي قائما  قتصادياالظاـ العولمة، حيث أصبح النّ  ظؿّ ىذا األمر لـ يعد واردا في و المراكز، 

 ةقتصادياات وانصيرت في شكؿ بنية قتصاداالوتداخمت  ،اتيعمى فقداف المراكز الستقبلليا الذّ 

عمى نطاؽ عالمي،  تتـّ  ياظمّ في  ةقتصادياالأصبحت العمميات والمبادالت  ،(3)عالمية مندمجة

القومي ىو  قتصاداالالعالمي ىو الفاعؿ، و  قتصاداالفأصبح  ،بعيدا عف رقابة وسيطرة الدولة القومية

 (4).المتفاعؿ

                                                           
 .82-38ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .38ياسر بسيوني محمد مصطفى، نفس المرجع، ص -(2)
 .99حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .100حافظ أبو سعدة ، نفس المرجع، ص -(4)
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ؿ يطرأ عمى الجانب ىو شرياف الحياة، وأف أي تغيير أو تحوّ  قتصاداالأف  وما مف شؾ  

 ةقتصادياالوعمؿ مؤسسات الدولة، فاألنظمة  سيترتب عنو حتما تغيير في ىيكمة قتصادياال

كثيرة  قتصادياال، وكما كانت التحوالت الدولية في المجاؿ الداخمية تتغير وفقا لممتغيرات الدولية

 . (1)وغيرىا ةجتماعياالوالثقافية و  أّيما تأثير عمى الحياة السياسيةفإف ذلؾ قد أّثر  ،ومتسارعة

وفي ىذا اإلطار فإف مؤسسات التمويؿ الدولية المتمثمة في صندوؽ النقد الدولي والبنؾ 

العالمي، أصبحت تمعب دوًرا ىاما في الضغط عمى النظـ العربية وتوجيييا نحو اعتماد أنظمة 

قرارو قائمة عمى التعددية السياسية واالنفتاح السياسي  ،ديمقراطية  مقابؿ ما تقدمو ،حقوؽ اإلنساف ا 

 إنشاء، كما أف (2)بيدؼ جدولة ديونيا ةقتصادياىذه المؤسسات لمدوؿ مف قروض وتسييبلت 

قد أسيـ  ،(3)مؤسسة التمويؿ الدولية التي تسعى إلى منح قروض لمقطاع الخاص في الدوؿ الفقيرة

 ،قتصادياالدماج ىذا القطاع في مشاريع التنمية، وبالتالي المساىمة في دفع عجمة التطور في ان

مف خبلؿ االندماج القوي والفّعاؿ لمخواص في سوؽ الماؿ واألعماؿ، فانسحبت الدولة مف العديد 

وفسحت المجاؿ لمقطاع الخاص الذي أصبح يستثمر، ويحقؽ األرباح، ويتفوؽ حتى  ،مف القطاعات

 عمى الدولة.

                                                           
ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، العولمة وفجوة األمف في الوطف العربي، دار مجدالوي لمنشر  -(1)

 .56، ص2004والتوزيع، األردف 
 .147حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية، المرجع السابؽ، ص -(2)
، 2011العولمة وآثارىا في الوطف العربي، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عماف سييؿ حسيف الفتبلوي،  -(3)

 .140ص
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يادة قد نجـ عنو ز  انفتاح السوؽ ظؿّ ؤسسات العامة في فإف خوصصة الم وفي نفس السياؽ

 حيث أصبحت المؤسسات تعمؿ في جو   ،(1)المردودية، وتحسف الخدمة، خاصة في قطاع الخدمات

 تنافسي يرمي إلى تحقيؽ الربح، وفي إطار رقابي بعيدا عف بيروقراطية اإلدارة.

، بروز فكرة التكتبلت قتصادياالومف بيف أىـ اآلثار اإليجابية لمعولمة عمى الجانب 

، ىذه التكتبلت تيدؼ األوروبي حالًيا( ّتحاداال) المشتركة عمى غرار السوؽ األوروبية ةقتصادياال

واالستفادة مف التطورات التقنية، وقد  ،بيف دوؿ التكتؿ قتصادياالتحقيؽ التكامؿ والتعاوف إلى 

 نجحت إلى حّد بعيد في مواجية تحديات العولمة، واحتواء آثارىا السمبية، وفي ىذا اإلطار فإف

التحديات  إيجابية في مواجية ؿ عربي سيكوف لو آثاركتكتّ  ةالسعي إلى تفعيؿ دور الجامعة العربي

سمبيات العولمة والفرصة  مففالدوؿ العربية اليوـ ىي أكثر الدوؿ المتضررة  ،(2)العالمية ةقتصادياال

مف مخاطر العولمة، حيث خفيؼ الة لمحّد أو التّ تكتبلت إيجابية فعّ  ظؿّ أماميا لمتكافؿ والتعاوف في 

بؿ إنيا  ،د الوقوؼ موقؼ المدافعف ىذه التكتبلت ستساعدىا عمى الذىاب إلى أبعد مف مجرّ أ

ستجعميا تتفاعؿ تفاعبل إيجابيا مع العولمة، فتكوف عنصرا فعاال في المجتمع الدولي تؤثر كما 

 تتأثر. 

في  ،لتصريؼ منتوجاتيا اوقً امية سلقد أصبحت الدوؿ الصناعية الكبرى تتخذ مف الدوؿ النّ 

، فيستفيد بذلؾ الطرفاف، فالدولة الصناعية (3)إطار تنافسي ينجـ عنو بيع البضاعة بسعر أقؿ

                                                           
 .150سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا ، نفس المرجع، ص -(1)
 .150سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا ، المرجع السابؽ، ص -(2)

 .105حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ ، ص -
 .256بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، صياسر  -(3)
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د مف خفض السعر في إطار المنافسة، وبذلؾ ينتعش امية تستفيتضمف بيع منتوجاتيا، والدولة النّ 

 القائمة عمى حرية التجارة. ةقتصادياالالعولمة  ظؿّ اقتصاد الدوؿ في 

اتجاه العديد مف دوؿ العالـ إلى اعتماد الرأسمالية كنظاـ ي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى وف

 ،وؽأف اقتصاد السّ  ،، حيث يعتبر أنصار الرأسمالية المعاصرةشتراكيةاالبديؿ عف  قتصاديا

، وتحقيؽ رفاىية الشعوب المنفتحة ذج األمثؿ لمنيوض باقتصاد الدوؿالّنمو ىو  قتصادياالواالنفتاح 

 (1).العالميةاتيا عمى السوؽ قتصاديا

، قتصادياالاإليجابية لمعولمة، فقد ساىـ التطور  ةقتصادياالباإلضافة إلى كؿ ىذه اآلثار و 

في تقميص المسافات بفعؿ تطور وسائؿ النقؿ والمواصبلت، فزاد احتكاؾ  ،و الصناعيفي شقّ 

حيث تتقارب الشعوب فعميا بموجب  ،(2)رية العالمية"ليظير بذلؾ مفيوـ "القما بينيا، الشعوب في

والتواصؿ، كما تـ  ّتصاؿاالر وسائؿ النقؿ بأنواعو، وافتراضيا بموجب تطور وسائؿ ر وتطوّ توفّ 

 مفت لعقود عديدة تعتبر مشاكؿ ظمّ التي  ،(3)والتنمية البشرية والتموث البيئي تدويؿ مشاكؿ الفقر

العولمة إلى مشاكؿ عالمية، تسعى  ظؿّ الشأف الداخمي، تتعامؿ معيا السمطات بجمود، فتحولت في 

يجاد الحموؿ ليا.  الدوؿ الفاعمة في المجتمع الدولي إلى معالجتيا وا 

 قتصاداالوانب اإليجابية في مجاؿ إلى أف العولمة قد أفرزت العديد مف الج نصؿ وبيذا

ه المظاىر والواقع أف ىذ ،ياأو يتجاىم ىاال يمكف ألحد أف ينكر ي التو  ،ر التكنولوجيوالتطوّ 

عادة ما ترتبط ببعضيا، حيث أف التطور العممي والتكنولوجي ىو طريؽ  ةقتصادياالالتكنولوجية و 

، وقد عرؼ زمف العولمة تطورا تكنولوجيا غير مسبوؽ، رافقو تطور قتصادياالسميـ لتحقيؽ التطور 
                                                           

 .256ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص - (1)
 .105حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ، ص -(2)
 حافظ أبو سعدة، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(3)
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والدوؿ الغربية والصيف والياباف بالدرجة  ،مذىؿ، استفادت منو أمريكا بالدرجة األولى قتصاديا

ذا كاف نصيب الدوؿ  بما فييا، واستفادت منو بدرجة أقؿ الدوؿ النامية الثانية الدوؿ العربية، وا 

نيا مف تمكّ  ،ناجعة ةقتصادياالنامية في ىذا التطور يسيًرا، فإف الفرصة أماميا النتياج سياسات 

، خاصة تمؾ ةقتصادياالا عمى تجاوز مشكبلتيا العالمي، وتساعدى قتصاداالاالستفادة مف مزايا 

ا( ممزمة باالندماج في العولمة، قتصادياالمترتبة عف التفاعؿ السمبي مع العولمة، فالدوؿ الضعيفة )

ؽ التي تمكنيا مف الطر  والبحث عف كؿّ  ،ي لسمبياتياوالتصدّ  محاولة االستفادة مف إيجابياتياو 

عمى  ،في شكؿ تكتبلت فعالة ّتحاداالذلؾ سيتسنى ليا مف خبلؿ التعاوف و  ، ولعؿّ (1)كبرّ حاؽ بالالمّ 

 .ةقتصادياالغرار الدوؿ الغربية التي وجدت ظالتيا وقوتيا في التكتبلت 

 الديمقراطية وسيادة الدول في المحّك: السياسية لمعولمة: االنعكاسات الثاني: المطمب

رت عمى الجوانب بت عف العولمة، والتي أثّ نقصد باآلثار السياسية، جممة اإلفرازات التي ترتّ 

أكبر لحقوؽ اإلنساف  إقرارالسياسية في نظاـ الدولة، عمى غرار شيوع مفيوـ الديمقراطية والمناداة ب

ا رّواد وغيرىا مف الشعارات التي تبناىوحرياتو، وتكريس حؽ مبدأ الشعوب في تقرير مصيرىا، 

العولمة، والتي تبرز مدى إيجابية العولمة، غير أف ىذا الظاىر اإليجابي، يخفي حقائؽ سمبية 

 وفقا اللتزامات الدوؿ ،واستقبلليا ،خطيرة، كثيرة، أخطرىا عمى اإلطبلؽ المساس بسيادة الدولة

تطبيؽ المبادئ ما أف ، ك، والبنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالميةقد الدولياتجاه صندوؽ النّ 

 .ات، وذلؾ تماشيا مع مصمحة الواليات المتحدة األمريكيةنحرافاالقد عرؼ العديد مف  الديمقراطية

 

                                                           
 .257ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  ( (1
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 إعمال معيار المصمحة األمريكية: : ديمقراطية العولمة:الفرع األول

ما يتعمؽ بعمميات  لعؿ مف أبرزىا ،أّدت لبلنتقاؿ نحو الديمقراطية ظروؼال العديد مف ناؾى

ب عميو مف إعادة توزيع الثروة ، وظيور التعددية السياسية، وكذلؾ ، وما ترتّ قتصادياال اإلصبلح

" عمى ، ويطمؽ عالـ السياسة األمريكي "صموئيؿ ىنتنجتوفةجتماعياالالتوسع في التعميـ والتنمية 

التحوالت التي يشيدىا العالـ "الموجو الثالثة لمديمقراطية"، ويعرفيا بأنيا "موجو مف التحوالت التي 

، حيث شيد (1)نتقاؿ مف النظـ غير الديمقراطية إلى الديمقراطية"مراحؿ انتقالية مختمفة لبلتشّكؿ 

الشرقية ا حدث في أوروبا ة، مثمميستبداداالار العديد مف األنظمة الفردية انيي العصر الحديث

 (2).وآسيا إفريقياوفي  السوفيتي سابقا ّتحاداالو 

 مسمطةلنو مف استقبللية بيف السمطات وتداوؿ تضمّ لقد أضحى مفيوـ الديمقراطية، وما ي

قرارو  العولمة، حيث اتجيت معظـ الدوؿ إلى  ظؿّ لحقوؽ اإلنساف، مف أكثر المفاىيـ استعماال في  ا 

ّما قسًرا مواكبة لئلمبلءات  ،اعتماد األنظمة الديمقراطية إما طوًعا استجابة لممتطمبات الداخمية، وا 

 وااللتزامات الخارجية.

وتكريسا ليذا المفيوـ يتوجب وضع  ىي حكـ الشعب، والديمقراطية في مفيوميا األصمي

بكؿ  ثار الحاكـئخمي عف نظاـ تركيز السمطة القائـ عمى استفي التّ ات لتحقيقو، تتمثؿ أساسا ليّ آ

وما يتضمنو مف توازف في العبلقة  ،مبدأ الفصؿ بيف السمطات قرأالسمطات، وبمفيوـ المخالفة إ

 والتجميروعمى رأسيا حرية الرأي والتعبير واإلعبلـ  ،بالحريات عتراؼاال، باإلضافة إلى يابين

 رة حقوؽ اإلنساف.والتظاىر، وتوسيع دائ
                                                           

فييـ درويش، الّشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف، بيف سيادة السمطة وحكـ القانوف، الطبعة األولى، النسر  محمد -(1)
 .23-22، ص2007الذىبي لمطباعة، مصر

 .137محمد فييـ درويش، نفس المرجع، ص -(2)
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أنو  إذأكثر لؤلسس والمبادئ الديمقراطية في دساتيرىا،  إقرارلقد اتجيت الدولة الحديثة نحو 

فريقيامف أىـ آثار العولمة عمى الجانب السياسي انتشار الديمقراطية في دوؿ آسيا  وأمريكا  وا 

ؿ ظيرت حالة مف التحوّ و، حيث في العالـ كمّ و البلتينية، وشرؽ أوروبا ودوؿ العالـ الثالث 

مشعوب في تقرير لالديمقراطي عمى مستوى العالـ، تجسدت مف خبلؿ زيادة المشاركة السياسية 

ويرجع سبب ىذا ، (1)أرتيريا عف أثيوبيا وتكويف دولة مستقمةمثمما حدث في انفصاؿ إقميـ  ،مصيرىا

 رتبة عنيا، حيث يعتبر ىذا النظاـالواسع لمديمقراطية إلى استحساف اآلثار اإليجابية المت نتشاراال

ىو األفضؿ مف حيث توفير ضمانات حقوؽ اإلنساف، كما أنو يساعد عمى التصحيح مف خبلؿ 

دوريا عف طريؽ  وتجسيد حؽ الشعب في تغيير حّكامو ،مبدأ التداوؿ عمى السمطة إقرار

 (2).االنتخابات

صبلح إف عصر العولمة ىو عصر الديمقراطية، والدولة مطالبة اليو  ـ بتطوير مؤسساتيا وا 

وىو الخيار الذي يمنحيا القدرة عمى ي المسار الديمقراطي، مف خبلؿ تبن   ،أوضاعيا السياسية

فاعؿ اإليجابي مع العولمة لمواجية تحدياتيا ر ليا أسباب التّ مواجية التحوالت الدولية، ويوفّ 

عمى مبدأ المشاركة بذلؾ فإنو مف مستمزمات العولمة إقامة نظاـ سياسي مبني  ،(3)ومخاطرىا

رساء دعائـ الديمقراطية وتداوؿ السمطة الت الدولية ومجابيتيا ال ألف القدرة عمى استيعاب التحوّ  ،وا 

 ة تسمحجتماعياالتي تساىـ في خمؽ وقائع  ،الحريات السياسية والثقافية إقرارى إال مف خبلؿ يتأت  

                                                           
معة الجديدة، مصر فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، العولمة السياسية، انعكاساتيا وكيفية التعامؿ معيا، دار الجا -(1)

 .109-28، ص، ص 2008
 .112فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، نفس المرجع، ص -(2)
محمد محفوظ، العولمة وتحوالت العالـ، إشكالية التنمية في زمف العولمة وصراع الثقافات، المركز الثقافي  -(3)

 .129، ص2003العربي، بيروت 
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 ذلؾ أفّ  ،والمعارضيف ديفالمتمر   حيث تعتبر العولمة معيدا إلعداد،(1)قد وتفتح المجاؿ لممبادرةبالنّ 

قد ساىـ في غرس  ،تيّتصاالاالوجي خاصة في شّقو المعموماتي و ـ التكنولر والتقدّ ما نتج عف التطوّ 

أرىقتيا تمؾ الشعوب المستضعفة التي  السيمانزعة المعارضة واالنتفاضة في أوساط الشعوب، 

والبنؾ  د صندوؽ النقد الدوليالُمَكّبؿ بقيو  ،الداخمي قتصادياالعف تدىور الوضع  ضالمتمخ   الفقر

، إذ أف مئات ةجتماعيااللمعولمة تنعكس عمى الجوانب  ةقتصادياالحيث أف اآلثار  ،الدولي

ة والجيؿ في معرضوف لمفقر وسوء التغذية والجوع والمرض واألميّ  ،المبلييف مف دوؿ العالـ الثالث

فإف الدولة الحديثة، خاصة  وتيدئتيا وفي محاولة المتصاص غضب الشعوب، (2)زمف العولمة

ب مخاطر وتتجنّ  ،الديمقراطية حتى تناؿ رضا شعوبياممزمة باألخذ بالمظاىر  ،الدوؿ العربية

 واالنقساـ.ت والتشتّ  نتفاضة والعنؼاال

ىذا عمى الصعيد الداخمي، أّما عمى الصعيد الخارجي، فإنو ال مفّر كذلؾ لمدولة مف 

ألنيا ممزمة بتنفيذ التزاماتيا مع المؤسسات المالية الدولية )صندوؽ النقد الدولي والبنؾ  ،الديمقراطية

روضا، وتسييبلت قالدولي( وكذلؾ منظمة التجارة العالمية، حيث أف ىذه الييئات تمنح لمدولة 

 وتجارية مقابؿ إلزاـ الدوؿ باعتماد آليات النظاـ الديمقراطي. ةقتصاديا

ذج الديمقراطي الّنمو ىو  ،العولمة ظؿّ ذج الديمقراطي الذي أصبح مفروضا في الّنمو غير أف 

، والتي يرجع تاريخ الجديدة الديمقراطية الميبيراليةبعمى الطريقة األمريكية، أو ما أصبح يعرؼ 

وما ترتب عنو مف تراجع الفكر الشيوعي في العديد مف السوفييتي،  ّتحاداالظيورىا إلى سقوط 

آنذاؾ، عمى  نتشرةالرأسمالية الم ةاإليديولوجيي فاتجيت أغمب ىذه الدوؿ إلى تبن  امية، الدوؿ النّ 

العولمة ىو اتجاه نحو الميبيرالية  ظؿّ الفكري إذف في  ّتجاهاالف ،اعتبار أنيا خيار ال بديؿ عنو
                                                           

 .133-132محمد محفوظ، نفس المرجع، ص، ص -(1)
 . 103فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص -(2)
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، وفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أف (1)وليبيرالية"ما أصبح يعرؼ بػ "العولمة الني ظؿّ الجديدة في 

قد  ،وفي سبيؿ الترويج لنشر أفكارىا الرأسمالية مف الناحية السياسية ،الواليات المتحدة األمريكية

حقوؽ اإلنساف، ونظاـ األمف الجماعي، مستغمة في ذلؾ و الديمقراطية الغربية،  اعتمدت عمى مفاىيـ

لت فيما والتي تحوّ  الذي فسح المجاؿ واسعا لتطبيؽ الديمقراطية الميبيرالية، ،(2)سقوط الفكر الشيوعي

أمريكية، حيث  وىي ديمقراطية برؤى ومقاييس بعد إلى ما أصبح يعرؼ بالديمقراطية النيوليبرالية،

أف الميبيرالية الجديدة ىي تعبير عف السيادة األمريكية عمى العالـ في كؿ المجاالت، وتحقيؽ 

 (3).المصمحة القومية األمريكية بكؿ الوسائؿ

أمور العالـ، وىي التي تأمر ـ بزماـ لقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية ىي المتحك  

ت العسكرية بمساندة التدّخبلو  سبب، وتعمف الحروبنساف، أو بدوف ، وتتدخؿ باسـ حقوؽ اإلوتنَيى

ت مف محتواىا، بؿ في الواقع غَ رِ فْ فانحرفت بذلؾ الديمقراطية الميبيرالية عف مسارىا، وأُ  ،بيةأورو 

أمريكية، وبدرجة أقؿ  شكمية تسعى إلى تحقيؽ مصمحةٍ د ديمقراطية كشفت نواياىا، إذ أنيا مجرّ 

ىي  ،التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى تسويقيا وعولمتيا، فالديمقراطية الحديثة بيةو أور 

ديمقراطية تيدؼ إلى إضعاؼ دور األكثرية، وتفعيؿ دور األقمية أصحاب األمواؿ، كما أف 

الديمقراطية األمريكية تتميز بتوظيؼ الشعارات الديمقراطية توظيفا مزدوجا في الدوؿ العربية، إذ 

اسة األمريكية مف جية، ظة عمى السيأنظمة دوؿ عربية متحف   عمى ضغطكوسيمة لميا تستعممأنيا 

                                                           
 .41رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .46-45ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، المرجع السابؽ، ص، ص  -(2)
 .163ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(3)
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تتغاضى عف استعماؿ الشعارات اليمف، ومف جية أخرى فإنيا و  مثؿ ليبيا والسوداف والجزائر

 (1).الديمقراطية في مواجية أنظمة دوؿ موالية ليا

والمصمحة،  رط والتجبّ ىي ديمقراطية الييمنة والتسمّ  ،فديمقراطية الواليات المتحدة األمريكية

ر الواليات المتحدة يشتعود بنا إلى قانوف الغاب، حيث تُ وىي ديمقراطية البلديمقراطية، تكاد 

ى مف لـ يحاوؿ، فإنيا في مواجية كؿ مف يحاوؿ العبث بمصالحيا، أو حتّ  سبلحيااألمريكية 

الحيا في أي قطر مف أقطار العالـ، لقد انتقمت ى مف أجؿ حماية مصسم  ستتدخؿ تحت أي مُ 

ي، وأصبحت تعمؿ عمى محور تباقسالدفاع إلى سياسة اليجوـ االالواليات المتحدة مف سياسة 

دع إلى مفيوـ العمؿ العسكري، منتقمة بذلؾ مف مفيوـ الرّ  التدّخؿع في بناء القواعد العسكرية و التوسّ 

خطوات مبكرة وفجائية ضد دوؿ  ّتخاذااألمريكية بالوقائي، والذي يتضمف مبادرة الواليات المتحدة 

انطبلقا مف  ،(2)لمحيمولة دوف وقوع أعماؿ مدمرة مف جانبيا ضد أىداؼ أمريكية ،أو جماعات

، ومؾ، والمبادرة أفضؿ بكثير مف انتظار وقوع اليجقناعة أف التحرّ  ا يسفر عنو مف دمار ـو

 د عميو. وخسائر، ثـ الرّ 

يثبت أف واشنطف  ،ح التطور السياسيوفي إطار ديمقراطية المصمحة األمريكية فإف تصفّ 

 دوافعستنادا إلى خاصة في الدوؿ العربية، ا ،ةيستبداداالطية و التسمّ مت وساندت األنظمة لطالما دع  

ة العربية، وسيولة التعامؿ مع أنظمة غير ديمقراطية المنطقيوعي في ا مجابية المّد الشّ يعديدة أىمّ 

ب عف ذلؾ مف سيولة تمرير القرارات ذات الصمة بالمصالح قائمة عمى تركيز السمطة، وما يترتّ 

إذا كاف ظاىر العولمة يبشر بنشر الديمقراطية في ف، (3)فط وصفقات األسمحةاألمريكية في مجاؿ النّ 

                                                           
 . 50، المرجع السابؽ، صثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني -(1)
 . 169ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .150حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية، المرجع السابؽ، ص -(3)



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

26 
 

ذا كاف عصر العولمة قد عرؼ فعبل نوعا مف  كؿ أقطار العالـ وفؽ مفيـو عولمة الديمقراطية، وا 

فع السمطة وتركيزىا، فإف الدّ ة س مبدأ شخصني الدوؿ التي كانت تكرّ خاصة ف ،ؿ الديمقراطيالتحوّ 

، والتجاوزات غير الديمقراطية والممارسات بالتحميؿ إلى آخره يكشؼ عف وجود العديد مف الحقائؽ

 يامطمبا مازاؿ لـ يتحقؽ بعد، خاصة إذا كاف التناقض في تطبيق ةيقالحققراطية التي تجعؿ مف الديم

 ،صد ر شكميا لمديمقراطية، ونقصد بذلؾ الواليات المتحدة األمريكية، حيث أنوينبع مف المصدر المُ 

وما رافقيا مف ظيور مفيوـ الديمقراطية الميبيرالية الجديدة،  ،ما يعرؼ بالعولمة النيوليبرالية ظؿّ وفي 

نجد أف فرض النظاـ الديمقراطي مف عدمو يكوف وفؽ المنظور، والمصمحة األمريكية، فإذا كاف 

، أو ينذر بوصوؿ سمطة تطبيؽ الديمقراطية في دولة ما ييدد مصالح الواليات المتحدة األمريكية

تطبيؽ الديمقراطية ىنا، وال حرج في اعتماد أسس نظاـ ديكتاتوري فإنو ال مجاؿ لة ليا، معادي

وليس  مريكية ىي مف تعّيف الحكاـ العرببمساندة ودعـ أمريكي، لقد أصبحت الواليات المتحدة األ

فانتقمت بذلؾ الدوؿ العربية مف  ،الشعب، وىي في ذلؾ تختار أشخاصا بمواصفات توافؽ عمييا

ظاـ العالمي فإف ظيور النّ  وبذلؾ، (1)إلى نظاـ الديكتاتورية األجنبية نظاـ الديكتاتورية الوطنية

ة، بؿ إف يستبداداالظـ السوفيتي لـ يؤِد كما كاف منتظرا إلى زواؿ النّ  ّتحاداالر سقوط ثالجديد عمى إ

 ،لتزيد مف استبداد األنظمة العربية تالتفت ،ة وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكيةاألنظمة القويّ 

 (2).فأدخمت األمة في متاىات توريث الحكـ

لقد أصبح العالـ يعيش حالة مف التقيقر الديمقراطي، بفعؿ الممارسات األمريكية التي وّلدت 

في ظيور العديد مف كرىا شديدا تجاه الواليات المتحدة األمريكية، وكانت السبب الرئيسي 
                                                           

 .201سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرجع السابؽ، ص -(1)
 . 152ؽ، صحسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية...، المرجع الساب -

، 2002محمد عمي حوات، العرب والعولمة، شجوف الحاضر وغموض المستقبؿ، مكتبة مدبولي، القاىرة  -(2)
 .194ص
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العولمة يبشروف  مناىضيالتنظيمات المناوئة ليا )لمواليات المتحدة األمريكية(، األمر الذي جعؿ 

 (1).بظيور عولمة بديمة في مواجية العولمة النيوليبرالية ىي عولمة المقاومة والكفاح

ؿ عمى مساحات وقد بدأت بوادر ىذه العولمة تظير فعبل، بؿ وتنتشر بسرعة أكبر، وتتوغّ 

 ،الميبيرالية الجديدة ظؿّ بوادر التعبير األولى عف معاداة الواليات المتحدة األمريكية في  لعؿّ أوسع، و 

عمى إثر اليجوـ عمى مركز التجارة العالمي في  ،2001سبتمبر  11تجسدت مف خبلؿ أحداث 

نيويورؾ، ومبنى وزارة الدفاع األمريكية في واشنطف، ىذه األحداث التي ىزت العالـ وزعزعت النظاـ 

أساسيا لتعزيز العمؿ العسكري، الذي أصبح الّسمة المميزة لنشاط الواليات األمريكي، كانت دافعا 

وأصبحت في سبيؿ ذلؾ تعتمد ميزانيات  ،األمف وخطر اإلرىاب المتحدة األمريكية طبقا لمقتضيات

بمقاومة محدودة،  2003فاحتمت العراؽ في  ،لمتطمبات المجيود العسكريخدمة  ،مالية ضخمة

 وبعدىا أكيد المزيد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية.،(2)2002وقبميا أفغانستاف في 

ف كاف قد ساىـ  وبذلؾ حوؿ تّ المف  حداث نوعٍ ما في إحّد  لىإفإف مفيوـ العولمة، وا 

أبعاد  كثر استبدادا، فإفامية والدوؿ العربية التي تعتبر أنظمتيا األخاصة في الدوؿ النّ  ،ديمقراطيال

والثقافية، والتي تؤثر في النياية عمى الجانب  ةجتماعياالو  ةقتصادياالالعولمة، وثقؿ سمبياتيا 

العولمة غطاء تحتمي بو الدوؿ القوية عمى رأسيا  ظؿّ السياسي، قد جعمت مف الديمقراطية في 

ا أمريكالواليات المتحدة األمريكية بغرض تحقيؽ مآربيا ومقاصدىا، وىي ديمقراطية نسبية تستعمميا 

ي عميو طابعا شرعيا، وعميو فإف استبدادا تضف ستستبدوأينما شاءت، فإذا لـ تشأ فإنيا  كيفما شاءت

النيولبيرالية، ىي ديمقراطية الواليات المتحدة األمريكية، التي تتناقض تصاعديا العولمة  ديمقراطية

                                                           
سعيد البلوندي، بدائؿ العولمة، طروحات جديدة لتحميؿ وجو العولمة لقبيح، الطبعة الثانية، دار نيضة مصدر  -(1)

 .89، ص2002لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة 
 .188سييؿ حسيف الفتبلوي، آثار العولمة...، المرجع السابؽ، ص -(2)
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وتنازليا، ففي الوقت الذي أصبحت فيو الديمقراطية تنتشر انتشارا محسوسا، ما تزاؿ أمريكا في 

ألف ىذا ال يخدـ مصالحيا  ،مقابؿ ذلؾ ال تحبذ قياـ نظـ ديمقراطية في بعض دوؿ العالـ الثالث

كما أنيا تخشى أف يؤدي تطبيؽ الديمقراطية في تمؾ الدوؿ إلى تولي  ،في تمؾ الدوؿ اتيجيةستر اال

فإف  ، واألكثر مف ذلؾ(1)ال تتفؽ مع المصالح األمريكية وتعارضيا الحكـ مف طرؼ قوى سياسية

داخميا الواليات المتحدة األمريكية التي تّدعي تصدير الديمقراطية لمعالـ، يعرؼ التطبيؽ الديمقراطي 

نتخابية لمرئاسيات مف تضميؿ، ة، عمى غرار ما تعرفو الحمبلت االخطير  ممارساتيةانحرافات 

ضمانات حقوؽ في الحممة االنتخابية، باإلضافة إلى ضعؼ  إنفاقاوتمرير لبرنامج المرشح األكثر 

 (2).رغـ إلغائو قانونا واستمرار التمييز العنصري فعميا السود،

مجّرد شعاٍر مبير،  ليست إالّ  العولمة ظؿّ ا أف الديمقراطية في مؤكدً وبيذا التحميؿ يصبح 

فإنيا  حقيقة األمرعنيا كؿ انتقاد، أّما  دُ عِ بْ والدوؿ الغربية لتبدو في مظيٍر حسف، يّ  رفعتو أمريكا

 تعكس واقعا مغايًرا، أساسو إعماؿ معيار المصمحة األمريكية عند تطبيؽ المبادئ الديمقراطية.

 :المطمقةسيادة ال زمن ولأف :مخاطر العولمة السياسية الثاني:الفرع 

تستطيع الدولة مف خبلليا فرض  ،تنبع مف ذات الدولة عميا آمرةالسيادة ىي سمطة سياسية 

ال تعطي لمدولة حقوقا مطمقة  السيادةتوجيياتيا دوف اف تكوف خاضعة داخميا أو خارجيا، غير أف 

مقابؿ ذلؾ مسؤوليات مطمقة داخميا اتجاه شعبيا، وخارجيا اتجاه المجتمع ميا في تحم   نياإفقط، بؿ 

المستجدات الدولية، وما عرفو مبدأ عدـ  ظؿّ ، وقد عرؼ مبدأ السيادة المطمقة تراجًعا في (3)الدولي

                                                           
 .114فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .115فضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، نفس المرجع، ص -(2)
منشر بف شريط عبد الرحماف، الدولة الوطنية بيف متطمبات السيادة، وتحديات العولمة، مؤسسة كنوز الحكمة ل -(3)

 .38، ص2011والتوزيع، الجزائر 
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اإلنساني، باإلضافة إلى الدور الذي  التدّخؿفي الشؤوف الداخمية مف انحراؼ بحجة  التدّخؿجواز 

الدولية في الضغط عمى  ةقتصادياالعبو الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات أصبحت تم

 القرارات الداخمية لمدوؿ.

ئة الخارجية، حيث أف بضغوط البي ةقتصادياالقد تأثرت اختيارات الدوؿ العربية السياسية و ل

تحّررية، إضافة إلى ضغوط  ةقتصادياتدعو إلى األخذ بسياسات  الدولية ةقتصادياالالمؤسسات 

ي العالمي، والتي تدفع في نفس الشركات العالمية الكبرى، التي تسيطر عمى معظـ اإلنتاج الصناع

نجد أف منظمة األمـ فالحر(، أّما في الجانب السياسي،  قتصاداال)الدعوة إلى األخذ بنظاـ  ّتجاهاال

ما تضغط مؤسسات اإلعبلـ العالمية مف المتحدة، تدعو إلى احتراـ حقوؽ األفراد وحّرياتيـ، ك

يرى الباحثوف في ، وفي ىذا اإلطار (1)صحؼ ومحّطات فضائية لمدفاع عف الحريات السياسية

العولمة،  ظؿّ أف أىـ تغيير سيطرأ عمى قواعد النظاـ الدولي في  ،مجاؿ القانوف الدستوري والدولي

خيمة لمعولمة واقب الو يحّذروف مف الع جاؿ القانوفض مبدأ السيادة، األمر الذي جعؿ ر ىو تقوي

 (2)عمى السيادة.

 سيادة الدولة:أثره عمى الدولي اإلنساني و  التدّخلالفقرة األولى: 

أصبحت سيادة الدوؿ تحمؿ معنى جديد، فتحولت مف سيادة  النظاـ العالمي الجديد ظؿّ في 

بروز  ظؿّ خ منذ بداية التسعينات، خاصة في مطمقة إلى سيادة مقّيدة، وقد بدأت ىذه األخيرة تترسّ 

، يجعميا اإلنساني لحماية حقوؽ اإلنساف، حيث أف فشؿ الحكومة في حماية شعبيا التدّخؿمفيوـ 

                                                           
 .149حاـز البببلوي، المرجع السابؽ، ص  -(1)
أحمد، دولة القانوف في العالـ العربي بيف األسطورة والواقع، محاولة نظرية تحميمية لؤلسس القانونية  خروع -(2)

 .166، ص2004والسياسية لمدولة العربية اإلسبلمية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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 فأوؿ األخطار السياسية لمعولمة، (1)في شؤونيا التدّخؿخريف مف تخسر حّقيا الطبيعي في إبعاد اآل

الخارجي في الشؤوف الداخمية لمدوؿ تحت أي ذريعة، ويكوف  التدّخؿبحؽ  عرؼما ي شيوعىو 

 التدّخؿأصبح مفيوـ ، وقد (2)وسياسية، أو تدخؿ عسكري ةقتصادياعقوبات  في شكؿ التدّخؿ

العولمة، وىو مف أبرز  ظؿّ الدولي ألغراض إنسانية مف أكثر المفاىيـ استعماال وشيوعا في 

الذي تنفذه دولة، أو  التدّخؿذلؾ " :، ويقصد بو(3)الظواىر العالمية الجديدة المؤثرة في سيادة الدوؿ

االختصاص الداخمي لمدولة ؼ عمى أنيا مف صمب في الشؤوف التي تصنّ  ،منظمة حكومية دولية

الذي يتـ مف طرؼ أشخاص  تدّخؿالبل دوليا المتدخؿ فييا، وفي ىذا اإلطار فإنو ال يعتبر تدخّ 

عادييف، أو مؤسسات خاصة أو منظمات دولية غير حكومية، بؿ إف ىذا يعتبر مخالفة تتصدى 

 (4)."ليا القوانيف الداخمية لمدولة

ذا كاف  ، فإف التدّخؿاإلنساني لمجابية انتياكات حقوؽ اإلنساف مف أبرز مظاىر  التدّخؿوا 

لحماية الرعايا، وحماية  التدّخؿاإلنساني يشمؿ  التدّخؿالوحيد، بؿ إف  التدّخؿمجاؿ  ىذا ال يعدّ 

نياءاألقميات،  فات الكوارث االعتداءات الداخمية، وحماية المياجريف وتوطينيـ، والتصدي لمخم   وا 

فإنو يمكف  ، وبذلؾ(5)لدعـ حركات التحرير الوطني وفقا لحؽ تقرير المصير التدّخؿالطبيعية، و 

موجة  ظؿّ اإلنساني، خاصة في  التدّخؿمجاالت حماية البلجئيف ضمف ل التدّخؿإدراج مسألة 

الداخمية، خاصة تمؾ التي  ضطراباتاالالمجوء الكبيرة التي تعرفيا العديد مف دوؿ العالـ بسبب 

                                                           
 ط.-، ص2006لطيفة ابراىيـ خضر، الديمقراطية بيف الحقيقة والوىـ، عالـ الكتب، القاىرة  -(1)
عبد الرحماف عبد اهلل سميماف األغبري، العولمة وخطرىا عمى األمة اإلسبلمية مف الناحية السياسية والثقافية  -(2)

 .324، ص2007واالجتماعية، الطبعة األولى، مكتبة جزيرة الورد، مصر 
 .138ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(3)
، بيف سيادة الدوؿ وااللتزاـ بحماية حقوؽ اإلنساف، مجمة القانوف دولي ألغراض إنسانيةخالد حساني، التدّخؿ ال -(4)

 .97، ص2015، وىراف، 04والمجتمع والسمطة، العدد 
 .97خالد حساني، نفس المرجع، ص-(5)
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ف  ظؿّ عرفتيا الدوؿ العربية في  ، بالحديثةوء ليست كانت فكرة المجما يطمؽ عميو "الربيع العربي"، وا 

فإف الجديد فييا ىو تزايد عدد البلجئيف بنسبة كبيرة في كؿ ربوع العالـ، إلى درجة عدـ قدرة الدوؿ 

 احتواء البلجئيف.ة عمى مَ المستقبِ 

قتصر عمى استخداـ القوة مف تاإلنساني مف زاوية ضيقة،  التدّخؿوىناؾ مف ينظر إلى 

، (1)يواجيونو مف أخطار، ويتعرضوف لو مف موت مما مةالمتدخ  ما، لحماية رعايا الدولة طرؼ دولة 

ف في األصؿ إنما يكو  التدّخؿاإلنساف، ذلؾ أف  اإلنساني بمفيوـ حقوؽ التدّخؿوعادة ما يرتبط 

رتباط الوثيؽ ويرجع سبب االحقوؽ، لحماية حقوؽ اإلنساف في دولة يفترض فييا أنيا انتيكت ىذه ال

العولمة مف إلى ما تضمنو مفيوـ  ،الدولي اإلنساني في الدولة الحديثة التدّخؿبيف حقوؽ اإلنساف و 

حيث تفترض العولمة ظاىريا إقامة أنظمة حكـ  ،وحماية أوسع لحقوؽ اإلنساف مطالبة أكثر

 وكفالة حقوؽ اإلنساف. والحرية ديمقراطية قائمة عمى العدالة والمساواة

واقعا لـ يكف  ،ت اإلنسانية باسـ حقوؽ اإلنسافالممارسات التطبيقية لمتدخبل لقد أفرزت

فُطِرَح  ،ا المبدأ بمبدأ سيادة الدولة، حيث اصطدـ ىذالتدّخؿدأ مب إقرارحيف  عتباراالمأخوذا بعيف 

 ،، خاصة وأف القوى العظمى وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكيةالسيادةإشكاؿ المساس ب

 ،داخؿ الدوؿ المتدّخؿ فييا كذريعة لحماية مصالحيا ومطامعيا التدّخؿأصبحت تستعمؿ ىذا 

مؤسسا عمى  التدّخؿوسواء كاف ىذا ه، إقرار بدأ عف المغزى الحقيقي مف فانحرؼ بذلؾ ىذا الم

 ،حماية حقوؽ اإلنساف فعبل، أو مؤسسا عمى احتبلؿ الدوؿ وتحقيؽ المصالح األمريكية والغربية

 لة واردة في كبل الحالتيف.لة المساس بسيادة الدو أفإف مس

                                                           
 .95خالد حساني، نفس المرجع، ص-(1)
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 2/7 ر في المادةالمقرّ  ،في الشؤوف الداخمية التدّخؿكما يصطدـ ىذا المبدأ مع مبدأ عدـ 

ص عميو في الفقرة الرابعة مف المادة استخداـ القوة الوارد النّ  منعمف ميثاؽ األمـ المتحدة، ومبدأ 

الدولي العتبارات إنسانية عادة ما يكوف تدخبل عسكرًيا،  التدّخؿحيث أف ،(1)الثانية مف الميثاؽ

ضي إلى أف فع بالتحميؿ إلى آخره ُيفير أف الدّ ، غالتدّخؿاألمر الذي يفيد باستعماؿ القوة أثناء 

دة لمسمـ وما يترتب عنو مف توسيع المصادر الميد   ،تفسير الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

 ظؿّ في الشؤوف الداخمية خاصة في  التدّخؿجعؿ مف الممكف تجاوز مبدأ عدـ  ،مف الدولييفواأل

رة بمجابية المخمفات اإلنساني قاعدة عرفية مبر   التدّخؿبذلؾ  التغيرات الدولية الحديثة، فأصبح

واألمف، وتفشي ظاىرة اإلرىاب،  اصة ما تعمؽ منيا بالمساس بالسمـالسمبية الخطيرة لمعولمة، خ

عمى أساس أنو ال توجد إشارة  ،اإلنساني التدّخؿالبعض صفة القاعدة العرفية عمى مبدأ  ولقد أضفى

 (2).ات اإلنسانية"عتبار االاإلنساني" أو " التدّخؿصريحة في ميثاؽ األمـ المتحدة لمصطمح "

يثبت فييا  ،في أي دولة مف دوؿ العالـ التدّخؿلقد أصبح بإمكاف المجتمع الدولي التحّرؾ، و 

مّ مّ إوجود انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف،  ا باستعماؿ الضغوط ا عف طريؽ العمؿ العسكري، وا 

ع الدولة مف انتياؾ حقوؽ ما كاف اليدؼ ىو منوغيرىا، فكمّ  والدبموماسية ةقتصادياالالسياسية و 

 (3).تدخبل دوليا إنسانيا التدّخؿما اعتبر نوع كمّ  اإلنساف

النظاـ العالمي الجديد،  ظؿّ في  القوة العظمىولّما كانت الواليات المتحدة األمريكية ىي 

في أي قطر مف أقطار العالـ ستكوف  التدّخؿالقائـ عمى األحادية القطبية، فمف المؤكد أف المبادرة ب

، الحمصال ىذه لحماية مصالحيا في أي مكاف يفترض فيو وجود أمريكاؿ تتدخّ حيث  ،أمريكية

                                                           
 .92خالد حساني، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .94-92بؽ، ص، صخالد حساني، المرجع السا-(2)
 .96-94خالد حساني، نفس المرجع، ص، ص-(3)
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إلى غاية حدود المصمحة  ،فأصبح بذلؾ األمف القومي األمريكي يمتد خارج الحدود الوطنية

ذج الّنمو  التدّخؿالواليات المتحدة في العراؽ، حيث يعتبر ىذا  وفي ىذا اإلطار تدخمت، (1)األمريكية

األجنبي، والذي انتيجت فيو  التدّخؿالتطبيقي العممي األمثؿ، المؤدي إلى خرؽ السيادة بموجب 

الواليات المتحدة األمريكية نيجا غير شرعي، إذ لـ تحصؿ عمى غطاء شرعي مف األمـ 

عرض الحائط قواعد القانوف الدولي القاضية باحتراـ حقوؽ اإلنساف بذلؾ ضاربة  ،(2)المتحدة

بحت لقانوف الدولي، التي أصنحو تجاىؿ قواعد ا ؤكد اتجاه العولمة النيولبيراليةا يوسيادة الدوؿ، ممّ 

والشركات الكبرى، فأصبح بذلؾ يموح في األفؽ قانوف بديؿ عف القانوف الدولي، ىو  تعيؽ الموبيات

 (3)."القانوف العالمي الجديد" أو باألحرى "القانوف األمريكي"

، ألف قواعد واعد القانوف الدولي "الكبلسيكي"ق نبذتلقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية 

التي يتضمنيا ىذا القانوف تعيؽ مصالحيا، ومف المعموـ أف قواعد القانوف الدولي قد  الّشرعية

ت النتائج الوخيمة المترتبة ة الحرب العالمية الثانية، حيث أدّ خاص ،أرسيت بعد الحربيف العالميتيف

قرارو  ،عنيما إلى تكويف قناعة لدى الدوؿ بضرورة منع الحروب مـ واألمف في العبلقات مبدأ الس   ا 

قرارو الدولية،  في الشؤوف  التدّخؿمبدأ احتراـ الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية، ومبدأ عدـ  ا 

ؿ يفي سب وقد تـّ  ا،والتسوية السممية لممنازعات الدولية، وحؽ الشعوب في تقرير مصيرى ،الداخمية

واستمر ، (4)ولية عمى رأسيا منظمة األمـ المتحدةمؤسسات لتنظيـ العبلقات الد إنشاءتحقيؽ ذلؾ 

التي  ،عي قدر اإلمكاف الحتراميا وتجسيدىا خبلؿ مرحمة الثنائية القطبيةالعمؿ بيذه المبادئ، والسّ 

                                                           
، 08األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف والشعوب في ظّؿ العولمة، مجمة الفكر البرلماني، تصدر عف العدد  -(1)

 .48، ص2005مارس 
 .138ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .56المرجع السابؽ، صاألميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...،  -(3)
 .45األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، نفس المرجع، ص -(4)
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غير أف الموازيف التوازف بيف القطبيف،  ظؿّ عرفت انتعاشا في احتراـ مبادئ القانوف الدولي في 

كتمة كتمة العالـ الثالث ك، وظيور نظاـ القطبية األحادية، وزواؿ شتراكيةاالتغيرت بسقوط الكتمة 

الميبيرالية الجديدة، حيث أصبحت الواليات  وشيوع مفيوـ العولمة ،(1)مؤثرة في العبلقات الدولية

بموجب تدخميا في الشؤوف الداخمية باسـ حقوؽ اإلنساف،  ،المتحدة األمريكية تتجاىؿ سيادة الدوؿ

 ،كميةاىرية الشّ أو غيرىا مف الدوافع الظّ  ،األمف والسمـ داخؿ الدولة إحبلؿات، أو أو حماية األقمي

األمريكية،  روات، وحماية المصالحتتمثؿ أساسا في استنزاؼ الثّ  ،التي تخفي خمفيا دوافع حقيقية

و ظمّ بمغت في  اانييارً  ،األمريكي غداة اليجوـ عمى العراؽ قتصاداالكمثاؿ عمى ذلؾ فقد عرؼ و 

مميار دوالر، وىو مبمغ يتجاوز ضعؼ مديونية بمداف العالـ الثالث مجتمعة  5000المديونية حوالي 

تماما كما حدث في  ،آنذاؾ، األمر الذي دفع بيا إلى المجوء إلى نيب ثروات بمداف أخرى بالقوة

عتبر السبب الرئيسي، بؿ والوحيد الحتبلؿ العراؽ ىو وضع اليد عمى ثرواتو البترولية، ،إذ يُ (2)العراؽ

ف تعددت الذرائع المستعممة لتبرير ىذا االعتداء، حيث اعتبر جورج بوش  في الوثيقة  اإلبفوا 

وسط أف الثروات البترولية لمشرؽ األ ،األمف القومي لمواليات المتحدة األمريكية" ستراتيجيةاالمسماة "

في سياؽ تطبيؽ مفيـو  ،ىي اليجوـتندرج ضمف األمف القومي األمريكي، وأف أحسف وسيمة لمدفاع 

 12في  ،(اإلبفوفي الكممة التي ألقاىا )جورش بوش  ،(3)الوقائي الّشرعيالحرب الوقائية أو الدفاع 

د عمى ضرورة نزع ، شدّ 57أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في افتتاحية دورتيا  2002سبتمبر 

حرؾ المنفرد في حاؿ عدـ الترخيص لمواليات المتحدة بشف التّ  إمكانّيةأسمحة العراؽ، وأشار إلى 

 ،مار الشامؿ، وىو األمر الذي حدث فعبل، حيث بدأت الحرب لنزع أسمحة الدّ اليجـو عمى العراؽ

                                                           
 .46األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، نفس المرجع، ص -(1)
 .49األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .57األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف، نفس المرجع، ص -(3)
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فكانت حربا خالية مف  ،(1)العسكري التدّخؿيض مف مجمس األمف ببدوف تفو  2003مارس  20في 

ف لمبدأ عدـ يْ ، وميثاؽ األمـ المتحدة المكرسَ ، بعيدة عف قواعد القانوف الدوليالّشرعيالغطاء 

الدولي يشكؿ خطرا عمى  التدّخؿفي شؤوف الدوؿ، واحتراـ مبدأ السيادة، بذلؾ فقد أصبح  التدّخؿ

حياف مؤسسة عمى أسس منطقية لـ تكف في أغمب األ التدّخؿسيادة الدولة، خاصة وأف مبررات ىذا 

نساني باسـ حقوؽ اإل التدّخؿ ظؿّ عمى غرار الحّد مف انتياكات حقوؽ اإلنساف، وحتى في  ،مقبولة

في كؿ األحواؿ يعتبر  التدّخؿما، فإف  في منطقة اية األقميات، أو إفشاء السبلـاإلنساف، أو لحم

نو ال جـر في القوؿ بأف العولمة أصبحت فإ بمبدأ حرية الدوؿ وسيادتيا، لذلؾ ا يمّس نبوذأمرا م

يا العديد مف الشعارات التي تبدو في ظاىرىا ظمّ حيث شاع في  ،تشكؿ خطرا عمى سيادة الدولة

ىبلؾ لمدوؿ والشعوب، عمى غرار  فيو وحقيقة تطبيقيا غير أف واقعيا ،قة لسعادة اإلنسانيةمحق  

 لـ يكف التدّخؿىذا  ذلؾ أفاإلنساني لحمايتيا أو ألي غرض كاف،  التدّخؿشعار حقوؽ اإلنساف، و 

ؿ الدوؿ المتدخ   إرىاؽإلى زيادة  إالّ  وحمايتيا والدفاع عنيا، ولـ يؤدِ  المصالحإاّل لتحقيؽ  في الغالب

ضعاؼفييا  ض ومخالؼ وىو أمر مرفو  ،واضطياًدا إاّل قيًرا ىذه مكانتيا الدولية، ولـ يزد شعوب وا 

الصادر  36/103حيث تضمف قرار الجمعية العامة رقـ  ،والمواثيؽ الدولية القانوف الدوليلقواعد 

ضرورة التزاـ الدوؿ بواجب االمتناع عف استغبلؿ وتشويو المسائؿ المتعمقة  ،1981سبتمبر  9في 

 إحداثأو  ،ة لمدوؿ، وممارسة الضغط عمييااخميفي الشؤوف الدّ  التدّخؿبحقوؽ اإلنساف بيدؼ 

 (2).أو بيف مجموعة مف الدوؿ ابات داخؿ دولةاضطر 

و يتعارض مع تو، خاصة وأنّ اإلنساني جدال كبيرا بخصوص مدى شرعيّ  التدّخؿلقد أثار مبدأ 

في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، وىو  التدّخؿؽ األمر بمبدأ عدـ مبدأ راسخ في القانوف الدولي، ويتعمّ 
                                                           

 .138محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص ياسر بسيوني -(1)
 .99خالد حساني، المرجع السابؽ، ص -(2)
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في شؤونيا  التدّخؿ ظؿّ س عمى إثر االضطياد الذي عرفتو الدوؿ المستضعفة في مبدأ تكرّ 

وال مساواة بيف دوؿ العالـ، فجاءت قواعد  ب ودمارالداخمية، وما لحؽ ذلؾ مف استعمار وحرو 

في الشؤوف  التدّخؿمبدأ عدـ  إقرارمف خبلؿ  ،لمدوؿ الضعيفة عتباراالالقانوف الدولي إلعادة 

 عتراؼاال، وبالنتيجة (1)الداخمية لمدوؿ، وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، والحؽ في األمف والسمـ

 الضعيفة والقوية. بسيادة الدوؿ جميعا

وما  ،غير أف ظيور نظاـ القطبية األحادية، والنظاـ العالمي الجديد، وشيوع مفيوـ العولمة

والدوؿ  ألمريكا التدّخؿوما تضمنو مف منح سمطة  ،األمريكيةالسيطرة رافؽ ذلؾ مف ظيور قانوف 

قواعد القانوف الدولي، أي إلى  إقرارالحميفة، قد قمب الموازيف، وأعاد األمور إلى ما كانت عميو قبؿ 

سة عمى المؤس   ،الدولة القانونية الديمقراطية وىي عكسىو قانوف الدولة الفوضوية، و الغاب،  قانوف

اإلنساني حرية الدوؿ التي  التدّخؿيحقؽ والحرية، فيؿ  والمساواة والعدالة والسيادةمبادئ النظاـ 

 في شؤونيا؟ التدّخؿتتجسد أساسا مف خبلؿ عدـ 

التي كانت  ،اإلنساني ىو طريؽ جديد لبلستعمار، يختمؼ عف الطرؽ التقميدية التدّخؿإف 

 ظؿّ الحديثة في  ستعماريةاالالمستند إلى القوة العسكرية، أما الطرؽ المباشر  التدّخؿتعتمد عمى 

مةاإلنساني، الذي يسمح  التدّخؿ باستعماؿ فإنيا تقوـ عمى أساس التضميؿ العولمة  لمدوؿ المتدخ 

ؿ فييا بالتغمغؿ داخؿ الدوؿ ، وبسط السيطرة واإلرادة بطريقة سممية أحيانا، وبتدخؿ عسكري المتدخ 

عصر لمحداثة في كؿ شيء، حتى في طرؽ التوغؿ ىو  رى، ليكوف بذلؾ عصر العولمةأحيانا أخ

 .ستعماراالوالتغمغؿ و 

                                                           
  .140ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(1)
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ذا كاف  إذا كاف تدخبل  الجوانب اإليجابية القميمة، خاصةاإلنساني يحمؿ بعض  التدّخؿوا 

الواليات ونوايا مبية فاقت إيجابياتو بكثير، مشروعا وافقت عميو األمـ المتحدة، فإف جوانبو السّ 

فة بص التدّخؿالقائمة عمى تحقيؽ المصمحة الخاصة واستغبلؿ الثروات، و  ،يةالمتحدة األمريك

 مطامع. ؿِ مف فحواه اإلنساني، وحّولتو إلى تدخُّ  التدّخؿىذا  انفرادية غير مشروعة، قد أفرغت

 :لسيادةعمى ا ةقتصادياالوالمؤسسات الشركات متعددة الجنسيات أثر : الفقرة الثانية

في مجاؿ العالمية  ةقتصاديوالمؤسسات االتندرج دراسة الشركات متعددة الجنسيات 

، الذي يعتبر عصب الحياة في الدولة الحديثة، بينما تدخؿ دراسة السيادة الوطنية في قتصاداال

السياسي نب والجا قتصادياالمجاؿ الدراسات السياسية والقانونية، ولقد جاء ىذا الربط بيف الجانب 

 ةجتماعياالرات بالعديد مف المؤث ومتيا القانونيةالحياة السياسية في الدولة ومنظ القانوني، نظرا لتأثر

الشركات و  ةقتصاديالمؤسسات اال  فإف موضوع وغيرىا، وفي ىذا اإلطار ةقتصادياالوالثقافية و 

خضالدوؿ، و  متعددة الجنسيات، ودورىا في الضغط عمى وتوجيو سياستيا، أصبح مف يا أحيانا اعا 

 بيف أبرز المواضيع الحديثة الجديرة بالبحث والتحميؿ والدراسة، حيث تعتبر ىذه الشركات

العالمي الجديد، بؿ وأكثر مف ذلؾ فإنيا تعتبر  قتصادياالمف أىـ مظاىر النظاـ  والمؤسسات

 (1).ةقتصادياالولمة ظيور مفيـو الع الرئيسي العامؿو  ،كيا األساسيومحرّ  جوىر ولّب العولمة

 أوال: أثر الشركات متعددة الجنسيات عمى السيادة:

ما رافؽ العولمة مف  ظؿّ في  ، فإنيا قد ازدىرت أكثركاف ظيور ىذه الشركات قديما إذا

، وسيولة ّتصاؿاالسيولة  ظؿّ ساعد عمى انتشار ىذه الشركات بشكؿ أكبر في  ،تطور تكنولوجي

                                                           
 .115-114حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)

 .59ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، المرجع السابؽ، ص -
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ا، قتصادياأرباح ىذه الشركات، وزيادة وزنيا المؤثر يسير دور في تفاقـ التنقؿ، فكاف ليذا التّ 

الضاغطة،  ةقتصادياالالدولي، وأصبحت مف الجماعات  قتصاداالفأصبحت عنصرا فاعبل في 

، المتمثمة الكبرى ةقتصادياالتضاىي في ضغطيا وتأثيرىا عمى الدوؿ ضغط المؤسسات المالية و 

أكثر بفعؿ دور الدولة  حيث تراج، ومنظمة التجارة العالمية ؾ الدوليندوؽ النقد الدولي والبنفي ص

الشركات متعددة الجنسيات، التي تتدّخؿ في صنع القرار السياسي لمدولة الوطنية، وىذا ىو 

 (1).المقصود مف أف مبدأ السيادة أخذ يتآكؿ، نتيجة عبلقة الدوؿ فيما بينيا في مختمؼ المجاالت

، وانتشارىا الجغرافي الواسع، الشركات ىذه الكبيرة المحققة مف طرؼف األرباح حيث أ

ة ليذه الشركات، ونتج عف ذلؾ مَ بِ قْ تَ سْ لمدوؿ المُ  الداخمي قتصاداالأثر عمى  ،وتغمغميا داخؿ الدوؿ

 قتصاداالفي رسـ خريطة  أصبحت تساىـ بشكؿ فعميف، قتصادياالر الجانب السياسي بالجانب تأثّ 

التي تستمـز الحرية  ،ا يشير إلى المساس بسيادة الدولةوضع القرارات السياسية، ممّ و  الداخمي لمدوؿ

 ص مف كؿ القيود والمكببلت، فالشركات متعددة الجنسيات ىيالقرارات، والتخمّ  ّتخاذافي الخيارات و 

يدخؿ  يختمؼ عف الطرؽ التقميدية في كونو استعمار غير مباشر، ،طريؽ آخر لبلستعمار كذلؾ

لحركة الشركات ىي إحدى األدوات الكبرى  ىذه ذلؾ أفودوف مقاومة،  الدولة برضاىا حدود

، ويوصؼ ىذا النظاـ (2)العولمة ظؿّ العالمي وضعت في  قتصادياالظاـ النّ  العولمة، وآلياتُ 

 اعإخض، والتي تتمثؿ في التي يعتمدىا ةقتصادياالنظرا لؤلساليب  الجديد ستعماراالب قتصادياال

مستويات التنمية فييا، حيث أف والسيطرة عمييا، واستغبلليا وعرقمة  ستعماراالالدولة المتحّررة مف 

لـ تعد تعني تمؾ العبلقة الخطيرة بيف  ،المستجدات والتطورات الدولية الحديثة ظؿّ مبريالية في اإل

 قتصادياالالنظاـ ليشمؿ  ، بؿ إف ىذا المعنى امتدّ وأخرى مستعَمرة عسكريا فقط عِمرةدولة متس
                                                           

 .59عبد الرحماف عبد اهلل سميماف األغبري، المرجع نفسو، ص -(1)
عبد القادر تومي، األسس الفمسفية لمعولمة االقتصادية، الطبعة األولى، مؤسسة كنوز األمة لمنشر و التوزيع،  -(2)

 .36، ص2011الجزائر
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القائـ عمى الرأسمالية، وما يتضمنو مف عبلقات بيف الدوؿ والمنظمات والمؤسسات المالية 

وفقا لما ىو معموؿ بو عمى المستوى  قتصادياالفأصبحت الدولة تختار نظاميا  ،(1)ةقتصادياالو 

تعبير عف اليوة  ،الفقيرةمدوؿ لالدولي، وليس وفقا الختيارىا وقناعتيا، فكانت العولمة بذلؾ بالنسبة 

دة لمصير الشعوب، والتي بيف قدرة الشعوب عمى تحقيؽ مطامحيا، وبيف القرارات الكبرى المحد  

 (2).خذ خارج الحدودتَ عادة ما أصبحت تُ 

ا بحتا، وال يمكف فصؿ قتصادياإف نشاط الشركات متعددة الجنسيات ال يمكف اعتباره نشاطا 

، وىي قتصادياذلؾ أف نشاطيا في األصؿ ىو نشاط السياسية،  الجوانبعمى  ةقتصادياالتأثيراتيا 

شركات تابعة لدوؿ صناعية كبرى، وتمارس نشاطيا عمى أقاليـ عدة مف العالـ، فالمؤكد أف الدوؿ 

تدخؿ في الشؤوف  ،الصناعية الكبرى ستعمؿ عمى حماية ىذه الشركات، وسيترتب عف ذلؾ بالتأكيد

لمشركات األجنبية، وىو تدخؿ يفضي إلى المساس بسيادة الدولة، وبالتالي  الداخمية لمدوؿ المضيفة

ت ىذه الشركات ، بذلؾ فقد أصبح(3)مقترف بسيادتيا ديمومتيابكياف الدولة، ألف كياف الدولة و 

 ةقتصادياعمى وجود الدولة، خاصة وأنيا أصبحت توظؼ لممارسة تأثيرات  االعمبلقة تشكؿ خطرً 

وسياسية وحتى عسكرية، ومف أبرز مظاىر الدور السياسي والعسكري الذي أصبحت تمعبو ىذه 

 ،الشركات، نجد أنيا أصبحت تدعـ الحكومة التي توفر ليا الظروؼ المناسبة لممارسة نشاطيا

فريقياوزيادة أرباحيا في دوؿ أمريكا البلتينية  فإنيا تسعى إلى اإلطاحة  ابؿ ذلؾ، وفي مقوا 

نقبلبات ى حّد تدبير االإل التدّخؿوقد تصؿ درجة  كومات والقيادة التي تضّر مصالحيا،بالح

الحكومات، حيث أف بعض الحكومات العربية  واستمرارواختيار القادة  العسكرية ودعـ المعارضة

                                                           
 .36عبد القادر تومي، نفس المرجع، ص -(1)
عادة التركيب، دراسات في تحديات النظاـ العالمي الجديد، الدار أحمد مجدي حجازي، العولمة بيف  -(2) التفكيؾ وا 

 .24، ص2005المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة 
 .62ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، المرجع السابؽ، ص -(3)
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في مجاؿ األسمحة والنفط مف  شعبية، ولكف بدعـٍ  شرعّيةحافظت عمى بقائيا في الحكـ، ليس ب

التي أصبحت تقدميا الشركات متعددة الجنسيات  اإلغراءات، كما أف (1)العالمية الكبرىالشركات 

ـ منتجات استيبلكية، وخدمات وتعميـ المجاؿ ليذه الشركات التي تقد   فاسحةً  ،جعمت الدولة تنسحب

تأثيراتيا عمى مبدأ السيادة  ،، لذلؾ يرى البعض أنو مف أبرز المظاىر السياسية لمعولمةوغيرىا

أصبحت  لدولة القومية، فإلى جانب الدولةقميؿ مف اختصاصات االتّ  ب عمى العولمةترتّ  إذالوطنية، 

مثؿ المنظمات الدولية والحكومية  ،ىناؾ كيانات دولية ليا دور كبير يتجاوز أحيانا دور الدولة

 (2).وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات

التي  ،بفعؿ تعاظـ دور الشركات متعددة الجنسيات ةسيادة الدول ييّدد واقًعاالخطر  أصبحلقد 

وحتى الدينية، إذ  والسياسية ةقتصادياالو  ةجتماعياالالثقافية و  رت بتغمغميا عمى كؿ مناحي الحياةأث

أصبح يطرح فكرا عقائديا  ،خاصة العربية منيا واإلسبلمية ،أف التواجد األجنبي داخؿ حدود الدوؿ

يكاد يرمي بالدولة  ،بعيدا عف معتقدات الشعوب المسممة، فأضحت بذلؾ ىذه الشركات شبحا مخيفا

عندما تتكاثؼ ىذه الشركات،  ، ويزداد خطر ىذا الشبحداخمياإلى خارج الحدود، ليستقر ىو 

وحمميا  ،ة لمقفز فوؽ الدولةفتكوف بذلؾ أداة العولم ،مة وحدة مضاعفة القوةؿ مشك  وتندمج وتتكتّ 

عـ المالي لمصمحة ، والدّ واإلعفاءاتسييبلت الضريبية التّ عمى تغيير سياستيا، وتقديـ جممة مف 

مفيـو  بذلؾ ، ليظير(3)التي أصبحت تشكؿ قوة خارجة عف البرلماف والحكومة ،ىذه الشركات

 محؿّ يعّبر عف حموؿ الشركات متعّدية الجنسيات تدريجيا  ،"حوكمة الشركات" كمصطمح حديث

 ميفر عنو األوىو ما عبّ  ،(4)اإلقطاعية محؿّ خمسة قروف  ذالدولة، تماما كما حّؿ مفيـو الدولة من

                                                           
 .62ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، نفس المرجع، ص -(1)
 .30فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .125حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ، ص -(3)

 .129رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص  -((4
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ث أّكد عمى أف ىذه الشركات ىي حي ،1995جتماع دافوس سنة العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة في ا

القرار، وبذلؾ يحؿ النفوذ األفقي  خاذاتفي  إشراكيالمي، ويجب السمطة عمى المستوى العا مركز

إلى أصحاب  ،، وينتقؿ مركز الثقؿ مف أصحاب القرار السياسيالقدرة الرأسية لمدولة محؿّ ، لمسوؽ

عمى سيادة الدولة، بؿ وعمى وجودىا، ألف ا يؤكد خطر ىذه الشركات ممّ ، (1)قتصادياالالقرار 

قراراتيا،  ّتخاذاى مف خبلؿ سيادتيا، وسيادتيا تكمف في حريتيا في يتجمّ وجود وكياف الدولة إنما 

قراراتيا، فإف ذلؾ يطرح استفياما كبيرا حوؿ كيانيا  ّتخاذارة وموجية في فإذا كانت الدولة مسي  

القرار كترتيب  خاذاتّ نة حرية المتضم   ،ستقبللية اإلداريةمتع باالفيو التّ  ُض رَ تَ فْ يُ  ،كشخص معنوي

 اسي عمى اكتساب صفة الشخص المعنوي؟أس

والخطير لمشركات  الدور المتنامي ظؿّ ، في لقد أصبح وجود الدولة واستمرارىا في المحؾّ 

خاصة إذا عممنا أف ىذه الشركات تحتؿ مركزا ممتازا داخؿ منظمة التجارة  ،متعددة الجنسيات

أف منظمة التجارة العالمية بكامميا تقريبا ، إفريقيافالعالمية، حيث أبرزت دراسة قاـ بيا خبيراف 

 ،د "مضيؼ"فيي مجرّ  أما الدولة بالنسبة ليذه الشركاتتحت نفوذ الشركات الخاصة العابرة لمقارات، 

ويسعى لخمؽ بيئة مناسبة تتيح ليا التنقؿ بنشاطيا وممارستو بحرية، ويستوجب  ،يستجيب لمطالبيا

 تّفاقياتاالإلغاء جميع  2020لعالمية بحموؿ عاـ عمى الدوؿ األعضاء في منظمة التجارة ا

منظمة تجارية حرة، فقاموس ىذه الشركات ال يتضمف كممة و إلى ، وتحويؿ العالـ كمّ اإلقميمّية

 (2).يةمحمّ و بالنسبة ليا سوؽ إذ العالـ كمّ  ،"أجنبي"

  

                                                           
 .130-129رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص،ص -(1)
 .130رمضاف زبيري، نفس المرجع، ص -(2)
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 الدولية عمى سيادة الدولة: ةقتصادياالأثر المؤسسات : ثانيا

لى تقميص سمطة الدولة الوطنية، تسعى إلعولمة في المجاؿ السياسي، أنيا مف سمبيات ا

مبلء سياسات معينة، فيي ت اوؿ فرض نظاـ سياسيحوت ع معظـ دوؿ العالـ إخضاإلى  يدؼوا 

 (1)لييمنة أمريكا والغرب.

رات والمستجدات الخارجية الدولية، كما أف اليياكؿ والمؤسسات الدولية لدولة تتأثر بالمؤثاف

ذا كانت نوايا المؤسسات  الدولية عند  ةقتصادياالتكّيؼ نشاطيا وفقا ليذه التطورات والتغيرات، وا 

العولمة،  ظؿّ إنشائيا تبدو حسنة، فإف تحميبل دقيقا لمدور الذي أصبحت تمعبو ىذه المؤسسات في 

الميبرالية الجديدة  إطارفي  ،ة أمريكية خالصةيا الجديد الذي أصبح يكتسي حمّ خاصة في ثوب

 ،عولمة الميبرالية الجديدةب عنيا مف ظيور مفيوـ الالمؤسسة عمى الييمنة األمريكية، وما ترتّ 

إذ  الدولية، ةقتصادياالنشاط وممارسات المؤسسات الخطير الذي عرفو  نحراؼااليكشؼ حقيقة 

 والواليات المتحدة األمريكية التي تستخدميا الدوؿ الكبرى ةقتصادياالاألدوات  أصبحت بمثابة

لفرض ىيمنتيا عمييا، عف طريؽ ربط استفادة الدوؿ مف خدمات تمؾ المؤسسات، بشروط مجحفة 

تسعى  فالدوؿ المتقدمة وأمريكا ،(2)تخدـ بالدرجة األولى مصالح الدوؿ الكبرى داخؿ الدوؿ الصغرى

خاصة صندوؽ –العالمي، وذلؾ مف خبلؿ المؤسسات المالية الدولية  قتصاداالإلى الييمنة عمى 

العالمي الذي يخدـ أىدافيا  قتصاداالالتي تترجـ سياستيا، وتعمؿ عمى إدماج الدوؿ في  -النقد

                                                           
بالسياسية الشرعية في ظّؿ اتجاىات العولمة، دعوة اإلصبلح جابر عبد اليادي سالـ الشافعي، ترسيخ العمؿ -(1)

 .302، ص2011التشريعي في الوطف العربي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية
النظاـ الدولي الجديد، الثابت والمتغير، الطبعة الرابعة، ديواف المطبوعات عبد القادر زريؽ المخادمي،  -(2)

 .45، ص2010الجامعية، الجزائر، 
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مؤسستاف حيث أف األصؿ في صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي أنيما ، (1)ويحقؽ مصالحيا

، يتولياف تقديـ القروض لمدوؿ األعضاء، قتصادياالؼ نشاطيما ضمف المجاؿ يصنّ  ،ماليتاف

الدولة عمى  عيفُ ي، وتُ محمّ ال قتصاداالامية قصد القياـ بمشاريع استثمارية تساعد في تنمية ولمدوؿ النّ 

 ،حرية التجارة الدولية واألصؿ في منظمة التجارة العالمية أنيا تسعى إلى تحقيؽ، (2)مديونيتيا فؾّ 

والخدمات واألشخاص بيف  تسييؿ انتقاؿ السمعوما يتضمنُو مف ىذا التحرير عمى اعتبار أف 

ىو السبيؿ األنجع لتحقيؽ رفاىية شعوب العالـ حسب موقؼ الدوؿ الصناعية الكبرى، وعمى  ،الدوؿ

أسمالي، فالدولة التي النظاـ الر وىي إذف دعوة صريحة العتماد أسيا الواليات المتحدة األمريكية، ر 

إلى الرأسمالية  قتصادياالممزمة بتغيير نيجيا  ،ستفادة مف المزايا التي تقدميا المنظمةترغب في اال

برز خطورة الضغط الذي تمارسو منظمة التجارة ، وىي بذلؾ تقدـ تنازال خطيرا، يُ (3)إذ لـ يكف كذلؾ

عادة ا، فالدولة ممز إليي ماـاالنضي ة أو الراغبة فمّ عمى الدوؿ المنض العالمية مة بتغيير سياستيا وا 

امية دىا المنظمة، وال فرؽ في ذلؾ بيف الدوؿ النّ قتصادىا وفقا لممقاييس والمعايير التي تحدّ ىيكمة ا

العديد مف المفاوضات، والتي  إجراءإلى المنظمة  ماـ، حيث يستوجب االنضأو الدوؿ المتقدمة

بذلؾ تتمحور أساسا حوؿ تكييؼ قوانيف وقرارات الدولة الداخمية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، 

إلى المنظمة ممزمة بإلغاء وتعديؿ قوانينيا وقراراتيا غير  ماـاالنضالراغبة في  الدولة إّف ف

قياـ الدولة بتغيير قوانينيا وقراراتيا عمى  فّ أ اقعوالو  المنسجمة مع مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة،

                                                           
اليادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوؽ النقد الدولي مع اإلشارة إلى عبلقتو بالجزائر، دار ىومة،  -(1)

 .239، ص1996الجزائر
)2 -(  Kheladi Mokhtar, Introduction aux relations économiques internationales, O.P.U, 
Algérie 2010, P, P148-149.   

 .199، العولمة وآثارىا..، المرجع السابؽ، صسييؿ حسيف الفتبلوي-(3)
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يؤثر في سيادة الدولة الوطنية، ويجعميا خاضعة إلرادة غير إرادتيا، األمر الذي يعّد  ،ىذا النحو

 (1).بل في شؤونيا الداخميةتدخّ 

إذا كانت الدولة ف يعّد عمبل مف أعماؿ السيادة، فحيث أنو مف المعموـ أف وضع القانو 

عمى  د بقواعد منظمة التجارة العالمية، فإف ذلؾ يدؿّ في وضع قوانينيا، وممزمة بالتقيّ  مضغوطة

الدور الذي أصبحت تمعبو ىذه المنظمة في رسـ سياسات واختيارات  ظؿّ في  ،المساس بسيادتيا

 إلييا ماـاالنضمة أو الراغبة في الدوؿ، وفي إطار انتياؾ السيادة كذلؾ، فإف إلزاـ الدوؿ المنضّ 

لت أكثر مف مائتي ، فالصيف مثبل عدّ اإليديولوجيفيو تأثير عمى الوضع  ،باتباع النظاـ الرأسمالي

مادة حيف تفاوضيا مع منظمة التجارة العالمية، فتحولت مف دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية تعتمد 

 (2)عمى اقتصاد السوؽ.

يعني جعؿ قوانيف ىذه الدوؿ مطابقة إف قياـ الدوؿ األعضاء في المنظمة بتغيير قوانينيا ، 

مف سمطات الدولة، وتصبح سيادتيا الداخمية  ا ينتج عنو الحدّ لقوانيف الواليات المتحدة األمريكية، ممّ 

 ،استقبلليا السياسيخاضعة إلرادة غير إرادتيا الوطنية، فتفقد بذلؾ الدولة العضو في المنظمة 

ىو ركف مف أركاف الدولة، ويترتب عف ذلؾ آثار  الذيوتفقد معو أىـ مقومات استقبلليا الوطني، 

دة عمى الدوؿ األعضاء ينتج عنو نوع مف عدـ تتمثؿ أساسا في أف فرض قوانيف موحّ  ،سمبية خطيرة

ة ئيوضعت لبيئة معينة، وقد ال تصمح لباالستقرار، ألف توحيد القوانيف يفضي إلى تطبيؽ قوانيف 

 (3).ف ينقص مف سيادة الدولةأخرى، باإلضافة إلى أف فرض القواني

يعتبراف مف أىـ أىداؼ المنظمة  فاذمالستثمار وحرية اال كما أف حرية تنقؿ رؤوس األمواؿ

عمى  ةقتصاديااليتطمباف إلغاء الحدود الجمركية، وعدـ تدخؿ الدولة في النشاطات  ،العالمية لمتجارة
                                                           

 .199سييؿ حسيف الفتبلوي، نفس المرجع، ص -(1)
 .200سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرجع السابؽ،  ص-(2)
 .201-200سييؿ حسيف الفتبلوي، نفس المرجع ، ص، ص -(3)
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بذلؾ قانوف جديد يطمؽ عميو البعض  ا يؤدي إلى طمس الحدود السياسية نفسيا، ليحؿّ إقميميا، ممّ 

القانوف الدولي، ىذا القانوف تضعو عمميا أمريكا، وتشرؼ عمى  محؿّ "قانوف األعماؿ عبر الوطنية" 

وفي إطار تكييؼ القوانيف الداخمية لمدوؿ  ،(1)منازعاتو المؤسسات المالية والتجارية تطبيقو وحؿّ 

ؿ قوانينيا وفقا ، فإف الواليات المتحدة األمريكية لـ تعدّ األعضاء مع قواعد المنظمة العالمية لمتجارة

ألىداؼ المنظمة، بؿ إف العكس ىو الذي حدث، حيث أف صياغة أىداؼ ومبادئ المنظمة جرى 

 ،ماـاالنضأو الراغبة في مة فإف الدوؿ المنضّ  ، وعميو(2)عمى ضوء ما تتضمنو القوانيف األمريكية

قواعدىا مف القانوف  تستقيؼ قوانينيا وفقا لمبادئ المنظمة العالمية لمتجارة، وىذه األخيرة تكيّ 

و أ ،ياية ىو القانوف الجاري العمؿ بو عمى الصعيد العالمياألمريكي، فيكوف ىذا األخير في النّ 

تيبات ستمزمتو مف تر وما ا مة لممنظمة، لتكوف بذلؾ العولمةعمى األقؿ عمى صعيد الدوؿ المنضّ 

ت إلى قد أدّ  ،قانونية داخمية مفروضة مف طرؼ منظمة التجارة العالمية تحت اسـ إعادة الييكمة

إلى نظاـ جديد ىو النظاـ القانوني العالمي،  نتقاؿاالة محتواىا حتميّ  ،د قناعة لدى رجاؿ القانوفتولّ 

ظاـ الجديد فيو ما النّ وىو يختمؼ عف القانوف الدولي ألف ىذا األخير ىو قانوف ما بيف الدوؿ، أ

 (3).نظاـ قانوني لدولة فوؽ الدوؿ

، حيث يزداد ؿ أدوات تجسيد أسس العولمةالمؤسسات المالية والتجارية إذف تمثّ لقد أصبحت 

قد و  غير متكافئ، قتصادياالدوؿ النامية بالدخوؿ في نظاـ  ـُ زَ مْ الفقير فقرا، ويزداد الغني غنى، وتُ 

في  ةقتصادياالنتقادات كثيرة لدور منظمة التجارة العالمية في التأثير السمبي عمى التنمية يت اج  وُ 

ات المتطّورة، ولكنو ال قتصادياالامية، ذلؾ أف تحرير التجارة يمكف أف يحقؽ نموا في الدوؿ النّ 

                                                           
 .55األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .199سييؿ حسيف الفتبلوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .55األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص -(3)
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موبة ليذه ال يحقؽ التنمية المط تّاليلمبمداف النامية، وبال قتصاديااليحقؽ تغييًرا في الييكؿ 

ي، وذلؾ لصالح البمداف العالم قتصاداال، لتصبح بذلؾ المنظمة أداة تأثير في إدارة (1)البمداف

اتيا لصالح قتصاديامف خبلؿ عممية االستغبلؿ المنّظـ لموارد الدوؿ العربية، وزيادة تبعية  المتقّدمة

  (2).البمداف الرأسمالية

في  التدّخؿبفعؿ التأثير و  ،فيو سيادة الدوؿالعولمة ىي المجاؿ الذي تذوب وتنصير إّف 

منظمة التجارة الشؤوف الداخمية لمدوؿ المضيفة لمشركات متعددة الجنسيات مف جية، وبفعؿ ضغوط 

 ، حيث ال تقؿ ضغوطات صندوؽ النقد الدولية مف جية ثانية ةقتصادياالالمؤسسات العالمية و 

الظروؼ  خطورة عف ضغوط منظمة التجارة العالمية، إذ أف البنؾ الدولي قد استغؿّ  يفوالبنؾ الدولي

ـ قروضا مشروطة بتنفيذ امية خبلؿ السبعينات، ليقدّ الصعبة التي عانت منيا الدوؿ النّ  ةقتصادياال

حيث تيدؼ جميع  ،ليمعب البنؾ بذلؾ دور المدافع عف النظاـ الرأسمالي ،ؼ الييكمييبرامج التكي

بلؿ مواردىا وفتح ستغوا ،اميةجنبي داخؿ البمداف النّ إلى تسييؿ تغمغؿ رأس الماؿ األ أنشطتو

ا منح قروض امية، أمّ يات العامة لمبمداف النّ رات عمى السياسات والتوجّ يأسواقيا، ويقوـ بممارسة تأث

 ،ال تستجيب إلمبلءات البنؾلمدوؿ التي  يامتناع عف منحدة بقيود ضمنية أو صريحة، أو االمقيّ 

وعمى رأسيا الواليات  ،ـ في البنؾإمبلءات الدوؿ الصناعية التي تتحكّ  ، وفؽفي الواقع فإّف ذلؾ يتـّ 

 (3).المتحدة األمريكية

                                                           
، .1999، دار الحامد، المغرب، 2007، 1991اإلصبلحات الدستورية في الدوؿ العربية حاـز صباح حميد،  -(1)

 .274ص
 .275حاـز صباح حميد، نفس المرجع ، ص -(2)
 .72ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(3)
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ا عمى لقد أثرت الميكانيزمات التي يطبقيا صندوؽ النقد الدولي عمى الدوؿ المختمفة سمبً 

يجده يولي اىتماما  ع لعمؿ الصندوؽ، حيث أف المتبّ (1)مديونيتيااتيا، وزادت مف عبء إقتصادي

، دوف مراعاة ظروؼ الدوؿ المختمفة، والمشاكؿ التي تتخبط فييا، ةقتصادياالكبيرا لقضايا التنمية 

، وىو مجّرد أداة (2)الجديد ستعماراالأداة مف أدوات  أيضا يمكف القوؿ بأّف الصندوؽ يعتبر بذلؾ

الدوؿ حكاـ قبضتيا عمى كؿ العالـ، خاصة عمى ا  الواليات المتحدة األمريكية، و تجسيد إرادة ل

ستعانة باليد ال تحسف استغبلليا، فتمجأ إلى االومنيا الدوؿ العربية التي تممؾ ثروات  ،النامية

قتراض ثقؿ كاىؿ ميزانيتيا، كما تمجأ لبلىائبل ي إنفاقاالعاممة والخبرات األجنبية، األمر الذي يكمفيا 

 المديونية المشاريع الكبرى، فتقع بذلؾ في فخّ  الدولية لتغطية نفقاتيا، وانجازمف المؤسسات المالية 

كسبلح تستعممو  ،الواليات المتحدة األمريكيةبأمر  المؤتمرة ،الذي أصبحت المؤسسات المالية

وتنفيذ   يديولوجيتيا،اعمى اعتماد النظاـ الرأسمالي وتغيير  وحمميا ،لمضغط عمى الدوؿ المستضعفة

ذعاٍف إوفؽ عقد  ،ومنظمة التجارة العالمية ،وصندوؽ النقد الدولي ،تعميمات وتوصيات البنؾ الدولي

 ،مفروضة ةقتصادياأصبحت ىذه األخيرة تخضع لسياسات امية، حيث تغيب فيو إرادة الدوؿ النّ 

يمارسيا البنؾ الدولي مقابؿ تقديـ القروض، وغالبا ما تيدؼ تمؾ السياسات إلى  بضغوطٍ  نةتر مق

مثؿ مؤسسات الماء والكيرباء ومنابع النفط،  ،وبيع المؤسسات الممموكة لمقطاع العاـ ،إنياء التأميـ

اسة تيدؼ إلى سيإذف فيي  ،(3)ت السمكية والبلسمكية وغيرىاصاالاالتّ والمطارات وسكؾ الحديد و 

المؤسسات  مف طرؼ اخاص مدعوم بعاد الدولة، وفسح المجاؿ لقطاعٍ ا  و  خصخصة القطاع العاـ

طارات ومديريف ومسيريف أجانب، فيبرز  مف يد عاممة أغمبوف في تكو  ، ومةقتصادياالالدولية  وا 

سيادتيا في ب المساسمف خبلؿ  ،بذلؾ بوضوح دور ىذه المؤسسات اليادؼ إلى إنياء دور الدولة
                                                           

 .147اليادي خالدي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .149اليادي خالدي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .65ثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي المشيداني، المرجع السابؽ، ص -(3)
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يا السيادة العالمية محمّ  لتحؿّ  ،تمييدية، لموصوؿ في مرحمة الحقة إلى إلغاء سيادتيا الوطنية مرحمة

 الذي ييدؼ إلى عولمة كؿ شيء. ،ار الجارؼ لمعولمةالتيّ  ظؿّ في 

الدوؿ،  اعإخضإلى  تيدؼ المالية الدولية ممارسات المؤسسات وبيذا يصبح واضحا أف

امية خاصة بطمب وجعميا في حالة تبعية دائمة لمواليات المتحدة األمريكية، حيث تقـو الدوؿ النّ 

في فرض شروطو المساعدة مف صندوؽ النقد الدولي لمعالجة ميزاف مدفوعاتيا، فيشرع الصندوؽ 

، التي تيدؼ اعمى ىذه الدوؿ، وتقوـ الواليات المتحدة األمريكية بتوظيؼ الصندوؽ لتمرير سياستي

الغربية، كما تشترط رفع القيود عف أي  والسمعدوؿ وفتح أسواقيا لمبضائع قتصاد ىذه الإلى تحرير ا

نشاط لمشركات متعددة الجنسيات، وتوفير الحماية ليا في مواجية مختمؼ المخاطر، ىذه السياسات 

ضمف -بأنيـ قاموا  ،يكيةدفعت بالبعض إلى إتياـ الميبرالييف الجدد في الواليات المتحدة األمر 

ثبيت وربطيا ببرامج التّ  ،باختراع "مبدأ المشروطية" في المساعدات -واجية صندوؽ النقد الدولي

أف تمويؿ  والمقصود بيذا ،أو ما يطمؽ عميو "برامج إعادة الييكمة" ،كييؼ الييكميوالتّ  قتصادياال

الضرورية، وىو األمر الذي ال  واإلصبلحاتقد مشروط بالتزاـ الدولة بإجراء التغييرات صندوؽ النّ 

 ليؿ عمى ذلؾ ارتفاع نسبة البطالة، وتفاقـمنيا العربية، والدّ و يخدـ الخطط التنموية لمبمداف النامية، 

فإف السياسات المنتيجة مف طرؼ الصندوؽ  حية وغيرىا، وباإلضافة إلى ىذاالمشاكؿ البيئية والصّ 

دولة مدينة في  70وعمميات الخصخصة في أكثر مف  ،دودقشؼ المالي، وفتح الحمثؿ خطط التّ 

قد  ،تطبيقا لئلجراءات المفروضة مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي ،شرؽ أوروباو العالـ الثالث 

قابة عمى السياسات ولـ يعد في وسعيا القياـ بالرّ  ،ةقتصادياالأفضت إلى إفقاد ىذه الدوؿ السيادة 

ة، لتجد ىذه الدوؿ نفسيا في خمي عمى مؤسسات عامة ميمّ لتّ جبرت عمى االجبائية والمالية، وأُ 
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في شكؿ حكومة موازية ليست مسؤولة ال أماـ المجتمع  ،وسياسية ةقتصادياالنياية تحت وصاية 

 (1).وال أماـ المواطنيف

خدمة النظاـ  تخرج عف وظيفة ال يف،إف الوظيفة األساسية لصندوؽ النقد والبنؾ الدولي

امية فيو أمر غير وارد ا تنمية البمداف المتخمفة والنّ الرأسمالي وأصحاب المصالح في ىذا النظاـ، أمّ 

فعميا في وظائؼ وأىداؼ المؤسستيف، والدور الوحيد الذي تمعبو ىذه المؤسسات المالية اتجاه الدوؿ 

ب بعية لدوؿ ىذا النظاـ، ويترتّ التّ  الضعيفة ىو إلحاقيا بالنظاـ الرأسمالي، لتضعيا بذلؾ في موضع

القرارات ورسـ  ّتخاذاقدرتيا عمى  ابعة، وشؿّ ؿ اإلرادة الوطنية لمدوؿ التّ تعطّ بعية عف ىذه التّ 

القرارات  خاصة ،القرار ّتخاذاجنبية عمى عممية السياسات اإلصبلحية، فتييمف بذلؾ الدوؿ األ

خبلؿ المؤسسات المالية ذات النفوذ الدولي كالبنؾ ، وتتجسد ىذه الييمنة أساسا مف ستراتيجيةاال

  ،(2)والصندوؽ الدولييف، وكذلؾ الشركات االحتكارية العالمية مثؿ الشركات متعددة الجنسيات

الواليات المتحدة  بعية العربية لمقوى الدولية الخارجية، خاصةعبلقة التّ بذلؾ نصؿ إلى أّف و 

سياسي كبير ليذه القوى، قد  نفوذوالمالي تؤدي إلى  قتصادياالسيما في المجاؿ األمريكية، ال

يصؿ في كثير مف األحياف إلى تشكيؿ القرار السياسي في الدوؿ العربية، إضافة إلى التواجد 

 ( 3)المباشر ليذه القوى الدولية في المنطقة العربية، سواء عف طريؽ القواعد أو الخبراء.

العولمة، أصبحت ميددة بالذوباف  ظؿّ ضح بأف سيادة الدولة الوطنية في وبيذا التحميؿ، يتّ 

 التدّخؿفي الشؤوف الداخمية لمدوؿ تحت شعار  ت األجنبية الخطيرةالتدّخبلبفعؿ  ،واالنصيار
                                                           

 .57رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .65-64المشيداني، المرجع السابؽ، ص، صثامر كامؿ الخزرجي، ياسر عمي  -

شكاليات، ديواف المطبوعات  -(2) بومديف طاشمة، دراسات في التنمية السياسية في بمداف الجنوب، قضايا وا 
 . 149، ص2011الجامعية، الجزائر 

الّناصر، أزمة الديمقراطية في الوطف العربي، )في الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في الوطف العربي(،  خالد -(3)
 .47، ص2001الطبعة الثالثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
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عار ذريعة الجتياح أي أصبحت تتخذ مف ىذا الش   ، فالدوؿ القويةاإلنساني باسـ حقوؽ اإلنساف

تحت مسمى حماية حقوؽ  ،فييا خاصة( أمريكية) غربية وجود مصمحة نقطة في العالـ يفترض

 ،اإلنساف مف االنتياؾ، والشركات متعددة الجنسيات المنتشرة عبر أنحاء العالـ بشكؿ ممفت لبلنتباه

د سيادة الدولة بالزواؿ، ألنيا أصبحت تمثؿ استعمارا جديدا، كبر خطر داىـ ييد  ؿ أأصبحت تمثّ 

ا دوؿ أجنبية، أمّ  ورعايةِ  بحمايةِ  ،برضا الدولة داخؿ حدود الدولة الوطنيةؿ بكؿ حرية و يتوغّ 

ؾ العولمة، والعولمة في صورتيا أصبحت اليـو تمعب دور محرّ  فقد، ةقتصادياالو المؤسسات المالية 

الحقيقية ىي استعمار حديث، تسيطر فيو الواليات المتحدة األمريكية عمى المؤسسات الدولية 

، وىي بالنتيجة ومنظمة التجارة العالمية الدوليالفاعمة عمى غرار صندوؽ النقد الدولي والبنؾ 

 .ا عمى قراراتياتسيطر عمى الدوؿ المتعاممة مع ىذه المؤسسات، وتفرض سمطتي

 و الثقافية لمعولمة: ةجتماعياالالمبحث الثاني: اآلثار 

وذلؾ الرتباطو المباشر  ،تأثرا بمساوئ العولمةاألكثر تضررا و  جتماعيااليعتبر الجانب 

دوؿ ال خاصة في–العولمة  ظؿّ في  قتصادياالتدىور الوضع  أّدى، حيث قتصادياالبالجانب 

الشرائية لممواطف، وانتشر الفقر وسادت الطبقية بفعؿ سيطرة فئة قميمة مف إلى تراجع القدرة  -النامية

الوسطى إلى إلى تراجع الطبقة  أّدىي الوطني، األمر الذ قتصاداالعمى  أصحاب رؤوس األمواؿ

قمة فرص العمؿ نتيجة التطور التكنولوجي الذي صاحبو و  ،نسبة البطالة درجة أدنى، كما تضاعفت

عمى  إلنساف في كثير مف المجاالت، واألكيد ىو أنو سيكوف لكؿ ذلؾ انعكاسا محؿّ حموؿ اآللة 

ستقرار ؿ العالـ نوعا مف عدـ االو أغمب د تعرفية، حيث تزايدت معدالت الجريمة، و الجوانب األمن

 .األمني الذي كاف لمعولمة دور كبير في تدعيمو

دوؿ التي مست الجوانب الثقافية لموبالموازاة مع ذلؾ فقد ترتب عمى العولمة العديد مف اآلثار 

المجتمعات، حيث تعمؿ الدوؿ الغربية عمى نشر ثقافتيا و فرضيا عمى شعوب أبعد ما تكوف عف و 
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تواجو تحدي حماية التنوع الثقافي في مواجية  -العربية خاصة–الثقافة الغربية، مما جعؿ الدوؿ 

 التوحد الذي تسعى العولمة إلى تجسيده.

 طريق لعدم االستقرار األمني: لمعولمة: ةجتماعياالآلثار ا: ولاأل  المطمب

واألمني،  جتماعياالف اآلثار عمى الصعيديف ب عمى ظيور مفيـو العولمة العديد ملقد ترتّ 

نعكست امية منيا، كما اوىي في مجمميا آثار سمبية انعكست عمى مجتمعات الدوؿ، خاصة النّ 

 -في إطار دراسة تأثيرات العولمة–وحتى الدولي، وعادة ما يتـ الربط  عمى الجانب األمني الداخمي

واألمنية، وىي بالفعؿ جوانب مترابطة، حيث أف انتعاش  ةجتماعياال ةقتصادياالبيف الجوانب 

حقيؽ وت الرضايؤدي إلى  جتماعياالف الوضع ينعكس إيجابا عمى المجتمع، وتحسُّ  قتصاداال

إجراءات  ّتخاذايترتب عنو  قتصادياالفإف تدىور الوضع  العكس مف ذلؾتقرار األمني، وعمى االس

، وسوء أوضاعو ا ينعكس عمى القدرة الشرائية لممواطفقشؼ، ممّ خاصة عمى غرار إجراء التّ 

باألمف  ستقرار يفضي إلى القياـ بتصرفات تمّس ، فينجـ عف ذلؾ شعور بعدـ االةجتماعياال

 الجريمة بسبب الفقر والبطالة.والتجمير وشيوع  الفوضى، واالحتجاج،ك

 نحو انقراض دولة الرِّعاية: :ةجتماعياالالعولمة عمى الجوانب انعكاسات : الفرع األول

عمى مستوييف أساسييف، ويتعمؽ األمر  ةجتماعيااليمكف رصد آثار العولمة عمى الجوانب 

ارتفاع عدد وحتى داخؿ شعب نفس الدولة، و وؿ، بيف شعوب الد ةجتماعياالمف جية ببروز الفوارؽ 

فقراء العالـ وتزايد معدالت البطالة، ومف جية ثانية فإف الدولة أخذت تتراجع شيئا فشيئا عف دعـ 

 (1)نقراض دولة الحماية.مما يوحي با جتماعياالصناديؽ الضماف 

 
 

                                                           
.16، ص1999عبد الرحماف خميفة، ايديولوجية الصراع السياسي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية  -( 1( 
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 الفقرة األولى: عولمة الفقر والطبقية:       

اليوة الواسعة  حيث تنامت زادت الغني غًنى، وزادت الفقير فقرا، ال شّؾ في أف العولمة قد

مر ، فإذا كاف أثرىا إيجابيا ومرضيا بالنسبة لؤلغنياء، فإف األ(1)والجنوب الفقير بيف الشماؿ الغني

الذيف توّلد لدييـ شعور سخط عمى األوضاع، وشعور بالبلعدالة  عمى خبلؼ ذلؾ بالنسبة لمفقراء

 دوف الوسطى. والدنيا العميا أف زمف العولمة ىو زمف الطبقتيف ، حيثةجتماعياال

 حيث تؤّكد اإلحصاءاتتعني باختصار عولمة الفقر،  جتماعياالإف العولمة في مظيرىا 

طفبل يموتوف كؿ دقيقة في البمداف الّنامية،  23أف ىناؾ حوالي  الخاصة بوكاالت اإلغاثة الدولية

 25عكاساتيا، كما أّنو مف المتوقع أف تزداد حّدة الفقر خبلؿ الػػ بسبب مشكمة الفقر وان ،والعربية

لـ ينتج عف تحرير التجارة، وفتح األسواؽ، والتقدـ التكنولوجي المرفوؽ  ، ذلؾ أّنو(2)سنة المقبمة

ص قطر دائرة الغنى، ففي "قمة نسبة الفقر في العالـ، وتقمّ  زيادة بثورة معموماتية واتصالية ىائمة إالّ 

ممي السابؽ كوفي ص األميف األلخّ  ،2000في منظمة األمـ المتحدة أواخر سنة  ةاأللفية" المنعقد

ا العالـ بقرية يً ومطمع القرف الحادي والعشريف، مشبّ  20اؿ شعوب العالـ في نياية القرف الػعناف ح

لتتزايد بذلؾ نسبة الفقر في مقابؿ  ،(3)والباقي أغنياء فقيرا 870كنيا ألؼ شخص، مف بينيـ يس

فاوت الكبير بيف الطبقتيف مف خبلؿ تزايد وتناقص نسبة األغنياء، ويبرز التّ زواؿ الطبقة الوسطى، 

يممكوف معا ثروة  ،ديرمميار  358وجد في العالـ أكثر مف العولمة، حيث ي ظؿّ عدد المميارات في 

تشير  إذ، وىو ارتفاع مذىؿ يفضح العولمة، مميار نسمة مف سكاف العالـ 2,5تعادؿ ما يممكو 

 ،1982ممياردير فقط سنة  13حصاءات إلى أف الواليات المتحدة األمريكية كاف يوجد بيا اإل
                                                           

ب عادؿ، العولمة والفقر، )العولمة واليوية الثقافية(، سمسمة أعماؿ الممتقيات، مخبر عمـ اجتماع االّتصاؿ شيي -(1)
 .360، ص2010لمبحث والترجمة، الجزائر 

 .362شييب عادؿ، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .111رمضاف زبيري، نفس المرجع، ص -(3)
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ش ثراء ىذه الطبقة، نجد أف فح، وكنموذج بسيط عمى 1998ممياردير سنة  170ليرتفع إلى 

ثروة تضاىي صافي  ؾ وحدهس رئيس شركة ميكروسوفت، يممدير واحد فقط ىو بيؿ جيتمميار 

ميوف مواطف أمريكي، أي ما يعادؿ ثمث ثروة سكاف الواليات المتحدة األمريكية م 106ثروات 

وعمى  الء األغنياءغير أف ىؤ  ،(1)تقريبا، وما يعادؿ أو يزيد عف صافي ثروات مميار مواطف ىندي

مف أغنياء العالـ  %20 تيـ، فإنيـ ىـ الذيف يتحكموف في اقتصاد العالـ ومصيره، حيث أفقمّ 

 ،يمغي النظرية البريطانية القديمة العولمة ظؿّ في  يد، وىو تناسب جدمف الفقراء %80تتحكـ في 

سبة الجديدة التي كانت تقضي بأف نسبة الثمثيف تتحكـ في مصير الثمث، ومف المؤكد أف ظيور النّ 

 سيعيشي تزايد نسبة البطالة، و ب فالمتحكمة في مصير العالـ واقتصاده، تتسبّ  %20المتمثمة في 

فإف العالـ  ف مساعدات إنسانية، وبتفصيؿ أكثرممة مو النسبة المتحك  قدّ الفقراء عمى ما تمف  80%

مف البشر، أو ما  %20لكفاءات وجيود "نخبة" ال تتعدى  إالّ  انتصار العولمة ظؿّ لف يحتاج في 

والحصوؿ عمى الدخؿ والعيش في رفاىية  ري، والذيف في وسعيـ العمؿيعرؼ بالخمس الثّ 

بالمائة مف السكاف، فيمقى بيا إلى ا المجموعة الكبرى المتبقية المؤلفة مف ثمانيف واطمئناف، أمّ 

 (2).وحي وتعاني مف البطالةلتعيش حياة العوز المادي والرّ  ،الشارع

اصة فوؽ كؿ اعتبار سمالية سيجعؿ مف المصالح الخّ ز لمرأستغبللي المميّ الاالتفكير  إفّ 

بشرية مف العاطميف، حيث يرى الخبراء في ىذا  مجموعاتالعالـ إلى  ؿوسيتحوّ إنساني أو أخبلقي، 

مف السكاف العامميف ستكوف كافية في القرف القادـ لمحفاظ عمى  %20أف نسبة الػ  ،السياؽ

 ،(3)فيـ الفقراء العاطموف الذيف يعيشوف عمى ىامش العولمة المتبقية %80الدولي، أما  قتصاداال

                                                           
 .295ع السابؽ، صسييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرج -(1)
فيصؿ عباس، العولمة والعنؼ المعاصر، جدلية الحؽ والقوة، الطبعة األولى، دار المنيؿ المبناني، لبناف  -(2)

 .183، ص2008
 .295سييؿ حسيف الفتبلوي، نفس المرجع ، ص -(3)
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الذيف يسعوف إلى الترويج ا ىمؤيدو نمية كما يّدعيو والبؤس، ال عولمة لمتّ  مفقرفيي إذف عولمة ل

يف في ىو أساس تخفيض الفقر، مستدلّ  الّنمو، وأف الّنمولمنظاـ الرأسمالي عمى اعتبار أنو أساس 

والتي توصمت  ،ومعيد ىارفارد لمتنمية الدولية"جيفري زاكس"  قتصادياالذلؾ بالدراسة التي أجراىا 

ات المفتوحة تنمو قتصاداال، ويضيؼ "زاكس" بأف الّنمونفتاح عنصر حاسـ في سرعة إلى أف اال

يزيد  قتصاداالنفتاح ات المنغمقة، ألف اقتصاداالنقاط مئوية في العاـ مقارنة مع  2,1أسرع بنسبة 

أف تحرير  ، ويضيؼ المؤيدوف لمعولمة(1)ندماج في شبكة األفكار واألسواؽ والتكنولوجياتمف اال

 والمكسيؾنسا وفنمندا مختمفة مثؿ فر  وأنظمةدوؿ التجارة وفؽ النظاـ الرأسمالي كاف لو أثر فعاؿ في 

 ،لفرصة لبلستفادة مف األسواؽ المفتوحةوحتى الدوؿ الفقيرة يجب أف تتاح ليا ا ،وسنغافورة وتايمندا

ميا، والتي لـ يتواف فييا عف التي قدّ  اإلحصاءاتوقد نحى البنؾ الدولي ىذا المنحى في جميع 

االنتقادات، وحتى االتيامات الموجية  فّ غير أ ،واالزدىار الّنموساس أمدح العولمة، واعتبارىا 

وانفتاح السوؽ، جعمتو )البنؾ(  لعولمةالتبشير با، و عسؼ في تحديد عتبة الفقربسبب التّ  ،لمبنؾ

، مغايرا لمتقارير 2000/2001لسنة يحاوؿ التماس المصداقية في تقاريره، فجاء تقريره السنوي 

أي نحو نصؼ سكاف العالـ يعانوف الفقر  ،مميار نسمة 8,2عبر البنؾ عمى أف السابقة، حيث 

أي خمس السكاف  2,1أف نحو يف يوميا، و أقؿ مف دوالر والجوع واألمراض، ويعيشوف بدخؿ 

فريقيامف دوالر واحد يوميا، ومعظميـ في دوؿ جنوب آسيا،  ويعيشوف بأقؿّ  معدموف وجنوب  وا 

دولية فاعمة قد أقّر صراحة، أف  ةقتصادياقرير يكوف البنؾ الدولي كمؤسسة وبيذا التّ  ،(2)الصحراء

لعولمة لـ يعد مجديا، خاصة أف مساوئيا با التبشيرأف  ضمنياناقوس الخطر قد دّؽ، واعترؼ 

                                                           
 .109رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .110-109رمضاف زبيري، نفس المرجع، ص ص -(2)
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أصبح أمرا ُمتجاىبًل مف طرؼ  وأّف الحديث عف الديمقراطيةاطرىا باتت جمّية وواضحة لمعياف، ومخ

 (1)الجماىير الجائعة، بالنظر لعدـ أىميتو بالنسبة لحياتيـ الّتعيسة.

اف العالـ ك الغابر، حيثبقي إلى الزمف الطّ  جتماعيااللقد أعادتنا العولمة في مظيرىا 

وىي تمثؿ األكثرية الساحقة،  وطبقة فقيرة مستعبدة وىي تمثؿ األقمية، إقطاعيةمقسما إلى طبقة 

ا الطبقة الدنيا فيي طبقة األربعة في عصر العولمة ىي طبقة الخمس الثري، أمّ  اإلقطاعفطبقة 

لفوارؽ الطبقية أخذت تتضاعؼ دا، وجدير بالذكر أف اوتشرّ وجوعا  األكثر فقرا وحرمانا ،أخماس

إلى أف الطبقة الفقيرة في  اإلحصائياتفأكثر لتبمغ أوجيا في عصر العولمة، حيث تشير  أكثر

 1994-1989-1969في سنوات  1,1ثـ  1,5مف الموارد المالية، ثـ  2,3العالـ كانت تممؾ 

كاف  ف الخمس الثريالمالية في تناقص، وفي مقابؿ ذلؾ فإعمى التوالي، أي أف معدؿ مواردىا 

ا يؤكد أف ممّ ، (2)في نفس الفترة الزمنّية %86ثـ  %82مف الموارد المالية العالمية، ثـ  %69 يممؾ

وزيادة  ي زيادة فقر الفقراءى ،ةجتماعياالخاصة في انعكاساتيا  ،زة لمعولمةالّسمة األساسية الممي  

 -ابعة لؤلمـ المتحدةتقرير ىيئة التنمية التّ حسب -غنى األغنياء، وتأخذ الزيادة في الفوارؽ الطبقية 

في الفوارؽ بيف الدوؿ، فأّما بالنسبة لمحالة وزيادة  ،شكميف، زيادة في الفوارؽ الطبقية داخؿ الدوؿ

ؿ دخؿ الفرد في دوؿ معدّ  الثانية، فإّف معّدؿ دخؿ الفرد األوروبي مثبل، يساوي عشر أضعاؼ

ة لمفوارؽ الطبقية داخؿ الدوؿ، فإف مؤشرات الدراسات تفيد أف ا بالنسبالبحر المتوسط العربية، وأمّ 

الطبقة الوسطى تتآكؿ في معظـ دوؿ العالـ، فإذا كانت الطبقة الوسطى تمثؿ عنصر التوازف داخؿ 

فإف حجـ الطبقة  و عدـ االستقرار، وفي ىذا اإلطارنح جاهاالتّ يدؿ عمى  كّميافإف تآ ،المجتمعات

                                                           
فضيؿ دليو، حرية إعبلـ، ديمقراطية، تنمية: مف أيف نبدأ، )االّتصاؿ السياسي في الجزائر(، مخبر عمـ  -(1)

 .07، ص2010اجتماع االّتصاؿ لمبحث والترجمة، الجزائر 
 .296سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرجع السابؽ، ص -(2)
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حدة األمريكية نفسيا، حيث كانت ىذه الطبقة تمثؿ نسبة الواليات المتّ الوسطى تراجع حتى داخؿ 

 (1).1996سنة  %30وتراجعت إلى  1968مف السكاف سنة  39%

وأوبئة، وىي  اوأمراضً  اوفقرً  اوجوعً  بؤًساالمستضعفة إال لـ تزد الشعوب فإف العولمة  بذلؾ

تناقضات العولمة التي تغني  مؤكدة وبدوف شؾّ  ،في مجتمعات الدولة الحديثة استفحمتمظاىر 

 أّدىسييبلت التي وّفرىا التطور التكنولوجي، وىو نفسو الذي ر وتعّسر، مف خبلؿ التّ وتيس   وتفقر

ونشر البطالة، وىي عولمة تدعو إلى تحقيؽ العدالة  إلى تسريح العماؿ وتقميص اليد العاممة

ر بالديمقراطية فتفرضيا عمى مف أبشع مظاىر البلعدالة، وتتستّ  في المقابؿ ، وتفرزةجتماعياال

 تشاء، وتعفي منيا مف تشاء.

 العولمة: ظلّ في  جتماعياالالعمل والضمان : الفقرة الثانية

 مف خبلؿ ارتفاع معّدالت البطالة العولمة، ظؿّ في  دت زيادة الفقر في العالـ العربيلقد تجسّ 

ونقص التشغيؿ، وتدىور معدالت األجور، إضافة إلى تنامي معدالت المشتغميف في أسواؽ العمؿ 

را شديدا بالمستجدات والتطورات الدولية عمى جميع ر سوؽ العمؿ تأثّ تأثّ ، حيث (2)غير الرسمية

جارة وانفتاح األسواؽ، وفرض وما عرفو مف تحرير التّ  ،قتصادياالاألصعدة، خاصة عمى الصعيد 

ة ال تتفؽ مع فكر وتوجيات اإليديولوجيالنظاـ الرأسمالي عمى دوؿ العالـ، حتى ولو كانت ىذه 

األحادية القطبية، وما رافقيا مف  ظؿّ حيث أف الييمنة األمريكية عمى العالـ في العديد مف الدوؿ، 

خاصة الدوؿ  ،فرضت عمى دوؿ العالـ ،الدوليةـ الواليات المتحدة األمريكية في المؤسسات تحكّ 

ا السير في فمؾ الواليات المتحدة، واالنصياع خياريف ال ثالث ليما، فإمّ  ،امية بما فييا العربيةالنّ 

عف طريؽ الرسائؿ الموجية مف خبلؿ المؤسسات الدولية  ،وغير المباشرة المباشرة إلمبلءاتيا

                                                           
 .108رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .361شييب عادؿ، المرجع السابؽ، ص -(2)
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مّ ، وميفخاصة صندوؽ النقد والبنؾ الدولي ا الزواؿ واالندثار لمدوؿ التي نظمة التجارة العالمية، وا 

 تعصي األوامر، وتنحرؼ عف المسار المرسوـ بإذعاف.

العولمة، العديد مف اآلثار السمبية  ظؿّ لقد نتج عف التطور العممي والتكنولوجي المزدىر في 

اؿ الذيف وحتى العمّ  ت فرص العمؿ، وتضاعفت نسبة البطالة،عمى عالـ العمؿ والتشغيؿ، حيث قمّ 

قاعد المسبؽ، ويرجع ذلؾ أو إحالتيـ عمى التّ  ،تسريح أغمبيـ تـّ  ،كانوا يشغموف مناصبيـ باطمئناف

قتو يا اآللة، وما حقّ محمّ ت ، مف جية عدـ الحاجة إلى اليد العاممة التي حمّ (1)إلى سببيف رئيسييف

عادة  ،، ومف جية ثانية خوصصة المؤسسات العموميةاإلنفاؽة بفعؿ وفرة اإلنتاج وقمّ  مف محاسف وا 

، كؿ ىذه العوامؿ ساىمت بطريقة الدولي ات الدوؿ المرتبطة بالتزامات صندوؽ النقدقتصادياىيكمة 

حية األولى جعؿ الكثيريف يقولوف بأف العمؿ ىو الضّ  مّمامباشرة في رسـ طريؽ سوؽ العمؿ، 

ـ في ىي مجاالت العمؿ المنظّ  ،أكثر مجاالت العمؿ التي تأثرت بضغوط العولمة لمعولمة، ولعؿّ 

" بيف الّنموـ الوظائؼ و قطاع الصناعات التقميدية، وقد مّيز "أالف باكو" في كتابو "العولمة: تحط  

والتي تميزت بنمو قوي وبطالة ضعيفة، ومرحمة  1975إلى  1950مرحمتيف: مرحمة ما بيف 

ذلؾ أف ،(2)ـ، والتي عرفت نموا منخفضا، وبطالة متزايدة تنبئ بحموؿ الخطرحتى اليو  1974

وتقميص فرص العمؿ لف ينتج عنيا سوى التمرد، والفوضى واالحتجاج، وبدرجة أكبر  البطالة

ىو النظاـ  ةجتماعياالوانتشار الجريمة، وسبب كؿ ىذه المخاطر  الخطيرة ةجتماعياالاآلفات 

الرأسمالي، وأدوات تنفيذه وتجسيده، والمتمثمة في ىذا اإلطار خاصة في صندوؽ النقد  قتصادياال

وجود طبقة ب عف ذلؾ مف وما ترتّ  ،عمى العديد مف الدوؿ قتصاداال الدولي، وفرضو إعادة ىيكمة

بحثا عف فضاء  الّشرعيةوغير  الّشرعية، أو اليجرة نحراؼاالسيكوف مآليا  واسعة غير شّغيمة

                                                           
 .105رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
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والمسرحوف مف  الئقة، ليكوف ىؤالء الضحايا )البطالوف ةجتماعيا اً فرص عمؿ، وظروف ريوفّ أحسف، 

قوة العمؿ كاٍؼ إلنتاج  خمس أفّ  التي تسير وفؽ منطؽ ،ـ لمسوؽ العالميةقربانا يقد   ،وظائفيـ(

مف السكاف العامميف ستكفي في القرف القادـ  %20جميع السمع، وسّد حاجة الخدمات الرفيعة، أي 

 (1).الدولي قتصادااللمحفاظ عمى نشاط 

، مثمما ةجتماعياالّوضت التنمية لعولمة، التغييرات الكبيرة التي قولعّؿ مف أسوأ نتائج سياسة ا

حصؿ في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة لبلقتصاد ذات التخطيط 

أكثر مبلءمة  مؤسسات جديدة إنشاءب -التي كانت توّفر في السابؽ الرعاية الصحّية–المركزي 

صت بيبوب رياح العولمة، حيث تقمّ  أيضا جتماعياالتأثر قطاع الضماف ، وقد (2)لمسوؽ الحّرة

في مقابؿ زيادة أعباء الصناديؽ نتيجة تسريح العماؿ، ونظاـ التقاعد المبكر،  ،إيرادات القطاع

، وتقميص سياسات الدوؿ نحو التقشؼ جاهِ إضافة إلى وجود العديد مف العاطميف عف العمؿ، وات  

عمى ىذه  وبناءً ،(3)لتطبيؽ برامج التثبيت والتكييؼ، وبرامج التعديؿ الييكمي العاـ نتيجةً  اإلنفاؽ

مع  بيرا، نظرا لعدـ تكافؤ إيراداتياتعرؼ عجزا ك جتماعياالأصبحت صناديؽ الضماف  ،امؿالعو 

شتراكات العماؿ، وكذلؾ خاصة ا ،شتراكاتميا أساسا مف االيا تحص  سبة لئليرادات فإنّ نالبيا، فاتنفق

بسبب تقميص عدد  اإليرادات تناقصا كبيراالعاـ، وعرفت ىذه  اإلنفاؽمف دعـ الدولة في إطار 

، فإنو جتماعياالصناديؽ الضماف  إلنفاؽأو انعداـ دعـ الدولة أحيانا، أما بالنسبة  صالعماؿ، وتقمُّ 

نفاقات التي عماؿ المسرحيف، ومحاولة تغطية اإلفي ازدياد بسبب المبالغ المعتبرة الواجب دفعيا لم

 (4)انسحابيا الكمي أو الجزئي. كانت تدفعيا الدولة قبؿ

                                                           
 .106رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .365شييب عادؿ، المرجع السابؽ، ص -(2)
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خاوؼ تَثوُر الم ،جتماعياالوفي إطار العجز الكبير الذي أصبحت تعرفو صناديؽ الضماف 

واالستمرار في العمؿ كأداة فعالة لمحماية  ،حوؿ مصيرىا، ما إذا كاف بإمكانيا النيوض

سيقضي عمى ىذه الصناديؽ في أغمب الدوؿ، ويمقي بيا إلى  ،المستمر ، أـ أف العجزةجتماعياال

تيا سع بذلؾ دائرة المآسي التي خّمفتلت ةجتماعياالالياوية، فتندثر معيا إحدى أىـ مظاىر الحماية 

 العولمة؟

 الفرع الثاني: االنعكاسات األمنية لمعولمة:

مسبوؽ لؤلجيزة األمنية،  تمّيز عصر العولمة بعدـ االستقرار األمني، الذي قابمو نشاط غير

ذا كانت دوافع ىذا الوضع متعددة ومتشّعبة، فإنو ال أحد ينكر  مف أجؿ إعادة األمف واالستقرار، وا 

، ىذه األخيرة التي كثيرا ما ةجتماعياالالعبلقة الوطيدة بيف سوء الوضع األمني، وتدىور األوضاع 

االحتجاجات والمظاىرات، كما أنو ليس سببا في انتشار الجريمة، ودافًعا مباشًرا لفتح باب كانت ف

 ظواىر البلأمف واإلرىاب. تغذيةالدور الذي لعبتو العولمة في  إنكارفي وسع أحِد 

 :عولمة الالأمن: األولىالفقرة 

إلى زيادة معدالت الجريمة لدى األفراد مف الطبقة الوسطى  ةجتماعياالتشير الدراسات 

يرجع ارتكاب الجريمة إلى العديد و  ،(1)والدنيا، مثؿ تعاطي المخدرات، والرشوة واالختبلس والعنؼ

مف األسباب والدوافع، حيث يتحدث البعض عف العوامؿ البيولوجية المساعدة عمى ارتكاب الجرائـ، 

إلى أف المجـر يولد مجرما بالفطرة، وىناؾ مف يشير إلى أف صفة ويشيروف في ىذا اإلطار 

 ،يكتسبيا الفرد بفعؿ مجموعة مف العوامؿ الخارجية والظروؼ المحيطة ،ىي صفة مكتسبة ،المجـر

                                                           
عادة التركيب، دراسات في تحديات النظاـ العالمي الجديد، الدار أحمد مجدي حجازي، -(1) العولمة بيف التفكيؾ وا 

 .106، ص2005المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 
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أصبحت العولمة كظاىرة جديدة  وفي ىذا اإلطار، ةجتماعياالو  ةقتصادياالو  كالعوامؿ السياسية

تحيط بالفرد وتحتويو، بؿ وتبتمع الفرد والدولة، تساىـ بدرجة كبيرة في انتشار الجريمة في أقطار 

السمبية الكثيرة والخطيرة عمى  آثارىاتزايد نسبتيا بشكؿ ممفت لبلنتباه، خاصة بالنظر إلى تالعالـ، و 

ال يمكف أف  ،ؤس والحرماف، والبلعدالة، والبطالةف مجتمع الفقر، والبأ ذلؾ، جتماعياالالجانب 

جراما د إاّل انحرافاول  يُ  أىـ المشاكؿ  و مف، حيث أن، في أوساط ىذه الطبقات المحرومة والفقيرةوا 

، لقد (1)والتمّرد واالنفجار نحو المعارضة السياسية ّتجاهاال، ةجتماعياالبة عف سوء األوضاع المترت  

حداث نوع مف االستقرار إنتج عف العولمة غياب الطبقة الوسطى، التي كانت تساىـ في 

ينقسـ العالـ و ، ، وتدحرجيا نحو األسفؿ، لتزيد مف اتساع دائرة الطبقة الفقيرة الميمشةجتماعياال

 ،العالـ ممياردير في 358، وفئة الحرماف، حيث تشير األرقاـ إلى أف الّرفاهبذلؾ إلى فئتيف، فئة 

مميار مف سكاف العالـ، أي ما يزيد عف نصؼ سكاف العالـ، وأف  2,5يممكوف ثروة تعادؿ ما يممكو 

 %84مف الناتج العالمي اإلجمالي، وعمى  %85فقط مف دوؿ العالـ تستحوذ عمى  %20ىناؾ 

فاوت بيف دوؿ خرات العالمية، وىذا التّ مف مجموع المد %85جارة العالمية، ويمتمؾ سكانيا مف التّ 

األكبر مف الدخؿ  عدد قميؿ مف السكاف بالشؽّ  إذ يستأثردولة،  العالـ يوازيو تفاوت داخؿ كؿ

 ،، ويرجع سبب تفاقـ الفقر والجوع(2)األغمبية فإنيا تعيش عمى اليامش االوطني والثروة القومية، أمّ 

ـّ االستغناء إلى أف العولمة قد أدت إلى تشغيؿ  خمس المجتمع، أما األربعة أخماس األخرى فقد ت

التي جعمت مف  ،قدـ التكنولوجيبالكمبيوتر، وكؿ مظاىر التّ  نتيجة التقنيات الحديثة المتعمقة عنيا،

، فتفشت بذلؾ البطالة، وتقمصت فرص العمؿ، (3)خمس قوة العمؿ كافية إلنتاج جميع السمع

رت الجريمة كمبلذ يمجأ إليو الفقراء والبطالوف إلشباع حاجة الجوع وتدىور مستوى المعيشة، فانتش
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، أو شعور اإلحباط أحيانا أخرى، بالحرمافأحيانا، والتعبير عف ظروؼ نفسية وّلدىا الشعور 

فأصبحت جرائـ السرقة والقتؿ واالختبلس مبررة بسّد الحاجات، وتحسيف ظروؼ المعيشة، كما 

فتح أبواب التجارة الحرة باسـ حرية السوؽ إلى  أّدىمذىؿ، حيث بشكؿ انتشرت تجارة المخذرات 

في السوؽ العالمية إلى عشريف ضعفا ويف ، إذ ارتفع حجـ مبيعات مادة اليير زيادة نسبة الجريمة

ر بذلؾ نمو خمسيف مرة، ليقدّ  تضاعفتخبلؿ العقديف الماضييف، أما المتاجرة بالكوكاييف فقد 

عف  الناتجةر األرباح كؿ سنة منذ الثمانينات، وتقدّ  %5العالـ بمعدؿ غ عنيا في الجريمة المبمّ 

باإلضافة إلى شيوع ظاىرة  ،(1)مميوف في السنة 500بحوالي  ،بصورة غير رسمية المخدراتتجارة 

 ،البغاء، وكثرة حوادث االنتحار، والوالدات خارج مؤسسات الزواج خاصة في المجتمعات المسممة

 إلى عدـ القدرة عمى تحّمؿ مصاريؼ الزواج. يفالمفضي  بسبب الفقر والبطالة 

كبير في  المساىمة إلى حد   إلى ،العولمة ظؿّ في  المتدىورة ةجتماعيااللقد أدت الظروؼ 

رفع معدالت الجريمة داخؿ الدوؿ، وبيف الدوؿ، أو ما يعرؼ بالجريمة المنظمة العابرة لمقارات، 

الميؿ المتزايد عمى  تساعد ىي عوامؿ ،اقتصاديايميش الفئات المستضعفة تو  البطالةحيث أف 

 ةجتماعياالالسوؽ العالمية قد أدت إلى ىدـ البنى  إفرازاتوبذلؾ تكوف  ،نحو العنؼ واإلجراـ

مواجية القوى  ،ومؤسسات دولية العولمة، مف شركات عابرة لمقارات وأسواؽ وسيصعب عمى قوى

 ، ومف أبرز آثار العولمة عمى(2)التدميرية اآلتية مف أولئؾ الذيف سيدفعيـ التيميش إلى التطرؼ

، زيادة معدالت نسبة الجريمة، ليس في الدوؿ النامية وحدىا، بؿ في الدوؿ جتماعياالالجانب 

القيود القانونية  إلغاءمف  يضاالغنية كذلؾ، حيث ينتفع مرتكبوا الجرائـ متعّدية الجنسيات أ

ىو في مصمحة مرتكبي الجرائـ  ، فما ىو في مصمحة التجارة الحرةقتصاداالالمفروضة عمى 
                                                           

 .105رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .300-299سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرجع السابؽ، ص، ص -

 .184فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص -(2)
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يرجع بنسبة كبيرة إلى الظروؼ  ،ما يشيده العالـ اليوـ مف جرائـ أفّ شّؾ في وال  ،(1)أيضا

العولمة ىي السبب  أفّ  واألكيد ىوالمّتسمة بالفقر والبطالة والتيميش والبلعدالة،  ةجتماعياال

عمى  لمدوؿ قتصادياال، حيث انعكس تدىور الوضع ةجتماعياالالرئيسي في تدىور األوضاع 

ف جاد ناة إذف ىو العولمةفمحور المعا ،جتماعياالالوضع  ت عمى البشرية بالخيرات، فإنيا التي وا 

مة مميزة لدولة العولمة، بسبب بلت، لقد أصبح البلأمف الداخمي سفي مقابؿ ذلؾ جّرعتيا الوي

الواسع لمجريمة، ففي الواليات المتحدة األمريكية التي تعتبر أبرز قبلع الرأسمالية، أخذت  نتشاراال

أف والية كاليفورنيا، والتي تحتؿ لوحدىا  إذ، نتشاراالالجريمة أبعادا، حيث صارت وباًء واسع 

نفاؽ فييا عمى السجوف المجموع العالمية، تجاوز اإل ةقتصادياال المرتبة السابعة في قائمة القوى

نوا أنفسيـ في قد حصّ  ،مميوف أمريكي، أي أكثر مف عشر السكاف 28ي لميزانية التعميـ، وىناؾ الكم  

نوف األمريكيوف عمى حراسيـ أف ينفؽ المواط ،أبنية وأحياء سكنية محروسة، فميس مف الغريب ىنا

وفي ىذا إشارة إلى زيادة أعباء الدولة في مجاؿ  ،(2)عمى الشرطة يف ضعؼ ما تنفؽ الدولةالمسّمح

صة في مجاؿ وزيادة إنفاؽ شركات التأميف خا ،اإلنفاؽ عمى السجوف، ومضاعفة عدد أعواف األمف

 والممتمكات، أو حتى التأميف عمى الحياة في الدوؿ التي تأخذ بيذا النظاـ. التأميف عمى السيارات

العولمة لتطاؿ الجانب األمني، في إطار ما أصبح يعرؼ بعولمة األمف، لقد اتسعت آثار 

د العالـ إلى تحقيقو في كؿ أقطار العالـ، وتتجسّ تسعى قوى  ،ويقصد بيا جعؿ األمف شأنا عالميا

مني، وتسميـ المطموبيف وتبادليـ، ويندرج العولمة األمنية مف خبلؿ تبادؿ المعمومات والتنسيؽ األ

مة المنظمة العابرة لمحدود، والتي يتولى القياـ بيا يجر بعولمة اإلجراـ، أو ال ما يعرؼ ياضمن

                                                           
خميؿ حسنيف، قضايا دولية معاصرة، دراسة موضوعات في النظاـ العالمي الجديد، دار المنيؿ المبناني،  -(1)

 .471-470، ص، ص2007الطبعة األولى، بيروت 
 .299سييؿ حسيف الفتبلوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
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مادي،  نفعٍ أي ياف منتظـ، وتنتيج العنؼ والرشوة لمحصوؿ عمى الماؿ، أو نمجموعة أفراد يربطيـ ب

 فإفإحبلؿ األمف والسبلـ في العالـ،  فإذا كاف أنصار العولمة يّدعوف ،(1)وتعمؿ في أكثر مف دولة

 الحرببعد نياية امية، خاصة ظير انحرافا عف تحقيؽ ىذه األىداؼ السّ يُ  ،واقع العالـ الحديث

الباردة، وانفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة العالـ، والتي أصبحت تسعى إلى فرض نمط 

ليبرالية وفؽ المنظور األمريكي، ففي الوقت الذي تزايدت  إيديولوجيةرأسمالي، مترافؽ مع  قتصاديا

 مبادئ الديمقراطية، واقتصاد السوؽ، والمساواة والتعددية، وحقوؽ اإلنساف، وحؿ   إقرارفيو المطالبة ب

قرارالنزاعات بالطرؽ السممية، و  رسة العممية قد أفرزت نتائج مّماحؽ تقرير المصير، نجد أف ال ا 

تعاظـ دور آليات  ظؿّ امية حقا يراد بو باطؿ، في السّ  دعاءاتىذه اال أصبحتعكسية، حيث 

 (2).ستراتيجيةاالوالسياسية  ةقتصادياالقصد تحصيؿ المنافع  ،البطش والسيطرة

ترتبط جوانب الحياة  إذخرى، وال شؾ أف الجانب األمني يرتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب األ

في قالب  يصبّ  ،ياية نسقا منسجمافي النّ  مةً مشك   والثقافية والتكنولوجية ةجتماعياالو  ةقتصادياال

العالمي الجديد القائـ عمى فتح األسواؽ  قتصادياالالوضع  أّدىالنظاـ السياسي لمدولة، حيث 

التي تعّسر عمييا االندماج  الّدوؿ خاصة تمؾ ،وؿالداخمي لمد قتصاداالإلى تدىور  وحرية التجارة

التي أصبحت تؤرقيا قيود صندوؽ  ،الدوؿ العربيةمى غرار ع ،يمة في النظاـ الرأسماليبطريقة سم

النقد الدولي، وتكبميا شروط المنظمة العالمية لمتجارة، وتضعفيا قوة الشركات متعددة الجنسيات، 

ة فرص المثقمة بالبطالة، وقمّ  ةجتماعياالوضاع إلى تدىور األ أّدى العسير قتصادياالىذا الوضع 

، وما رافؽ ذلؾ مف انحرافات خطيرة خاصة لدى فئة الشباب جتماعياالالعمؿ، وانخفاض الضماف 

حيث تعيش الدولة الحديثة أسوأ حاالت البلأمف الداخمي  ،جو إلى اإلجراـاتّ الذي كثيرا ما 
                                                           

 .28-27رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
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دولة اليادفة إلى إضعاؼ سيادة ال ،والخارجي، فقد أصبح أمف الوطف ميددا بفعؿ سياسات العولمة

في الشؤوف الداخمية، وأمف المواطف  التدّخؿمف خبلؿ فرض  ،وعمى مواطنييا ،عمى أراضييا

في النشاط  التدّخؿتتأسس عمى إعفاء النظاـ مف  ،العولمة ظؿّ في  ةقتصادياالألف السياسة  ا،ميددً 

 ،والصحة ،أي أف ترفع الدولة مسؤوليتيا عف تقديـ الخدمات األساسية كالتعميـ ،لمدولة قتصادياال

 جتماعياالى ذلؾ أف سياسات العولمة تدفع بالدولة إلى إىماؿ البعد ومؤدّ  ،قتصادياالوالدعـ 

كا لمجماىير في ا تفشي البطالة والفقر، وكبلىما يعتبر محر  األمر الذي ينتج عنو حق   ،واإلنساني

حيث عرفت العديد مف دوؿ العالـ في السنوات  ،(1)ؾة النظاـ بأي صورة مف صور التحرّ مواجي

والمظاىرات المنددة بتفاقـ خطورة الوضع  ،واالحتجاجات ،األخيرة، العديد مف االنتفاضات الشعبية

لتكوف العولمة بذلؾ ىي المحور نتج عنو حدوث اضطرابات أمنية داخؿ الدوؿ،  مّما ،جتماعياال

 الرئيسي لبلأمف.

ذا كانت العوامؿ  ، وعدـ واإلجراـسببا أساسيا في تفشي العنؼ  ةجتماعياالو  ةقتصادياالوا 

 ّتصاؿاالو  رافقو مف تطور في وسائؿ اإلعبلـ االستقرار األمني، فإف التطور التكنولوجي، وما

 رُ ظيِ قد ساعد إلى حد كبير في تدويؿ اإلجراـ، وعولمة البلأمف، حيث تُ  ،والتواصؿ وسيولة التنقؿ

 ،العبلقة الوطيدة بيف انتشار الجريمة المنظمة عمى الصعيد الدولي ،البحوث والدراسات الميدانية

التي سيمت التواصؿ بيف منظمات الجريمة الدولية، وساىمت  ،االلكترونية صاؿاالتّ وتطور وسائؿ 

أكبر  -حسب الخبراء-أصبحت الجريمة المنظمة عالميا ففي سرعة نقؿ األمواؿ بيف الدوؿ، 

 (2).ؽ أرباحا تعادؿ خمسمائة مميار دوالر في العاـنموا، إذ تحقّ  ةقتصادياالالقطاعات 

 

                                                           
 .213سييؿ حسيف الفتبلوي، العولمة وآثارىا، المرجع السابؽ، ص -(1)
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 :غّذتيا العولمةظواىر واإلرىاب:  العنف الفقرة الثانية:

ييّدد بتفكيؾ الدولة القومية  األمر الذي لقد ارتبطت العولمة بإحياء نزعات التطّرؼ والعنؼ،

يتضمف مفيـو ، و (1)داخميا، وتزداد حّدة ىذه المشكمة في الدوؿ التي تعاني أزمة تكامؿ قومي

زعزعة لبلستقرار ، واإلرىاب ىو عدـ اإلحساس باألمف واألماف، وفيو استعماؿ العنؼاإلرىاب 

وىو محاولة نشر ، (2)حيث يتغمغؿ الخوؼ والفزع في نفوس البشر والحكومات أيضا ،والطمأنينة

الذعر والفزع ألغراض سياسية، كما أنو وسيمة تستخدميا حكومة استبدادية إلرغاـ الشعب عمى 

ئة لمحكومة، او منالخضوع واالستسبلـ ليا، وتعزيز قبضتيا عمى المجتمع، أو قد تقوـ بو عناصر 

حداث إالخاصة، لذلؾ عادة ما يستيدؼ اإلرىاب  أىدافياترى في اإلرىاب وسيمة وحيدة لتحقيؽ  

تغير في سياسة الحكومة، وقد يكوف اإلرىابيوف أفرادا، لكف غالبا ما يمارس اإلرىاب مف طرؼ 

نو يعتبر ،أ1977 لقمع اإلرىاب لسنة، وقد ورد في االتفاقية األوربية (3)منظمات أو حتى حكومات

حسب ىذه االتفاقية كؿ استعماؿ  الخطيرة"، كما يعتبر عمبل إرىابيا أعماؿ "العنؼ عمبل إرىابيا كؿّ 

والسيطرة، أما الدوؿ العربية  ستعماراالكالتحرر مف  ،لمقوة، ولو كاف ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ سياسية

، والتي 1998أفريؿ  22الموقعة في القاىرة في  ،رىابرت االتفاقية العربية لمكافحة اإلفقد أصد

 (4)."فت اإلرىاب عمى أنو "كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضوعرّ 

                                                           
حمدي عبد الرحمف حسف، العولمة وآثارىا السياسية في النظاـ اإلقميمي العربي، رؤية عربية، )العولمة  -(1)

(، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 24كتب المستقبؿ ) وتداعياتيا عمى الوطف العربي(، سمسمة
 .89، ص2004

 .29، ص2010ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، اإلرىاب الدولي، منشأة المعارؼ، االسكندرية  -(2)
 .41ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، نفس المرجع، ص -(3)
حكاـ القانوف الدولي وتداعيات النظاـ الدولي الجديد، رسالة دكتوراه في محمد ڤجالي، حرب الخميج الثانية بيف أ -(4)

 .208، ص2008-2007القانوف الدولي العاـ والعبلقات الدولية، جامعة قسنطينة 
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بباريس، ثـ بعد ذلؾ  1919رىاب ليست جديدة، فقد تـ تناوليا منذ ومعالجة ظاىرة اإل

اتفاقية واشنطف ، و 1970، والىاي 1963الدولية مثؿ اتفاقية طوكيو  فاقياتاالتّ تناولتيا العديد مف 

فييا  التي تـّ  تّفاقياتاالاإلرىاب، وغيرىا مف  أعماؿوالمتعمقة بمنع ومعاقبة  1971جانفي  02في 

األمف الدولي عمى إدراج موضوع مكافحة اإلرىاب  دأب مديرالحديث عف موضوع اإلرىاب، كما 

، 2001ؿ إعداد مشاريع قرارات تضعيا أمريكا، خاصة بعد سبتمبر في جدوؿ أعمالو، مف خبل

، وىو أىـ القرارات المتعمقة بمكافحة 2001سبتمبر  28في  1373ومف ذلؾ صدور القرار رقـ 

عماؿ اإلرىابية، وتجميد أمواؿ األشخاص اإلرىاب الدولي، وتضمف إجراءات منع، ووقؼ تمويؿ األ

 (1).المرتكبيف لجرائـ إرىابية

ذا كاف مفيوـ ومعالجة ظاىرة اإلرىاب قد برز تاريخيا قبؿ ظيور مفيوـ العولمة فإف  ،وا 

ي قد ساىـ إلى حّد كبير في تفش   ،زة لمعالـ الحديث بمظاىرىا وأبعادىا المختمفةكظاىرة ممي  يا شيوع

وغير  ،قاراترىاب الدولي العابر لممف اإلرىاب الداخمي إلى اإل نتقاؿاالاإلرىاب، وسرعة انتشاره، و 

المميز بيف األجناس والجنسيات والمعتقدات والفئات، حيث أف عولمة الثقافة، وعولمة الفقر، 

أسبابا رئيسية في النجاحات  تعدّ  ،وغيرىا وعولمة األمف وعولمة التكنولوجيا ،ةجتماعياالوالبلعدالة 

ساىمت  إذ، (2)إف عمى المستوى الداخمي أو عمى المستوى الدولي ،التي حققتيا الجماعات اإلرىابية

ف العولمة شاعة ثقافة العنؼ، وساىمت عولمة الفقر والبلعدالة الثقافية في نشر األفكار المتطر  ة وا 

وساىمت عولمة التكنولوجيا اإلرىاب حسب فكر اإلرىابييف،  شرعّيةفي تبرير العنؼ و  ةجتماعياال

مف خبلؿ ما توفره مف وسائؿ اتصاؿ متطورة، حيث يرتبط اإلرىاب ارتباطا في تدويؿ اإلرىاب 

والسياسية وحتى  ةقتصادياالو  ةجتماعياالوثيقا بتاريخ العنؼ، كما يرتبط بظيور التناقضات 
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اء عمى العنؼ واإلرىاب فإف القض ر المجوء إليو، لذلؾة التي تؤدي إلى اإلرىاب، وتبرّ اإليديولوجي

 (1).القضاء عمى ىذه التناقضات يستمـز حتما

، 2001سبتمبر  11لقد أصبح البعض يتحدث عف عولمة اإلرىاب، خاصة منذ أحداث 

القوة  جعمتحيث تعرض مركز التجارة العالمي، ومقر وزارة الدفاع األمريكي إلى ىجومات إرىابية 

ؼ ضمف ما يصنّ الذي  ،(2)ة ضد اإلرىابضاريالعظمى في العالـ تعيد حساباتيا، وتعمف شّف حرب 

وغسيؿ األمواؿ واليجرة غير  المخدراتإلى جانب تجارة  ،يعرؼ بالتيديدات األمنية الجديدة

واحتبلؿ  ،منية التقميدية فتتمثؿ في امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿا التيديدات األ، أمّ الّشرعية

التي تعّد مناخا مبلئما، وتربة  ،بزمف العولمة وُ عوتوسّ  هانتشار  اقترف ،فاإلرىاب كظاىرة ،(3)األراضي

خاصة –وتغّير مدلوؿ اإلرىاب والمجموعات اإلرىابية،  عماؿيا األظمّ خصبة نمت وازدىرت في 

مف اإلرىاب غير المخيؼ، إلى اإلرىاب الخطير، الذي طاؿ دواًل، كانت إلى  -2001منذ سبتمبر 

 وقت غير بعيد مناطؽ محّرمة عمى اإلرىاب. 

ىو تحرير وسائؿ اإلعبلـ مف القيود  ،العولمة ظؿّ ي العنؼ في مف أبرز أسباب تفش   ولعؿّ 

د ما يمكف أف يعرض، وما يجب أال يعرض، حيث أصبح اإلعبلـ يتناوؿ جميع التي كانت تحد  

إلى أف يصبح العنؼ جزءا مف الحياة  أّدىؿ حضورا مستمرا، األمر الذي الموضوعات، ويسج  

وال  ما أف إيماف الكؿ بعدالة قضاياىـرستو، كاممعمى  ةجتماعياالقمصت القيود اليومية، وبذلؾ ت

                                                           
 .30خميس بسيوني، المرجع السابؽ، صىبة اهلل أحمد  -(1)
 .306فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .27رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(3)
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ب اليزيمة، صر وتجنّ عدالة قضايا سواىـ، جعؿ الجميع يسعى إلى استخداـ كؿ الوسائؿ لتحقيؽ النّ 

 (1).فأصبح العنؼ بالنسبة ليـ ليس مشروعا فحسب، بؿ ضروري

فإذا كانت ،(2)لممفيوـ التقميدي لمعنؼ رٌ لمعولمة، حيث أنو تطوُّ  اأساسيً  اويعتبر اإلرىاب إفرازً 

ـ والبلعدالة، فإف ىذه األسباب ظمّ واإلحساس بال تمحور أساسا حوؿ الفقر والبطالةتأسباب العنؼ 

انعكست انعكاسا سمبيا عمى ميوؿ العولمة  إذ أفدافعا أكبر لعنؼ أكبر ىو اإلرىاب، ت نفسيا كان

نمية وظروؼ وقوانيف العمؿ، وطغت عمى تغيرت أساليب التّ  حيثالطبقة الفقيرة نحو العنؼ، 

 رٍ وّ تط مظاىرُ  كّمياب واإلرىاب، و ؼ والتعصّ السطح مفاىيـ حديثة في التحاليؿ السياسية كالتطرّ 

، وقد ساىـ في زيادة جتماعياالغياب آليات الضبط  ظؿّ لظاىرة العنؼ في عصر العولمة، في 

 ّتصاؿاالي واألجنبي في مجاؿ محمّ وتشجيع االستثمار ال ّتصاؿاالعولمة  ،ىذا العنؼ

ت مفيدا ونافعا، ّتصاالاالفبقدر ما كاف التطور التكنولوجي في مجاؿ المعمومات و  ،(3)والمعمومات

ي وانتشار العديد مف الظواىر السمبية والسيئة والخطيرة، عمى غرار ظاىرة بقدر ما ساىـ في تفشّ 

ة بيف إلى وجود عبلقة وطيد ،في دراسة أجراىا 1980سنة  Eronاإلرىاب، حيث توصؿ العالـ 

، فإذا كاف األمر كذلؾ في عيد التمفزة وأفبلـ الرعب، فكيؼ سيكوف الحاؿ (4)برامج التمفزيوف والعنؼ

والمجتمع  التي يصعب عمى األسرة واالنفتاح والمشاىدات الواسعة التكنولوجي التطور ظؿّ في 

والتي تعتبر ظاىريا مظيرا  ،نترنيتمشاىدة القنوات المختمفة واألشرطة واأل لقد ترّتب عمى ؟ضبطيا

                                                           
(1)-  ، العولمة والديمقراطية واإلرىاب، ترجمة أكـر حمداف ونزىت طيب، الطبعة األولى، الدار ايريؾ ىوبز باـو

 .108، ص.2009لبناف، العربية لمعمـو ناشروف، مركز الجزيرة لمدراسات، 
، نفس المرجع، ص -(2)  .120ايريؾ ىوبز باـو
حورية بف حمزة، أماؿ عباينية، العولمة وجرائـ العنؼ في المجتمع الجزائري، أعماؿ الممتقى الوطني األوؿ،  -(3)

الجامعية،  الجريمة المعاصرة في المجتمع الجزائري، منشورات جامعة الشادلي بف جديد بالطارؼ، ديواف المطبوعات
 .218، ص2015قسنطينة 

، نفس المرجع، ص -(4)   .112إيريؾ ىوبز باـو
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ضياع اليوية الثقافية، وتوسيع دائرة العنؼ عمى  ،مف المظاىر اإليجابية لمعولمة اإلعبلمية

جعؿ التأثير في السياسة بيد وسائؿ  ،المستوى الوطني والعالمي، كما أف انتشار جياز التمفاز

اإلعبلـ ذات التأثير القوي، وليس بيد صناع القرار، وفي ىذا اإلطار فقد كانت ووسائؿ اإلعبلـ 

ي لمواليات المتحدة األمريكية في لبناف في الثمانينات، سببا في وضع حّد لموجود العسكري الرسم

 (1).وفي الصوماؿ في التسعينات

 العربية خاصة لقد حممت العولمة أفكارا ومبادئ ىي في أصميا قيـ غريبة عف المجتمعات

يمجأ إلى  ،، األمر الذي جعؿ الفرد الذي يعجز عف تطبيؽ ىذه األفكار والمبادئواإلسبلمية

الحروب الطائفية والعرقية، نفصاؿ و نزاعات اال استخداـ نوع مف التطرؼ، فانبعثت بذلؾ مع العولمة

حيث أف ديناميكية العولمة، بقدر ما تقرب أرجاء المعمورة  ،(2)ىاب في العديد مف الدوؿر ر اإلوانتش

إذ  ،وحدة الكيانات الوطنيةىوية كونية، بقدر ما ىي تشكؿ تيديدا ل ـماأفاسحة المجاؿ  ،مف بعضيا

والحروب األىمية، وظيور الحركات االنفصالية التي  ،يشيد العالـ تفكؾ العديد مف ىذه الكيانات

حرب قائمة  مجاؿتتخذ غالبا سمة قومية أو دينية راديكالية، لتتحوؿ بذلؾ الساحة السياسية إلى 

الدولي إذف بات صراعا بيف الحضارة الغربية ، فالصراع (3)عمى خمفيات اليويات الثقافية والعرقية

، يتضمف صراعا بيف األدياف، وفي ىذا اإلطار والحضارة اإلسبلمية، وىو صراع ثقافي في أصمو

راع الغربي ة أعنؼ مف الصراعات السياسية، ويتأسس الص  اإليديولوجيفإف الحروب العقائدية و 

ا بقية ورمز الحضارة، أمّ  مصدر المعرفة نفسو األقوى، وأنو عمى أف الغرب يعتبر ،اإلسبلمي

فيـ مجرد مستيمكيف لسمعو، بينما تتمحور مشكمة العالـ اإلسبلمي حوؿ تصرفو المتسـ  ،العالـ
                                                           

، المرجع السابؽ، ص -(1)  .112ايريؾ ىوبزباـو
 .220-218حورية بف حمزة، أماؿ عباينية، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)

، نفس المرجع، ص -  .112ايريؾ ىوبزباـو
 .301فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص  -(3)
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مثؿ والحؿ األ ،باحتكار اإليماف والحقيقة، فكبل الطرفيف يطرح مشروعو عمى انو البديؿ المستقبمي

 (1).الحضاراتـ صدامجرد تجسيد لىو لقضايا الكوف، فالعنؼ إذف 

مفت االنتباه، وتخطؼ االىتماـ، تؿ اإلرىاب إلى قضية عالمية تستوجب التركيز، و لقد تحوّ 

ال  إذحيث باتت وسائؿ اإلعبلـ تتناوؿ موضوع اإلرىاب، وتعرض أخبار األعماؿ اإلرىابية يوميا، 

فالظاىرة أصبحت مشكمة عمؿ إرىابي في مكاف ما مف العالـ، دوف أف يرتكب فيو  ،يوـ يكاد يمرّ 

الذي تنتيجو بعض  ،دولية ال تقتصر عمى منطقة بعينيا، إذ أصبح اإلرىاب السبيؿ الوحيد واألمثؿ

وقضاياىا واإلعبلف عنيا، مف خبلؿ األجيزة المسموعة  جماعات كوسيمة لمتعبير عف موقفياال

وقد كثر الحديث منذ  ،(2)يروالمرئية والمكتوبة، فأصبحت بذلؾ عنوانا رئيسيا يجذب انتباه الجماى

عف اإلرىاب وتصنيفو كخطر دولي، وفرضت مقتضيات السياسة األمريكية  2001أحداث سبتمبر 

، أطمؽ عمييا مواجيتو آلية دولية جديدة لمكافحتوونشأت في سبيؿ  ،الجديدة عولمة اإلرىاب

األمف الدولية  التحالؼ الدولي لمقضاء عمى اإلرىاب، دوف سند قانوني، وخارج إطار ىيئات

لذلؾ يعتبر الكثيروف ىجمات الحادي عشر  ،(3)مثؿ مجمس األمف، والحمؼ األطمسي ،اإلقميمّيةو 

 تاريخ بداية التأريخ لعولمة اإلرىاب، حيث كانت ىذه األحداث صفعة تمقتيا 2001سبتمبر 

التي كانت تشعر لوقت طويؿ أنيا بعيدة عف  ،الواليات المتحدة األمريكية، أفزعت الديار اآلمنة

مريكا معترؾ الحرب ضد أوكانت تطؿ عميو مف شرفات ونوافذ األمف، لتدخؿ بذلؾ  ،اإلرىاب

وفي ىذا اإلطار فقد وضعت أمريكا العالـ أماـ خيار واحد، جسدتو مقولة الرئيس اإلرىاب، 

 أعمنتبذلؾ القيادة األمريكية قد  لتكوففيو ضدنا"،  كي األسبؽ جورش بوش "مف ليس معنااألمري

                                                           
 .303-302-301فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص، ص، ص -(1)
 .16ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .211محمد قجالي، المرجع السابؽ، ص -(3)
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فكؿ مف يعادي، أو يعارض أمريكا ىو إرىابي تستوجب ،(1)محاربة اإلرىاب بعقمية إرىابية

 (2).محاربتو

فقد انصاعت كؿ الدوؿ لئلرادة األمريكية في مكافحة اإلرىاب، وتوصؿ  سياؽوفي ىذا ال

الدوؿ العربية عمى استقباؿ وزير خارجية فمسطيف، الحماسي "محمود  حجاـإمر إلى درجة األ

التي  ،(3)خوفا مف غضب أمريكا ،ثر تصنيؼ أمريكا لحركة حماس كمنظمة إرىابيةإالزىار" عمى 

مف خبلؿ سيطرتيا عمى  ،في وسعيا تسميط العقوبات عمى الدوؿ المنحرفة عف اإلرادة األمريكية

 والمالية الدولية. ةقتصادياالالمؤسسات 

كشعار جديد  ،ستباقيةمف الوقائي أو ما يعرؼ بالحرب االسموؾ األ ت أمريكانتيجلقد ا

رت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة لمواجية الخطر األمني الحديث المتمثؿ في اإلرىاب، حيث عبّ 

لرؤساء األمريكاف، لكف ستباقية كاف موجودا في جيوب كؿ اأف منديؿ الحرب اال ،"مادليف أولبرايت"

خاصة بعد أحداث  ،ألف الظروؼ كانت مواتية لذلؾ ،ىو مف أخرجو مف جيبو اإلبفجورش بوش 

عبلف الحرب عمى اإلرىاب الدولي، ىذه الظاىرة التي تطورت أكثر بفعؿ ىذه  11 سبتمبر وا 

فالعالـ اليوـ يواجو حربا عالمية رابعة،  ،(4)يمكف تسميتو "اإلرىاب الجديد" مّما األحداث، فاقتربت

الذي تبرز  ،اإلرىابضد حرب البعد الحربيف العالميتيف األولى والثانية والحرب الباردة، ىي 

بمداف العالـ شرقا وغربا، لذلؾ أصبح لزاما عمى العالـ بأسره دراسة  كؿّ لعالميتو مف خبلؿ اجتياحو 

لقاء نظرة شاممة عمى جذورهء عممف أجؿ إيجاد حموؿ كفيمة بالقضا ،دوافعو بدال مف تركيز  يو، وا 
                                                           

 .304فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص -(1)
 210محمد قجالي، المرجع السابؽ، ص -

 فيصؿ عباس، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(2)
 قجالي، نفس المرجع، نفس الصفحة.محمد  -(3)
 204محمد قجالي، نفس المرجع، ص -(4)

 .306، صنفس المرجعفيصؿ عباس،  -
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ـّ احتبلؿ أفغانستاف بينما حيث تنسب أمريكا وحمفاؤىا اإلرىاب لئلسبلـ، ، (1)النظر عمى اإلسبلـ ت

رسة أبشع صور اإلرىاب ضد ىذيف الشعبيف، وقد غضت أمريكا الطرؼ مّماو  ،والعراؽ وتدميرىما

 (3).ياف الصييونيكالشعب الفمسطيني مف طرؼ الرس ضد مّماال (2)عف إرىاب الدولة

رعاب ر قتؿ النّ وميما كانت دوافع اإلرىاب، فإف المؤكد أنو عمؿ منبوذ، فبل شيء يبر   فس، وا 

منيا، ىي أف اإلرىاب أصبح ظاىرة  اآلخر، ونشر الذعر والخوؼ، كما أف الحقيقة التي ال مفرّ 

ومدت جذورىا، وليس أماـ دوؿ العالـ اليـو  قواعدىاي المجتمع الدولي، وأرست عالمية، استفحمت ف

مف التنامي المذىؿ لمظاىرة، وال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ وضع اليد عمى  سوى التكاثؼ لمحدّ 

إلييا، وارتكاب األعماؿ  ماـاالنضو  ة إلى تشكيؿ المجموعات اإلرىابيةاألسباب والدوافع المؤدي

اولة معالجتيا، يعني قطع شوط كبير نحو القضاء، أو اإلرىابية، حيث أف معرفة األسباب، ومح

، وتقميص عدد المنخرطيف في التنظيمات اإلرىابية، وال شؾ أف ىذه الظاىرةعمى األقؿ التقميؿ مف 

الذي يعتبر مرحمة متطورة مف  ،ي اإلرىابتمعب دورا كبيرا في تفشّ  ةجتماعياالو  ةقتصادياالالدوافع 

، ةقتصادياالمراحؿ العنؼ واإلجراـ، فإذا كانت بواعث ىذيف األخيريف تختمؼ بيف البواعث 

سباب ىي نفسيا المؤدية إلى ظيور وتفشي ظاىرة اإلرىاب والبيولوجية، فإف ىذه األ ،ةجتماعياالو 

افة إلى األسباب سالفة الذكر، باإلض ،ظاىرةىذه الما زاد مف انتشار  كمظير عنؼ سياسي، ولعؿّ 

ؿ، والتنقّ  والتواصؿ ّتصاؿاالىو ما أصبح يمعبو التطور التكنولوجي مف دور فعاؿ في مجاؿ تسييؿ 

يني، كؿ ىذه األسباب مجتمعة، ساىمت والتعصب الدّ  زاعات الدينيةباإلضافة إلى شيوع ظاىرة الن

                                                           
 .16ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، المرجع السابؽ، ص -(1)
الدولة ىو "استخداـ حكومة دولة ما لدرجة كثيفة وعالية مف العنؼ ضد المدنييف مف المواطنيف مف  إرىاب -(2)

أجؿ إضعاؼ أو تدمير إرادتيـ في المقاومة أو الرفض". راجع في ذلؾ، ىبة اهلل أحمد خميسي، نفس المرجع، 
 .165ص

 .15ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، نفس المرجع، ص -(3)
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في مرحمة  ظاىرة اإلرىاب داخميا في مرحمة أولى، ثـ تحولو إلى إرىاب عابر لمقارات وزر بفي 

 .الحقة

 :الغربية الثقافة المحاوالت الالمتناىية لفرض: ثانيالالمطمب 

الثقافية لمعولمة مف بيف أىـ اآلثار المترتبة عمى شيوع ىذا المفيوـ، تعتبر االنعكاسات 

 إلى ترسيخ الفكر الميبرالي -اليةالعولمة النيوليبر  ظؿّ في –خاصة وأف أمريكا والدوؿ الغربية تسعى 

ة مع خصوصية الشعوب، خاصة العربية اإليديولوجيوتعميمو، بغّض النظر عف مدى تناسب ىذه 

لذلؾ فإنو عمى ىذه األخيرة، السعي إلى احتواء ىذه اآلثار، ومواجية المّد الثقافي  واإلسبلمية منيا،

 الغربي، وذلؾ حفاًظا منيا عمى خصوصيتيا.

 الفرع األول: التوّحد الثقافي: مسعى العولمة الثقافية

عبلم ةجتماعياو  ةقتصادياالعولمة ىي مجموعة حقائؽ لقد أصبح واضحا أّف  ية وثقافية وا 

، (1)مط السائد، وتؤسس لوقائع جديدة في العالـ المعاصرثيرىا وعمميا النّ تتجاوز في تأ ،وسياسية

اليـو تؤرؽ الجميع، خاصة بعد  ياياتفإف آثار العولمة قد طالت جميع الجوانب، فأصبحت تحدّ  بذلؾ

 (2).والسياسة واالجتماع والثقافة قتصاداالمت آلياتيا في أف استفحؿ خطرىا، وتوغّ 

 ،سياؽ الحديث عف اآلثار الثقافية لمعولمة، يستوجب التوقؼ عند مفيوـ العولمة الثقافيةفي و 

 والبنايات والقيـ ،الحرية الكاممة النتقاؿ األفكار والمعمومات تتضمف بموغ البشرية مرحمةوالتي 

ألفكار يا القدرة عمى التحّكـ في تدّفؽ اظمّ واألذواؽ عمى الصعيد العالمي، وقد فقدت الدولة في 

ختراؽ الثقافي، إيديولوجية التنميط واالوالقيـ فيما بيف المجتمعات، حيث حممت العولمة في طّياتيا 
                                                           

 .73، المرجع السابؽ، صمحمد محفوظ -(1)
 .13سعيد البلوندي، المرجع السابؽ، ص -(2)
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قد أصبح التوحد الثقافي أو ما يعرؼ بالعولمة الثقافية ، و (1)التي تركز عمى صياغة ثقافة عالمية

 ،اىـويستوجب البحث عف الحموؿ الكفيمة بمواجية ىذا الخطر الدّ  ،يستدعي الدراسة (2)خطيرا أمرا

ىي في أصميا غربية أمريكية، ال  ،اعي لتحقيؽ ثقافة كوكبيةية، السّ محمّ الميدد لمثقافات الوطنية وال

خاصة العربية منيا، والفكر العولمي ىو فكر طائر  ،خصوصيات المجتمعات عتباراالتأخذ بعيف 

إنساف ىذا العصر بالتحميؽ عبر المتداوالت الفضائية، فتتساقط عميو األفكار  في الفضاء، يتناولو

 (3).بلف ثنائية التغيير والتأثيرتشك   ،ّتصاؿاال، حتى أصبحت العولمة و والرموز والقيـ كالسيؿ

فرض ثقافة موحدة عمى شعوب العالـ جميعا، مف خبلؿ العمؿ عمى  يةالثقافالعولمة تعني و 

 ،توحيد الثقافات، والترويج لئليديولوجيات الفكرية الغربية، وفرضيا عف طريؽ الضغوط السياسية

ىتماـ العولمة الثقافية بأنيا تركيز ايعّبر البعض عف و  ،(4)وحتى العسكرية ،ةقتصادياالو  ،واإلعبلمية

ي إلى المجاؿ العالمي، ومف المحيط الداخمي إلى المحيط محمّ المجاؿ ال ووعي اإلنساف مف

ؿ بعدا ىذا الوعي يشك  وقد أصبح ووحدة البشر،  وانكماشو الخارجي، فيزداد الوعي بعالمية العالـ

نميط أو التوحيد الثقافي فالعولمة إذف تسعى إلى التّ ، (5)العولمة ورا في مراحؿ تطوميم  جديدا 

رت عنو لجنة اليونسكو العالمية أثناء إعدادىا لمؤتمر السياسات الثقافية مف أجؿ وىو ما عبّ لمعالـ، 

وشبكة  ستغبلؿ ثورةعف طريؽ ا قافي يتـّ ، حيث رأت المجنة أف التنميط الثّ 1998التنمية سنة 

ع والمتمثؿ في شبكات نقؿ المعمومات والسم ،اإلنتاجي قتصادياال ياكموىي العالمية تصاالاالتّ 

                                                           
زوبير زرزايحي، العولمة اإلعبلمية واليوية الثقافية في الجزائر، العولمة واليوية الثقافية، سمسمة أعماؿ -(1)

 .256، ص2010الممتقيات، مخبر عمـ اجتماع االّتصاؿ لمبحث والترجمة، الجزائر 
 .21، المرجع السابؽ، صسعيد البلوندي -(2)
سكينة العابد، العولمة الثقافية ووسائؿ االّتصاؿ الجماىيري، قراءة متأنية في فكر طائر، سمسمة أعماؿ  -(3)

 .204، ص2010الممتقيات، )العولمة واليوية الثقافية(، مخبر عمـ اجتماع االّتصاؿ لمبحث والترجمة، قسنطينة 
 .255وآثارىا، المرجع السابؽ، ص سييؿ حسيف الفتبلوي،العولمة -(4)
 سييؿ حسيف الفتبلوي، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(5)
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 ،العولمة الثقافية ىي فعؿ اغتصاب ثقافييمكف الجـز بأف  حريؾ رأس الماؿ، ومف ىذا المنطمؽوت

العنؼ ىادًرا سيادة الثقافة في بوعدواف رمزي عمى سائر الثقافات، وىي شبيية باالختراؽ الذي يتـ 

القائمة عمى جممة أوىاـ ىدفيا تكريس  و ما يطمؽ عميو "ثقافة االختراؽ"سائر المجتمعات، وى

 (1).التبعية

قافة الغربية، وتصويرىا ت مف أبرز عوامؿ نشر الثّ ّتصاالاالوثورة  ويعتبر التطور التكنولوجي

إلى غٍد ثقافي  وما عمى الشعوب الطامحة ،ر والحضارةلمتطوّ  عمى أنيا نموذج ثقافي مثالي، ورمزٌ 

األمريكية، حيث تنقؿ القنوات الفضائية  شروط في الثقافة الغربيةماج ببل إال االند ،مشرؽ وزاىر

ى دور وسائؿ ويتجمّ  ،(2)وشبكة األنترنيت السموكيات والعادات الغربية إلى داخؿ قواعد الدوؿ

نترنيت وفرىا، حيث تعتبر شبكة اإلمف خبلؿ تسييبلت التواصؿ التي ت ،بالعالـ الخارجي ّتصاؿاال

، وأصبح مف ةالثقافية، ذلؾ أنيا ألغت المسافات، وعبرت الحدود الوطنيي لمعولمة العنصر القو 

 أو موقع عممو، وأصبح في مقدور األفراد بيتو بالعالـ الخارجي مف ّتصاؿااليؿ عمى أي إنساف السّ 

فإف العولمة  بذلؾ ،(3)مف جانب الحكومات ؿٍ المشاركة في إيجاد فضاء ثقافي عالمي دوف أي تدخُّ 

 ظؿّ خيرة أصبحت مرآتيا العاكسة في ف ىذه األإالثقافية لف تؤدي دورىا دوف وسائؿ اإلعبلـ، بؿ 

ال نحو ؿ تحوّ العولمة، ليبرز بذلؾ مفيوـ التبلـز العضوي بيف الثقافة واإلعبلـ، بوصؼ األولى تشكّ 

يصبح الترابط  وبيذا ،(4)تصاؿ ثقافيأو اأو مثاقفة  افةفي صورة ثق ،موضوعات يطرحيا اإلعبلـ

واضًحا،  بيف مفيوـ العولمة الثقافية، والعولمة اإلعبلمية، ىذه األخيرة التي ما ىي في الواقع، إاّل 

والعادات  عبلـ، والمعمومات، ونقؿ األفكار والقيـتعبير عف توّسع التدفقات الدولية في مجاالت اإل

                                                           
 .24-23رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .258سييؿ حسيف الفتبلوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .22سعيد البلوندي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .204سكينة العابد، المرجع السابؽ، ص -(4)
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والتي برزت بشكؿ واسع،  الحديثة والمتطّورة ّتصاؿاالالمختمفة، مف خبلؿ وسائؿ  ةجتماعياال

أو الّتوسع  متدادواإلعبلـ إذف ىي اال ّتصاؿاال، فعولمة (1)وسعت لمترويج لمظاىر العولمة الجديدة

 (2)في مناطؽ جغرافية، مع تقديـ مضموف متشابو، وذلؾ كمقّدمة لنوٍع مف الّتوسع الثقافي.

ونشر اإلباحية مف خبلؿ شبكات الفضاء  الجنس تاح الثقافي عنوانا لعولمةلقد أصبح االنف

ع والمنتجات عبر ؽ مف خبللو السمواألنترنيت، وأصبح جسد المرأة يستخدـ كأداة نفعية مادية، تسو  

العولمة الثقافية مجرد سمعة  ظؿّ لتكوف بذلؾ المرأة في  ،(3)والمواد اإلعبلنية شاشات التمفزيوف

ا مشروعا وقضية حق   ،لذي يعتبر أقصى صور القتؿرخيصة، وتصبح قضية اإلجياض ا جنسية

البعد عف ثقافة ومعتقدات الدوؿ العربية واإلسبلمية، التي  مظاىر بعيدة كؿّ  كّميا ىيو  حضارة،

والتواصؿ، ليكوف عصر  ّتصاؿاالو  قة عبر وسائؿ اإلعبلـعصفت بيا رياح الثقافة الغربية المسو  

كانت إلى  ،يةمحمّ وعادات  وما تتضمنو مف قيـ وأخبلقيات ،العصؼ بالثقافات العولمة ىو عصر

 (4).أو حتى مبلمستيا يمنع تجاوزىا وقت قريب خطوطا حمراء

حيث كانت واليوية القومية واقعا ظاىرا لمعياف،  يةمحمّ أثر العولمة عمى الثقافة ال صبحيوبيذا 

الرقابة المسبقة  عمى  بتستخدـ أسالي ،بما فييا الدوؿ العربية واإلسبلمية ،أغمب الدوؿ النامية

يـ ميا الوسائؿ السمعية البصرية وحتى المكتوبة، فكانت لمقّ اإلعبلمية التي تقدّ  والّمادة البرامج

والسياسية والثقافية تواجد، غير أف  اإلقميمّيةية سمطة، ولبلعتبارات محمّ المستمدة مف الثقافات ال

الثقافي اإلعبلمي  نسيابـ االانفمتت حراسة الثقافة أما إذاألمر تغير ببزوغ شمس األلفية الثالثة، 

                                                           
 .253زوبير زرزايحي، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .252زوبير زرزايحي، نفس المرجع، ص-(2)
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إلييا فتراجعت الحكومات عف رقابة السمع الثقافية الواردة ،(1)الفكر العولمي ترّسخالغربي، بعد أف 

عوب الثقافي، والواقع الحديث رث الشّ بيف إوالمستيمكة، لتخمؽ بذلؾ العولمة الثقافية فجوة عميقة 

ليندرج بذلؾ ضمف مفيـو  ،ولىأواألمريكية بدرجة  ج لمثقافة الغربيةر لمثقافات األصمية، المرو  اليادِ 

قت التنميط الثقافي، لمعاصرة حقّ القطبية الحادية معنى التوحيد الثقافي، حيث أف العولمة الثقافية ا

دوف األخذ بعيف  قت نوعا غريبا مف التجانس، ىو تجانس ثقافات العالـ المختمفةكما أنيا حقّ 

 (2).ختبلفات وخصوصيات المجتمعاتاال عتباراال

القائمة عمى الييمنة األحادية  ،يبرالية الجديدةاصطبغ مفيوـ العولمة الثقافية بمفيوـ المّ  لقد

النظاـ العالمي الجديد يعني  ظؿّ لمواليات المتحدة األمريكية، حيث أصبح مفيوـ العولمة في 

 ةجتماعياالو  ةقتصادياالى المجاالت أي الترويج لئليديولوجية األمريكية في شتّ  ،باختصار "األمركة"

مف حجـ التجارة  %85تتحكـ في ما نسبتو  األمريكيةذ أف الواليات المتحدة إ السياسية والثقافية،و 

مف  %4فإنيا تستورد  مى العكس مف ذلؾالعالمية في مجاؿ الوسائؿ السمعية والبصرية، وع

–فالعولمة إذف ،(3)ُيْنِتُج في الّنياية تماثبًل في أنماط مشاىدة الجماىير مّمابرامجيا مف دوؿ العالـ، 

ضفاء الصبغة األمريكية عمييا، بيدؼ  تسعى إلى تنميط -بمفيوـ األمركة الثقافة العالمية، وا 

، مف والسموؾ الفردي والجماعي يط القيـ وأطر التفكيرالوصوؿ إلى تحقيؽ نتيجة واحدة، ىي تنم

ياؽ، فإف ، وفي نفس ىذا الس  (4)والعسكرية عمى العالـ أجؿ تحقيؽ السيطرة السياسية والثقافية

لمسيطرة عمى أذواؽ  واألمريكية ة الشعبية الغربيةف في نشر الثقافجتيدو المدافعيف عف العولمة ي

خطيط إلدخاؿ زء مف المغناطيس الثقافي لمعولمة، إذ يجري التّ الناس، فأصبح ما نحب ونكره ج
                                                           

 .204سكينة العابد، المرجع السابؽ، ص -(1)
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استيداؼ  تغييرات جوىرية عمى اتجاىاتنا السمبية واإليجابية اتجاه األشياء والموضوعات، بمعنى

رؤيتنا لمعالـ، ومختصر القوؿ أف العولمة الثقافية تستيدؼ باألساس اليوية اإلسبلمية، عناصر 

نظرا لمتناقض الكبير بيف إيديولوجيا العولمة واإلسبلـ، ذلؾ أف العولمة الثقافية تركز عمى اإلنساف 

أكثر مف العقؿ مقابؿ العقيدة، وعمى الكفاءة أكثر مف القيـ، وعف الكمية ، وعمى عمى حساب اآللة

 يتـّ عمى اإلدراؾ، حيث  يطرةد ىذا االستيداؼ لميوية اإلسبلمية مف خبلؿ السّ وعية، ويتجسّ النّ 

وقولبة  ،شويش عمى نظاـ القيـ، وتنميط الفروؽفوس، وتعطيؿ فاعمية العقوؿ، والتّ النّ  اعضإخ

ف كانت تممؾ  غير أف ىناؾ مف يرى بأف العولمة ،(1)ثقافة االختراؽ ستراتيجيةالالسموؾ وفقا  وا 

نّ  ما ىدفيا ىو إفراغ الثقافات غير الغربية نموذًجا ثقافيا، فإنيا ال تيدؼ إلى إحبللو في الخارج، وا 

ر عنو صمويؿ ىنتنغتوف في مقالو "الغرب وىو ما عبّ مف أي محتوى ثقافي أو مدلوؿ حضاري، 

ليس في وسعيا الدخوؿ في أف "شعوب العالـ غير الغربية  ،والذي جاء فيو ،متفردا، وليس عالميا"

استيبلكيا لمبضائع الغربية، ومشاىدتيا لؤلفبلـ األمريكية،  ظؿّ النسيج الحضاري الغربي، حتى في 

 (2).والعادات والتقاليد" ، ألف روح أي حضارة ىي المغة والديف والقيـوسماعيا لمموسيقى الغربية

اليوية الثقافية العربية إلى  تعريضلقد أصبح التدفؽ اإلعبلمي الغربي، وما ينتج عنو مف 

ـّ دارسوا العولمة بمعالجتيا، حيث تمتّد مخاطر التدّفؽ اإلعبلمي، اال نحبلؿ، مف أىـ الّنقاط التي ييت

اميف مف مض مو أفرادىا عبر القنوات الفضائيةيستقب مّمالتشمؿ األسرة العربية كاممة انطبلقا 

مر الذي يوّلد لقيـ، وتدعو إلى أنماط ثقافية غربية، األوا إعبلمية، تتعارض مع العادات والتقاليد

شعورا بالتبعية الثقافية لدى الفرد العربي وشعوٌر باالغتراب الثقافي، ليس عف مجتمعو فحسب، بؿ 

                                                           
نعماف عباسي، العولمة الثقافية الغربية واليوية اإلسبلمية، الييمنة الناعمة، سمسمة أعماؿ الممتقيات، )العولمة  -(1)
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يجاد الحموؿ لمشاكمو عف ذاتو أيضا، ألنو لـ يعد قادرا عمى استقبللية بمعزٍؿ عف تأثير  التفكير، وا 

آثاره حتى خطر تجاوزت  ،العولمة الثقافية خطرا داىماتبدو  ، وبيذا(1)ة إليوأنماط التفكير الوافد

بثوابت اليوية الوطنية والقومية، التي يفترض فييا  والسياسية، ألنيا عولمة تمّس  ةقتصادياالالعولمة 

الدولة ، فإذا كاف مفيـو سيادة اليوية ىي تعبير رمزي عف كياف الدولة أفّ ذلؾ بات ال التغيير، الثّ 

لمحدود بفعؿ الشركات العابرة لمقارات، وتأثيرات  قتصادياالمف خبلؿ االختراؽ  ،قد عرؼ تغييرا

أصبح بمثابة  ،العولمة الثقافية ظؿّ ختراؽ الثقافي في فإف اال، الدولية ةقتصادياالالمؤسسات المالية و 

 ثيراتو المساس بسيادة الدولةتتجاوز تأحيث  ،المدسوس، والوباء الذي ينخر جسد الدولة واألمة السـّ 

 ظؿّ في -ستمرارىا، خاصة وأف الواليات المتحدة األمريكية تسعى إلى تيديد كيانيا ووجودىا وا

بغرض تغيير مناىجيا  ،غط عمى الدوؿ وخاصة العربية واإلسبلميةإلى الضّ  -الميبرالية الجديدة

إفراغ اليوية الوطنية والقومية مف السياسية التعميمية والثقافية واإلعبلمية، األمر الذي ينتج عنو 

حممت الواليات المتحدة األمريكية معيا مناىج تربوية لممدارس  إذمحتواىا، مثمما حدث في العراؽ، 

ي يؤكد سعي أمريكا ليس لتغيير الجغرافيا مر الذاأل ،خاصة المناىج القومية والدينية ،والجامعات

نّ  ، وفي سياؽ قريب مف ىذا (2)ما تغيير الجغرافيا الثقافية كذلؾالسياسية لئلقميـ العربي فحسب، وا 

درجة مف األىمية،  ثار صمويؿ ىانتنغتوف نقطة عمىأ ،ة العولمة الثقافيةز عمى أىميّ المرك   ،ّتجاهاال

مشيرا إلى أنو في الوقت الذي أف الصراعات المستقبمية ستكوف ثقافية بامتياز، إلى حيث نّبو 

قامة التحالفات عمى األسس تتناقص فيو قدرة الحكومات عمى حشد الدّ  ة، فإنيا اإليديولوجيعـ، وا 

                                                           
 .183حسيف خريؼ، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .184ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(2)

 .194سييؿ حسيف الفتبلوي، المرجع السابؽ، ص -
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 ثقافية ا مشتركا، وىوية حضاريةدينً  ،ي ذلؾستحاوؿ بصورة متزايدة حشد الدعـ مستغمة ف

 (1).مشتركة

 تحديات الدول العربية في مواجية العولمة الثقافية: الفرع الثاني:

 ةجتماعياالو  كثيرة عمى مستوى القيـ الثقافية لظيور إشكاالت ية الحاليةّتصالاالمّيدت الثورة 

يادة في الدراسات اإلعبلمية الر   ةجتماعيااللممجتمعات الُمستقِبمة، واحتمت آثار التمفزيوف الثقافية و 

ىذه الدراسات، أف عصر  خبلؿ العقد األخير مف القرف العشريف، وكاف مف نتائج ةجتماعياالو 

ية الفّعالة، التي تعمؿ عمى عولمة الثقافة، وتوحيد ّتصالاالجعؿ مف التمفزيوف األداة  الفضائيات

 يةمحمّ اثية الفإنو يؤدي إلى القضاء عمى التراكمات التر  ، وبالموازاة مع ذلؾ(2)األنماط والّقيـ الثقافية

 (3)لمشعوب المستقبمة لؤلنماط الغربية، واألمريكية عمى وجو الخصوص.

مية أف تقؼ ، فإنو عمى الدوؿ العربية واإلسبلـ الثقافيخز وىذا ال وأماـ كؿ ىذه الجداالت

مف جية ثانية مع  تتكّيؼوعقبلنيا، تحافظ فيو عمى ثوابتيا وىويتيا مف جية، و  موقفا ثابتا

رىا، ألف التقدـ المستجدات والتطورات، وتّطمع عمى الثقافات، فتأخذ ما يفيدىا وتصمد أماـ ما يدمّ 

بالقدرة عمى التعامؿ مع اآلخر المختمؼ، والتفاعؿ معو بما يخدـ المصمحة  والنجاح مرىونيف

 ،وحدىافاعؿ، فإنو ال يجب فسح المجاؿ أماـ الثقافة الموجية والتّ  كيؼ، وفي إطار ىذا التّ (4)الذاتية

في حاؿ عدـ مواجيتو والصمود ما يعرؼ بالعالـ الموحد ثقافيا، ألف ذلؾ يعّد أمرا خطيًرا، يؤدي  وأ

ع في فكير، بؿ الواجب ىو حماية التنوّ إلى تحطيـ الثقافات والمغات، وأنماط الحياة والتّ  ،أمامو

ر عف خصوصية كؿ دولة، ة الثقافة الواحدة المفروضة، ألف التنوع ىو المعب  الثقافات في مواجي
                                                           

 .82رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .245زوبير زرزايحي، المرجع السابؽ، ص-(2)
 .246زرزايحي، نفس المرجع، صزوبير -(3)
 .263سييؿ حسيف الفتبلوي، المرجع السابؽ، ص -(4)
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ىو  ، والحفاظ عمى الّذاتية الثقافية(1)راث الحقيقي لئلنساف، والتربة الخصبة لمديمقراطيةوىو التّ 

دوف أف يفقد ىويتو األصمية، وأف يتقّبؿ الّتغيير، دوف أف  رويتطوّ  عممية تتيح لممجتمع أف يتغّير

األمر في الواقع غير  ، غير أّف ىذا(2)وذلؾ في إطاٍر تفاعمي  بيف األصالة والتجديد يغترب فيو

رستيا في عصر المعمومات، أصبح مّما أوحماية اليوية الثقافية في الجزائر مثبل،  فّ يسير، حيث أ

قافي األجنبي، أمرا صعبا، فالبمداف التي تبدو آمنة تماما بيويتيا، تجد نفسيا محاصرة بالغزو الث

التي ترّوج لظاىرة العولمة عبر  ّتصاؿاالواألنترنيت ومختمؼ وسائؿ  الناتج عف البّث التمفزيوني

 ، كما أف العولمة الثقافية التي تقـو في جانب منيا عمى الترويج ألنماط القّيـ(3)مضامينيا المختمفة

قد أسيمت في إحياء الّنزاعات  لؤلمركة مرادفايعتبرىا  إلى درجة أف البعض والسموكات األمريكية

تصبح مسألة وتصّدع الدولة، وبذلؾ  ينذر بخطر تفّكؾ مّما (4)نتماءات في العديد مف الدوؿواال

 واستمرارىا. ة الثقافة الموّحدة أمرا ضرورًيا الزًما لحماية وحدة الدولةمواجي

إف الدوؿ العربية ممزمة بالحفاظ عمى خصوصيتيا الثقافية في مواجية الثقافات المعولمة، 

سموؾ لمعاصرة، ومحاولة تنميط الخصوصية ىو نفسو ىاجس األصالة واحيث أف ىاجس ىذه 

البشر وثقافتيـ في المجتمعات كافة، األمر الذي يحمؿ إمكانية تفجير أزمة اليوية التي أصبحت 

، فوجود الدولة التاريخي (5)التي تؤرؽ المجتمعات اإلنسانية عمى المستوى العالمي.مف المسائؿ 

والجغرافي مرىوف بوجودىا الثقافي في ظؿ الترويج لثقافات المجتمعات الغربية وقيميا وأنماطيا 

                                                           
 .19سعيد البلوندي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .258زوبير زرزايحي، المرجع السابؽ، ص-(2)
 .259زوبير زرزايحي، نفس المرجع، ص-(3)
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(5) -www.aranthropos.com 
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السموكية المتناقضة مع الثقافة المحمية، والتي باتت تيدد الخصوصية الثقافية والحضارية لمببلد 

 (1)لعربية التي أصبحت تعيش حالة تبعية ثقافية مف خبلؿ ما أفرزتو العولمة.ا

لقد أصبحت اليوية الثقافية ميددة بالتغيير والتشويو، لذلؾ فإنو مف الضروري حمايتيا 

والتأكيد عمى ثوابتيا ألف المساس باليوية الوطنية المساس بنظاـ اجتماعي وثقافي لمسيرة المجتمع 

 (2)الت.في مختمؼ المجا

وفي إطار استراتيجية الحفاظ عمى اليوية الثقافية العربية فإف الدوؿ ممزمة بالتوجو نحو 

التفاعؿ الحضاري الثقافي بيف الشعوب، ويتأتى ذلؾ مف خبلؿ إجراء حوار عاـ يسفر عف إجماع 

وتحقيؽ وطني حوؿ المشروع الثقافي الوطني، والدعوة إلى االندماج في اليوية الوطنية العربية، 

المزاوجة بيف المجتمع الحديث ومبادئ األصالة والعمؿ عمى إثبات اليوية العربية في مواجية 

تيارات العولمة الثقافية مع تجنب العزلة ومحاولة وضع وجودنا الثقافي في المعترؾ عف طريؽ 

  (3)تطويع الثقافة الجديدة مع ثقافتنا وبالتالي تحقيؽ المزج بيف األصالة والمعاصرة.

كما يستوجب العمؿ عمى تعزيز مقومات ىويتنا الثقافية مف لغة وعقيدة وموروث ثقافي، 

وتدعيميا مف خبلؿ اإلبداع الثقافي وفؽ سياسة ثقافية مدروسة تستند إلى إعادة النظر في تربية 

، إنما األجياؿ، واالستفادة مف الحضارة الوافدة بما يتناسب مع ىويتنا، ذلؾ أف الحؿ لمقاومة العولمة

ينطمؽ مف العمؿ داخؿ الثقافة العربية نفسيا، ألنو لوال الضعؼ الداخمي لما استطاع الفعؿ 

وباإلضافة إلى  ،(4)الخارجي أف يمارس تأثيره بالصورة التي تجعؿ منو خطرا عمى الكياف واليوية

                                                           
(1) - www.anthropos.com. 
(2) -http://crinedz.blogspot.com. 
(3) - www.anthropos.com. 
(4) - http://crinedz.blogspot.com. 
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د مفاىيـ عربية ذلؾ فإنو مف الضروري تعزيز التفاعؿ الثقافي بيف األقطار العربية والسعي إلى إيجا

 لمبيئة الثقافية العربية.

 الفصل الثاني: البيئة الحديثة ألنظمة الحكم:

تعتبر أنظمة الحكـ مفيوما قاببل لمتّأقمـ مع البيئة التي ينمو فييا، فإذا كانت البيئة المحيطة 

في حضف ىذه البيئة اليادئة، أّما إذا  سيكوف األفضؿ لمترعرع باليدوء، فإف النظاـ الديمقراطي تّتسـ

كاف المحيط يّتسـ بالفوضى، والتمّرد، واالحتجاج، وعدـ االستقرار، فإف الحكومات عادة ما تمجأ 

في ىذه الحاؿ، وذلؾ سعيا منيا الحتواء  ستبداداالإلى استعماؿ سمطتيا، التي تقترب كثيرا مف 

ذا كاف ىذا األمف، والحفاظ عمى الخصوصية واستتبابالوضع،  ، ومواجية التحديات الخارجية، وا 

التصنيؼ يصمح لبيئة تقميدية، واضحة المعالـ، فإف تسارع أحداث العالـ الحديث قد وّلد مفاىيـ 

كثيرة صنعت بيئة جديدة، يستوجب عمى الحكومات تكييؼ أنظمتيا معيا، ألف الدولة جزء مف 

 ظؿّ ومف بيف أبرز المفاىيـ التي شاعت في  ،تتكّيؼالمجتمع الّدولي، تؤثر وتتأثر، تتفاعؿ و 

العولمة: الميبرالية الجديدة، والديمقراطية الميبرالية، وحقوؽ اإلنساف، واألمركة، والحكومة العالمية... 

 وغيرىا مف المفاىيـ التي أصبحت بمثابة عناصر بناء نظاـ الحكـ في الدولة الحديثة.

يعرؼ بالعولمة النيوليبرالية، وىي عولمة السيطرة  ما أصبح ظؿّ لقد انتشرت ىذه المفاىيـ في 

األمريكية الخالصة، حيث أصبحت بصمة الواليات المتحدة األمريكية موجودة في أنظمة أغمب دوؿ 

العالـ، خاصة تمؾ الدوؿ المتخمفة، الطامحة إلى إنعاش اقتصادىا بقروض صندوؽ النقد الدولي، 

عمى التخمي عف  التي وجدت نفسيا مرغمة شتراكيةاالوؿ الخاضع لمييمنة األمريكية، أو تمؾ الد

  خيارىا االشتراكي.
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 لمدول بانعكاسات العولمة:ر البيئة الداخمية : تأث  ولالمبحث األ 

ا كانت را داخميا بيذه المستجدات، ولمّ وتأثّ  أف أي ظروؼ مستجدة توّلد تفاعبل ال شؾ في

 ستتأثر بمظاىر ىذه الظاىرة الدولة الحديثة مف المؤكدالعولمة ظاىرة مميزة لمعالـ الحديث، فإف 

بانعكاسات فقد تأثرت البيئة الداخمية لدوؿ العالـ  نبيا اإليجابية أو السمبية، بذلؾسواء في جوا

عمى مستوى وظيفة الدولة، حيث تمّيزت دولة  تتجّمىولعّؿ أبرز مظاىر ىذا التأّثر، العولمة، 

 االت، أّما مستوى التأّثر الثانيداء وظائفيا في شّتى المجالجزئي عف أة بانسحابيا وتخّمييا العولم

مف خبلؿ انتياج سياسة التكتبلت،  حديثة التصّدي النعكاسات العولمةفيبرز في محاولة الدولة ال

 الذي يعتبر أكثر المجاالت المتأثرة بإفرازات العولمة. قتصادياالخاصة في المجاؿ 

مف خبلؿ تخمي الدوؿ  ،العولمة بانعكاساتلمدولة الحديثة كما يبرز التأثر الداخمي 

في إطار ىذا التحوؿ عف نظاـ الحكـ غير والتسمط، و  ستبداداالالدكتاتورية عف جؿ مظاىر 

 كطريؽ موصؿ إلى الديمقراطية. نتقاليةاالالديمقراطي برز مفيـو العدالة 

 الجزئي وسياسة التكتل:  االنسحاب المطمب األول:

األساسية التي تعد مف  الوظائؼ داءأمف خبلؿ التراجع عف  تأثر الدولة بالعولمةتجسد 

التي ترمي إلى تحقيؽ الّمحمة و التضامف عمى غرار الوظيفة اختصاص السمطة السياسية، و صميـ 

األمنية، كما سمكت و  ةقتصادياالمثؿ الوظيفة  االستقبللية، أو التي تدؿ عمى السيادة و ةجتماعياال

في محاولة لمتصدي لآلثار السيئة لمعولمة، حيث برزت  قتصادياالالدولة الحديثة طريؽ التكتؿ 

التي تعتبر -   المخاطر، وفي ىذا اإلطار فإف الدوؿ العربية  الحتواءالعديد مف التكتبلت كأوعية 
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ممزمة بتحقيؽ تكتؿ إقميمي عربي فعاؿ يضاىي التكتبلت  -أكثر الدوؿ تضررا بيذه المخاطر

 األوربية و األمريكية وذلؾ مف أجؿ تخفيؼ الضرر وجبر الكسر.       

 تغي ر وظائف الدولة: االنسحاب الجزئي:األول:  فرعال

د ترافؽ مع تغّير وظائؼ عمى شّتى المجاالت، فإف ىذا التأثير قمثمما كاف لمعولمة تأثير 

داء جزء ي الدولة عف أالدولة في كؿ ىذه المجاالت التي طاليا التأثير، وقد اّتسـ ىذا التغيُّر بتخمّ 

ـ بالميبرالية الجديدة، ّتساشى مع مستمزمات النظاـ العالمي الجديد، الميتمّ مف وظائفيا، وىو توّجو 

، والتخمي عف قتصاداالالمرتكزة عمى محاولة فرض الفكر الميبرالي مف خبلؿ الدعوة إلى تحرير 

 ييا عف بعض وظائفيا.فكرة الدولة الّراعية، وغيرىا مف مظاىر انسحاب الدولة، وتخم  

 لمدولة: ةقتصادياالالعولمة عمى الوظيفة  : تأثيرىاألول قرةالف

ا في المرحمة األولى، فإف تأثيراتو األولى ستكوف قتصاديابما أف مفيوـ العولمة قد بدأ 

، حيث لمدولة ةقتصادياالُر الوظيفة تأثّ  ةقتصاديااللعولمة با التأّثر، ومف مظاىر ةقتصاديابالتأكيد 

، ةقتصادياالكتبلت وانتقمت إلى الشركات والتّ  مف الدولة الوطنية، قتصادياالانفمتت وظيفة الضبط 

وانسحبت الدولة مف رسـ خطة النشاط كو قوى السوؽ، العالمي وحدة واحدة تحرّ  قتصاداالوأصبح 

ليـ دور فعاؿ في مجاالت  أصبحالذيف  ،يف الجددقتصادياالفاسحة المجاؿ لمفاعميف  ،قتصادياال

وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات مف أبرز سمات العولمة ،(1)التسويؽ واإلنتاج والمنافسة العالمية

 قتصادياالظائؼ الدولة في المجاؿ والتي ساىمت إلى حّد كبير في تقميص و  ،ةقتصادياال

غراء الدوؿ المضيفة ليذه الشركاتجتماعياالو  ضعاؼ ميزاف المدفوعات، وا  بمنحيا عائًدا اكبر  ،، وا 

                                                           
 .208رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
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 ،ع أنشطة ىذه الشركاتكما أف تنوّ ، (1)إرساء قاعدة إنتاجيةالستثماراتيا، وذلؾ بغرض إبعادىا عف 

، خاصة في أحياناية، بؿ وغيابيا محمّ إلى احتواء األنشطة ال أّدىقد  ،مجاالت اإلنتاجد وتعدّ 

بر مجاال حيويا خصبا تنشط، الذي يعتت ّتصاالاالعمى غرار قطاع  ،ةالقطاعات الخدماتية الميمّ 

فيو الشركات متعددة الجنسيات، إذ يبلحظ أف لمعولمة تأثير كبير عمى األجيزة ذات الطبيعة  وتتألؽ

، ومعموـ أف الشركات العابرة (2)ليا إلى أجيزة ربحيةت، حيث تحوّ ّتصاالاالقطاع  مثؿ ةقتصادياال

 إذالدوؿ،  ومكانتيا الدولية تزداد عمى حساب آليات العولمة، بذلؾ فإف أىميتيالمقارات ىي مف أىـ 

اع القرارات السياسية، وأخذت أجيزة الدولة الرسمية تتجو شيئا فشيئا تزايدت الضغوط عمى صن  

، وأصبحت الشركات العمبلقة مشاركا فعاال في عممية ةقتصادياالباتجاه التركيز عمى المصالح 

 (3).صناعة قرارات السياسة الخارجية

، بؿ وأكثر قتصادياالت العولمة إلى زواؿ دور السمطة السياسية في تحديد النشاط لقد أدّ 

مواؿ والمصارؼ والشركات، نت ُمديري األمف ذلؾ فإف البنية اإللكترونية لبلقتصاد العالمي قد مكّ 

إرساؿ مبالغ مالية كبيرة مف أقصى العالـ إلى أقصاه بمجّرد  مف وكذلؾ المبلييف مف األشخاص

عتقد أف لو كاف يُ  مر الذي ينتج عنو تقويض أركاف اقتصاد دوؿٍ األ عمى زّر الكمبيوتر،الضغط 

فالفاعموف مف غير الدولة إذف في تزايد، وتأثيرىـ أصبح أكثر  ،(4)كما حدث القتصاد آسيا ،صبلبة

ليؤالء مو تكنولوجيا المعمومات عـ الذي أصبحت تقدّ الدّ  ظؿّ في السنوات األخيرة، خاصة في  فاعمية

رادة الد عمى حساب قدرة  الفاعميف، الذيف أصبح في وسعيـ تمرير إرادتيـ لتنفمت بذلؾ العديد  ولةوا 

                                                           
 .126حافظ أبو سعدة، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .208صرمضاف زبيري، نفس المرجع،   -(2)
قاسـ عجاج، العالمية والعولمة، نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية، دراسة تحميمية مقارنة لممفيوميف، مركز  -(3)

 .379-378، ص، ص2010الكتاب األكاديمي، الطبعة األولى، عماف 
 .209رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(4)
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مجاالت صارت  كّمياوالمعمومات  ابة السمطة، فاالستثمار والصناعةمف القطاعات مف إدارة ورق

قى الدولة عاجزة عف نشطة العابرة لحدودىا، والتي تبخارج نطاؽ سيطرة الدولة القومية مف خبلؿ األ

فإف تدويؿ األسواؽ وعالميتيا لـ يؤد مف الناحية  ، وبناًء عمى ذلؾ(1)فعؿ أي شيء في مواجيتيا

مساىمة في تراكـ إاّل إلى تواضع دور الدولة القومية، أو إعادة توجيو ىذا الدور نحو ال ةقتصادياال

وظيفة مراقبة السياسة المالية مف بيف نفبلت ات إلى قد أدّ  ،، كما أف عولمة األسواؽ(2)رأس الماؿ

 (3).يدي الدولة والحكومات الوطنية، حيث أصبحت ىذه الوظيفة تخضع لضغوطات السوؽ

ور العالمي، فقد تقّمص د قتصاداالفإنو مف أىـ آثار العولمة إحداث تغيير في نسؽ  بذلؾ

تقويض النظاـ الضريبي إلى تجفيؼ الموارد األساسية لمدولة،  أّدى، و الفاعميف السياسييف في الدولة

وسياسي، أو تيميش ىذا الدور إلى مجّرد  قتصاديار مميٌد لمقضاء عمى دورىا كفاعؿ وىو أم

أف  ، فمف غير المستبعد إذف(4)عايا فحسبمني عمى الممتمكات، وحماية أرواح الرّ اإلشراؼ األ

مف خبلؿ  اإليراداتأثرا سمبيا عمى قدرة الدولة عمى تحصيؿ  ،العولمة مع مرور الوقت ثَ دِ حْ تُ 

نظاميا الضريبي، ذلؾ أف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في عالـ العولمة، لـ تعد ىي مف تقّرر 

بؿ القائموف عمى توجيو تدفقات رأس الماؿ والسمع ىـ الذيف يحّددوف مقدار  ،مستوى الضرائب

 (5).المبالغ التي يريدوف دفعيا

                                                           
العولمة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية محمد سعد أبو عامود، النظـ السياسية في ظّؿ  -(1)

 .139-132، ص، ص2008
سالـ توفيؽ الّنجفي، أزمة الدولة القومية المعاصرة، أزمة االندماج والتفكيؾ ، سمسمة كتب المستقبؿ العربي  -(2)
 .14، ص2008(، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 58)
األمة عند يورغف ىابرماس، منشورات االختبلؼ، الطبعة األولى، دار –عزيز ركح، ما بعد الدولة عبد ال -(3)

 .208، ص2011األماف، الرباط 
 .115-114عبد العزيز ركح، نفس المرجع ، ص، ص -(4)
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 ،خطير عف مبدأ السيادة نحراؼٍ يعّبر عف ا قتصادياالإف تقميص دور الدولة في المجاؿ 

– ةقتصادياالىو عصب الحياة، فإذا تراجعت الدولة عف أداء الوظيفة  قتصاداالعمى اعتبار أف 

ف كانت مجبرة عمى ىذا التراجع فإف ذلؾ يعني المساس بسيادتيا، حيث تتضمف السيادة  -حتى وا 

، وبيف ةقتصادياالات ّتجاىاالالخيارات و  فرض ةقتصادياالالقرار، بينما تقتضي العولمة  ّتخاذاحرية 

ادة إع محؿّ دأ السيادة الكاممة لمدولة يجعؿ مف مب ،حرية الدولة، وقيود العولمة، يرتسـ وضع جديد

 نظر.

، والتي عثة عمى ومع كؿ ما سبؽ ذكرُه، فإنو ال يجب االنصياع وراء المؤشرات البا التشاـؤ

ؾ توجد العديد مف الدراسات التي تشك   ، ألنو في مقابؿ ذلؾةقتصادياالاـ لموظيفة نييار التّ تنذر باال

 ، لذلؾقتصادااليائي لسمطة الدولة الرقابية في مجاؿ عمى التدمير النّ  ،ةقتصادياالفي قدرة العولمة 

أدوار ووظائؼ الدولة في نظاـ السوؽ، ألف العولمة  عمى فإف المطموب ىو إجراء تعديبلت

لمدولة بميمات محّددة لمحفاظ عمى قدرتيا،  ةتصادياالقتقتضي أف تضطمع الوظيفة  ةقتصادياال

قدية والستيعاب المتغيرات الجديدة، ومف بيف ىذه الميمات، وضع منظومة مف السياسات المالية والنّ 

، وتوجييو قتصاديااليمة بتمكيف السمطة الوطنية مف إدارة النشاط المتميزة بالمرونة، والتي تكوف كف

ع المتوقّ  ةقتصادياالؽ األىداؼ المطموبة، ويعالج أي خمؿ في التوجيات عمى الوجو الذي يحق  

 (1).نتيجة لنظاـ اقتصاد السوؽ ،حدوثيا

 لمدولة: واألمنية : تأثير العولمة عمى الوظيفة السياسيةةالثانيقرة الف

أف الجانب السياسي في ىذا السياسية واألمنية لمدولة، حيث  ةطالت آثار العولمة الوظيفلقد 

، فمـ تعد السمطة السياسية سوى مجّرد أداة لتحقيؽ قتصاديااليرتبط مباشرة بالجانب  اإلطار
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ا، أّما بالنسبة لموظيفة األمنية، فقد تغّير تعريفيا وفقا لتغّير تصادياقمصالح الجيات المسيطرة 

 العولمة. ظؿّ مفيـو األمف في 

 تأّثر الوظيفة السياسية لمدولة بالعولمة: :أوال

ا في حماية قيـ ومبادئ النظاـ، وخمؽ بيئة مبلئمة تتمثؿ الوظيفة السياسية لمدولة أساسً 

وااللتزاـ بالمواثيؽ الدولية حفاظا عمى سيادة اىا أفراد المجتمع، لبلستمرار وفؽ إيديولوجية يتبنّ 

ي، محمّ نحصار داخؿ النظاـ الصؼ باالالدولة، فيي إذف وظيفة تختمؼ عف غيرىا في أنيا تتّ 

نعزاؿ لـ يعد واردا منذ نياية تأثيرات الخارجية، غير أف ىذا االفتكوف بذلؾ معزولة عف التطورات وال

ر مف أبرز مظاىر التأثّ  ث أصبحت تأثيرات العولمة عمى الدوؿ واضحة، ولعؿّ القرف العشريف، حي

ره التوتر بيف النظـ الدولية بدو  ظيور ما يعرؼ بأزمة الدولة المعاصرة، والذي يعكس ،السياسي

 (1).يةمحمّ حتياجات الواال

أف  بحت، ونقصد بذلؾ قتصادياوتجدر اإلشارة إلى أف تغيير وظائؼ الدولة السياسية سببو 

أف مؤسسة الدولة في  إذليا عمى الوظيفة السياسية لمدولة، ظبّل قد ألقت ب ةقتصادياالآثار العولمة 

 ا، فمـ تعد الدولةقتصاديافئة المسيطرة العولمة أصبحت مجّرد وسيمة سيطرة سياسية لصالح ال ظؿّ 

شيئا جو الدولة الحديثة ، حيث تتّ (2)كيانا واحًدا، ولـ تعد الفئة الحاكمة تعّبر عف وحدة متجانسة

، وىو ما يعب ر عنو بالميؿ نحو ةقتصادياالنحو عدـ المشاركة في العديد مف القطاعات  فشيئا

رلمانات الخصخصة، وىذه األخيرة تؤدي إلى إضعاؼ القدرة التنظيمية لمدولة، إذ أنيا تضع الب

والحكومات تحت الوصاية، وتفرغ االنتخابات، وكؿ عمميات التصويت الشعبية تقريبا مف معناىا، 
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كما أف عصر العولمة قد تمّيز بظيور عدد متزايد مف المنتديات فيما وراء اإلطار الوطني، والتي 

ىو اإلكراه الذي  والسبب الرئيسي في ذلؾ القرار عف طريقو الصحيح ّتخاذات إلى تحويؿ مسار أدّ 

 قتصادياسيطرة نظاـ  ظؿّ أصبحت تمارسو المؤسسات المالية الدولية عمى الدولة الوطنية في 

العولمة ستكوف "غير  ظؿّ ، وفي نفس ىذا السياؽ، يعتقد الكثيروف بأف القرارات في (1)نيوليبرالي

، ذلؾ أف ر الديمقراطيةديمقراطية، وسينتج عف العولمة انييا شرعّيةولف تكوف ليا أية  ،سياسية"

سيفضي إلى أف تصبح  ،فقداف البرلمانات والمحاكـ لسمطتيا عمى المصارؼ والشركات الكبرى

 (2).وؽ أقوى مف نخب الديمقراطيةنخب السّ 

لقد أدت العولمة إلى إدخاؿ العديد مف التغييرات عمى وظائؼ الدولة السياسية، حيث أف 

السمطة الحاكمة، والتي عادة ما تكوف منتخبة في إطار  ف ىذه األخيرة تكوف حكرا عمىأ األصؿ

ياية تعبير عف إرادة الشعب، غير أف الديمقراطية التمثيمية، بذلؾ فإف القرارات السياسية ىي في النّ 

وشيوع مفيوـ العولمة، ىو تحّوؿ سمطة القرار مف الداخؿ إلى  التطورات الدولية ظؿّ الذي حدث في 

صبح يتخذ قراراتو المصيرية وفقا إلمبلءات أعادة ما  ة الوطنيةفي الدول الجياز الحاكـو الخارج، 

وضغوطات، فالسمطة باعتبارىا وسيط تنظيمي  رنة في كثير مف األحياف بإكراىاتخارجية، مقت

بوسيط آخر ىو النقود، لتجد بعض  المعولـ قتصاداال ظؿّ ، قد استبدلت في ةجتماعيااللمعبلقات 

التزاماتيا أماـ منتخبييا، وبذلؾ  خمي عفحكومات البمداف الديمقراطية نفسيا غالبا مجبرة عمى التّ 

تصبح الخيارات التي يقوـ بيا المواطف في المواعيد االنتخابية مف دوف معنى، بسبب الواقع فوؽ 

الماؿ ضربة حقيقية لمديمقراطية، فرغـ أنو ال يكوف بذلؾ الخضوع لحكـ أسواؽ رأس ل ،(3)الوطني

اسيوف يسعوف لتحقيؽ الموازنة بيف مصالح الفئات صويت، وال يزاؿ السيّ التّ  يزاؿ لممواطف حؽّ 
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يقّرره الناخبوف القائموف عمى إدارة األمواؿ،  ف ما يتحقؽ بعد إجراء االنتخابات، إاّل أةجتماعياال

ح ماًما طر العالمي، يعادؿ ت قتصاداالإلى  ماـاالنضبقولو "إف  دما عّبر عنو رئيس وزراء تايبلن وىو

ؿ دور الدولة مف تقديـ خدمة لممجتمع، إلى وظيفة فقد تحوّ  ونتيجة ليذا اب العاـ"،كتتدولتؾ لبل

 ذلؾفي المجتمع الدولي، وبالموازاة مع  تياتنفيذ سياسات خاصة بمؤسسات عالمية حفاظا عمى مكان

تعمؿ جاىدة لتحقيؽ االستقرار الداخمي، وىو ما يجعؿ العولمة تعكس الصفقات  ما تزاؿ فإف الدولة

 (1).ط بيف الضغوط الداخمية والخارجيةفي محاولة لمتوسّ  ،السياسية التي تبرميا الحكومات

اؿ في ت والمعمومات دور فعّ ّتصاالاالوقد أصبح لمتطور التكنولوجي، خاصة في مجاؿ 

طور التقني تأثيرا كبيرا في البنية السياسية في العالـ، وتزايدت ر التّ حيث أثّ ، توجيو القادة السياسييف

أفكار  قد يترتّب عمى بّث برامج معادية ألنظمة الحكـ، أو بث   مّماالمخاوؼ السياسية لمحكومات 

فقد ذكر األميف العاـ السابؽ لؤلمـ  لمدولة، وفي ىذا اإلطار جتماعياالتيدد االستقرار السياسي و 

فاإلعبلـ في ،(2)ىي العضو السادس عشر في مجمس األمف CNNأف قناة  بطرس غاليالمتحدة 

تحسب ليا الحكومات ألؼ حساب،  أصبح بمثابة أداة ضغط ،صاؿاالتّ تطور وسائؿ اإلعبلـ و  ظؿّ 

ويعتبر ىذا مف إيجابيات العولمة اإلعبلمية، حيث أصبحت السمطة السياسية تسعى إلى تحسيف 

اإلعبلـ حوؿ ىذا األداء الحسف، وىي في إطار  وجما سيرو   عتباراالأدائيا الوظيفي، آخذة بعيف 

 (3)التي باتت شعارا مميزا لمعولمة السياسية. ،ذلؾ تمعب عمى وتر الديمقراطية

فإف تسارع وتيرة زحؼ ىذه وفي إطار تأثيرات العولمة عمى الوظيفة السياسية لمدولة، 

عمى غرار مجاؿ التشريع  ،كانت تعّد مف صمب وظائؼ الدولة إلى اكتساح مياـٍ  أّدىالظاىرة، قد 

طؽ خارجة عف نطاؽ ا المجاؿ إلى منالت مساحات شاسعة مف ىذ، حيث تحوّ يفي القطاع المال
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 مثؿ السرّية ،أصبح لمفضاء اإللكتروني تأثير قوي عمى العديد مف القضايا الّتشريع الوطني، كما

ية بدأت تفقد سيطرتيا عمى محمّ الحكومات ال نوف حقوؽ التأليؼ وغيرىا، إذ أفوحقوؽ الممكية وقا

أصبح لزاما عمى الدوؿ  وقد، الفضاء اإللكترونيعممية صنع القوانيف، وانتقؿ وضع التشريع إلى 

ؼ تشريعاتيا الوطنية مع ما يصدر عف المنظمات العالمية الجديدة في العديد مف الحاالت أف تكي  

مف تشريعات واتفاقيات، مثؿ االتفاقية الدولية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية، وحتى فيما يتعمؽ 

إال وسيمة تستيدؼ وضع أسس بنية  ،كف في نظر المراقبيفاإلنساني، فإنو لـ ي التدّخؿبمفيوـ 

 (1)قانونية دولية جديدة.

فإف العولمة مف شأنيا أف تؤدي إلى ظيور كيانات ومنظمات جديدة، مثؿ  وبالنتيجة

عدي عمى سمطة الدولة، وليس مف الشركات الدولية وحركات رؤوس األمواؿ، والتي تسعى إلى التّ 

سينتج عنو عدـ االستقرار في أداء الوظيفة السياسية، وقد توّصؿ األمر  مّماـ فييا، السيؿ التحكّ 

 (2).لصالحيا اإلستراتيجيةإلى تدّخؿ ىذه الكيانات أو المؤسسات في صنع قرارات الدولة 

 :بالعولمة منية لمدولةالوظيفة األر : تأثّ اثاني

العولمة، وتغّير معو تعريؼ  ظؿّ مف قد تغّير في ف مفيـو األأتجدر اإلشارة في البداية إلى 

الحرب الباردة "العمؿ  ظؿّ الذي كاف يعني في  ،الوظيفة األمنية لمدولة، حيث أف مفيوـ العدواف

بلعب تعقيدا، إذ أف التّ  أكثر اقد أصبح مفيومً  العسكري غير المبّرر، الذي تقوـ بو دولة أو أكثر"،

، كما 3تياـ بالعدوافقد يؤدي إلى اال مضرة بالبيئة و إلقاء نفايات نوويةأبأسواؽ الماؿ الدولية مثبل، 

 بلعب فيثؿ غسيؿ األمواؿ، والمضاربة عمى العممة الوطنية، والتّ م ةقتصادياالأف الجرائـ 
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ألمف الدولة الداخمي، فمـ تعد بذلؾ الوسيمة  تيديدٍ  عوامؿُ  كّمياالبورصة، وتيريب األمواؿ، أصبحت 

ائـ، ولـ تعد المواجية بيف دولة ودولة، بؿ دخؿ المسرح أطراؼ العسكرية مجدية لمواجية ىذه الجر 

، لتبدو بذلؾ سمطة الدولة غير فاعمة في مواجية ىذا المشيد خاصة ليست لدييـ أية قاعدة إقميمية

رات، وتدفؽ البلجئيف، اـ شبكات العنؼ، وتيريب المخدالذي اختفت منو معايير الحدود أم ،الدولي

 (1).والمالية ةقتصادياالوالشبكات 

تكمف في  ،فخطورة التيديدات األمنية الحديثة إذف، ومعيا صعوبة الوظيفة األمنية لمدولة

والتحوالت الدولية المتسارعة، فمـ يعد  عدو أنتجتو التطورات التكنولوجيةكوف العدو مجيواًل، وىو 

فالخوؼ والتيديد في عالـ قميـ، ولـ تعد الدولة قادرة عمى حماية إقميميا مف ىذا العدو، إليذا العدو 

أو تحّسو، كما أنو  أو تممسو ال تستطيع أف تراه ر السريع، ومف عدو  العولمة، يأتي مف ذلؾ التطوّ 

السبلح مف أبرز المخاطر التي تيّدد أمف العالـ الحديث، ىو أسمحة الدمار الشامؿ، وعمى رأسيا 

نظرا لقدرتو التدميرية، ففي العصر  جديدا لمتطمبات األمف بيف األمـ النووي، ىذا األخير أفرز فيما

عي ا السّ ب األخرى، بؿ يجب عمييمف إحداىا عمى حساالحديث لـ تعد الدوؿ قادرة عمى تحقيؽ األ

بات مف  ، بذلؾف دولة أخرىقد أصبح مرتبطا بأم األمف المشترؾ، ألف أمف أي دولة إلى تحقيؽ

المؤكد نياية مفيوـ األمف الوطني، وبرزت ضرورة التطّمع إلى األمف المشترؾ والجماعي، وأصبح 

 الّردع النووي محؿّ  يحؿّ  ،مف الضروري أف يتجاوز األمف التحالفات والتكتبلت نحو أمف تعاوني

 (2).كنموذج استراتيجي لمقرف الواحد والعشريف عمى حّد تعبير بطرس غالي

إف  وطرأت عمييا العديد مف التعديبلتفإف الوظيفة األمنية لمدولة قد عرفت تغييرا،  بذلؾ

المياـ األمنية المستحدثة لمدولة، وسقطت عنيا مياـ باإلضافة أو الحذؼ، حيث أضيفت بعض 
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ت ّتصاالاال، حيث ساعد تطور وسائؿ ذلؾاؿ في أخرى، واألكيد أنو كاف لمعولمة دور فعّ 

وغيرىا مف عوامؿ عدـ  والعنؼ مفاىيـ التمّرد والتطرؼعمى شيوع  العولمة ظؿّ ي والمعمومات ف

دة، باإلضافة إلى المخاطر ومتعدّ  ت كاىؿ الدولة بمياـ أمنية جديدةستقرار األمني، والتي أثقماال

مف مف المذيف أخرجا وظيفة األ ،واإلرىاب الدولي ابرة لمقاراتكالجريمة المنظمة الع ،األمنية الدولية

الجيود الدولية لمجابية ما أصبح  تضافرتستمـز  حدود إقميـ الدولة إلى خارجيا، لتصبح وظيفةً 

 يعرؼ "بعولمة األمف".

العولمة ىو مراعاة الجوانب  ظؿّ كما تجدر اإلشارة إلى أنو مف أبرز المفاىيـ التي شاعت في 

ؿ ي، ويندرج ذلؾ في إطار التحوّ مفيوـ األمف اإلنسان -ا مع العولمةظير ترافقً - اإلنسانية، لذلؾ

ولي أماـ اجتماعات األمـ الدالمفصمي في وظيفة الدولة، حيث أعمف جيمس ولفنسوف" رئيس البنؾ 

أصبح يتجاوز مجّرد الحديث عف الفرؽ والكتائب العسكرية والحدود،  ف التفكير في  األمفأ المتحدة

نفكر في ربح حرب جديدة ىي الحرب لقد أصبح مف الضروري التفكير في اإلنساف وأمنو، وأف 

، ومف المعموـ أف فكرة األمف اإلنساني قد ظيرت مف قبؿ، لكنيا برزت وانتشرت في (1)ضد الفقر

ب عنيا ية داخؿ الدوؿ، وما ترتّ محمّ التحوالت العالمية، خاصة عمى اثر انتشار الصراعات ال ظؿّ 

وغيرىا، فيي  البيئة واألوبئة والفقر باإلضافة إلى عولمة مشاكؿمف ضحايا في صفوؼ المدنييف، 

واإلرىاب  المخدراتوتيريب  ة، خاصة في مجاؿ الجريمة المنظمةإذف تيديدات تتجاوز إطار الدول

الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أوؿ  ،1994الدولي، ويعتبر تقرير التنمية البشرية لعاـ 

وىيروشيما،  و "أنو بعد خمس عقود مف ناكازاكيي"األمف اإلنساني"، حيث جاء فمف تناوؿ مفيوـ 

مف اإلنساني"، ونشير ىنا إلى أف إلى األ ،مف النوويفإننا بحاجة اليوـ لبلنتقاؿ مف التفكير في األ
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ا حاليا، فإف مفيوـ األمف قد ضد العدواف الخارجي، أمّ  الدولة ترابمف كاف في البداية يعني أمف األ

والجريمة والصراع  والبطالة األفراد مف تيديدات األوبئة والمجاعةأصبح ينصرؼ كذلؾ إلى حماية 

 (1).خطار البيئيةواأل والقمع السياسي جتماعياال

ومنيا  ،منية لمدولة بالمستجدات والتطورات الدوليةر الوظيفة األوبيذا يصبح واضحا تأثّ 

ر مفيوـ األمف، وتغّيرت معو وظيفة الدولة ب عف ىذه األخيرة تغيّ خاصة ظيور العولمة، حيث ترتّ 

إلى خمؽ أعباء أمنية جديدة تتحمميا  ،ختبلفياتغيير التيديدات األمنية وا أّدى إذفي ىذا المجاؿ، 

 ،الدولة، عمى غرار التموث البيئي الناتج خاصة عف التطور التكنولوجي، وشيوع الجريمة المنظمة

ت في تفاقميا، وظيور مظاىر القبمية، والطائفية، ّتصاالالاالمذيف ساعدت ثورة  ،واإلرىاب الدولي

ؼ والثورات المطالبة بإسقاط الحكومات، والتي لعبت وسائؿ اإلعبلـ وثورة المعمومات، والتطرّ 

 بيرا في تأجيج نارىا.دورا ك جتماعياالومواقع التواصؿ 

 لمدولة: ةجتماعياال: تأثير العولمة عمى الوظيفة الثقافية و فقرة الثانيةال

واضحا، وال ينكر أحد خطورة المساس  ةجتماعيااليبدو تأثير العولمة عمى الجوانب الثقافية و 

ر الثقافي يؤدي باختصار إلى ذوباف واستمرارىا، حيث أف التأثّ  بيذه الجوانب عمى الدولة وبقائيا

تميز كؿ دولة عف األخرى، فإذا انصيرت ىويتيا فإف التي تعتبر الميزة األساسية التي  ،ىوية الدولة

يؤدي إلى المساس بالبنية األساسية  ةجتماعياالذلؾ ينبئ بالخطر، كما أف المساس بالجوانب 

ر الجوانب الثقافية وبتأثّ تكوف آثاره وخيمة،  جتماعيا لمدولة، وذلؾ سيؤدي بالتأكيد إلى عدـ استقرارٍ 

لمدولة،  ةجتماعياالحديث عف تأثير العولمة عمى الوظيفة الثقافية و بالعولمة، يأتي ال ةجتماعياالو 

 حيث أف المؤكد ىو أف تغييرا ما سوؼ يطرأ عمى ىذه الوظائؼ.
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 الثقافية:لدولة اوظيفة : تأثير العولمة عمى أوال

إف الحديث عف تأثير العولمة عمى الوظيفة الثقافية لمدولة، ىو في األصؿ حديث عف ظاىرة 

ف األنظمة لـ تعد أب عنيا مف طمس ىويات الدوؿ والمجتمعات، حيث الثقافي، وما ترتّ  االختراؽ

جيزة االستقباؿ أالمزدىر بفعؿ اليوائيات و  ،(1)قادرة عمى السيطرة عمى مجاؿ اإلعبلـ والمعمومات

أف  إذ ،التمفزيوني باألقمار الصناعية، والتي أصبحت تمعب دورا رئيسيا في نشر الثقافات المختمفة

أكثر الدوؿ انغبلقا وتشّدًدا في المجاؿ الثقافي كإيراف، لـ تستطع منع استعماؿ اليوائيات التي 

الدولية أف الدولة القومية  CNNكؿ المنازؿ، وفي ىذا اإلطار يؤكد رئيس شبكة  مف أصبحت تطؿّ 

خاصة في -مف يدىا  وظيفة التثقيفية لمدولةيندر بفمتاف ال مّمالـ تعد قادرة عمى احتكار المعمومات، 

صبحت أة الجنسيات التي متعددإلى الشركات اإلعبلمية  -ّوؿ بيئة النظاـ اإلعبلمي الدوليحت ظؿّ 

والذي يعتبر مف أىـ المجاالت المؤثرة في ثقافة  ،(2)تنافس سمطة الدولة في ىذا المجاؿ

ىو أمر قد ال يتناسب و  ،خاصة الغربيةائؿ اإلعبلـ في الترويج لمثقافة ، حيث تساىـ وسالمجتمعات

ة كما تساىـ الشركات متعدد في الكثير مف األحياف مع ثقافات المجتمعات اإلسبلمية خاصة،

في نشر ثقافة دوؿ ىذه الشركات داخؿ الدوؿ المضيفة ليا، فإذا  ،الجنسيات ميما كاف نوع نشاطيا

كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمشركات العابرة لمقارات عموما، فما بالؾ بتمؾ الشركات المتخصصة 

أصبل في اإلعبلـ، والتي أضحت عنصرا فاعبل في عممية تذويب الثقافات، ووضعيا في قالب 

 عولمي يعّبر عف ثقافة موجية، ىدفيا الغزو واالختراؽ، وىي ثقافة األقوى التي تفرض نفسيا بالقوة
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 سويؽ في دولة ماالمادية والمعنوية، وتعتبر درجة اختراؽ وكاالت اإلعبلف األجنبية لميكانيزمات التّ 

 (1).أىـ مقاييس فقداف الدولة لسيطرتيا عمى وسائؿ إعبلميا

والجدير بالذكر، في إطار الحديث عف المجاؿ الثقافي، أف التعميـ يعتبر القاعدة األساسية 

أماـ إدراج مكونات غربية، ال يقتصر أثرىا عمى محو تطويره يفتح المجاؿ لممنظومة الثقافية، وأف 

فمـ  ،جانبعي إلى غرس معتقدات تخدـ أغراض الشركاء األاه إلى السّ اليوية الوطنية فقط، بؿ يتعدّ 

ف كانت تدعو  يعد في وسع الحكومات والشعوب االعتراض عمى حرية التبشير ألي عقيدة، حتى وا 

 ،إلى عبادة األصناـ، وىو ما عبر عنو المستشار األمريكي لشؤوف الحريات الدينية "روبارتسايبؿ"

(، والتي يةحيث أشار إلى أف ببلده تدافع عّما أسماه "بالحقوؽ الكونية" )خاصة األقميات الدين

وتقّيد سموؾ الدوؿ جميعا، نظرا لما تحويو مف حقوؽ منصوص عمييا في  تتعدى الحدود الوطنية

 ظؿّ اإلعبلنات العالمية لحقوؽ اإلنساف، ومف جية ثانية، فإف التعميـ المستند إلى التكنولوجيا في 

نولوجيا، بيف مف يستطيعوف الحصوؿ عمى ىذه التك جتماعياالعولمة، سيؤدي إلى حدوث شرخ 

 (2).ومف ال يستطيعوف الحصوؿ عمييا

دت الدولة مف وظيفتيا الثقافية، قد جرّ  العولمة ظؿّ ختراؽ الثقافي في وبذلؾ تكوف ظاىرة اال

 ،أفرغتيا مف محتواىا، فمـ يعد لدورىا في المجاؿ الثقافي أي معنى، ألف الثقافة الواردة مف الخارجو 

 ستراتيجيةاأو عبر سياسة ، أو عبر الشركات متعددة الجنسيات، ّتصاؿاالإف عبر وسائؿ اإلعبلـ و 

وىي ثقافة غربية تختمؼ  وتوجييا، قافات الشعوب والمجتمعاتمحكمة، أصبحت ىي مف تصنع ث

ختراؽ ذا االيوحي بخطورة ى مّماية لمعديد مف الدوؿ، محمّ ومبادئيا عف الثقافات ال في أسسيا

اإلسبلمية وحكوماتيا، التي أصبحت تواجو صعوبة كبيرة في احتواء الثقافي، خاصة عمى الدوؿ 
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الوضع، وأخذت تنسحب في الكثير مف األحياف مف تغطية المجاؿ الثقافي، مستسممة لثقافات 

ف كانت تختمؼ جذريا عف ثقافتيا ال ،وافدة ية، وفي مجاؿ التعميـ، فإنو مف أىـ مظاىر محمّ حتى وا 

مى كؿ الدوؿ، خاصة العربية، مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية الميبرالية الجديدة الضغط ع

وىو تغيير  بلمية، وذلؾ لتجسيد ىدفيا األكبربيدؼ تغيير مناىجيا التعميمية والثقافية واإلع

 (1).الجغرافيا السياسية والثقافية لئلقميـ العربي

 :ةجتماعياال لدولةاوظيفة ى : تأثير العولمة عمثانيا

تبر مف أىـ الوظائؼ الموكمة لمدولة، نظرا الرتباطيا بالفرد الذي يع ةجتماعياالتعتبر الوظيفة 

وجدت لتمبية حاجات أفراد إنما  لة، فالدولة بمعنى الجياز الحاكـوالدو  النواة األولى لبناء المجتمع

وتحسيف ظروفيـ المعيشية، فيي إذف وظيفة تربط  المجتمع وتحقيؽ إرادتيـ وتجسيد تطمعاتيـ

عف وفاء الدوؿ لشعوبيا، فتستمر بذلؾ الدولة في إطار رًضا  ُـّ تن لشعب بالدولة في عبلقة ساميةا

ا الدولة التي تتخمى عف وظيفتيا شعبي، يكفؿ ليا ديمومة ومكانة مرموقة في المجتمع الدولي، أمّ 

أو تؤدييا بشكؿ غير مرض، فيي دولة بالتأكيد تسير في طريؽ ، دائياأ، أو تتراجع عف ةجتماعياال

قطع الرابطة بينيا وبيف شعبيا، فإذا انقطعت ىذه الرابطة، فإف استفياما كبيرا ُيثار بشأف مصير 

 ؟دائياأضعؼ ل فضاّ الر الغضب الشعبي  ظؿّ ىذه الدولة، ىؿ بإمكانيا االستمرار في 

مة المميزة لدولة العالـ أصبح الس   ةجتماعياالالعديد مف وظائفيا داء أإف تراجع الدولة عف 

 ةجتماعياالي العديد مف المجاالت التي تصنؼ ضمف زمرة الوظائؼ الحديث، التي لـ تعد تغط  

ية ميددة مف الّرفاىاألخذ بالنظاـ الميبرالي، حيث يرى الكثيروف أف دولة  ظؿّ خاصة في  الميمة،

                                                           
 .184ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(1)
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الدولة تحت  أف بروز مفيوـ التنمية الكوكبية، جعؿ مواقع القيادة في إذ،(1)طرؼ مبادئ الميبرالية

ورؤوس أمواؿ كوكبية، قادرة عمى حصر الدوؿ في مواقع دفاعية،  سيطرة منظومات إنتاج وأسواؽ

لمدولة،  ةجتماعياالجزء كبير مف وظائؼ اإلدارة وخصخصة  إياىا عمى تحرير وتقميص رةً جبِ مُ 

، وجدير بالذكر أف الحديث عف دور الدولة (2)بيا عمى مدار القرف الماضيت تضطمع ظمّ والتي 

، أو كما يصفيا الّرفاهيقودنا إلى الحديث عف تراجع دولة  العولمة ظؿّ ، وتراجعو في جتماعياال

"بالدولة األبوية"، التي تقوـ بوظيفة الرأسمالي العمبلؽ، والشرطي العمبلؽ، وشركة التأميف  أحدىـ

ؿ "، والتي تعتبر نقطة تحوّ ةجتماعياال، ويطمؽ عمييا ىابرماس "دولة الرعاية"، أو "الدولة (3)العمبلقة

، ةجتماعياال، وتتميز بإعطاء األىمية لمجوانب ةجتماعياالىامة في نمط تسيير ومراقبة الحركية 

يرى أنصار حور حوؿ الحقوؽ المدنية وحماية الحرية، حيث يتمّ والقطيعة مع النظاـ الميبرالي، الذي 

ىمية في أ ر شروط الحياة السعيدة، ال يقؿّ التي توفّ  ةجتماعياالمفيـو الحقوؽ  إقرارعاية أف دولة الرّ 

 ةجتماعياالالمجتمعات اإلنسانية عف المثؿ األعمى لمحرية الذي تتغنى بو الميبرالية، فميمة الدولة 

في – تسمح لمجميع تكنولوجية وايكولوجية ةجتماعياتتمثؿ في ضماف شروط حياة  ،حسب ىابرماس

وتعّرؼ دولة الرخاء أو  ،(4)عة بالتساويالموزّ  ةجتماعياالؽ بالتمتع بالحقو  -إطار تكافؤ الفرص

ية، بأنيا تمؾ الدولة التي "تمّد نبوع مف الّدعـ واألماف، لمذيف ىـ أقّؿ قدرة عمى توفير الّرفاى

ووضع  في حاؿ البطالة، وتوفير الخدمات الصحية،احتياجاتيـ، عمى غرار التزويد بالّدخؿ 

تدّؿ  الّرفاه، بذلؾ فإف دولة ةجتماعياالوفقا لمظروؼ  السياسات الخاصة بالضرائب ونظـ الدخؿ

                                                           
عمي محمود المحمداوي، اإلشكالية السياسية لمحداثة مف فمسفة الذات إلى فمسفة الّتوصؿ، ىابرماس أنموذجًا،   -(1)

 .304، ص2011منشورات االختبلؼ، الجزائر
 .140السابؽ، صمحمد سعد أبو عامود، النظـ السياسية... ، المرجع  -(2)
 .234رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .65-64عبد العزيز ركح، المرجع السابؽ، ص، ص -(4)
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التي تضعيا الدولة قيد التطبيؽ، فتؤمف لممستفيديف منيا  ةجتماعياالمؿ آليات الحماية جعمى م

ويرجع  ،(1)لة والشيخوخة، والكوارث الطبيعية، وغيرىاغطاًء يعينيـ عمى مواجية األمراض والبطا

 ةجتماعياالو  ةقتصادياال، وازدىارىا عمى المستويات ةجتماعياالتاريخ الظيور الفعمي لمدولة 

 قتصادياالوخاصة السياسية، إلى ما بعد نياية الحرب العالمية الثانية، حيث أف إعادة البناء 

اؿ في المجتمعات يستوجب ضرورة تدخؿ الدولة، لذلؾ كاف ليذه األخيرة دور فعّ  جتماعياالو 

ع مجاؿ عمميا كثيرا وفقا لنموذج دولة الرعاية، الية لمحرب العالمية الثانية، وتوس  الغربية في الفترة التّ 

د، والحّد ، وتحقيؽ المساواة بيف األفراةجتماعياالوأصبح االنشغاؿ األكبر ىو إحبلؿ مبدأ العدالة 

اؿ، مف خبلؿ فرض مف الصراعات الناجمة عف االنقساـ الطبقي، وتقريب رجاؿ األعماؿ مف العمّ 

 ةجتماعياالالنقابات العمالية، وابتكار نظاـ الحقوؽ  إنشاءمثؿ  ،مائيةحمجموعة مف اإلجراءات ال

 وضماف أجر وحوادث العمؿ والتعويض عف األمراض المينية لمعماؿ، مثؿ الحؽ في العطؿ حمايةً 

 (2).وغيرىا أدنى لمبطالة والحؽ في التقاعد

تتراجع، حيث لـ يعد مف اليسير عمى  ةجتماعياالبدأت الدولة  وبظيور وشيوع مفيوـ العولمة

صفت اتّ  لمرفاىية القومية، وبذلؾ ةقتصادياالالدولة في ىذه البيئة كثيفة المنافسة، الوفاء بالتكاليؼ 

، ويؤكد كثير مف الباحثيف أف (3)يةالّرفاىوتسعينات القرف العشريف باليجوـ عمى دولة  ثمانينات

عاية، خاصة فييا يتعمؽ بتفعيؿ الحركية لمعولمة دور كبير في تقميص مجاؿ عمؿ دولة الر  

، ويرجع تفسير ىذا التراجع إلى أف الدولة لـ يعد في وسعيا مساعدة قتصادياال الّنموو  ةجتماعياال

كما كانت تقوـ بذلؾ في إطار السياسات الحمائية، ألنو في  ،المؤسسات الوطنية بتحفيز االستيبلؾ

                                                           
 .304عمي محمود المحمداوي، المرجع السابؽ، ص  -(1)
 .68-66عبد العزيز ركح، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
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إلى سياسة استيراد لمنتجات أجنبية،  أف تتحوؿ سياسة تحفيز االستيبلؾ زمف التبادؿ الحّر، يمكف

لى اإلطاحة سيؤدي إ قيودالمحّرر مف أية  قؿ إلى مبدأ التنافس الدوليكما أف انتقاؿ مركز الث  

األوربي في إقامتيا بيف حرية الرأسماؿ  الّرفاهالتي نجح مجتمع  ،بمعادالت التوازف الدقيؽ والصعب

لدولة  جتماعياال، ذلؾ أف النظاـ الضرائبي الذي كاف بمثابة العقد ةجتماعياالالفردي والمتطمبات 

 (1).آمرية السوؽ إيديولوجياأصبح اليدؼ األوؿ الذي تسعى إلى اإلطاحة بو  الّرفاه

العامة، التي  ةجتماعياالر إاّل تمؾ الخدمات ال توف   العولمة ظؿّ لقد أصبحت الدولة في 

يعتبرىا رأس الماؿ الدولي أساسية، وبأقؿ تكمفة عامة ممكنة، ولـ يعد في وسع المسؤوليف 

التي ليس ثمة مف يدافع  ،الحكومي عمى تمؾ المجاالت والمرافؽ اإلنفاؽالسياسييف سوى الحّد مف 

، والمرافؽ الثقافية، ةجتماعياالعاية عمى نظاـ الر   اإلنفاؽعنيا، والمقصود بذلؾ ىو الحّد مف 

أف  لمدارس والجامعات، ومف المفارقاتوالخدمات العامة، ابتداًء مف أحواض السباحة، وانتياًء با

ى قمب العالـ الرأسمالي، الذي تيدؼ إلى مضاعفة الفائض الذي يذىب إل ،ؼ ىذهسياسة التقشّ 

لمتحجيـ ينبئ  الّرفاهض دولة ، إف تعرّ (2)يمتص ثروات، ومف ورائيا دماء المستضعفيف في األرض

، الذي جتماعياالتراجع صانعي القرارات السياسية عف توفير الضماف  ظؿّ بالخطر، خاصة في 

التكامؿ الكوكبي، فاألجدر إذف  ظؿّ اجة إلييا في ح، التي تتزايد الةجتماعيااليعتبر مف أىـ الحقوؽ 

، دوف االعتراض عمى الحاجة إلى اعتماد اصبلحات في دولة جتماعياالىو كفالة حؽ الضماف 

 (3).الّرفاه

                                                           
 .155نفس المرجع، صعبد العزيز ركح،  -(1)
 .235رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(2)
في ظؿ العولمة، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، االسكندرية،  محمد سعد أبو عامود، النظـ السياسية -(3)
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فجعمتيا ىباًء منثورا، ما عدا  لمدولة ةجتماعياالوبيذا تكوف العولمة قد أتت عمى الوظيفة 

، ذلؾ أف شرعّيتيابعض الوظائؼ الرمزية، التي تحفظ ماء وجو الدولة، وتبقي عمى قسط يسير مف 

ف كانت مجبرة عمى ىذا -األقرب إلى اإلنسانية،  ةجتماعياالى عف وظيفتيا الدولة التي تتخمّ  حتى وا 

المستمدة أصبل مف الشعب، والذي فقد ثقتو في  الّشرعيةىي بالنتيجة دولة بعيدة عف  -خميالتّ 

، وال بد مف اإلشارة الّشرعيةأفقدىا بذلؾ استمراريتيا ، فةجتماعياالحكومتو المتراجعة عف أدوارىا 

تتعمقاف بأفضمية العودة إلى  ،ىنا، إلى أف أنظمة الحكـ الحديثة باتت تواجو مشكمتيف أساسيتيف

ف ىناؾ تخّوؼ مف أف ينجـ عف تدخؿ الدولة في حياة مف عدمو، حيث أ دولةنظاـ تدَخؿ ال

المجتمع، نوع مف التراجع في المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، فتصبح بذلؾ السمطة 

فإف ىناؾ تخّوؼ  ، ومف جية ثانيةستبدادااللى حّد متمركزة، تمارس بنوع مف التسّمط الذي يصؿ إ

، وخمؽ ىّوة ةجتماعياالالنظاـ الميبرالي، إلى المساس بالفئات  ظؿّ مف يؤدي تراجع دور الدولة في 

وقد نتج عف ذلؾ، تشتت الفكر السياسي الحديث، بيف سيطرة نسؽ ، (1)بيف السمطة والشعب

سيتوجب البحث عف حّؿ بديؿ  مّماية، الّرفاىيميؿ لميبرالية، ونسيؽ سياسي يفّضؿ دولة  قتصاديا

المتباعدة، وقد توصؿ "ىا برماس" إلى أف الحؿ يمكف في توسيع مجاؿ  يستوعب ىذه المبتغيات

، وذلؾ عبر فكرة قتصاداالالمشاركة الشعبية، والتخمّص في الوقت نفسو مف نسقي السياسة و 

 (2).الديمقراطية التشاورية

وفي نياية الحديث عف تأثير العولمة عمى وظائؼ الدولة، يستوجب التأكيد عمى أف تغييرا 

، واألمنية، ةقتصادياال، عمى غرار الوظيفة السياسية، و األساسيةيا يا قد طاؿ وظائفجوىر 

، والثقافية، ومف المعموـ أف قيمة الدولة داخميا، ووزنيا في المجتمع الدولي، يقاس ةجتماعياالو 
                                                           

 .308عمي محمود المحمداوي، المرجع السابؽ، ص  -(1)
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 آداء داء ىذه الوظائؼ، فإذا كانت دولة العولمة قد تراجعت عفائفيا، ومدى التزاميا بأبحجـ وظ

 وضع يدؿ عمى دولة مسموبة اإلرادة، فإف ذلؾ ينذر بالخطر، ألف ىذا الالعديد مف مياميا وأدوارىا

مف طرؼ قوى فوقية، ال قدرة لمدولة الوطنية عمى مجابيتيا، أو االئتمار بغير أمرىا، األمر الذي 

 . ةفرضية انصيار الدولة القومية في الحكومة العالمي حُ يرج  

 :المخاطراحتواء وعاء الثاني: نحو اعتماد سياسة التكتالت:  فرعال

يعتبر انتياج سياسة التكتبلت، مف أبرز السبؿ التي انتيجتيا الدوؿ لمجابية اآلثار السمبية 

ساوئ العولمة، والتي األقؿ  تضّررا مف م المتقدمة، التي تعتبر في الواقع لمعولمة، خاصة الدوؿ

التي  ىذه الظاىرة، عمى عكس دوؿ الجنوبىو الطريؽ الّناجع الحتواء أف التكّتؿ  أدركت مبكرا

زاد مف عمؽ تأّثرىا  مّماوالسياسي،  قتصادياالتأّخرت كثيرا في اعتماد سياسات التكامؿ 

كخاصية مميزة –أف ظواىر التكتؿ والتجّمع واالندماج  ت غير المرغوبة لمعولمة، والواقعباالنعكاسا

فقط، بؿ تجاوزتو إلى عدة مستويات، فعمى الصعيد  قتصاديااللـ تقتصر عمى الجانب  -لمعولمة

وتركيز القّوة، وذلؾ في نطاؽ دائرة محدودة مف الدوؿ الكبرى،  لسياسي، حدث نوع جديد مف التكّتؿا

دة األمريكية بوصفيا القوة تفعيؿ عناصر ىذه القوة، مف خبلؿ اإلرادة المنفردة لمواليات المتح يتـّ و 

األعظـ، أو مف خبلؿ المنظمات الدولية، التي أصبحت تؤّثر في توجيو التفاعبلت السياسية، 

، كما حدث نوع مف التكّتؿ عمى المستوى (1)وعممية صنع القرار السياسي في معظـ دوؿ العالـ

جديدة، ذات طابع كوني، ليا مطالب وأفكار فيما يتعمؽ بالحفاظ  ةجتماعيابيف قوى  جتماعياال

عّبرت ىذه القوى عف نفسيا قد و عمى الحياة عمى المستوى الكوني، وحماية الحقوؽ والحريات، 

مف خبلؿ الجمعيات األىمية غير الحكومية، التي زاد نشاطيا داخؿ الدوؿ، وعمى المستوى  مؤسسيا

                                                           
 .98محمد سعد أبو عامود، النظـ السياسية...، المرجع السابؽ، ص -(1)
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عمى اعتبار أنيا األكثر انتشارا، واألنسب  ةقتصادياالعمى التكتبلت  ركز دراستنان، وس(1)العالمي

 خاصة. ةقتصادياالالحتواء آثار العولمة 

 العولمة: ظلّ في  ةقتصادياال: بروز التكتالت ىاألول ةر قالف

ـّ بيف مجموعة مف الدوؿ المتجانسةقتصادياالىو صيغة لمتكامؿ  التكّتؿ تاريخيا وثقافيا  ، تت

التكّتؿ  ، ويطمؽ عميو كذلؾمشتركة ةقتصادياوجغرافيا، وذلؾ لتحقيؽ مصمحة  اقتصادياوحضاريا و 

تقسيـ العمؿ، والتبادؿ التجاري مف بمداف المنطقة الجغرافية  يتـّ اإلقميمي، حيث  قتصادياال

في الرغبة في تحقيؽ نوٍع مف الحماية لممنتجات الوطنية تجاه  الغاية مف التكّتؿ تتجّمى، و (2)الواحدة

التجارية  فاقياتاالتّ العالـ الخارجي، مف خبلؿ فرض تعريفة موحدة، والتفاوض كعضو واحد حوؿ 

عبر تخفيض تكاليؼ االستيراد، وتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ  مية، مف أجؿ تخفيض تكمفة التنميةالعال

المختمفة، والمساعدة  ةقتصاديااللمموارد المتاحة، وتحسيف المناخ االستثماري، وتنسيؽ السياسات 

ىو الطريؽ  وحده قتصادياال، ذلؾ أف التكامؿ (3)ةقتصادياالعمى مواجية المشكبلت واألزمات 

كامؿ، كما أنو سبيؿ بيف الدوؿ التي دخمت في برنامج التّ  ةقتصادياالتوزيع المنافع  الموصؿ إلى

، واّتساع اإلنتاجيةينتج عنو زيادة  مّمالتحقيؽ االستفادة مف المزايا النسبية المتوفرة في كؿ دولة، 

تحقيؽ جممة مف  قتصادياال، ويترّتب عمى تحقيؽ التكامؿ (4)نطاؽ التبادؿ التجاري بيف الدوؿ

، وزيادة مستوى الّتشغيؿ واإلنتاج، وزيادة التجارة البينية، قتصادياال الّنموأبرزىا زيادة معدؿ  المنافع

مثؿ ستخداـ األبفعؿ الترتيبات التكاممية بيف الدوؿ المشتركة في التكّتؿ، إضافة إلى تحقيؽ اال
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، فالتكتبلت (1)ةاديقتصااليمك نيا مف تحقيؽ التنمية  مّمالمموارد المتوفرة في الدوؿ المتكاممة، 

 وقد بدأ االىتماـ بيذه التكتبلت ،قتصادياالتجد تعبيرىا الفكري في نظرية التكامؿ  إذف ةقتصادياال

وتوس ع ليشمؿ العديد مف مناطؽ العالـ، خاصة بعد  ىتماـد ىذا االلمية الثانية، وزابعد الحرب العا

 ماـاالنضأو  التكتبلت إنشاء، حيث ارتبط تنامي (2)بروز مفيوـ العولمة في نياية القرف العشريف

تسارع خطى العولمة، وما رافقيا مف عمميات اندماٍج، تزامنت مع عمميات تحرير التجارة إلييا ب

الدولية وتحرير حركة رؤوس األمواؿ عالميا، سواء عبر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، أو 

، سمة أساسية مف سمات درجٍة أصبحت ىذه الظاىرة ى، إلىقات رؤوس األمواؿ قصيرة المدتدفّ 

 ةقتصادياالإلى التكتبلت  ماـاالنضأو  إنشاءعمى  اإلقباؿ، وقد تزايد (3)المعولـ قتصادياالالنظاـ 

لشروط منظمة التجارة العالمية، الخاصة بتحرير  اميةبعد خضوع كؿ  مف الدوؿ المتطو رة، والنّ 

لى خضوع العديد مف الدوؿ النامية لشروط صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي التجارة، إضافة إ

، (4)الخاصة بإعادة جدولة الديوف، وما ترّتب عنيا مف التزاـٍ ببرامج الخصخصة والتكييؼ الييكمي

 إلى تعظيـ مصالح الدوؿ المتكّتمة، وزيادة التجارة الدولية البينية، لتحقيؽ قتصادياالوييدؼ التكّتؿ 

ـّ الوصوؿ إلى قّمة  ذا كانت أىـ (5)لشعوب تمؾ الّدوؿ ةقتصادياالية الّرفاىأكبر عائد ممكف، ث ، وا 

في األصؿ، تتمثؿ أساسا  ةقتصاديا، ىي أسباب ةقتصادياإلى تكتبلت  ماـاالنضأو  إنشاءأسباب 

االستثمار  الدولي، وتشجيعغبة في تحقيؽ التمّتع بوفرات اإلنتاج، وتحسيف معدؿ التبادؿ في الرّ 
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الدافع إلقامة مثؿ ىذه  ، فإف(1)ةقتصادياالواألجنبي المباشر، وخمؽ مناخ مبلئـ لمتنمية  الوطني

عندما أدرؾ القادة  ألولى في بعض الحاالت، مثمما حدثقد يكوف سياسيا بالدرجة ا التكتبلت

رب العالمية الثانية، األمر سبي لمواليات المتحدة األمريكية بعد نياية الحاألوروبيوف، تزايد الوزف النّ 

أوروبي لمواجية الواليات المتحدة  قتصادياؿ ي جعميـ يجمعوف عمى ضرورة إقامة تكتّ ذال

أصبح أكثر  -ةقتصادياالالتكتبلت  ظؿّ في –العالمي  قتصاداال، والجدير بالذكر أف (2)األمريكية

الذي  األوروبي حاداالتّ  وعمى رأسياديناميكية، بعد أف ضـّ أنماًطا ودرجات مختمفة مف التكّتبلت، 

ًرا لمتكتؿ  ألمريكا الشمالية، ورابطة اآلسياف،  قتصادياال، يميو التكّتؿ قتصاديااليمّثؿ نموذجا متطو 

مرورا بالحمؼ التجاري ألمريكا البلتينية، الذي يمثؿ درجة متوّسطة مف التكّتؿ التجاري والمالي، 

 (3).قتصادياالعربية، التي تأتي في أدَنى درجات التعاوف وصواًل إلى منطقة التجارة الحرة ال

ضُح مف حرص أف العولمة كانت دائًما حافزا لؤلقممة، وىو ما يتّ  ويرى العديد مف الباحثيف

عات تجمّ  إنشاء ، ويقصد باألقممة(4)عمى تدعيـ سياسات التكّتؿ والتكامؿ اإلقميمي الّدوؿ المتقدمة

قتصادي والعسكري، في شكؿ ِاتحادات تيدؼ لمجابية تحّديات االو  إقميمية، في المجاؿ السياسي

إّنما ىما ظاىرتاف متناقضتاف، فإف الواقع  ة واألقممةفإذا كاف البعض يفترض أف العولمالعولمة، 

تمّثؿ بعدا ميما في النظاـ العالمي الّناشئ في فترة العولمة، وال بد مف  مية األقاليـيؤكد أف تن

اشتداد  ظؿّ ، خاصة في (5)كمرحمة وسيطة وميد ئة في العبلقات بيف الدوؿ األقممةنحو  ّتجاهاال

المنافسة العالمية في العقد األخير مف القرف العشريف، حيث أصبح مف الصعب عمى الدوؿ أف 
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، والتي أصبحت مطمبا دوليا، فرضتو ةقتصاديافبدأت تتجّمع في كيانات  ة منفردةسفتدخؿ المنا

 ةقتصادياالعالمي، فسارعت الدوؿ نحو تشكيؿ تكتبلت  قتصاداال ومستمزمات ةصاديقتاالالعولمة 

راع بيف القوى  الصراع بيف القوى  محؿّ  ةقتصادياالاستعدادا لدخوؿ مرحمة جديدة، يحّؿ فييا الص 

النافتا( لحرة ألمريكا الشمالية )منطقة التجارة ا إنشاءفي  ، وتتمّثؿ أبرز ىذه التكّتبلت(1)العسكرية

فقد  القائمة حاليا، وفي شرؽ آسيا ةقتصادياالالذي يعتبر مف أىـ التكتبلت  األوروبي ّتحاداالو 

وّقعت دوؿ جنوب شرؽ آسيا اتفاقا لمتجارة الحّرة، عرؼ باسـ )اإلفتا(، إضافة إلى منتدى التعاوف 

فقد نشأت  والمنطقة العربية، أما في إفريقيا (APEC)لدوؿ شرؽ آسيا والمحيط اليادي  قتصادياال

سا(، السوؽ المشتركة لشرؽ وجنوب إفريقيا )الكومي ، لعّؿ مف أبرزىااإلقميمّيةمجموعة مف التكّتبلت 

 العالمية، وفي الببلد العربية ةقتصاديااللمواجية ما يحدث في البيئة  التي تسعى إلى تنسيؽ الجيود

كمجمس التعاوف  محاولة إقامة تجّمعات إقميميةثـ فإف التكّتؿ بدأ بالسوؽ العربية المشتركة، 

تيدؼ إلى  إلى تحقيؽ منطقة تجارة حرة عربيةواتحاد المغرب العربي، إضافة إلى السعي  الخميجي

 (2)تحقيؽ التحرير الكامؿ لمتجارة البينية العربية.

برضا  ب تغيير مفاىيـ السيادة المشتركةناجح، يتطم قتصادياإف الحديث عف تحقيؽ تكّتؿ 

الّدولة، وىو تنازؿ مف طرؼ جميع الدوؿ األعضاء، في مقابؿ النفع العائد عمى تمؾ الّدوؿ، 

والحقوؽ والمزايا التي تنشأ عف التكامؿ، وىذا ما عممت بو الدوؿ األوروبية، حيث غّمبت الصالح 

التكتبلت  عمى المفيوـ الّضيؽ لمسيادة، ويعّد ذلؾ مف أىـ األسباب التي حققت نجاح قتصادياال

 (3)األوروبية.
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 ل إقميمي عربي:: الحاجة إلى تكتّ ةالثاني ةر قالف

ىو مف أىـّ منافذ النجاة، وأبرز وسائؿ التصّدي  أصبح مؤكًدا أف التكامؿ والتكّتؿلقد 

ذا كانت الّدوؿ المتطّورة قد تفّطنت ليذا الحؿ  مبك َرا، فإف الدوؿ النامية في  لمخاطر العولمة، وا 

تنميتيا، وجعميا  عّطؿ عجمة مّما، (1)مؿ الجدّ حعمى م قتصادياالال تأخذ قضية التكامؿ  معظميا

حّدي الذي يواجو الدوؿ العربية اليوـ، ىو العمؿ فإف التّ  تتكّبد الخسائر وتتحّمؿ أوزار العولمة، لذلؾ

مف خبلؿ مدخؿ التنمية  ة، عف طريؽ إحياء المشروع العربي وتفعيموعمى إقامة تكتبلت فّعال

مف خبلؿ  التكامؿ، وتحقيؽ التكامؿ العربي التكاممية، أي تحقيؽ التنمية العربية مف خبلؿ

، وىو الحّؿ الوحيد لمّتخفيؼ مف شّدة وقع اآلثار السمبية لمعولمة، (2)مشروعات التنمية المشتركة

ا لفشميا في إقامة تكّتؿ عربي والتي تعتبر الدوؿ العربية مف أكثر دوؿ العالـ تأّثرا بيا، نظر 

دارية، قادرة عمى التعامؿ  ةقتصاديافاعؿ ومؤثر، وعجزىا عف إيجاد مؤسسات سياسية و  قتصاديا وا 

، وبو ةقتصادياال، فالتكّتؿ ىو بمثابة تأميف ضد مخاطر العولمة (3)مع تحّديات عصر العولمة

أو التقميؿ مف آثارىا السمبية، فدوؿ المنطقة  مف االستفادة مف مزاياىا، وتفاديتتمكف الدوؿ العربية 

فإف  ، بذلؾ(4)والسياسية والتقنية لدييا ةقتصادياالممزمة بتطوير عناصر القوة  -كمجموعة–العربية 

أصبح مسألة ضرورية، وعمى الكتمة العربية  نحو التماسؾإعادة مسارات حركة المجتمع العربي 

ات ّتجاىاال ظؿّ البرامج اإلنمائية التكاممية، خاصة في  إيبلء االىتماـ إلى صياغة وتوجيو حركة

 ، ونشير ىنا إلى أف البديؿ العربي التكاممي(5)بتأثيرات القوى الخارجية التفكيكية في المنطقة العربية
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ّنماال يعني الوحدة االندما عيؿ مؤسسات العمؿ ىو إشارة إلى إحياء وتف جية بيف األقطار العربية، وا 

الّناجمة عف العولمة  ةقتصادياال، مف أجؿ مواجية المخاطر (1)وتحديثيا المشترؾالعربي 

درء  الدوؿ لبلنضماـ إلى تكّتؿ إقميمي عادة ما يكوف اليدؼ مف ورائو، حيث أف لجوء ةقتصادياال

بمثابة التأميف، أو  في المستقبؿ، فيصبح التكّتؿ بذلؾالمخاطر التي قد تتعرض ليا )الدوؿ( 

ية، تتحمس يذىب البعض لمقوؿ بأف الدوؿ النام ضد األحداث غير المتوّقعة، ليذا الضماف

الخاسر  ستقبمية، يمكف أف تكوف تمؾ الدوؿبغية تجّنب أي حرب تجارية م لبلنضماـ إلى التكتبلت

كاف ىو الّدافع العتماد اتفاقية "النافتا"،  ، وفي ىذا اإلطار نسّجؿ أف ىذا التخّوؼ(2)األكبر فييا

كضماٍف لصادراتيا ضد رسوـ اإلغراؽ، والرسـو  مت كندا عمى إبراـ ىذه االتفاقيةيث أقدح

في حاؿ عدـ وجود ىذا  رضيا الواليات المتحدة األمريكيةالتعويضية، التي كاف مف الممكف أف تف

ضد السياسات الكندية في مجاؿ  ؾ يعتبر ضمانا لمواليات المّتحدةفإف ذل االتفاؽ، وفي المقابؿ

 (3)طاقة، والتي كانت تتعارض مع المصالح األمريكية.ال

لمّتصِدي لمخطر المحدؽ بو، خاصة إذا عممنا أنو مف  لوطف العربي ممـز اليـو بالتكّتؿإف ا

انتياج  -فيما يتعّمؽ بفرض آليات الييمنة عمى النظاـ العربي–أبرز مخاطر العولمة الجديدة 

فضي في لموطف العربي، بما يُ  ستراتيجيةاالة رسـ الخريطة سياسات "الفّؾ" و"إعادة التركيب"، إلعاد

وتيميش بعض البمداف  ة إلى تمزيقو إلى أقاليـ جغرافية ذات انتماءات خارجية، مع عزؿالنياي

أحد أبرز موروثات القرف العشريف، أّما  ت تفكيؾ الدولة القومية العربية، حيث تعتبر حاال(4)العربية
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ـّ وفقا لممصالح مرحمة إعادة تركيب  ، وتماشيا مع (1)لمدوؿ العظمى ةقتصادياالجغرافيتيا، فإنيا تت

تنامي تكويف االمبراطورية  ظؿّ الرأسمالي المعاصر، وذلؾ في  قتصادياالمتطمبات توّسع النظاـ 

أنو ليس في وسع أي دولة تأميف  ، التي أدركت قيادتيا(2)الرأسمالية الحديثة )الواليات المتحدة(

ف التوّسع خارج خارطتيا مف داخؿ حدودىا فقط، وأ ةقتصادياالجاتيا المتنامية مف الموارد احتيا

، ولّما كاف ىذا الّنوع مف التعبير مرفوًضا مف قبؿ إيديولوجيايقتضي أف يكوف التعبير عنو  السياسية

، (3)ح حتميةتصب واستبعاد المشاعر القومية الدولة القومية العربية المعاصرة، فإف مسألة التفكيؾ

وطمس ىويتو القومية،  والواضح ىو أف ىذه السياسة ترمي إلى تفتيت النظاـ العربي وتفكيكو

عمى المستوى السياسي  تْ ، حيث برزت ظاىرة التفتُّ (4)والقضاء عمى عقيدتو وأىدافو القومية العميا

والعرقّية داخؿ الدولة المعاصرة،  ات القومّية والطائفيةّتجاىاالالعولمة، في شكؿ تنامي  ظؿّ في 

قراءة  مر الذي يفرض عمى النظـ السياسيةمف أبرز مظاىر ىذه الظاىرة، األ ويعّد موضوع األقميات

، كما أف قياـ نظاـ إقميمي (5)جديدة لبيئتيا الداخمية، والّسعي إلى إيجاد أساليب جديدة لمتعامؿ معيا

رجية الدولية، العالمية، ىو أمٌر مقمؽ ومخيؼ لمقوى الخا ودوٌر مؤث ر في السياسة عربي لو مكانةٌ 

سرائيؿ، ذلؾ أف  خاصة الغربية منيا  قياـ ىذا النظاـ اإلقميمي العربي القويوعمى رأسيا أمريكا وا 

سينتج عنو خمؽ وحدة حقيقية، يمكف أف تيدـ أي  والثقافية ةقتصادياالالسياسية و و  ميةبمؤسساتو القو 

ت القوى الدولية تسعى إليقاؼ أي مسعى إلقامة نظاـ ظمّ  الوجود العربي، ليذاة لمّنيؿ مف محاول

                                                           
 .11سالـ توفيؽ الّنجفي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .12لمرجع، صسالـ توفيؽ الّنجفي، نفس ا -(2)
 .18سالـ توفيؽ الّنجفي، نفس المرجع، ص -(3)
 .90حمدي عبد الرحمف حسف، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .102محمد سعد أبو عامود، النظـ السياسية...، المرجع السابؽ، ص -(5)
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، وقد أخذت ىذه المحاوالت أشكاال متعددة، منيا محاولة ربط  أمف (1)إقميمي عربي قّوي ومؤّثر

واقتصادىا بأطراؼ دولية غير عربية، أو مف خبلؿ فرض أنظمة موالية ليا في  المنطقة العربية

ية، كما أف بعض الجيات الدولية قد أعمنت صراحة مواقفيا المعادية لمنظاـ اإلقميمي المنطقة العرب

العربي، شعورا منيا لما يمكف أف ينتج عمى تنشيطو وتفعيمو مف منزلة قوية، ترفع النظاـ العربي 

عمى  فإنو يستوجب ، بذلؾ(2)والسياسة العالمية اعمة والمؤّثرة في النظاـ الدوليإلى مكانة القوى الف

عادة رسـ السياسات الخاص األنظمة العربية ة بالحموؿ المقترحة ليا، فيـ مشكبلت النيضة، وا 

يساعد عمى  الذيالعربي،  قتصادياالفي سياؽ منظمة التكامؿ  واألكيد ىو أف ذلؾ ممكف التحقيؽ

الّدور  صياغة استراتيجيا عربية مقبولة لمواجية اآلثار السمبية لتيار العولمة الجديد، ذلؾ أف

عربية  ةقتصادياالمستقبمي لممنطقة العربية في النظاـ العالمي، مرىوف بمدى النجاح في إقامة سوؽ 

، وذلؾ مف خبلؿ تنمية وتفعيؿ (3)ومخاطرىا عمى التعامؿ مع تحّديات العولمة مشتركة، قادرة

يحمي األسواؽ العربية ومنتجاتيا مف  تنظيمي بيف الدوؿ العربية، في إطارٍ  ةقتصادياالالعبلقات 

خمؽ والدولية ب اإلقميمّيةالمنافسة الخارجية، ويؤىميا ألف تكوف قّوة مؤّثرة في التبادالت الخارجية 

العربية القائمة وتطويرىا، وجعميا تعمؿ  اإلقميمّيةإلى دعـ التكّتبلت  إضافةسوؽ عربية مشتركة، 

 قتصاديااليصبًحا أف تحقيؽ التكامؿ  ، وبيذا(4)بية الشاممةفي انسجاـ، مف أجؿ تحقيؽ الوحدة العر 

خاصة، ىو الحؿ الصحيح والمطموب عمى المدى الطويؿ، إذ بو تتقّمص حاجة الوطف العربي 

التّفاوض مف موقٍع بلمتبادؿ الدولي، وتتقّمص معو التّبعية ألمريكا والغرب، كما أنو يسمح لمعرب 

                                                           
ومستقبمية، دار ىومة محمد مجداف، موقع النظاـ اإلقميمي العربي ودوره في السياسات العالمية، دراسة تحميمية  -(1)

 .99، ص2014لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 .100محمد مجداف، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .98حمدي عبد الرحمف حسف، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .124-123محمد مجداف، نفس المرجع، ص، ص -(4)



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

112 
 

المصمحة العربية في مواجية الدولية، بما يحّقؽ  ةقتصادياال العبلقاتأقوى، وكذلؾ التأثير عمى 

 عف مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ الحديث أفإلى  ، ونشير ىنا(1)والجماعات الدولية القوى

ؿ عف جزء مف سيادتيا ز فاّنو يجب عمى كؿ دولة أف تتنا ىذا اإلطار السيادة، وفي إشكاليةيطرح 

الكفيؿ بمواجية  أف ذلؾ ىو الخيار العقبلني الرشيدلمؤسسات التكامؿ القومي العربي، عمى اعتبار 

 (2)السمبيات، والتحّديات التي تفرضيا العولمة.

 :سبيل التحول عن النظام الديكتاتوري :نتقاليةاال العدالة الثاني:  طمبالم

، ستبداداالنحو طمس مظاىر  ّتجاهاالمف أبرز مظاىر تأثر الجياز الحاكـ بالعولمة 

الذي يقتضي  ،محاولة التأسيس لنظـ أكثر ديمقراطية تماشيا مع مستمزمات النظاـ العالمي الجديدو 

اعتماد دعائـ الديمقراطية مف الناحية السياسية كنظاـ بديؿ عف الديكتاتورية، وقد ترافؽ ذلؾ مع 

المطالبة بإسقاط األنظمة الجائرة،  -خاصة في الدوؿ العربية–روز موجة مف االنتفاضات الشعبية ب

التي تمثؿ مرحمة انتقالية مف النظاـ غير القانوني إلى النظاـ  نتقاليةاالليظير بذلؾ مفيوـ العدالة 

انتقالية تميد القانوني، ذلؾ أف التحوؿ مف نظاـ ما إلى نظاـ نقيض لف يتحقؽ إاّل وفؽ مرحمة 

األزمة التي  ظؿّ في  نتقاؿاالإلرساء قواعد نظاـ جديد، غير أف استفياما كبيرا بات يطرح حوؿ ىذا 

 تعرفيا الديمقراطية الحديثة.      

 :المد الديمقراطي موجة أمام اتالديكتاتوري انيياراألول: فرع ال

فيو السمطة بيد حاكـٍ فرد،  الديكتاتورية مصطمح سياسي يوصؼ بو نظاـ الحكـ الذي تتَرّكز

يصؿ إلى السمطة عف طريؽ القوة، أو بطريؽ ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى تركيز السمطة، مف 

                                                           
 .128محمد مجداف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .98مرجع السابؽ، صحمدي عبد الرحماف حسف، ال -(2)
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ية، وفرض القرارات السياسية، خبلؿ السيطرة عمى السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائ

الحاكـ، أو معارضة سياسية داء أف تكوف ىناؾ رقابة حقيقية عمى أ ة، دوفجتماعيقتصادية، واالواال

، فالنظاـ الديكتاتوري، ىو نظاـ يقوـ عمى أساس االنفراد والتعّسؼ في مّمارسة (1)في المجتمع

السمطة، ذلؾ أّنو يتّمّيز بعدـ وجود تقسيـ لمسمطة، وقمع الجماعات والمؤسسات السياسية، 

 (2)ة التنافسية.جتماعيواال

توجب أوال التعريج عمى التعريؼ بيذا المفيوـ والتطرؽ سيالحديث عف تراجع الديكتاتوريات  إف

إلى أىـ أسسو، ذلؾ أف التطرؽ إلى األسس و المميزات يتضمف في فحواه الحديث عف أسباب 

 التراجع، والمقصود بذلؾ ىو أف الخصائص السمبية لمنظاـ الديكتاتوري ىي التي أسست النيياره.

يخضع فييا الحاكـ لمقانوف، ويكوف إلرادتو قوة القانوف، ىي التي ال إذف ة يستبداداالالحكومة ف

 النظاـ يتأسسو، (3) أو ىي القانوف ذاتو، الذي يجب أف يمتـز بو غيره، دوف أف يتقّيد ىو بو

دمج السمطات وتجميعيا بيف يدي الجياز التنفيذي، إضافة إلى تقييد الحريات  الديكتاتوري عمى

القامع لمحريات العامة، خاصة  مولي المطمؽالشّ  يستبداداالتورية تقوـ عمى الحكـ فالديكتاالعامة، 

، ويعني ذلؾ أف القوانيف التي (4)وحرية تكويف األحزاب ـواإلعبل والصحافة الرأيعبير عف ية التّ حرّ 

 ظاـ الديكتاتوري، ال تضمف الحريات العامة، وبذلؾ ال يمكف وصفياتصدرىا الدوؿ التي تطبؽ النّ 

                                                           
)1 - ( https: //www.marefa.org 
)2 - ( https://mawdoo3.com 
-carlos miguel herrera, stephane pinon, la democratie entre la multiplication des droit 
et contre-pouvoir sociaux, édition kimé, Paris, 2012, p14. 

-   Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, ibid, P14.       
 .226، ص2006ابراىيـ عبد العزيز شيحا، النظـ السياسية، والدوؿ والحكومات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  -(3)

)4( - Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, op.cit, P20.       

http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 الذي يفرض فيو الحاكـ سمطانو ىو ذلؾ الشكؿ مف الحكـ يستبداداالفالحكـ  ،(1)بأنيا دوؿ قانونية

وجود حريات عامة،  إمكانّيةوتعميماتو دوف التقّيد بقانوف، فيو نظاـ يتناقض تماما مع  ذ أوامرهنفّ وي

وقد يكوف نظاـ الحكـ  وقد عرؼ ىذا النظاـ تطبيقا لو في عصر الممكيات المطمقة في فرنسا،

عب، وأنو جاء لتحقيؽ الحاكـ قّوتو مف شخصو، مبّررا ذلؾ بأنو ُيمّثؿ الشّ  استمدّ ما  اإذ ديكتاتوريا

 حزب سياسيتحت غطاء تأييد  ستندا في ذلؾ إلى إجراء انتخابات واستفتاءات شعبيةالديمقراطية، م

اإلعبلـ  أو جماعة تعتنؽ مبادئ ومذىب الديكتاتور قصد تحقيؽ مصمحة خاصة، مستعمبل وسائؿ

تكف  إذا لـ ستبداداالكما أّف الحكومات ال تخرج عف وصؼ ، (2)دوف عيوبو والد عاية إلبراز مزاياه

 (3)تحت المراقبة الشديدة.

ىو مبدأ دمج السمطات، فإذا كاف النظاـ  يستبداداالولعّؿ أىـ عنصر يقوـ عميو النظاـ 

عمى عكس ذلؾ  سمطات الثبلث، فإف الديكتاتورية،الديمقراطي يقوـ أساسا عمى مبدأ الفصؿ بيف ال

الحاكـ، سواًء كاف رئيسا منتخبا أو ممكا، فيكوف ىو  وتركيز السمطات بيف يدي تتضمف دمج وجمع

وحدة الجية المسيطرة عمى ف العبرة في الّدمج بأ المشّرع والمنّفذ والقاضي، وجدير بالذكر ىنا

تتضمف تخصيص فصؿ لكؿ سمطة،  ىا، حيث أف العديد مف الدساتيرإقرار وليس بعدـ  السمطات

فتبدو بذلؾ دساتير ديمقراطية قائمة عمى أساس فصؿ واستقبللية السمطات، لكف تحميؿ مواد ىذه 

 مى كافة ىذه السمطات.الفصوؿ، يفضي إلى وجود جية واحدة تتولى السيطرة ع

                                                           
)1(- Chafik saïd, Les aspects récents du droit constitutionnel, Tunis 2005, P5. 

سعدى محمد الخطيب، الدولة القانونية وحقوؽ اإلنساف، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت   -
 .39-38، ص، ص2012

 .23، ص2014الديمقراطية ودولة القانوف، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بف حمودة ليمى،  -(2)
 .99، ص2012إيياب سيد، دعائـ الحكـ الرشيد، دار النيضة العربية، القاىرة -(3)
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 شكيؾ في قدرة الناس عقميا ونفسياكما يعكس فكر السمطوييف توّجيا نخبويا، يقوـ عمى التّ 

ؿ خطرا عمى الكثير مف القرارات بأنفسيـ، وأنو في حاؿ امتبلكيـ لمسمطة، فإف ذلؾ يشكّ  إّتخاذعمى 

خبة القادرة يحكموا، ألنيـ النّ المجتمع، لذلؾ فيـ يروف أف األشخاص المتميزيف، ىـ الذيف يجب أف 

ىو  يةستبداداالكاف الحكـ في النظـ  تأسيسا عمى ذلؾو ، (1)رسة السمطةمّماالقرارات و  إّتخاذعمى 

 أّدى، وال تحّقؽ سوى مصالح األقمية، األمر الذي قمية، التي ال تعّبر إال عف رأي األقميةحكـ األ

 القامعة لمحقوؽ والحريات، واليادرة لممصالح العامة.ة يستبداداالإلى ثورة الشعوب ضّد األنظمة 

ا بالنسبة وتنقسـ الديكتاتوريات إلى نوعيف، ديكتاتورية رأسمالية، وديكتاتورية اشتراكية، فأمّ 

لؤلولى، فيي تمؾ القائمة في البمداف المرتكزة عمى الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج الزراعية، أو 

ف التي يكوف فييا اإلنتاج فيي تمؾ القائمة في البمدا شتراكيةاالأّما الديكتاتوريات الصناعية، 

 والبوليس ف في األدوات السياسية المستعممة كوحدة الحزب والقمعويشترؾ كبل النوعيجماعيا، 

 (2).اإليديولوجيو  قتصادياالو  جتماعياالأما وجو الفرؽ بينيما فيكمف في السياؽ  وغيرىا،

البعض أف لمديكتاتورية ثبلث أنماط ىي: الديكتاتورية الفردية، والتي تتحّقؽ بتسّمط يضيؼ و 

، ويقصد بالمقومات في فرٍد عمى  مقّومات الدولة تسّمًطا مطمقا، معتمًدا عمى القوة العسكرية لمدولة

الجماعية، ّثؿ في الديكتاتورية يتمّ والشعب والحكـ، أّما النمط الثاني ف ىذا اإلطار األرض والثروة

باشتراؾ  ذج الثالثالّنمو والتي تتجّسد مف خبلؿ تسّمط جماعة عمى مقومات الدولة، بينما يتحّقؽ 

ذج موجود حاليا في الدوؿ الشرقية، وبعض الدوؿ الّنمو الفرد والمجتمع في صنع الديكتاتورية، وىذا 

فصؿ شخصية الحاكـ ة الحاكمة، عمى الّنامية، إذ يعمؿ الحاكـ الفرد، أو الحزب أو المجموع

                                                           
 . 39سعدى محمد الخطيب، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .21بف حمودة ليمى، المرجع السابؽ، ص -(2)
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ال يستطيع المجتمع أف  وذلؾ مف خبلؿ تقديس الحاكـ، وىنامتيازاتو عف طبيعة المجتمع، وصفتو وا

 (1)، وال يفّكر الحّكاـ في ترؾ الكراسي والعروش.جتماعياالينيض مف سباتو 

والتي ىي في ة الديكتاتورية، يستبداداالوجود العديد مف األنظمة  لقد أثبت واقع العالـ الحديث

وبورما، أو أنظمة بعض الدوؿ األكثر انفتاحا  لحزب الواحد مثؿ كوريا الشماليةمعظميا أنظمة ا

، ويستند تصنيؼ (2)تجاريا مثؿ الصيف، كما أف معظـ األنظمة الممكية العربية ىي أنظمة تسمطية

واستقبللية  اإلنساف مختمفة، مثؿ احتراـ حقوؽالديكتاتوريات في العالـ الحديث إلى مؤشرات  ءأسو 

قرارو  والصحافة، واحتراـ حرية المعتقد وحرية التعبير القضاء في ىذا اإلطار التعددية وغيرىا، و  ا 

إلى تند فيو الوحدة "مؤشر الديمقراطية"، وىو مؤشر تس ةقتصادياالستخبارات فقد أعّدت وحدة اال

 داء الحكومة والمشاركة السياسيةعناصر مختمفة مثؿ العممية االنتخابية والتعددية والحريات وأ

بمدا، واحتمت الجزائر الرتبة  167والثقافة السياسية، وقد اسُتْعِمَؿ ىذا المؤشر لقياس الديمقراطية في 

، كما نشرت منظمة "فريدـو (3)، حيث اعتبر ىذا التصنيؼ النظاـ الجزائري نظاما سمطوًيا130

، وذكر ىذا التقرير أف ما يفوؽ 2012العالـ سنة ىاوس" تقريرا عف أسوأ الدوؿ الديكتاتورية في 

ياتيـ المدنية،  %23مميار شخص، أي ما يعادؿ  1.6 مف سكاف العالـ يعانوف مف تقييد كبير لحر 

ومصادرة واسعة لحقوقيـ السياسية، ويواجيوف خطر السجف إذ ما مارسوا أبسط حقوقيـ، وقد 

ىي السعودية والسوداف وسوريا اتورية في العالـ، و كثر قمعا وديكتقمة الدوؿ األتصّدرت أربع دوؿ 

والصوماؿ، حيث تشيد مجتمعات تمؾ الدوؿ سيطرة كبيرة لمدولة عمى الحياة العامة، وتضييقا في 

                                                           
)1 - ( https: //ar.m.wikipedia.org>wiki 
)2 - ( https: //ar.m.wikipedia.org>wiki 
)3 - ( https: //ar.m.wikipedia.org>wiki 
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ر حظحّؽ األفراد في المجوء إلى القضاء، إذا ما ارتكبت أجيزة الدولة جرائـ ضّدىـ، باإلضافة إلى 

 (1)ات المستقّمة.المعارضة السياسية، وتيميش المؤسس

التي شغمت حّيًزا ىاما مف نشاط السمطة  فالديكتاتورية إذف ىي نوع مف أنظمة الحكـ

السياسية الحاكمة في العصر الحديث، وقد شممت بمدانا مختمفة، والزالت أحد الخيارات المفروضة 

إلى األمر  في بعض الدوؿ النامية بوجو خاص، وعادة ما تستند السمطة في النظاـ الديكتاتوري

 ترى الطريؽ إلى فإّنيا قد ال إلى النصوص، وفي حاؿ وجود النصوصتستند  مّماالواقع، أكثر 

 ستبداداالتكوف الديكتاتورية عبارة عف استبداد منّظـ، نشأ في أحضاف ظاىرة  التطبيؽ، وبيذا

 ةجتماعياالسياسي، وتزامف مع جممة مف المعطيات التي تحيط بالدولة، عمى غرار بروز أزمات 

داخمية، وبداية تطّمعات الطبقات المسيطرة عمى الحكـ نحو التوّسع خارج حدود  ةقتصادياو 

 (2)الدولة.

 ،عرؼ عصر العولمة تزايد المطالب الشعبية بإسقاط األنظمة الديكتاتورية واستبداليالقد 

حيث يشيد العصر الحديث تطورات فيما يتعمؽ بالحكـ الرشيد، والعبلقة اإلنسانية الّراقية بيف الحاكـ 

والمحكوـ، خاصة في الدوؿ التي أرست قواعد النظاـ الديمقراطي، والذي تجّسد في نظاـ قانوٍف 

المطالبة  ىو أف سبب ىذه ، واألكيد(3)وفي مواجية الخارج ممزـٍ لمدولة في مواجية محكومييا

، والتي مف (4)ستبدادالسمبية الوخيمة المترتبة عف اال ىو اآلثار عف األنظمة التسّمطيةبالتخّمي 

الذي يمّيز العديد مف األنظمة، خاصة العربية منيا، والذي ينعكس بصفة  أبرزىا عيب الفساد
                                                           

)1 - ( https: //www.sasapost.com>the-most-corrupt-countries-in-2014/ 
)2 - ( https: //www.marefa.org 
)3 - ( www.raya.com>Mob>GetPage 

، 2012كاوة الطالباني، لغة الحوار السياسي ودورىا في حّؿ األزمة السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة  -(
.132ص 4( 
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ينعكس سمبا  مّما، (1)وعدـ اإلنتاج إذ ينتج عنو اليأس والوىف والكسؿداء المواطف، مباشرة عمى أ

المركزية الشديدة التي يقـو  ظؿّ ، خاصة في (2)لممجتمع ةجتماعياالو  ةقتصادياالعمى المصالح 

يحوؿ بيف اإلنساف  ستبداداال، ذلؾ أف (3)داءاتوري، والتي ينتج عنيا تدىور األعمييا النظاـ الديكت

أسوء النتائج المترتبة عمى النظاـ ، كما أنو مف (4)والعطاء اإلبداع، ألف الحرية أساس اإلبداعو 

اتجاه أبناء المجتمع الرافضيف ليذا النظاـ إلى التفكير بأساليب عنيفة لمواجيتو،  وأخطرىا التسّمطي

، ويرى البعض أف (5)وارتكاب األعماؿ اإلرىابيةيفتح الباب أماـ العنؼ والعمؿ المسّمح  مّما

مازاؿ ف الّدمار الذي خّمفو ىذا النظاـ الدليؿ عمى ذلؾ، أالديكتاتورية تدّمر الببلد حتى بعد زواليا، و 

عمى غرار ليبيا وتونس ومصر والعراؽ، إذ تفرز  ،يأخذ حي ًزا واسعا في العديد مف البمداف العربية

الديكتاتورية مخمفات خطيرة، تتجّسد أساسا في إضعاؼ الشعور بالوطنية، فتنمو العصبية القبمية، 

 (6)فية.وتثور الصراعات الطائ

 :نتقاليةاال بروز مفيوم العدالة  :من الديكتاتورية إلى الديمقراطيةالثاني:  فرعال

ُو األنظمة الحاكمة نحو  مف أىـ مظاىر تأّثر البيئة الداخمية لمدوؿ بإفرازات العولمة، توجُّ

العالمية ، والذي يعتبر مفيوما قديما حديثا، ظير في أعقاب الحرب نتقاليةاالمبادئ العدالة  إقرار

الثانية، لكنو لـ يكف شائعا بالشكؿ الذي ىو عميو اليوـ، حيث ساىمت العولمة وما رافقيا مف انفتاح 

واسع لمحقوؽ والحريات، ومطالبتيا بإقامة أنظمة  إقرارإعبلمي في تنمية وعي الشعوب، ومطالبتيا ب
                                                           

)1 - ( www.raya.com>Mob>GetPage  
)2  -(  Riadh Bouriche, regard sur la politique, recueil d’articles ; édition El Almaia , 1er 
édition, Constantine 2012, P14. 
)3 - ( www.alkhaleej.ae>mob>detailed 
)4 - ( https: //annabaa.org>nba255>dictatwria 
)5 - ( https: //annabaa.org>nba255>dictatwria 
)6 - ( www.raya.com>Mob>GetPage 
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، فما كاف أماـ األجيزة الحاكمة سوى االستجابة ليذه المطالب، وكاف تكريس (1)حكـ ديمقراطية

إذ أف مشاىدة االنتياكات التي ترتكب في  ،ستجابةمف بيف أبرز مظاىر ىذه اال نتقاليةاالالعدالة 

دولة ما عبر وسائؿ اإلعبلـ، وفي كؿ أنحاء العالـ يجعؿ رّد الحكومة منتظًرا، كما أصبح في وسع 

والييئات نشر ىذه المعمومات عبر شبكة األنترنيت، مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لبلنتياكات  األفراد

 (2).واسعة النطاؽ أثناء الحروب والثورات في عدد مف دوؿ العالـ

عمى أنيا "مجموعة اآلليات واألساليب التي يستخدميا مجتمع ما  نتقاليةاالوتعّرؼ العدالة 

ة مف تاريخو، وعادة ما تنشأ ىذه الفترة بعد اندالع ثورة أو انتياء لتحقيؽ العدالة في فترة انتقالي

حرٍب، يترتب عنيا انتياء حقبة مف الحكـ السمطوي القمعي داخؿ الببلد، والمرور بمرحمٍة انتقالية 

نحو تحّوٍؿ ديمقراطي، فيي إذف فترة أو مرحمة ما بعد األزمات "الثورات"، ويقصد بيا العدالة التي 

مجتمعات مف حاالت الصراع، إلى حالة التوافؽ والسبلـ، وصوال إلى نظاـٍ ديمقراطي يمنع تنتقؿ بال

 (3)تجّدد الصراع".

بانتياكات حقوؽ اإلنساف، حيث يشير ىذا المفيـو  نتقاليةاالوكثيرا ما يرتبط مفيوـ العدالة 

ة، مف أجؿ معالجة إلى مجموع التدابير القضائية وغير القضائية، التي قامت بتطبيقيا دوؿ مختمف

ما ورثتو مف انتياكات حقوؽ اإلنساف، وتتضمف ىذه التدابير المبلحقات القضائية، ولجاف الحقيقة، 

وبرامج جبر الّضرر، وأشكاؿ متنوعة مف إصبلح المؤسسات، وىنا تستوجب اإلشارة إلى أف العدالة 

ّنما ىي مقاربة لتحقي نتقاليةاال نتقاؿ مف لة في فترات االؽ العداليست نوعا خاصا مف "العدالة"، وا 
                                                           

)1 - ( https: //m.hespress.com>orbites 
كماؿ عبد المطيؼ، العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة  - 

   .09، ص2014السياسات، الطبعة األولى، بيروت 
. 20عبد الّمطيؼ، المرجع السابؽ، ص كماؿ -( 2( 

-    https: //m.hespress.com>orbites 

)3 - ( https: //syrianvoices.wordpress.c>transitional-justicecivil-society-rol/ 
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أو قمع الّدولة، وذلؾ مف خبلؿ محاولة تحقيؽ المحاسبة والتعويض، حيث تتضمف العدالة  الّنزاع

، (1)اعترافا بحقوؽ الضحايا، وتدّعـ ثقة المدنييف في الجياز الحاكـ، وتقّوي سيادة القانوف نتقاليةاال

مف  نتقاؿاال، مثؿ نتقاليةاالميدية في كونيا ُتعَنى بالفترات عف العدالة التق نتقاليةاالوتختمؼ العدالة 

مف حكـ سياسي تسمطي إلى حالة الحكـ  نتقاؿاالحالة نزاع مسّمح داخمي إلى حالة السمـ، أو 

 (2).يمحمّ الديمقراطي، أو التحّرر مف احتبلؿ أجنبي باستعادة أو تأسيس حكـ 

يرتبط ارتباطا وثيقا بانتياكات حقوؽ اإلنساف، ولّما كانت  نتقاليةاالولما كاف مدلوؿ العدالة 

ىذه االنتياكات ال تؤثر عمى الضحايا المباشريف فَحسب، بؿ يمتد تأثيرىا إلى المجتمع ككؿ، فإنو 

مف واجب الدوؿ أف تضمف عدـ تكرار تمؾ االنتياكات، وذلؾ مف خبلؿ إصبلح المؤسسات التي 

فإف تكريس العدالة  ، وفي ىذا اإلطار(3)أو كانت عاجزة عف تفادييا كاف ليا يٌد في ىذه االنتياكات

، بدًءا بالمحاكمات وذلؾ وفقا لقواعد القانوف الدولي، اإلجراءاتجممة مف  إتباعيستوجب  نتقاليةاال

حيث تمتـز كؿ الدوؿ بالتحقيؽ في جرائـ حقوؽ اإلنساف، وفرض عقوبات عمى المسؤوليف عنيا، 

لحقيقة ىو أحد أىـ الخطوات الواجب القياـ بيا، ذلؾ أف المجتمعات التي كما أف البحث عف ا

تعيش مرحمة انتقالية عادة ما تطالب بكشؼ الحقيقة حوؿ طبيعة العنؼ واالنتياكات التي وقعت 

، وباإلضافة إلى (4)حكـ النظاـ السابؽ، وأشير طريقة الستجبلء الحقيقة ىي "لجنة الحقيقة" ظؿّ في 

الواسع النتياكات حقوؽ اإلنساف، أصبح يمـز عمى الحكومات ليس فقط التصّدي  نتشاراالفإف  ذلؾ

ليذه التجاوزات، بؿ أيضا ضماف حقوؽ الضحايا، وذلؾ عف طريؽ التعويض الذي يندرج ضمف 

                                                           
 .20كماؿ عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص-(1)
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مميار دوالر  1.6مثبل دفعت أكثر مف  تشيمينجد أف حكومة  ر، وفي ىذا اإلطارمفيوـ جبر الضر 

حية لمّناجيف "، وأرست برنامجا متخّصصا لمعناية الص  بينوشيض ضحايا نظاـ "كمعاش تقاعدي لبع

مف االنتياكات، وترافؽ ذلؾ مع اعتذار رسمي مف الرئيس، كما منحت الدولة المغربية تعويضات 

سنة مف االنتياكات واسعة النطاؽ، ويتضّمف ذلؾ تمويؿ المشاريع المقترحة مف  50عمى أكثر مف 

، وال يكتمؿ تجسيد (1)السياسيةية التي استُبِعدت في السابؽ عمدا مف برامج التنمية مّ محالمجتمعات ال

إال مف خبلؿ خطوة اإلصبلح المؤسسي، وذلؾ بغرض ضماف سبلمة، إنجاح  نتقاليةاالالعدالة 

وتعويض الضحايا، مع  حيث أنو ال يعقؿ أف تتـ المحاسبةلممجتمع الديمقراطي،  نتقاؿاالمسيرة 

اإلبقاء عمى نفس أعضاء المؤسسات التي توّرطت في ارتكاب الجرائـ، فقد يتطمب األمر إجراء 

تعديبلت ىيكمية عمى بعض المؤسسات ذات الصمة باالنتياكات، أو تطيير تمؾ المؤسسات مف 

ا يصبح واضحا أنو ، وبيذ(2)بعض العناصر التي ثبت توّرطيا في ارتكاب الجرائـ في النظـ السابقة

عمى كؿ دولة شيدت حدوث انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، وانتقمت مف مرحمة النظاـ 

ال  يستبداداال الديكتاتوري إلى مرحمة الحكـ الديمقراطي، أف تقوـ بمعالجة تمؾ االنتياكات، وا 

عرقمة األمف ، وغياب الثقة في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ةجتماعياسيؤدي ذلؾ إلى صراعات 

، ونشير ىنا إلى أف العديد مف الدوؿ التي شيدت انتياكات جسيمة لحقوؽ (3)واألىداؼ اإلنمائية

اعتمدت أسموب التدابير غير القضائية لتقّصي الحقائؽ، والتي كثيرا ما تأخذ  ،اإلنساف في الماضي

التي وقعت في شكؿ "لجاف تحقيؽ"، وىي لجاف تقوـ بتحقيقات رسمية في أنماط االنتياكات 

صبلح  يات بإجراء تعديبلت عمى القوانيفالماضي، وتصدر تقريرا يتضمف مجموعة مف التوص وا 
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وسيرليوف  إفريقياوجنوب  في جميورية الكونغو الديمقراطية وغواتيماال المؤسسات، مثمما حدث

 (1).والمغرب

في  نتقاليةااللقد عرؼ الربع األخير مف القرف العشريف تجارب ميمة في مجاؿ العدالة 

مختمؼ أنحاء العالـ، حيث بدأت التجربة في جنوب افريقيا في إطار التحضير لنياية التمييز 

العنصري، وأخذت شكؿ محاكمات شعبية، أطمؽ عمييا "لجاف الحقيقة والمصالحة"، وقد نجحت 

سنة  27 بعد 1990التجربة في البداية، وترتب عنيا إطبلؽ سراح الزعيـ "نيمسوف مانديبل" سنة 

قضاىا في السجف، لكف معظـ الجيود المبذولة لتحقيؽ المحاسبة عف الجرائـ المرتكبة خبلؿ حكـ 

، كما شيد األرجنتيف تجربة متميزة مف التحوؿ (2)التمييز العنصري باءت بالفشؿ فيما بعد

العالـ الثالث  ، والتي تعتبر تجربة رائدة بالنسبة لدوؿنتقاليةاالالديمقراطي وتطبيؽ مفيوـ العدالة 

وأمريكا البلتينية، حيث بدأت الدولة مرحمة جديدة مف المحاكمات الجادة والعادلة لمعسكرييف الذيف 

 ألؼ30ؿ تمت إدانتيـ مف خبلؿ لجاف التحقيؽ، وذلؾ بعد سنوات مف القمع، التي نتج عنيا تسجي

دفنيـ أو معرفة كيؼ  لشباف مف األرجنتيف، لـ يعط العسكر لذوييـ حتى الحؽ في اختفاءحالة 

 (3)قتموا.

يطرح نفسو بدرجات متفاوتة في السياقات الوطنية لبعض  نتقاليةاالوقد بدأ موضوع العدالة 

اع القرار ن  الدوؿ العربية، وقد تباينت صيغ طرحو، سواء في شكؿ دعوات رسمية لبعض صُ 

نياءالسياسي في شكؿ تثبيت السمـ المدني،  زاع المسمح، أو في صيغة دعوات رسمية ذات النّ  وا 

ح موضوع ، فقد ُطرِ (4)الديمقراطي عف طريؽ المصالحة الوطنية نتقاؿاالصمة بحاجيات تعزيز 
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قرارو بصفة مباشرة مف طرؼ ىيئات رسمية في إطار تثبيت السمـ المدني  نتقاليةاالالعدالة   ا 

، كما بدأ الموضوع يفرض نفسو في المصالحة الوطنية في كؿ مف الجزائر والسوداف والعراؽ

ولبناف  وموريتانياسياقات متصمة بتعزيز الديمقراطية، وتثبيت الوحدة الوطنية في كؿ مف البحريف 

 (1)واليمف.

، خاصة تمؾ الدوؿ التي نتقاليةاالإف العديد مف الدوؿ العربية بحاجة اليـو إلى تحقيؽ العدالة 

شيدت انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف مثؿ تونس ومصر وليبيا واليمف، فما يواجو ىذه الدوؿ بعد 

بيا التعامؿ مع االنتياكات  يتـّ ، والكيفية التي نتقاليةاالالثورات التي شيدتيا، ىو موضوع العدالة 

اطية تعددية يسودىا االستقرار وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ انتقاٍؿ سممي لمرحمة ديمقر  ،الجسيمة

 (2)السياسي.

نصاؼ والمصالحة كمثاؿ جدير تبرز تجربة المغرب مف خبلؿ ىيئة اإل وفي ىذا اإلطار

ير، خاصة وأف ىذه التجربة قد ارتبطت بتوفّر إرادة سياسية تعّد بمثابة أرضية لئلصبلحات بالتقد

يرى البعض أّف ما يمّيز التجربة المغربية التي انخرط فييا المغرب منذ تسعينات القرف العشريف، و 

تحقيؽ ىذه العدالة مف  إمكانّيةىو عنصر المشروعية، وىو ما أثبت  نتقاليةاالفي مجاؿ العدالة 

في المغرب، إلى  نتقاليةاالداخؿ السمطة وبإشراؾ المعارضة، ويرجع أصؿ تطبيؽ العدالة 

، حيث 1999إلى  1956الفترة الممتدة مف وذلؾ خبلؿ ياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، االنت

عرفت الببلد أصنافا متعددة مف االنتياكات، مثؿ االختفاء القسري، واالعتقاؿ التعسفي، وانتزاع 

 (3)الممتمكات وغيرىا.

                                                           
)1 - ( https: //marefa.org 
)2 - ( https: //m.hespress.com>orbites 
)3 - ( https: //marefa.org 
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، نتقاليةاالكما عرفت بعض البمداف العربية، المعروفة بدوؿ الربيع العربي تجارب لمعدالة 

رت التجربة في بدايتيا بسبب ، وقد تعثّ 2011أعقاب ثورة جانفي  صر فيمحيث طرحت الفكرة في 

إصرار الشعب عمى محاكمة رموز النظاـ السابؽ، وعزليـ عف الحياة السياسية، بينما كاف ىذا 

المطمب يتعارض مع ارتباط المجمس العسكري الحاكـ مع النظاـ، والذي يعتبر في الواقع جزًءا ال 

ثورة التونسية دور في امتطاء مركب التحوؿ الديمقراطي، واعتماد مبادئ ، وقد كاف لم(1)يتجّزأ عنو

، غير أف تطبيؽ ىذه المبادئ كاف أمرا مستعصًيا بسبب عدـ قدرة الحكومة عمى نتقاليةاالالعدالة 

تعويضيـ بغيرىـ  إمكانّيةالنظاـ السابؽ، لعدـ  ظؿّ التخّمي عّمف كانوا يشغموف وظائؼ رئيسية في 

ات مكتسبة في مجاالت عمميـ، وىو نفس ما تواجيو الحكومة الّميبية، حيث لـ تجد ممف ليـ خبر 

النظاـ السابؽ لتسيير شؤوف الدولة، لذلؾ، فإنيا  ظؿّ وظائؼ في  فًرا مف االستعانة بمف شغموام

حبلؿ مصالحة وطنية لتحقيؽ انتقاؿ ديمقراطي نتقاليةاالبحاجة إلى تطبيؽ قواعد العدالة  ، وا 

 (2)مظاىر النظاـ الشمولي.وتجاوز 

 الفرع الثالث: أزمة الديمقراطية الحديثة:

نقصد بالديمقراطية الحديثة في ىذا اإلطار، الديمقراطية في ثوبيا الغربي، أو ما يعرؼ 

ذج األكثر اعتمادا في العالـ الحديث، خاصة بعد الّنمو بالديمقراطية الغربية، عمى اعتبار أنيا 

والسياسية، وقد توّلدت  ةقتصادياالانييار المعسكر الشرقي، وسيطرة المذىب الميبرالي عمى الساحة 

الديمقراطية الميبرالية، عف الخميط الناتج عف المزج بيف األفكار الديمقراطية واألفكار الميبرالية، 

ذج الّنمو ، ويقودنا الحديث عف ىذا (3)رض نفسو في العصر الحديثوأصبحت نموذجا ديمقراطيا ف

                                                           
)1 - ( https: //aljomhuria.wordpress.com 
)2 - ( https: //aljomhuria.wordpress.com 

 .95ص 2013-2012القياس القانوني لمديمقراطية، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، فتحي زراري،  -(3)
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إلى التطرؽ إلى ما أصبح يعرؼ بالديمقراطية الميبرالية الجديدة، وىي مذىب الواليات المتحدة 

، فالديمقراطية 2001األمريكية، الذي أصبحت تفرضو عمى العالـ كّمو، خاصة بعد أحداث سبتمبر 

تراه أمريكا ديمقراطيا، وما تراه أمريكا ديمقراطيا ىو ما يحقؽ مصمحتيا، ، ىي ما ّتجاهاالوفؽ ىذا 

أّما ما عدا ذلؾ، فبل مجاؿ لمحديث عف مبادئ ديمقراطية واجبة التطبيؽ وفقا لقواعد القانوف 

 ستبداداالالدولي، أي أف ما ال يحق ؽ المصمحة األمريكية، يصبح مجاال حي ا، لمكشؼ عف مظاىر 

 الخفية.

جية  ظيور العولمة إلى إنتاج صراع في عممية التطبيؽ الديمقراطي مف جية، ومف أّدىلقد 

، ففي مجاؿ (1)وزادت حّدة الصراع السياسي والعسكري في العالـ أخرى، كثرت انتياكات الحقوؽ

حقوؽ اإلنساف مثبل، والتي تعّد مف أىـ ركائز الحكـ الديمقراطي، قفزت أمريكا فوؽ كؿ قواعد 

الدولي في ىذا المجاؿ، واضعة نصب أعينيا، قاعدة واحدة فقط تتحّرؾ وفقا ليا، ىي قاعدة القانوف 

المصمحة، حيث أصبحت الواليات المتحدة ترى في قواعد القانوف الدولي عائقا أماـ نزعتيا 

 واالمبريالية، وأخذت تخالؼ وتخرؽ قواعد قانونية أساسية في القانوف الدولي، كانت قد اإلمبراطورية

فقد عكفت عمى وضع قواعد  ي وضعيا مف قبؿ، بؿ وأكثر مف ذلؾصادقت عمييا، وشاركت ف

، مفاده أف القانوف الدولي ما  قانونية داخمية تطبقيا في العبلقات الدولية، انطبلقا مف اعتقاٍد جاـز

 الّشرعيةاء ىو إاّل امتداد لقانونيا الداخمي، وىي في ىذا السياؽ، تجّر األمـ المتحدة نفسيا إلى إضف

 (2)عمى ىذا السموؾ.

لـ تتواَف أمريكا في مخالفة بعض المبادئ المعترؼ بيا، عمى غرار مبدأ السيادة، وحؽ 

في الشؤوف الداخمية، وذلؾ مف خبلؿ  التدّخؿالشعوب في تقرير مصيرىا، وخرؽ مبدأ عدـ 
                                                           

أحمد ڤوراية، ثقافة الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في الفكر النفسي االجتماعي والسياسي، ديواف المطبوعات  -(1)
 .203، ص2012الجامعية، الجزائر 

 .51يف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، صاألم-(2)
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خميج األولى، وىو بمناسبة حرب ال 1991ألسباب إنسانية منذ  التدّخؿاستحداث مبدأ الحؽ في 

ّنما عمى القوة، وعمى مصمحة  تدّخؿ يمّس بالسيادة، وغير مؤسس عمى القانوف وحقوؽ اإلنساف، وا 

أثر خطير، ىو عولمة  التدّخؿ، وقد ترّتب عمى ىذا الحؽ في التدّخؿرسة مّماالدوؿ التي تستطيع 

 (1)البلأمف.

ولي في استعماؿ لقواعد القانوف الدإضافة إلى ذلؾ، فقد تجّسد تجاوز الواليات المتحدة 

والممنوعة دوليا، مثؿ القنابؿ االنشطارية، واليورانيوـ المخّفؼ، وذلؾ في حربي  األسمحة المحّرمة

لزاـ  الخميج األولى والثانية، كما شرعت في سّف قوانيف داخمية لتطبيقيا عمى المستوى الدولي، وا 

مف أبرز ىذه القوانيف الداخمية، التي أثارت ضّجة في الدوؿ واألفراد باحتراميا وتطبيقيا، ولعّؿ 

-، وقانوف أماتو1996العالـ، وخاصة في أوروبا، قانوف "ىممس وبورتف، الصادر في مارس 

، بمعاقبة األجانب ةقتصادياال، والمذيف يتضمناف فرض العولمة 1996كيندي، الصادر في أوت 

في أي مكاف مف العالـ لمقوانيف األمريكية في والشركات األجنبية، في حاؿ ارتكابيا لمخالفات 

، وقد أدت ىذه القوانيف بالذات بالباحثيف إلى القوؿ بأف أمريكا تحّولت إلى مشر ع قتصادياالالمجاؿ 

كما تعتبر أمريكا نفسيا حالة استثنائية، معفية مف تطبيؽ قواعد القانوف ، (2)كوني بإرادتيا المنفردة"

ودىا، ومف تطبيؽ اتفاقية "كيوتو" لحماية طبقة األوزوف، فيي ترى نفسيا الدولي اإلنساني عمى جن

 (3)صاحبة حّؽ امتياز في إطار النظاـ الدولي الجديد.

إف فرض الديمقراطية الجديدة عمى دوؿ العالـ، خاصة الدوؿ المتخم فة، قد وّلد نوًعا مف 

حيث أف الديمقراطية الن اشئة في بيئة االعتراض، والعداء، المفضي في حاالت كثيرة إلى اإلرىاب، 

                                                           
 .52األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .54-52األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، نفس المرجع، ص، ص -(2)
 .173محمد ڤجالي، المرجع السابؽ، ص -(3)
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ما، ال يمكف تعميميا عف طريؽ الغصب عمى شعوب دوًؿ، ليا خصوصياتيا التاريخية 

ذج الديمقراطي تعاني مف التنازع بيف عالمية الّنمو فإف مكانة  والثقافية، لذلؾ ةجتماعياالو 

خصوصية، بؿ إف تجاوز القشرة الخارجية الديمقراطية كمفيوـ مجرد، والن سبية التاريخية المتعم قة بال

لواقع الديمقراطية في المجتمعات الغربية، يكشؼ نسبية التطبيؽ الديمقراطي، سواء داخؿ الدولة 

الواحدة، أو بيف الدوؿ الغربية نفسيا، وكذلؾ في عبلقاتيا مع باقي دوؿ العالـ، لذلؾ، فإف نشر 

يو صمويؿ ىنتنغتوف، يواجو مصاعب تتعمؽ بالجوانب الديمقراطية خارج الدوؿ الغربية، الذي دعا إل

، ومفاد ذلؾ، ىو أف (1)، ولعبة القوى الكبرى، واختبلؼ المرجعيات الثقافية والدينيةةجتماعياال

مفيوـ الديمقراطية العالمية، ىو أيضا مفيوـ ذو أبعاد قيمية واضحة، وىو ما يطرح كؿ إشكاليات 

مثؿ كؿ المفاىيـ التي أضحت مقترنة بصفة العالمية، الخصوصية والعالمية، مثمو في ذلؾ، 

 (2) وغيرىا.... قتصاداالكاألخبلؽ، والقيـ و 

فالعالـ اليوـ إذف، يعرؼ بروز مفيوـ الديمقراطية العالمية، والُمَمث مة بالدائرة التي تحمؿ كؿ 

الدوائر تقاطعات الداخمي والخارجي، وتعب ر عف مرحمة جديدة مف تطور ىذه التقاطعات في 

الغربية، حيث تزايد اىتماـ عمماء نظرية العبلقات الدولية، بأبعاد العبلقة بيف الداخمي والخارجي منذ 

آثار نياية الحرب الباردة، والعولمة، وتداعيات  ظؿّ الثمانينات، وتكّرس ىذا االىتماـ أكثر في 

ربية ىو أمر غير ممكف عمميا ىو أف تعميـ تطبيؽ الديمقراطية الغ ، واألكيد(3)الحادي عشر سبتمبر

أف ىذه الديمقراطية مبنّية عمى أسس ومبادئ  ذلؾ إلى سببيف رئيسييف، أوليما بصفة مطمقة، ومردّ 

وقيـ تصمح لبيئة الغرب، وتختمؼ في العديد مف النقاط عف خصوصيات دوؿ كثيرة، عمى غرار 
                                                           

 .230قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(1)
مصطفى، الديمقراطية العالمية مف منظورات غربية، ونحو منظور حضاري إسبلمي في العبلقات نادية  -(2)

 .14، ص2011الدولية، مركز الحضارة لمدراسات السياسية، القاىرة 
 .8-7نادية مصطفى، نفس المرجع، ص، ص -(3)
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ىذه الديمقراطية، المرتكزة عمى الدوؿ اإلسبلمية واألسيوية، أّما السبب الثاني، فيكمف في ىدؼ 

المصمحة الغربية الضي قة، والتي ال يراد مف ورائيا خير الشعوب األخرى مف غير الغرب وأمريكا، 

النظاـ العالمي الجديد، ىي وسيمة لتحقيؽ أىداؼ القطب األوحد،  ظؿّ فالديمقراطية الكونية في 

في الشؤوف الداخمية بحجة حماية حقوؽ اإلنساف، وطمس مبلمح  التدّخؿوالمتمث مة في الييمنة، و 

 (1)ثقافة الدوؿ والشعوب.

لقد أصبحت الديمقراطية الغربية تواجو اليوـ انتقادات كثيرة، حيث يرى البعض أنيا تحمؿ 

بيف طياتيا جرثومة فنائيا، والتي تجعؿ مف ىذه الديمقراطية عمميا، وىًما مف أوىاـ العصر 

ي ديمقراطية تتناقض مع نفسيا، ويظير ىذا التّناقض في األساس الذي تقوـ عميو، الحديث، في

 مّماوىو الحرية الفردية، وذلؾ بالنظر إلى أف السيادة والقوة تتمركز بيف يدي السمطة التنفيذية، 

، ذلؾ أف حرية الفرد تنتيي عند حدود سمطة السمطة، فالسبب (2)يترتب عنو تبلشي السيادة الفردية

لبارز إذف ألزمة الديمقراطية الميبرالية الغربية، ىو ترجيح الكفة لصالح السمطة التنفيذية، وتضخيـ ا

فإف  الفصؿ بيف السمطات نظرًيا، بذلؾ دورىا عمى حساب توازف السمطات، األمر الذي جعؿ مبدأ

ب باقي السمطة التنفيذية في الدولة الميبرالية، تّتجو نحو أف تصبح القوة الكبرى عمى حسا

ذج الّنمو والّتي تعّد ميًدا لمرقابة عمى دستورية القوانيف، نجد أف  ، ففي فرنسا مثبل(3)السمطات

في إضعاؼ البرلماف، مف  1958الفرنسي متفّرٌد في ىذا المجاؿ، ويرجع ذلؾ إلى رغبة دستور 

لفقو ينظر ح الكفة لصالح السمطة التنفيذية، األمر الذي جعؿ اجية تراقبو، وترج إنشاءخبلؿ 

لممجمس الدستوري الفرنسي، عمى أنو ذو طبيعة سياسية ال قضائية، خاصة وأّنو يمارس رقابة قبمية 

                                                           
 .241لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص -(1)
اإلنساف بيف مطرقة اإلرىاب وسنداف الغرب، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  حقوؽحسنيف المحمدي بوادي،  -(2)

 .101، ص2004
 .92-91حسنيف المحمدي بوادي، نفس المرجع، ص، ص -(3)
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عمى القوانيف، غير أف تطّور دور المجمس الدستوري الفرنسي كحامي لمحريات، جعؿ الفوارؽ بينو 

 (1)وبيف المحاكـ األوروبية تتقمص، دوف أف تختفي تماما.

بيف الديمقراطية والديكتاتورية،  الفيصؿ ىو ،القائـ عمى التوازف بيف السمطاتإف مبدأ الفصؿ 

فإذا كانت الميبرالية الغربية تتجو نحو تكريس تفوؽ السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات، فإف 

 استفياما كبيرا بات يطرح حوؿ مستقبؿ ىذه الديمقراطية؟

مة الديمقراطية"، ففي المجتمعيف الفرنسي لقد أصبحت الديمقراطية الغربية تتخّبط في "أز 

واألمريكي مثبل، كشؼ "دوتوكفيؿ" منذ القرف الماضي عف البعد الذي بمغو إفراغ الديمقراطية مف 

متثالية لدى الشعب األمريكي، حيث يقوؿ في كتابو العاـ، وفرض االبالتبلعب بالرأي  محتواىا،

تكاد تنعدـ فيو استقبللية الروح، ويسوده قميؿ مف الّنقاش، "إنني ال أجد بمدا  "الديمقراطية األمريكية":

 (2)مثؿ الواليات المتحدة".

إف جذور أزمة الديمقراطية الغربية ضاربة في القدـ، فقد عّبر الكاتب المعارض "ىنري ديفيد 

، قائبل "ليس ىناؾ ضرورة لوجود قانوف يمّكف الدولة مف السيطرة عمى الصحافة، 1848ثورو" منذ 

د وصؿ المجتمع ولو بشكؿ غير معمف، إلى اتفاؽ بالمواضيع التي يمكف أف تعب ر عنيا لق

الصحافة، واختيار ميدانيا، وعزؿ كؿ مف يخترؽ ىذا االتفاؽ، فبل يتجّرأ واحد مف ألؼ أف يعّبر 

عف شيء آخر"، ويضيؼ "نعوـ تشومسكي"، أنو ليس في وسع واحد مف ألؼ التفكير خارج الُمَفك ِر 

، إلى ىذه الدرجة أصبح النظاـ يمارس سمطتو عمى التفكير، وقد بدت ىذه السيطرة واضحة (3)فيو

في القرف العشريف، إذ أدركت شخصيات ميمة، وباحثوف كبار في العموـ السياسية، والعبلقات 

 العامة المتنامية، أنو مف الضروري التأكيد عمى أف الشعب الرافع لصوتو، ال يقوؿ إاّل ما يجب أف
                                                           

 .160فتحي زراري، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .242قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(2)
 قاسـ عجاج، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(3)
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يقاؿ، وبالشكؿ المناسب، إضافة إلى كؿ ىذا، فإف الّنظـ الديمقراطية الغربية الحديثة، ورغـ وجود 

ما يعرؼ بالمجتمع المدني، تعّد مف أكثر األنظمة السياسية بوليسية في العالـ، حيث أصبحت 

توّسع الشبكات االلكترونية  ظؿّ تطرح بشّدة إشكالية الحريات الفردية، وانتياؾ المجاؿ الخاص، في 

في المؤسسات العامة، كما طرح بعض المتخصصيف الغربييف في عمـ اإلعبلـ، وعمـ النفس مفيـو 

تنامي تقنيات الّتسويؽ واإلشيار، وبالتالي فإف اإلنساف سيفقد  ظؿّ "اإلنساف المبرمج"، خاصة في 

 (1)حؽ اختيار األفكار والمنتجات والخدمات.

المظاىر التي زادت مف تأـز الديمقراطية الغربية، ىو االعتماد عمى الّثراء ولعّؿ مف أخطر 

المادي كوسيمة لموصوؿ إلى السمطة، حيث يرى موريس دوفيرجي "أف المؤسسات الديمقراطية ذات 

الرأسمالية، إذ ترتكز عمى الممكية الخاصة لوسائؿ  ةقتصادياالالطابع الّميبرالي تعمؿ وفؽ الُبنى 

نما أيضا عف اإلنتاج،  فالسمطة السياسية وفؽ ىذا النظاـ، ال تنبثؽ فقط عف العممية االنتخابية، وا 

طريؽ الّثراء المادي، فالرأسماليوف يقبموف بالديمقراطية، بشرط أاّل تتعارض مع مصالحيـ 

 (2).ةقتصادياال

لخاصة لقد تحّوؿ العمؿ السياسي إلى تجارة، وصناعة، يحّركيا األثرياء أصحاب المصالح ا

بذلؾ احتكار الفعؿ االنتخابي، حيث تؤكد وقائع رصدىا  يتـّ رفقة المحترفيف مف رجاؿ السياسة، ل

داء السياسي، مدى التداخؿ الكبير بيف المصالح لمركز الوطني األمريكي لسبلمة األباحثوف في ا

ؾ مائة واثنا ، ىنا1979الخاصة، وبيف مسؤولي اإلدارات المختمفة في الحكومة األمريكية، "فمنذ 

عشر عضوا سابقا في الكونغرس األمريكي، حّولوا لحسابيـ الخاص، حوالي عشر مبلييف ونصؼ 

مميوف دوالر مف األمواؿ التي لـ تنفؽ في حمبلتيـ االنتخابية، وكانت قد ُجمعت لذلؾ الغرض، 
                                                           

 .243قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(1)
التحوؿ الديمقراطي والتماسؾ االجتماعي، سمسمة أعماؿ الممتقيات، مخبر عمـ االجتماع  صالح بف نوار، -(2)

 .31، ص2010االتصاؿ لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة، 
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وف ، تبّيف أف نصؼ رؤساء األحزاب السياسية كاف لدييـ تضارب مصالح، ويستمم1977ومنذ 

مبالغ مالية مف شركات كبرى ومكاتب قانونية ومصادر أخرى"، وقد ترّتب عمى ىذا الوضع، بروز 

الحالي لدى المواطف األمريكي، فانخفضت  كّميامظاىر عدـ االىتماـ، وخيبة األمؿ في السياسة بش

 (1)نسبة المشاركة في االنتخابات.

وقد اعتمد باراؾ أوباما في حممتو االنتخابية، التي تعتبر حممة القرف الواحد والعشريف ببل 

منازع، عمى االستثمار في األنترنيت، والذي كاف واضحا مف خبلؿ الّدعـ المادي الكبير الذي 

مميوف دوالر لمنافسو ماؾ كيف،  350مميوف دوالر، مقابؿ  750حضي بو في حممتو، حيث جمع 

ؿ ىذا الدعـ في تبرعات صغيرة مف فئات متعددة مف المجتمع، خبلفا لمحمبلت االنتخابية وتمثّ 

األخرى، التي عادة ما تستند إلى كبار أصحاب رؤوس األمواؿ، لتحصيؿ مساىمات مالية كبيرة، 

فيكوف أوباما بذلؾ، قد ضرب عصفوريف بحجر واحد، فمف جية، حصؿ عمى الّدعـ المالي 

ثانية، ضمف وفاء متبرعيو الصغار، الذيف يعّدوف بالمبلييف، والذيف يمثموف نسبة  المرجو، ومف جية

، وفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى الدور الذي أصبحت تمعبو (2)معتبرة مف الييئة الناخبة

أرباحا  تذرُّ األنترنيت في جمع الماؿ، عف طريؽ ما يسمى بالحمبلت االنتخابية اإللكترونية، التي 

عمى المرشحيف، إذ أنيا تمثؿ مصادر لدعـ الميزانية، وليس مصادر لمصرؼ، مف خبلؿ  طائمة

التبرعات اإللكترونية، حيث تمكف مرش ح الحزب الجميوري "جورج بوش"، في االنتخابات الرئاسية 

مبلييف دوالر عف طريؽ التبرع اإللكتروني، بينما قّدرت الميزانية التي  6، مف جمع 2004لسنة 

                                                           
 .246-245قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص، ص-(1)
جديد لمممارسة الديمقراطية، مثاؿ الحممة االنتخابية لػ "باراؾ أوباما" و"عبد العزيز طاير مفيدة، األنترنيت فضاء  -(2)

بوتفميقة"، )االّتصاؿ السياسي في الجزائر(، سمسمة أعماؿ الممتقيات، مخبر عمـ اجتماع اإلّتصاؿ لمبحث والترجمة، 
 .117، ص2010الجزائر 
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، وبذلؾ فقد أصبحت (1)إلعداد حمبلت التبرع عمى شبكة األنترنيت بمميوف دوالر فقط خصصيا

االنتخابات الّتي تعتبر عماد الديمقراطية، مصدر ثراء لممرشحيف، مف خبلؿ األمواؿ التي يتحصموف 

عمييا مف كبار أصحاب رؤوس الماؿ، والذيف بالتأكيد يستفيدوف مف مزايا مقابؿ ىذا العطاء 

ومف خبلؿ التبرعات اإللكترونية، التي تعتبر وسيمة مستحدثة لتحصيؿ أمواؿ الحممة  السخي،

 االنتخابية، وزيادة الّثراء.

وفي وجو آخر مف أوجو تأـز الديمقراطية الغربية، تبرز قضية الّتعارض بيف العدالة 

، حيث يّدعي النظاـ الميبرالي أنو نظرية معيارية، نابعة مف تصور ةقتصادياال، والفعالية ةجتماعياال

لمعدالة، قائـ عمى الحّؽ التعاقدي الذي يضمف الحرية، ومنو، فإف المفترض أف تعمؿ الّسوؽ نظريا 

عمى ضماف شفافية المعمومات، وتكافؤ الفرص، في حيف  أف األسواؽ في الواقع تعيد إنتاج 

مؤسسات واألفراد، األمر الذي يقود إلى خمؽ ىّوة كبيرة بيف العدالة االمتيازات التفصيمية لم

بيف الدوؿ، حيث  إضافة إلى تكريس البلعدالة والبلمساواة ،(2)ةقتصادياالوالفعالية  ةجتماعياال

تسعى قوى الييمنة إلى إضعاؼ دور األمـ المتحدة في معالجة القضايا والمشاكؿ التي ترى فييا 

انعكاسات سمبية عمى الميبرالية، وفي مقابؿ ذلؾ ُيبَلَحظ تْعظيـ دور المؤسسات المالّية الدولية، 

الميبرالية والرأسمالية، وىي ومنظمة التجارة العالمية، ألنيا مؤسسات تمعب دورا ميما في ترسيخ 

مؤسسات تنتيج البلعدالة والبلمساواة، رغـ أنيما ركائز الديمقراطية، األمر الذي يؤكد انتفاء 

 (3)العولمة. ظؿّ الديمقراطية في 

                                                           
نجاح، الحمبلت االنتخابية اإللكترونية، )االّتصاؿ السياسي في الجزائر(، سمسمة أعماؿ الممتقيات،  بواليوشات -(1)

 .129، ص2010مخبر عمـ اجتماع االّتصاؿ لمبحث والترجمة، الجزائر 
 .139عبد العزيز ركح، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .06لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص -(3)
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قوسيف أو أدنى مف السقوط في الياوية، بسبب  قابلقد أصبحت الديمقراطية الغربية 

رسات المفضية إلى البلديمقراطية، ففي فرنسا مّماوغيرىا مف الالتجاوزات والتحايؿ، وقمع الحريات، 

لوؾ ميمونشف، وىو أحد قياديي الحزب االشتراكي الفرنسي عف أزمة الديمقراطية، -يتحدث جاف

وأزمة اليسار، وانسداد آفاؽ التغيير داخؿ المجتمع الفرنسي، قائبل عمى لساف الناخبيف الفرنسييف: 

االنتخاب، إذا كاف اليدؼ منو ىو معرفة مف سيحكـ إدارة ال تتغير أىدافيا، "ماذا يفيد الّذىاب إلى 

، إذا كانت الرأسمالية ىي الّنمط الوحيد المعترؼ بو، لماذا نناضؿ إذا كنا شتراكيةااللماذا ُييتـ ب

حتى ال  ةجتماعياالممزميف بالخضوع الحتراـ التوازنات الكبرى، وعدـ تغيير أي شيء في اليياكؿ 

 (1)تتزعزع".

لـ تكف أبدا مف أولويات السياسة األمريكية في المنطقة العربية في  إف قضية الديمقراطية

واشنطف حافؿ بدعـ النظـ  ِسِجؿ  سبتمبر، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فإف  11مرحمة ما قبؿ أحداث 

الّتعامؿ مع نظـ غير ة، وذلؾ ألسباب عديدة، لعّؿ مف أبرزىا، سيولة يستبداداالالتسمطية و 

مة بالمصالح األمريكية في مجاؿ الّنفط وصفقات  ديمقراطية، والّرغبة في تمرير القرارات ذات الص 

األسمحة، باإلضافة إلى تخّوؼ اإلدارة األمريكية مف احتماؿ أف تؤدي الديمقراطية الحقيقية إلى 

ي الجزائر في مطمع تسعينات وصوؿ حركات إسبلمية إلى السمطة، عمى غرار ما كاد أف يحدث ف

لغاء االنتخابات، ووقؼ المسار الديمقراطي، األمر الذي يؤكد  القرف العشريف، لوال تدخؿ الجيش، وا 

، (2)أزمة المصداقية التي تعاني منيا الس ياسة األمريكية َحياَؿ قضية الديمقراطية في الوطف العربي

ديمقراطية، أخذت األوساط السياسية واألكاديمية وفي سياؽ مغاير، يدؿ عمى التّناقض في تطبيؽ ال

األمريكية، تؤكد عمى ضرورة تطبيؽ الديمقراطية في المنطقة العربية، عمى اعتبار أف سياسات 
                                                           

 .247لمرجع السابؽ، صقاسـ عجاج، ا-(1)
 .150حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية المرجع السابؽ، ص -(2)
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ة في الشرؽ األوسط، ىي المسؤولة عف خمؽ بيئة مبلئمة لتفريخ يستبداداالرسات النظـ مّماو 

ـّ، فإف تحقيؽ اإلرىابييف والمتطرفيف اإلسبلمييف، الذيف يول وف العداء لمغرب وأمريكا، ومف ث

، (1)الديمقراطية ىو المدخؿ األساسي لمحاصرة جماعات الّتطرؼ والعنؼ واإلرىاب وتجفيؼ منابعيا

األمريكي نحو تطبيؽ الديمقراطية مف عدمو، يتناسب وجوًدا، وعدًما مع المصمحة  جاهاالتّ ف

منطقة ما، يعيؽ مصالح أمريكا، فإنو ال اعتراض عمى األمريكية، فإذا كاف تطبيؽ الديمقراطية في 

والتسّمط، أّما إذا كاف ىذا األخير، يفضي إلى تيديد أمف واستقرار، وبالنتيجة  ستبداداالإرساء أسس 

مصمحة أمريكا، فإف  الديمقراطية تصبح مطمبا ضروريا ال تراجع عنو، فأمريكا تسعى إلى تحقيؽ 

 (2)النظـ )العربية( التي تمّرر ىذه المصالح.مصالحيا، وبالتالي، فيي تحمي 

 : المفاىيم الحديثة المحيطة بأنظمة الحكم:لثانيالمبحث ا

إف اختيار نظاـ الحكـ في الدولة الذي ىو موضوع سياسي قانوني في أصمو، يستند إلى 

إلى أف العوامؿ  شتى المجاالت، وتجدر اإلشارة ىنافي و جممة مف المعطيات الداخمية والخارجية، 

الميبرالية ف، أكثر مف العوامؿ الداخمية عتباراالؤخذ بعيف العولمة، أصبحت تُ  ظؿّ الخارجية في 

، والحكـ الراشد وشعارات الديمقراطيةوالنظاـ العالمي الجديد الجديدة القائمة عمى الييمنة األمريكية، 

 ال يمكف تجاىميا لحظة إرساء أسس نظاـ الحكـ في الدولة. مفاىيـ كّمياوحقوؽ اإلنساف، 

 :نياية التاريخ أم صراع الحضارات المطمب األول: الميبرالية الجديدة:

 ّتحاداالانييار  أّدىعصر العولمة، حيث  المفاىيـ السائدة في تعتبر الميبرالية الجديدة مف أىـ

عمى العالـ، الذي أصبح يبدو وكأنو ممكية أمريكية  السوفييتي إلى سيطرة الواليات المتحدة األمريكية

                                                           
 .145حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوالمؿ الخارجية،  المرجع السابؽ، ص -(1)
 .45، ص2012سبلمة كيمة، االنتفاضات العربية، الصراع الطبقي وممكنات التغيير، دار فضاءات، األردف  -(2)
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ف كانت  افيي تتصّرؼخاصة،  أمريكا كما تشاء، دوف أدنى معارضة حتى مف أقوى الدوؿ، وحتى وا 

بالمركز األمريكي، وقد  ىناؾ معارضة، فإنيا ستكوف أمرا عارضا، لف يترتب عنو أي أثر يمّس 

، (1)فكر الميبرالي الجديد ىو النظاـ الجوىري لمعولمةاعتبر الباحث مصطفى عبد اهلل الكفري أف ال

فإذا كانت الميبرالية الجديدة ىي منيج أمريكا، فإف ذلؾ يعني "عولمة" الفكر األمريكي، حيث تسعى 

ة العالمية عمى المنيج الميبرالي، وىو ما عبر عنو المفّكر الواليات المتحدة إلى إضفاء صف

يتحدث  واإلنساف األخير"، وفي مقابؿ ذلؾفي كتابو المشيور "نياية التاريخ  األمريكي فوكاياما

 مفن ًدا بذلؾ فكرة نياية التاريخ.المفّكر ىانتنغتوف عف تصاعد الصراع بيف الحضارات، 

 :العالم الحديث ةإيديولوجي :الفرع األول: الميبرالية الجديدة

لمفيوـ الميبرالية التقميدي، حيث أف ىذه األخيرة  االحقً  ر مفيوـ الميبرالية الجديدة تطوًرايعتب

سياسي، لعب دورا رئيسيا في ظيور وتطور الرأسمالية - قتصادياوتيار فكري  ىي ايديولوجيا

حده و  وؽمفادىا أف السّ  ،وسياسي، وتتمحور الميبرالية حوؿ فكرة أساسية جتماعياو  قتصادياكنظاـ 

والخدمات، وتوفير االستثمار والتنمية، فحرية السوؽ ىي ضماف  مف شأنو تأميف توزيع الثروات

وجدت في البمداف الغربية في القرف السابع عشر، وتقـو عمى  اإيديولوجيىي و ، (2)التقّدـ والتطور

تمجيد الفرد، واعتباره محور النظاـ السياسي، وما الجماعة وفؽ ىذا المذىب، إاّل تنظيـ يتيح لمفرد 

ا ديولوجية التحررية، أمّ يالرأسمالية الحرة، واإلو رسة حقوقو، ويطمؽ عمييا كذلؾ: المذىب الفردي، مّما

ىذا المذىب، فإنيا تكاد تنحصر في توفير األمف الخارجي والداخمي، وتحقيؽ  ظؿّ وظيفة الدولة في 
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الفكر الميبرالي إلى ، وقد قّسـ البعض (1)رستيـ لنشاطاتيـمّماالعدالة، وكفالة حماية األفراد أثناء 

يبرالية الكبلسيكية يبرالية الكبلسيكية، والتي تتمحور حوؿ الفردية، والمّ أربعة ىي: المّ  مراحؿ تطور  

الذي يربط الحاكـ بالمواطنيف، فتكوف بذلؾ  جتماعياالالراديكالية، والتي تتضمف معنى العقد 

يبرالية الحديثة، والتي برزت بعد الحرب المواطنة وضعية مفضمة تكفؿ لمفرد بعض الحقوؽ، والمّ 

، بؿ امتدت إلى قتصر عمى الحقوؽ المدنية والسياسية، ولـ تقتصاداالالعالمية الثانية، وتعتمد عمى 

يبرالية الجديدة، وىي ليبرالية وأخيرا المّ  ،"ةجتماعياالية الّرفاىتحت شعار "دولة  ةجتماعياالالحقوؽ 

 (2).متحدة األمريكيةاليميف المتشدد في الواليات ال

ينادي بالحرية المطمقة في  ىي الحرية لغة، أّما اصطبلحا فيي مذىب رأسمالي والميبرالية

والسياسي، ولّما كانت الحرية ال ترتبط إاّل بالفرد، فإف ىذا األخير ىو المحور  قتصادياالالميدانيف 

 (3).الرئيسي لميبرالية

كثر، وأرست أدت السوفييتي وتجسّ  ّتحاداالفي أعقاب انييار  الّميبرالية الجديدة وقد ظيرت

، وتعني ذلؾ الفكر الحّر، الخالي مف الصراع 2001سبتمبر 11قواعدىا بإحكاـ، بعد أحداث 

ي، أي محمّ التقميدي بيف الشرؽ والغرب، وىي تعمؿ عمى إضفاء الطابع العالمي عمى كؿ ما ىو 

، فالعولمة، ومف ورائيا الواليات المتحدة، قد ذىبت في (4)مع فكرة العالمية إدماج الفكرة القومية

 ةقتصاديا، حممت في طياتيا تأثيرات ةقتصادياإلى توظيؼ عدة آليات  العالمي قتصاداالمجاؿ 

ليات، وقد أخذت الواليات أيضا، وتعتبر الميبرالية الجديدة مف أبرز ىذه اآل ةجتماعياو  وسياسية

                                                           
 .182ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(1)
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، إاّل أف إقتصادييج، الذي ىو في جوىره ترّوج ليذا النّ  والمؤسسات الدولية الغربي لعالـاو  المتحدة

في تقميص دور ووظيفة الدولة، بؿ  عمى وجو الخصوصواضحة، وقد تجّمت  آثاره السياسية خاصة

لغاؤه في بعض المياديف الذي  ،ىي فكر الواليات المتحدة األمريكية يبرالية الجديدة إذف، فالمّ (1)وا 

الرأسمالية، لكف وفؽ منظور  اعتماد فيثؿ ىذا الفكر يتمّ و، و وفرضو عمى العالـ كمّ  ترغب في نشره

تتمثؿ في  ا، مع إضافات أخرىقتصادياىو المنظور األمريكي، أي اعتماد المذىب الفردي  واحد

الّدولي،  قتصادياالالدولية، التي تعتبر مركز النظاـ  ةقتصادياالالسيطرة األمريكية عمى المؤسسات 

 الييمنة األمريكية المطمقة عمى ىذه المؤسسات، ومف خبلليا عمى إلىحيث سبؽ وأف أشرنا 

منا إلى أف حصة مساىمة أمريكا في توصّ  إذات الداخمية لمدوؿ، قتصاداالالدولي، وعمى  قتصاداال

لى أف مّ المالية المي ـ في ىذه المؤسسةقد الدولي، منحت ليا سمطة التحكّ صندوؽ النّ  دوؿ الة، وا 

جارة العالمية، عمييا أف تعّدؿ قوانينيا وفؽ قواعد إلى منظمة التّ  ماـاالنضأو الراغبة في  ،مةنضّ المُ 

بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية، حيث أف المنظمة ىي مف  مر ليس سّيافومبادئ المنظمة، واأل

الدولي بيد أمريكا،  قتصاداالتكوف مفاتيح  دىا وفؽ القانوف األمريكي، وبذلؾتقوـ بتكييؼ قواع

تستعمميا كيفما تشاء، ووقت ما تشاء، ويرى أحد الباحثيف أف المحاور األساسية لمنيوليبرالية تتجّسد 

في ثبلثة نقاط أساسية ىي: تحرير أسعار جميع السمع سواًء المنتجات أو الخدمات، والتي كانت 

وسياسية، غير أف تيار الميبرالية الجديدة جرؼ  ةجتماعيابعد نضاالت  ،دىا الحكومات سابقاتحدّ 

يـ والصحة والنقؿ، ومف حتى الخدمات العامة كالتعمو  ،ىذه المكتسبات، حيث شمؿ تحرير األسعار

فإف النيوليبرالية تتجّسد مف خبلؿ تكريس الخصخصة، وىي "عممية نقؿ ممكية مؤسسات  جية ثانية
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قطاع العاـ إلى الخاص"، األمر الذي عادة ما يستمـز إجراء مف ال ،إنتاج بعض السمع والخدمات

 (1)تعديبلت دستورية.

مف خبللو الميبرالية الجديدة، ىو إعادة النظر في دور الدولة، مف  تتجّمىولعّؿ أىـ محور 

مو ، عف طريؽ تخفيض ما تقدّ ةقتصادياالو  ةجتماعياالخبلؿ إلغاء دور الحكومات في المجاالت 

عانات لممواطنيف والمؤسسات اإلنتاجيةالدولة  في إطار ما يعرؼ بالحماية  ،مف مساعدات وا 

 (2).ةجتماعياال

وتنطمؽ الرؤية األمريكية لميبرالية الجديدة في منظورىا الحضاري، مف منطمؽ أف الحضارة 

فييا قافية، وما عمى المجتمعات األخرى بما ذج األصمي لمحداثة الثّ الّنمو األمريكية ىي بمثابة 

ذج، كما أف صراع العالـ الجديد في األلفية الثالثة لف يكوف الّنمو بيذا  قتداءاالسوى  ،الغربية

ا، بؿ سيكوف ثقافيا وحضاريا، أّما الرؤية السياسية األمريكية لمفكر الميبرالي قتصادياإيديولوجيا أو 

ف خبلؿ نظرة أحادية عالمية الجديد، فتنطمؽ مف زاوية تكريس إعادة ىيكمة النظاـ الدولي الجديد، م

القائـ عمى محاولة إبقاء الييمنة األمريكية عمى العالـ ألطوؿ  ،فكر الواليات المتحدة األمريكية ىي

عادة تشكيؿ النّ  اشى مع يتمّ بما  ظاـ األمني العالميفترة ممكنة، ومنع ظيور قوة عظمى منافسة، وا 

الجديدة، التي ال  الكثيروف عف مساوئ الميبراليةيتحدث وبناًء عمى ذلؾ  (3).المصالح األمريكية

" رئيس جناروالعدالة، وفي ىذا الشأف يقوؿ الدكتور "راووؿ مارؾ  تحقؽ المساواة

الميبرالي  قتصادياال"إف العولمة بمشروعيا السياسي و  :لمناىضة العولمة "ATTAC"مجموعة َ 
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ؽ العدالة المطموبة ىذا المشروع ال يحقّ ىـ"، ويرجع سبب ذلؾ إلى أف ي الناس وتضرّ قِ شْ تُ  ،الجديد

 (1).مف طرؼ الشعوب

 لية واألمركة، وتعني ىذه األخيرةباإلمبريا بط الحديث عف الميبرالية الجديدةوعادة ما يرت

عمى شؤوف العالـ في مجاالت  ،أسمالية الغربية، وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكيةسيطرة الر 

و أمريكا نحو تعميـ نموذجيا الرأسمالي واالجتماع، وىي تعبير عف توجّ  والثقافة والسياسة قتصاداال

فإف نمط العولمة الحالي، ىو نمط أمريكي، األمر  عالـ، خاصة الدوؿ العربية، وبذلؾفي كؿ دوؿ ال

"عبلقات قوة ، وتشير اإلمبريالية إلى (2)بالبعض إلى تعريؼ العولمة عمى أنيا األمركة أّدىالذي 

 ة عمى عدـ تساوي ىذه الجماعات، مف حيث امتبلكيا لمصادر القوةبيف الجماعات والدوؿ، مبنيّ 

أف "اإلمبريالية" ىي أعمى مراحؿ الرأسمالية، بينما يرى المفكر  لينيفالمكانة"، ويرى ومف حيث 

مف الباحثيف مف ال  وىناؾ ،"أف العولمة ىي أعمى مراحؿ اإلمبريالية" عبد اإللو بمقزيزالمغربي 

يفضؿ مصطمح "اإلمبريالية"، ويتحدثوف عف "إمبراطورية" تتجاىؿ كؿ العالـ، وتّتسـ بالييمنة الفوقية 

 (3).لمواليات المتحدة األمريكية عمى حساب منافسييا

ى ذلؾ واحد، فإف مؤد   واًء استعممنا مصطمح اإلمبريالية أو اإلمبراطورية أو الرأسماليةوس

الييمنة األمريكية كثابت غير قابؿ لمتغيير، عمى األقؿ في الفترة الراىنة، التي بمغت حيث ترتسـ 

يا، وعمى حّد تعبير وزيرة الخارجية األمريكية السابقة "مادليف كا عمى العالـ أوجّ فييا سيطرة أمري

 nation »فإف أمريكا ىي الدولة التي ال غنى عنيا، وىي "األمة الضرورة"  ،"أولبرايت
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indispensable » ، مف قبؿ، حيث اعتبر "أف المؤسسات  ياماو فوكوىو نفس ما عّبر عنو

ف ىذه األخيرة ىي التي تقود العولمة، فإف طور المنطقي لقوى السوؽ، وألتعّبر عف التّ  ،األمريكية

فإف اإلمبريالية ىي رديؼ السيطرة  ، وبذلؾ(1)أمركة العالـ سترافؽ العولمة في شكؿ حتمي"

بط مفاىيـ اإلمبريالية واألمركة والعولمة في تناسؽ تالعولمة، حيث أصبحت تر  ظؿّ األمريكية في 

ورؤى أمريكية، فاإلمبريالية  ومقاييس معايير وترابط وثيؽ جعؿ خريطة العالـ الحديث ُترسـ وفؽ

خاصة في اإليقاع بمف  تتجّمى عميقة يةوفخّ ياسة استقطابية، دعاوية، إغرائية األمريكية تمتمؾ س

موف خطرا عمييا، وتحويؿ ضحايا إلى مجرميف ضد التاريخ، وتحويؿ القانوف والعقبلنية إلى يشك  

 (2).البلقانوف والبلعقبلنية

زؿ معاني الييمنة والديمقراطية وحقوؽ تباختصار فحوى الميبرالية الجديدة، التي تخىذا ىو 

 .والمصمحة األمريكية كمرادؼ لمعولمة ،اإلنساف واألمركة

 اختالف لمّرؤى: نياية التاريخ وصدام الحضارات: بين الفرع الثاني:

ميما في بنية البيئة الحديثة ؿ جزًءا مف أبرز المفاىيـ السائدة في العصر الحديث، والتي تمثّ 

وع ىذيف المفيوميف وصداـ الحضارات، وقد اعتبر الباحثوف شي اية التاريخألنظمة الحكـ، مفاىيـ ني

انتصار الميبرالية الديمقراطية،  "يامافوكو "فارقة غريبة، ففي الوقت الذي أعمف فيو م في وقت متراىف

                                                           
 .45رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
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ظروؼ تميزت بظيور بوادر  ظؿّ في  ،الثقافات"عمى غيرىا مف العقائد، تزايد الحديث عف "صراع 

 (1).صراعات قومية ودينية في مختمؼ مناطؽ العالـ

 ونياية التاريخ: الفقرة األولى: فوكوياما

مف أبرز  ، وتعتبر ىذه الفكرةا"اإليديولوجي"نياية التاريخ" بالضرورة "نياية  مقولة تتضمف

السوفييتي، ويعتبر المفكر األمريكي  ّتحاداالبعد انييار  س عمييا خطاب العولمةاألفكار التي تأسّ 

، ذكر فيو أف 1989مف أوائؿ المبشريف بنياية التاريخ، وذلؾ في مقاؿ نشره سنة  فوكوياما ابانيالي

يائي ألي حكـ لئلنسانية"، و"الشكؿ النّ  اإليديولوجيطور الديمقراطية الميبرالية تمثؿ "خاتمة التّ 

ب داؿ الكبير الذي أثاره ىذا المقاؿ في أوساط المفكريف، قاـ فوكوياما بتأليؼ كتاإنساني"، ونظرا لمج

 (2).األخير" واإلنسافبعنواف "نياية التاريخ  1993حوؿ ىذا الموضوع، نشر سنة 

ات، والتي اإليديولوجيلفكرة نياية عصر  وبذلؾ يعتبر فرنسيس فوكوياما مف أبرز المنّظريف

، (3)تحكمو إيديولوجيا واحدة، ومف لوف واحد، توىـ الناس بأف العالـ واحدتعني أف العالـ أصبحت 

يبرالي، يعني انتصار الفكر المّ  ية، حيث أف سقوط الفكر االشتراكيىي فكر الواليات المتحدة األمريك

، حيث تسعى الواليات 2001يبرالي الجديد، خاصة بعد أحداث سبتمبر ر إلى الفكر المّ والذي تطوّ 

ووطني،  يمحمّ األمريكية جاىدة إلى إضفاء الصبغة العالمية األمريكية عمى كؿ ما ىو  المتحدة

تعيؽ عجمة التقدـ،  إلى مجّرد حواجز رجعية ؿ اليوية والثقافة الوطنية والعادات والمعتقداتلتتحوّ 
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القوؿ جو جانب مف الفقو السياسي إلى حيث يتّ  ،ؾ بالتحديد ما يعّبر عنو منطؽ "نياية التاريخ"لذو 

 ماركسية كإيديولوجية، حتى ولو بقيعمى إثر تفّوؽ الميبرالية، وموت ال ببموغ الغرب نياية التاريخ

ىي القيـ التي يقوـ عمييا النظاـ الدولي  ،البعض يؤمف بيا، وأف الرأسمالية والديمقراطية والميبرالية

فإّنو لف يكوف في وسع أي  وبذلؾ، عنيا فاعالد  الجديد، وىي قيـ ترمز ليا أمريكا، وتممؾ وحدىا قوة 

ظر عف النّ  والقيـ الحضارية الغربية، بغض   يبراليةدولة خارج دائرة الغرب أف تتطّور، إاّل إذا تبّنت المّ 

 (1).والثقافي تراثيا الحضاري

التاريخ" ليست جديدة، بؿ كاف ماركس أشير مف بّشر بيا، حيف أشار نياية "فكرة أف  والواقع

التي ستقّدـ حموال نيائية لكؿ  ،التطور التاريخي لف يكتمؿ إاّل بتحقيؽ المرحمة الشيوعيةإلى أف 

 (2).التناقضات السابقة

والرأسمالية صراعا تاريخيا، غير مرتبط بالمرحمة األخيرة  شتراكيةراع بيف االيعتبر الص   لذلؾ

تبرىا طريقا أمثؿ لخير البشرية، المتعمقة بالحرب الباردة، فإذا كاف ماركس قد مّجد الشيوعية، واع

وتولي الواليات المتحدة  ،ومنتيى اإلنسانية، فإف نياية الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الشرقي

لمرحمة جديدة في تاريخ البشرية، ىي مرحمة  فوكوياماس حسب األمريكية قيادة العالـ، قد أسّ 

يبرالية خيارا أخيرا ال غنى لمعالـ عنو، وىو انتصار الرأسمالية، ونياية التاريخ عند فكرة اعتبار الم  

ية، والتقدـ، والتطور، والعدالة، وتتضمف فكرة نياية التاريخ عولمة، أو توحيد الّرفاىسبيؿ حياة 

 (3)لديمقراطية.اإلنسانية ضمف الميبرالية ا
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لوحيد ىي التطّمع السياسي ا "مف أّف "الديمقراطية الميبرالية فوكوياماتنطمؽ فكرة حيث 

ؿ وثقافات مختمفة في كؿ أنحاء الكرة األرضية، وىكذا فيي تشك   المتماسؾ، الذي يربط مناطؽ

تمثؿ  ،ات"اإليديولوجيلئلنسانية، وعميو يمكف الجـز بأف مقولة "نياية  اإليديولوجيخاتمة التطور 

الدوؿ التي تنتمي  أفّ إلى  ، كما يشير فوكوياما(1)ة الميبرالية"اإليديولوجيركيزة أساسية مف مرتكزات 

إاّل بعد أف تتخّمص  ،ى الميبرالية الغربيةإلى حضارات أخرى بقيميا الثقافية، ليس في وسعيا أف تتبنّ 

ضح التبشير بأبدية الرأسمالية ، وبيذا يتّ (2)عف ذلؾ قافية والحضارية التي تعيقيامف القيـ الثّ 

 ،مقولة "نياية التاريخ" ظؿّ األمريكية، وانغبلؽ جميع السبؿ المناىضة ليا، ويتحّوؿ التاريخ نفسو في 

إلى حامؿ لمجنسية األمريكية، ويصبح منطؽ الييمنة ىو منطؽ العدؿ واألمف، وتتحّوؿ الحروب، 

إلى وسائؿ مشروعة لتحرير العالـ، وقد انعكست كؿ ىذه  ،صفيةالت التّ وحا ،طات االنقبلبيةوالمخطّ 

ىيأت  تناقضات ظؿّ تمرارية، في سالظروؼ عمى البناء السياسي العربي، الذي بات يّتسـ بعدـ اال

 (3).وسياسية، أفرزت وضعا مترديا عمى جميع األصعدة ةجتماعياو  ةقتصادياتربة 

إف الميبرالية الجديدة، وما تحويو مف أفكار األمركة والديمقراطية الميبرالية وغيرىا، ىي حسب 

ؿ إليو فكر اإلنساف، وىي السبيؿ لمعالجة كؿ القضايا في فوكوياما نقطة النياية، وأسمى ما توصّ 

وسعو أف ليس في والسياسية، و  ةقتصادياالو  ةجتماعياالو  لمجاالت، خاصة منيا اإلنسانيةشتى ا

مثبل، فقوارب اإلنسانية  شتراكيةاال يكوفكأف  ،الميبرالية محؿّ إلى فكر آخر يحؿ  يتجاوز ىذا الفكر

ذات الصبغة األمريكية،  رست في موانئ الميبرالية الجديدةقد  -بحسب تحميؿ توجيات فوكوياما–

في تبرير أفكاره، إلى  وقد استند فوكوياماف تقمع مف بعده صوب أي وجية أخرى، كمرسى أخير ل
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التطورات التي عرفيا العالـ في الربع األخير مف القرف العشريف، والذي انكشؼ فيو الضعؼ الكبير 

الميبرالية، ونجحت في إنتاج  ةقتصادياالتعّززت المبادئ  اتوريات العالمية، وفي مقابؿ ذلؾلمديكت

 (1).مستويات ميمة مف االزدىار المادي

وما تتضمنو مف نياية لمصراع  ،الجـز بصحة مقولة "نياية التاريخ"غير أّنو ال يمكف 

ىو ما ، و وجود فكرة معاكسة، تشير إلى استمرار الصراع الحضاري ظؿّ ، خاصة في اإليديولوجي

 سنتناولو في الفقرة التالية.

 الفقرة الثانية: ىانتنغتون وصراع الحضارات:

، (2)بتنّوع الحضارات، وبأنيا ستصطدـ يوًما ما عتراؼاالصراع الحضارات  فكرة فتتضمّ 

ميف أف أطروحة ىانتنغتوف ىي نقيض أطروحة فوكوياما، فبينما يشير األوؿ إلى محمّ يرى بعض الو 

 (3).تصاعد الصراع بيف الحضارات، يتحدث الثاني عف انتياء الصراع والتاريخ

تحمؿ عنواف  ،1996نشرىا عاـ وترتبط فكرة "صراع الحضارات" بمقالة لممفكر "ىانتنغتوف" 

ظيور بوادر الصراعات  ظؿّ في  ،"صداـ الحضارات"، وقد تزايدت وتيرة الحديث عف ىذا الّصداـ

القومية والدينية في العديد مف مناطؽ العالـ، وظيور ىواجس الحروب الدينية، التي تـّ ربطيا بػ 

 (4).فةالمتطر  "الصحوة الدينية"، والتي غالبا ما ُتحصر في عنؼ الجماعات 

إف صراع الحضارات ىو الّسمة المميزة لمقرف الحادي والعشريف، حيث ذىب فريؽ مف الفقو 

نما قتصادياالسياسي األمريكي إلى القوؿ بأف صراع العالـ الحديث لف يكوف إيديولوجيا أو  ا، وا 
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في نظريتو "صداـ  وىذا ىو األساس الذي اعتمده ىانتنغتوف ،(1)سيكوف صراعا ثقافيا أساسا

الحضارات"، حيث انطمؽ مف فرضية رئيسية مفادىا "أف البعد الرئيسي واألكثر خطورة في السياسة 

فإف مصدر  وبذلؾ ،الكونية الناشئة، سوؼ يكوف الصداـ بيف جماعات مف حضارات مختمفة"

زاع ستكوف ثقافية، أو إيديولوجية، ومصادر الن   ةقتصادياالنزاعات في العالـ لـ يعد يتحّدد بعوامؿ 

 المعارؾ في المستقبؿ وسيسيطر الصداـ بيف الحضارات عمى السياسات الدولية، إذ سيكوف محورُ 

 (2).ىو الخطوط الفاصمة بيف الحضارات

ىانتنغتوف سبع أو ثماف حضارات ىي: الغربية، الكونفوشيوسية، اليابانية، اإلسبلمية،  دويعدّ 

يف وربما اإلفريقية، ويبّيف أف الفروؽ األساسية ب رثودوكسية، األمريكية البلتينيةاليندية، السبلفية، األ

يف، حيث أف والتقاليد، واألىـ مف ذلؾ كّمو الدّ  ىذه الحضارات تكمف في التاريخ والّمغة والثقافة

الحكومات ستسعى إلى حشد الدعـ، باستغبلؿ ديف مشترؾ، وىوية حضارية مشتركة، في الوقت 

قامة التحالفات عمى أسس إيديولوجية عـتراجع فيو قدرتيا عمى حشد الدّ الذي ت وبذلؾ ّفإف ، (3)وا 

الصراع عمى المستوى الجزئي بيف  يتـّ الحضارات يحدث عمى مستوييف، "حيث  داـ بيفالص  

لمسيطرة  -عادة-بصورة عنيفة  ،قسيـ بيف الحضاراتالمجموعات المتجاورة، عمى امتداد خطوط التّ 

ا عمى المستوى الكمي، فتتنافس دوؿ مف حضارات مختمفة عمى أراضي بعضيا البعض، أمّ عمى 
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الدولية، وتتنافس عمى  ، وتتصارع مف أجؿ السيطرة عمى المؤسساتةقتصادياالالقوة العسكرية و 

 (1).يا الدينية الخاصةترويج قّيم

حور أساسا حوؿ يتمّ و صداميا وفؽ الفكرة التي طرحيا ىانتنغتوف أ إف صراع الحضارات

 ؾ أف تاريخ العداء بيف الحضارتيفالجانب الديني، وىو بالتحديد صراع بيف اإلسبلـ والغرب، ذل

رىاب المجموعات  ستعماراالسنة، بدًءا بالحروب الصميبية، وانتياًء ب 1300المستمر منذ  وا 

نسى، بؿ إنو قد يصبح محى أو يُ األوروبية، ال يمكف أف يُ –األصولية، مروًرا بالحروب العثمانية 

، وفي ىذا السياؽ، يركز ىانتنغتوف اىتمامو عمى القوة المتصاعدة لئلسبلـ كمصدر (2)أكثر خطورة

عوامؿ ترّجح  كّميا ،ْعبة الديمقراطية والديمغرافية، وموجات اليجرةتيديد لمغرب، ويشير إلى أف المُّ 

ىـ ييّدد مصالح ما يشير إلى خطر داوىو إذ يتحدث عف قوة اإلسبلمييف، إن، (3)قوة اإلسبلمييف

معيار الصداقة والعداء، والديمقراطية، والخروج عف القانوف، فالدوؿ التي تحفظ  الغرب، التي تعتبدُ 

ف الدولة التي وديمقراطية، أّما خارج ىذا النطاؽ، فإ ةىي دوؿ صديق وأمريكا مصالح الغرب

ومنتيكة لحقوؽ اإلنساف، ولف تجني إاّل وغير ديمقراطية،  تعارض ىذه المصالح ىي دولة عدوة

أو غيرىا مف  ،قتصاديافي أغمب الحاالت بتدخؿ عسكري، أو خطر  ؿُ كم  عداًء غربيا أمريكيا، يُ 

 طة عمى الدوؿ الخارجة عف قانوف المصالح الغربية األمريكية.المسم   العقوبات

والغربية، فإنو يعود حسب  اإلسبلميةوأّما عف أسباب الصراع الحتمي بيف الحضارتيف 

يادة الديمغرافية اليائمة لنسبة المسمميف في ص أساسا في الزّ "ىانتنغتوف" إلى عدة عوامؿ، تتمخّ 

                                                           
 .83رمضاف زبيري، المرجع السابؽ، ص -(1)
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فوذ العسكري العالـ، وبروز الصحوة اإلسبلمية المشحونة برفض الثقافة الغربية، باإلضافة إلى النّ 

تكمف  حديات المستقبميةيؼ "ىانتنغتوف" أف التّ ، ويض(1)والثقافي المتزايد لمغرب في العالـ اإلسبلمي

 لنسبة لئلسبلـ، حيث أنو مف المرج حالسكاني با الّنموبالنسبة آلسيا، و  قتصادياال الّنموأساسا في 

أف تعرؼ السنوات األولى لمقرف الواحد والعشريف صحوة الثقافة غير الغربية، وصراعا بيف شعوب 

الحضارات غير الغربية في مواجية الحضارة الغربية، وبذلؾ مف المحتمؿ أف تظير صراعات 

الصيني، حيث  والتحّدي ب اإلسبلميوالتعصُّ  نتيجة تفاعؿ الغطرسة الغربية ،خطيرة في المستقبؿ

تحت شعار الديمقراطية  ةقتصادياالقو، وفرض قيـ الميبرالية ف الغرب سيحاوؿ المحافظة عمى تفوّ أ

والسعي إلى تحقيؽ  ،حدي )اإلسبلـ والصيف( المقاومةوحقوؽ اإلنساف، بينما ستواصؿ حضارات التّ 

 (2).وعدائية عؿ عبلقات الغرب باإلسبلـ متوترةسيج مّماـ الغرب، ا عمى قيّ يَ مِ ي  ؽ قِ تفوّ 

غير أف ىناؾ مف يعارض ىانتنغتوف في طرحو آنؼ الذكر، والمتعمؽ بجعؿ صراع 

 ،1995الحضارات صراعا دينيا فحسب، حيث نشرت مجمة السياسة الخارجية األمريكية سنة 

ة "المقبمة"، جاء فييا "أف الصراع الحضاري ليس اإليديولوجيدراسة لمباحث "جراىاـ فولى" بعنواف 

ع سببو بي محمد صمى اهلل عميو وسمـ، بقدر ما ىو صراح أو مونفوشيوس، أو النّ صداما بيف المسي

 ،عبير عف المنازعات، وليست سببا فييا"والثروة والنفوذ، فالثقافة وسيمة لمتّ  التوزيع غير العادؿ لمقوة

"جميع حروب الحضارات أف  ،ة الشؤوف الخارجية انترناشيوناؿ "ىيرالد تيربوف"ويضيؼ معمؽ مجمّ 

حيث أنو ال يمكف  ،(3)الكثيروف إلى تجاوز أطروحة ىانتنغتوف لذلؾ دعا ،وليس الديف" سببيا الفقر

اىنة، التحوالت الدولية الرّ  ظؿّ ة في والصراعات في الديف وحده، خاصّ  اعاتحصر أسباب  النز 
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ا يؤرؽ وظيور مفيوـ العولمة، وآثارىا السمبية عمى الدوؿ والمجتمعات، إذ أف الفقرّ أصبح ىاجس

ف خاصة مطالبة الشعوب بإسقاط النظاـ الشعوب والحكومات، ونمو الوعي السياسي المتضم  

التي  ،الحاكـ، والمطالبة بالديمقراطية، وحقوؽ اإلنساف وحرياتو، أضحى محور اىتماـ الحكومات

 أصبحت محط  نتقادات الشعبية، وغيرىا مف األسباب التي لى تحسيف أداء أدوارىا تفاديا لبلتسعى إ

فإنو ال يمكف ألحد انكار الدور الذي أصبح يمعبو الديف،  ، ومع ذلؾ(1)األنظار، وأساس الصراع

 صراعات، خاصة بيف اإلسبلـ والغرب.كسبب فعاؿ في ظيور ال

إف مقولة نياية التاريخ، وأطروحة صداـ الحضارات، تعتبراف مف أىـ المفاىيـ التي شاعت 

في أوائؿ التسعينات، والتي ساىمت في خمؽ بيئة خاصة لمدولة الحديثة، تتسـ بكثير مف التناقض، 

سمـ ففي حيف يضع فوكوياما نياية لمتاريخ عند حدود الميبرالية الجديدة، التي يعتبرىا الخيار األ

جو يتّ نساف، والديمقراطية وحقوؽ اإل لة ورقييا، وتجسيد مبادئ الحرية والعدالةلتحقيؽ نمو الدو 

نما ىو صراع  ىانتنغتوف إلى تأكيد حقيقة استمرار الصراع، لكف ليس بيف الشرؽ والغرب وا 

وقؼ ودينيا خاصة، وبذلؾ فإف التاريخ حسبو، لـ يت فكرياوعرقيا و  حضاري، يتضمف صداما ثقافيا

التي تستوجب مسايرتيا،  لدولية تفرز العديد مف المستجداتعند حدود الفكر الميبرالي، ألف الساحة ا

والدينية، خاصة في  ولية، ىو ظيور الصراعات الطائفية والعرقيةولعّؿ مف أبرز ىذه التحوالت الد

 العشرية األخيرة، وىو ما عّبر عنو ىانتنغتوف في أطروحتو "صداـ الحضارات".

  

                                                           
 .374فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص-(1)



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

149 
 

 المطمب الثاني: النظام العالمي الجديد والحكم الراشد:

الجديدة منذ بداية العقد  الّميبرالية التي دفعت بيا تيارات العولمة ،ت التحوالت الكبرىلقد أدّ 

األخير مف القرف العشريف، إلى تناوؿ تعبيرات فكرية معينة، مثؿ النظاـ العالمي الجديد، والقوؿ 

والواقع أف  ،(1)ا، ونياية الدولة األمة، وغيرىااإليديولوجيبكؿ النيايات: نياية التاريخ، ونياية 

ز بالييمنة األمريكية، كما شاع يد، المتمي  موضوع النيايات، يصّب في مجرى النظاـ العالمي الجد

مة مف تطبيؽ الديمقراطية، كتعبير عف مرحمة متقد   ،مصطمح "الحكـ الراشد" في الدولة الحديثة

وما تتضمنو مف قيود وضغوط  ،ناقضات، يجمع بيف الييمنةفالعالـ الحديث، ىو عالـ مميء بالتّ 

التي ىي باختصار مضاميف الديمقراطية والحكـ  ،وتبعية، وبيف شعارات الحرية والعدالة والمساواة

طية قناع تختفي خمفو قوى العالـ المييمنة لتحقيؽ أىدافيا التسمّ  ،الراشد، والتي ىي في األساس

ى مسايرة الفكر الغربي، وترفض ولة تأبداخؿ حدود الدوؿ العربية، ودوؿ العالـ الثالث، أو أي د

 متثاؿ لئليديولوجية الميبرالية.اال

مكانّيةالفرع األول: النظام العالمي الجديد و   قيام حكومة عالمية: ا 

لقد شيدت مرحمة ما بعد انتياء الحرب الباردة، انييار التحالفات التقميدية القديمة، وقياـ 

ة األمريكية، والحمؼ األطمسي، وقد أعادت أمريكا صياغة تحالفات جديدة محورىا الواليات المتحد

ياـ الجديدة لمقوى الكبرى حتى مناسب مع المصالح والتحمؼ األطمسي لت ستراتيجيةوا ستراتيجيتياا

ـَ سيطرتيا أكثر عمى العالـ كّمو ُتحِك
استمرارا لمنظاـ العالمي  يعتبر النظاـ العالمي الجديد، و (2)

                                                           
 .75حمدي عبد الرحمف حسف، المرجع السابؽ، ص -(1)
عبد السبلـ محمد الغنامي، قراءة في التحوالت الدولية الراىنة، األبعاد والتجميات، الطبعة الثالثة، مطبعة الخميج -(2)

 .155، ص2010العربي، المغرب
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عادة إنتاج  وقد ظير ىذا النظاـ  ،(1)لمرؤية المعرفية العممانية في عصر ما بعد الحداثةالقديـ، وا 

، حيث تعكؼ الواليات 2001بعد انييار المعسكر الشرقي، وتجّسد أكثر بعد أحداث سبتمبر 

يرىا يستالمتحدة عمى إصباغ العالـ بصبغة أمريكية، في شكؿ حكومة عالمية، تتولى أمريكا 

ما ىي إاّل  ،حوالت العميقة التي يشيدىا العالـ المعاصرفإف التّ  وبذلؾ حكـ فييا،والتّ  وتوجيييا

ىذا ، (2)النظاـ العالمي في األلفية الثالثة ىمؤشرات إلقامة إمبراطورية أمريكية غربية، تسيطر عم

، (3)، ألنو نظاـ يقـو عمى تكويف وتركيب أحاديستبدادااليحتفظ بقدر مف التطّرؼ و األخير الذي 

تتجو الواليات  شكمّيا شعار الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ذج الجديد الذي يحمؿالّنمو ىذا  ظؿّ وفي 

أف  مى دوؿ العالـ الثالث، ومعنى ذلؾالمتحدة لفرض خيارات عمى خمفائيا األوروبييف، فضبل ع

ية األحادية، الدولة "ذات التوّجيات العالمية"، وصارت تخمؽ بنظاـ القط ظؿّ أمريكا أصبحت في 

ويظير مفيوـ "الحكـ" في العبلقات  ،(4)سباًبا تخّوليا مبلحقة كؿ أشكاؿ الطموح والتمّيز في العالـأ

فإف ىذا  ، وبالنتيجة(5)مفيوـ "الحكـ العالمي"، أو "الحكـ الكوكبي" في ىذا اإلطار في شكؿ الدولية

ؽ عمى صيرورة كؿ وفّعالة، ويطبّ  وؿ مواضيع السياسة بطريقة مختمفةيسمح بتنا ،المفيوـ )الحكـ(

الدوؿ السائرة في  يعنيكما  ،ية، ويعني الدوؿ المتقدمةمحمّ حكومة، سواء الحكومة العالمية أو ال

 (6).الّنموطريؽ 

يشير عادة ما يرتبط بالحديث عف العولمة، حيث  حديث عف النظاـ العالمي الجديدإف ال

ر بنية النظاـ الدولي خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف، وظيور يُّ أف تغ البعض إلى
                                                           

 .278المرجع السابؽ، ص فيصؿ عباس، -(1)
 .52ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .01عبد السبلـ محمد الغنامي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .02عبد السبلـ محمد الغنامي، نفس المرجع، ص -(4)

)5(- Riadh Bouriche, op. cit, p82.    
)6(- Riadh Bouriche, IBID.    
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وغيرىا، يعتبر بداية لمرحمة جديدة، يطمؽ عمييا  السوفييتي ّتحاداالالتكنولوجيات الجديدة، وانييار 

 مةوالمقصود بذلؾ ىو شيوع ظاىرة العول ،(1)ظاىرة العولمة داية نظاـ دولي جديد، وتارة أخرىتارة ب

وليس مجّرد ظيورىا، ألف ظيورىا يعود إلى مرحمة سابقة النييار المعسكر الشرقي، أّما شيوعيا 

فقد ارتبط بمرحمة الحقة، تمّيزت بتطور تكنولوجي ممفت، خاصة في مجاؿ المعمومات 

ر الذي ساعد عمى عولمة الثقافة، والسياسة وحتى عولمة دولة القانوف، كما أف مت، األّتصاالاالو 

حديث عف النظاـ العالمي الجديد، يستوجب الوقوؼ عند مسألة عمى درجة مف األىمية،  وىي ال

مسألة تيديد الدولة القومية بالزواؿ في مواجية الحكومة العالمية، وزحؼ الثقافات، واختراؽ الحدود، 

 وعولمة كؿ شيء.

حيث أصبح العامؿ الخارجي يتقّدـ بخطى ثابتة نحو ساحة الدولة الوطنية، ليفرض عمييا 

بلؽ مجموعة مف محاولة إضعاؼ الدولة المركزية، مف خبلؿ إط ترمي إلىاستحقاقات مختمفة، 

والحرية  قناع الديمقراطيةوتختفي خمؼ  ،(2)التي تحمؿ بيف طياتيا نوايا سيئة المطالب اإلصبلحية

ة لتحقيؽ المصالح الخاصّ  ،(3)اإلنساف، وغيرىا مف الشعارات التي يستعمميا الغرب وأمريكاوحقوؽ 

الضّيقة داخؿ حدود الدوؿ المنيكة بديوف صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف، وضغوط منظمة التجارة 

 اؿ في كؿ مجاالتذات تأثير سياسي عالمي، ليا دور فعّ  ،دولية ةقتصادياالعالمية، وىي مؤسسات 

                                                           
 .25المرجع السابؽ، صقاسـ عجاج، -(1)
 .08سالـ توفيؽ الّنجفي، المرجع السابؽ، ص -(2)
عبد اهلل بوقفة، القانوف الدولي العاـ، السيادة، الدولة و القانوف، دراسة مقارنة بيف النظرية و التطبيؽ، دار  -(3)

 . 297، ص2013اليدى لمطباعة و النشر، الجزائر 
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عمى المستوى العالمي، وىي آليات لتنفيذ سياسات القوى  ةجتماعياالو  ةقتصادياالو  الحياة السياسية

 (1).مات إلقامة حكومة عالمية مستقبميةالمييمنة عمى النظاـ العالمي، وأحد أىـ المقد  

إف العالـ الحديث يواجو مفارقة بيف اتجاىيف سياسييف يخترقاف الساحة الدولية، تميزىما 

، والتي عبلقات دولية متميزة ىما: اتجاه العالمية ظؿّ في  ،عبلقة تجاذب أحيانا، وتنافر أحيانا أخرى

 أحيانا بالعولمة والكوكبة والترابط ،وُيعّبر عنيا(2)القانوف العاـ لكؿ المجتمعات اإلنسانيةتعني نظريا 

فالدولة الوطنية تعيش  ،(3)وغيرىا يةمحمّ واتجاه الخصوصية المعّبر عنو بالّذاتية والقومية وال ،دوالتوحّ 

 ي تسعى إلى الحفاظ عمى خصوصّيتيا ومبادئيافي ،اليوـ مرحمة مواجية عنيفة مع العالمية

ندماج في فمؾ النظاـ العالمي، نفسيا في مقابؿ ذلؾ مرغمة عمى االوموروثيا الثقافي، لكنيا تجد 

العسكري، أو غيرىا  التدّخؿ، أو إعبلف ةقتصادياالوالقوؿ بغير ذلؾ يفضي إلى تسميط العقوبات 

الدوؿ المنحرفة عف مسار  وعمى رأسيا أمريكا، ضدّ  ،مف اإلجراءات التي تمجأ إلييا القوى العظمى

النظاـ العالمي الجديد، ذو الطبعة األمريكية، وفي نفس السياؽ، يؤكد الفيمسوؼ الفرنسي "أوندري 

التي تريد  ،األوؿ ىو ضغط العالمية"ديث تواجو ضغطيف: كومت سبونفيؿ" أّف دولة العالـ الح

ستماع الغربي، ُترِجـ عمى أرض الواقع باالما فرض عدد مف القيـ عمى كّؿ الكرة األرضية، وىو 

 -بثقافتيا الخاصة–ّثؿ في الخصوصية المطمقة، التي تريد أف تجعؿ الشعوب يتمّ ف أّما الخطر الثاني

بينيا، وعمى تقاسـ بعض القيـ، وعمى التعايش، لذلؾ، فإف األفضؿ ىو واصؿ غير قادرة عمى التّ 

موقؼ وسط، تحافظ مف خبللو  ّتخاذاأي أّنو عمى الدولة الحديثة ، (4)البحث عف توازف بيف البعديف"

وافرازاتيا، ألف الدولة جزء  ف جية ثانية مع التحوالت الدوليةعمى خصوصيتيا مف جية، وتتفاعؿ م
                                                           

 .53-52السابؽ، ص، صياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع  -(1)
 .82قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(2)
 .25قاسـ عجاج، نفس المرجع، ص -(3)
 .27قاسـ عجاج، نفس المرجع، ص -(4)
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وانغبلؽ، وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا التفاعؿ يجب  دولي، وال يمكنيا العيش في عزلةلمف المجتمع ا

أف يكوف إيجابيا، ومبنيا عمى أسس مدروسة، تتيح لمدولة أخذ ما يفيدىا، وتساعدىا عمى تجاوز ما 

 ال ينفعيا.

تقودىا قياـ حكومة عالمية مستقببل،  مكانّيةإف ظيور مفيـو النظاـ العالمي الجديد، يؤسس إل

التي  ،المعطيات المادية والموضوعية -حسب الكثيريف-الواليات المتحدة األمريكية، التي تممؾ 

لعّؿ مف ، و (1)تجعؿ منيا الدولة التي تتمتع بكؿ المواصفات التي تتيح ليا االنفراد بالشأف العالمي

ا لؤلسمحة الذكية، التي العسكرية ألمريكا، والتي تكمف أساسا في امتبلكي القوة أبرز ىذه المعطيات

بيف حرب الخميج الثانية عاـ  %70إلى  %30ارتفعت نسبتيا في مجموع األسمحة األمريكية مف 

، باإلضافة إلى استعماؿ التكنولوجيا المتطّورة جدا 2003والحرب عمى العراؽ في مارس  ،1991

كما تمعب  ،(2)األمريكيةت واالستخبارات العسكرية ّتصاالاالفي منظومة القيادة والسيطرة و 

الدولية دوًرا ميًما في تييئة النظاـ العالمي لقبوؿ فكرة إقامة حكومة  ةقتصادياالالمؤسسات 

خاصة الدوؿ  ،ذلؾ أف ىذه المؤسسات تخضع لمسيطرة األمريكية، ودوؿ العالـ الحديث ،(3)عالمية

وسعيا االستغناء عف التعامؿ مع ىذه المؤسسات، التي أصبحت تفرض عمى  فيالنامية ليس 

الدوؿ العديد مف االلتزامات، خاصة ما تعمؽ منيا بإعادة ىيكمة اقتصادىا، باإلضافة إلى الضغوط 

قراراتيا السياسية، فالدوؿ تخضع لتوجييات المؤسسات  خاذإتّ التي تمارسيا عمييا في مجاؿ 

فإف الدوؿ تخضع لمييمنة األمريكية، وىذا  ة تييمف عمييا أمريكا، وبالنتيجةخير ، وىذه األةقتصادياال

ما يحممو النظاـ العالمي الجديد مف  ظؿّ قياـ حكومة عالمية، في  إمكانّيةجانب يفّسر القوؿ ب

                                                           
 .62ياسر بسيوني محمد مصطفى، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .57ياسر بسيوني محمد مصطفى، نفس المرجع، ص -(2)
 .67صياسر بسيوني محمد مصطفى، نفس المرجع،  -(3)
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ؽ ىذه الفكرة، حيث يقوـ الوضع الّراىف في الحياة مؤشرات، توحي في مجمميا باحتماؿ تحقّ 

، واستعماؿ القوة قتصادياالخويؼ، والحصار العالمية عمى نشر الرعب، عف طريؽ التّ السياسية 

ضد كؿ مف يخرج عف سمطة النظاـ العالمي، ويؤكد أنصار الميبرالية الجديدة أنو مف حؽ القوة 

 (1).بيدؼ تحقيؽ نياية التاريخ بقوة رسة الييمنة عمى العالـ، والتنديد باإلرىابمّماالمتفوقة، 

الذي أصبحت لقد كانت فكرة العالمية قائمة في كؿ المراحؿ التاريخية، لكف ليس بيذا القدر 

، والذ ي ستستقر عميو في المستقبؿ، حيث أف مفيوـ المواطنة العالمية أصبح مرتبطا عميو اليـو

صرة، المستخدـ لمتقنيات الجديدة، والمقبؿ بشغؼ عمى الثقافة الشبابية المعا ،أكثر بالجيؿ الجديد

ر يجعؿ مف الجيؿ الجديد والمستجدات الدولية، ىذا االنفتاح، والتأثّ  ع عمى القضايا العالميةوالمطم  

يويتو العالمية، لكف الجدير بالذكر في ىذا اإلطار، ىو أف بروز مفيوـ المواطنة بأكثر وعيا 

التواصؿ مع القضايا  العالمية ال يعني تراجع اليوية الوطنية، وتزعزع شعور االنتماء لموطف، ألف

والفقر وغيرىا، ال تعني تجاىؿ الواقع  حقوؽ اإلنساف واالنفجار السكانيالعالمية، كقضية البيئة و 

ذا كانت ىذه النظرة لمعالمية تبدو إيجا(2)الوطني يتضمف  بية، فإف الحديث عف عالمية الحكـ، وا 

وخصوصيتيا، ذلؾ أف  سيادتياو العديد مف الجوانب التي قد تنعكس سمبا عمى الدولة الوطنية 

والتسيير  لمي الجديد، تقوـ عمى أساس الحكـالنظاـ العا ظؿّ الحكومة العالمية المتوقع قياميا في 

 ظؿّ وذلؾ تأسيسا عمى المنطؽ السائد في  ،رضةاوفؽ نظرة أحادية، ال تقبؿ المشاركة أو المع

                                                           
 .19-18فيصؿ عباس، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
عبد الخالؽ عبد اهلل، عولمة السياسة والعولمة السياسية، )العولمة وتداعياتيا عمى الوطف العربي(، سمسمة كتب  -(2)

 .52، ص2004(، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 24المستقبؿ العربي )
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العالـ بأسره، وفؽ قناعة مطمقة بأطروحة  الميبرالية الجديدة، القاضي بتكريس الييمنة األمريكية عمى

 (1)"نياية التاريخ".

 إعادة النظر في العديد مف األسس ؽ فكرة الحكومة العالمية، يستمـز بالضرورةإف تحقّ 

القانوف واألعراؼ الدولية، حيث يذىب البعض إلى أف ىناؾ تغييرا  ظؿّ والمبادئ السائدة في 

لصالح حكومة عالمية،  تنازؿ الدولة القومية عف سيادتياست إذسيحدث في مفيوـ السيادة الوطنية، 

العولمة فكرة الحكومة العالمية، ليس باعتبارىا حبّل بعيد  تطرحُ و منبثقة عف نظاـ عالمي ديمقراطي، 

، فإذا كانت العولمة قد أدت إلى تراجع المعنى (2)المناؿ، ولكف باعتبارىا عممية في طور التكويف

وحقوؽ اإلنساف، حتى ولو كاف ذلؾ نظريا فقط، فإف  وشيوع شعارات الديمقراطيةالمطمؽ لمسيادة، 

السيادة الوطنية، ذلؾ أف  محؿّ قياـ الحكومة العالمية سوؼ يؤدي إلى حموؿ السيادة العالمية 

تسعى إلى وضع خطط تفكيكية في  ،(األمريكية اإلمبراطورية الرأسمالية الحديثة )الواليات المتحدة

عادة تكوينيا بصورة اندماجية مغايرةمناطؽ مخت سيكوف  ستبداداالكما أف  ،(3)مفة مف العالـ، وا 

، ألف المصمحة تقضي ذلؾ في كثير مف مة األمريكية العالميةمة المميزة لنظاـ حكـ الحكو الس  

تشاء،  قو السمطة السياسية لمحكومة العالمية كيفماشعارا تطب   ظؿّ األحياف، أما الديمقراطية، فست

طار يأتي الحديث عف استمرار الدعـ األمريكي الغربي، اإل، وفي ىذا ووفؽ ما يحقؽ صالح أمريكا

شيء سوى ألف المصمحة تقتضي الدفاع عف نظـ لألنظمة حكـ عربية ذات طابع تسمطي، ال 

 (4).غير منتخبة والغرب، حتى ولو كانت أوتوقراطيةعربية موالية ألمريكا 

                                                           
 .52د اهلل، المرجع السابؽ، صعبد الخالؽ عب -(1)
 .397خميؿ حسنيف، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .12سالـ توفيؽ الّنجفي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .80حمدي عبد الرحمف حسف، المرجع السابؽ، ص -(4)
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ة، ما سيؤوؿ إليو مصير الدولة الوطنية في مواجية الحكومة العالميوبيذا يصبح واضحا 

د سيادتيا، يإلى اندثار معالـ الدولة الوطنية، وزواؿ حدودىا، وتقي حيث سيؤدي نظاـ الحكـ العالمي

أف التطورات والتغيرات الواردة عمى مبدأ السيادة، ال تعني نيايتيا، ولكف تعني  وجدير بالذكر ىنا

ديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ضرًبا مف الخياؿ، الوستصبح شعارات  ،(1)قد تغّير مفيوميا أف السيادة

وذلؾ صدي لآلثار السيئة ليذه الموجة العاتية، مف أجؿ التّ  ،ف تعمؿ جاىدةألذلؾ فإنو عمى الدولة 

وتسمح  ستراتيجية تبعدىا عف االنصياراؼ مع المستجدات وفؽ خطط والتكيّ  التعايش مف خبلؿ

 .ستمرارليا باال

 الفرع الثاني: الحكم الراشد: نضج الديمقراطية:

ترافؽ بروز مفيوـ الحكـ الراشد مع شيوع مفيوـ العولمة، وارتبط كثيرا بتوصيات المؤسسات 

 ،المالية الدولية، التي كثيرا ما كانت تحّث الّدوؿ المقترضة عمى ضرورة إرساء قواعد الرشادة

التنمية في شّتى المجاالت، وذلؾ نظرا لؤلسس المتينة التي ينبني عمييا ىذا  كسبيؿ ناجع لتحقيؽ

 المفيوـ، وعمى رأسيا مكافحة الفساد.

 مفيوم الحكم الراشد: بروز الفقرة األولى:

والحكـ الراشد، يشبو إلى حّد بعيد ذلؾ الفرؽ بيف دولة ما بعد الحداثة،  الفرؽ بيف الحكـ إف

عمؽ بسمطات والدولة الحديثة، ذلؾ أف بعض الدوؿ الديمقراطية، تجاوزت مرحمة الحداثة فيما يت

رسة مّماىناؾ دوؿ لـ تبمغ بعد مرحمة الحداثة، بالنظر إلى القيـ المعتمدة ل الجياز الحاكـ، بينما

                                                           
 .397خميؿ حسنيف، المرجع السابؽ، ص -(1)
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، وال ُيتصّور وجود (1)يبّرر الحاجة إلى حكـ راشد كشرط لولوج عالـ الحداثة مّمايا، السمطة في

و في ى حكـ الراشدال يتضمف تناوؿ موضوع الدولة والمجتمع المدني، ذلؾ أف ال رشادةحديث عف ال

 (2)نمط مف أنماط ترتيب العبلقة بيف الدولة والمجتمع. نياية المطاؼ

عندما يصبح الحكـ فاسًدا، وتيتّز  الجذري حتمية ال مفّر منياصبلح تصبح عممية اإلبيذا و 

ىو بناء حكـٍ راشد،  في السمطة القائمة، واإلصبلح ىناالمؤسسات، وتتراجع ثقة المواطنيف  شرعّية

دارة عامة شرعّيةتقوـ بو سمطة سياسية   ءة، مف أجؿ تنفيذ سياسات عامةذات فعالية وكفا وا 

في مقدمة المفاىيـ التي شاع استعماليا  ،يأتي مفيوـ الحكـ الراشدو ، (3)تستجيب لحاجيات المواطف

العولمة، فأضحى بيئة خصبة لترعرع أنظمة حكـ الدولة الحديثة، حيث لـ يحدث أف  ظؿّ في 

 مفيـواستقطب مفيوـ اىتماـ األخصائييف في مطمع األلفية الحالية، مثؿ ذلؾ الذي حظي بو 

"الحكـ الراشد"، وىو األمر الذي يفسر قياـ رجاؿ القانوف والسياسة والماؿ، بتنظيـ عديد المقاءات 

لى دراسة وتحميؿ آثار الحكـ الراشد عمى مختمؼ أوجو الحياة العصرية، إذ يعتبره يدؼ إالتي ت

ا في الدوؿ البعض عبلجا نيائيا لمتدىور الذي تعرفو بعض المؤسسات اليوـ في الدوؿ النامية، كم

أف األزمة في ىذه الدوؿ ىي  اإلفريقية، وقد أقّر البنؾ العالمي في تقريره عف الدوؿ (4)كثر تقدمااأل

والتكييؼ الييكمي  قتصادياالأزمة حكـ، وقد أرجع خبراء البنؾ سبب عدـ نجاح سياسات اإلصبلح 

ا، وقد ركّز التقرير عمى وليس إلى السياسات نفسي ؿ، إلى الفشؿ في تنفيذ السياساتىذه الدو في 

                                                           
)1(- Ahmed Essoussi, constitution et gouvernance, Latrache édition, Sousse 2012, 
p50.      

سييؿ الحّبيب، المفاىيـ اإليديولوجية في مجرى حراؾ الثورات العربية، الطبعة األولى، المركز العربي   -(2)
 .154، ص2014لؤلبحاث ودراسة السياسات، بيروت 

 .111، ص2014، وىراف 03الحكـ الراشد والتنمية، مجمة القانوف، المجتمع والسمطة، العدد صافو محمد،  -(3)
تراري ثاني مصطفى، الحكـ الراشد، الرقابة والمسؤولية، مخبر القانوف، المجتمع والسمطة، جامعة وىراف، -(4)

 .07، ص2013الجزائر 
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ومنع تحويؿ القروض العمومية عف مساراتيا التنموية إلى مجاالت أخرى، مثؿ  ،ضرورة مراقبة

شراء األسمحة، أو تحويميا لغرض الفساد المالي، فالحكـ الراشد في ىذا الصدد، ىو منطؽ 

قصد رفع مستوى التنمية  اؿ العمومية، ويرّشد طرؽ إنفاقيامو إصبلحي ووظيفي، يمنع تبديد األ

 (1).داخؿ ىذه الدوؿ

وكثيرا ما يرتبط الحديث عف الحكـ الراشد بالحديث عف الديمقراطية، حيث يعتبر بمثابة جبٍر 

العولمة أصبحت شعارا أكثر  ظؿّ في  ّشكمية، ذلؾ أف الديمقراطيةرسات الديمقراطية المّمالشروخ ال

مية بصفة عامة، أو حتى في الدوؿ العربية والدوؿ النا استعماال، ولكنو كذلؾ أكثر انتياكا، سواء

أخذت  بل لمديمقراطية، بؿ وأكثر مف ذلؾوالدوؿ الغربية، التي لطالما اعتبرت نفسيا معق في أمريكا

 (2)ترّوج لديمقراطية عالمية، مضمونيا "حيث تكمف المصمحة، تكمف الديمقراطية".

مف طرؼ المؤسسات المالية  « good gouvernance »وقد اسُتْعِمَؿ مفيوـ الحكـ الراشد 

في الدوؿ الخاضعة إلصبلحات ىيكمية، وتوصي ىذه  الجيدةالدولية، لتحديد معايير السياسة العامة 

الييكمي، لكف ىذا  المؤسسات بضرورة إجراء إصبلحات مؤسساتية مف أجؿ إنجاح برامج اإلصبلح

، القى الكثير مف االعتراض، لكونو يتأسس ةيالمعتمد مف طرؼ المؤسسات الدول المفيوـ لمحكـ

ف الحديث عف الحكـ الراشد كثيرا ما يقترف بالحديث عف فإ، بذلؾ (3)عمى نظرة نيوليبرالية لمتنمية

وؿ الخاضعة لبرامج إعادة والمالية الدولية، حيث تنصح ىذه األخيرة الد ةقتصادياالالمؤسسات 

 اتياقتصاديايوض بوالبيروقراطية، مف أجؿ النّ  الفسادع سياسات رشيدة، بعيدة عف باتبا الييكمة

                                                           
الراشد، الرقابة والمسؤولية(، مخبر القانوف، المجتمع  عباسة الطاىر، المجتمع المدني والحكـ الراشد، )الحكـ -(1)

 .31، ص2013والسمطة، جامعة وىراف، الجزائر 
 عباسة الطاىر، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(2)

(3)- Riadh Bouriche, op.cit, P83. 



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

159 
 

ترى ىذه المنظمات الدولية أف غياب الحكـ الرشيد، ىو أحد أىـ أسباب  إذودفع عجمة التنمية فييا، 

، فيي إذف )المؤسسات المالية الدولية( تعمؿ عمى تصدير ىذا المفيـو (1)األزمة التنموية في إفريقيا

استجابة لمتطورات الدولية، اليادفة  و عف قناعة أحيانا، وأحيانا أخرىوالتي انتيجتفة، لمدوؿ المتخم  

 (2).إلى عولمة المفاىيـ والحموؿ، سعيا لبناء مؤسسات قوية تستجيب لمتطمبات مجتمعاتيا

وقد أثار موضوع الحكـ الراشد جدال كبيرا، فيناؾ مف يرى أف فيو إشارة إلى أوجو الّنقص 

ع الحكـ في الدوؿ العربية، وىناؾ مف يرفضو، باعتباره مجّرد صدى لجدوؿ الخطيرة في أوضا

بدأت المنظمات والييئات الدولية، تنادي  أفوالمالية الدولية، منذ  ةقتصادياالاىتمامات المؤسسات 

لف  ةقتصادياالبضرورة الحكـ الراشد، بعدما تبّيف ليا مف تجاربيا في دوؿ العالـ الثالث، أف التنمية 

االضطرابات السياسية، والحروب األىمية، والفساد المالي، وضعؼ أجيزة الدولة  ظؿّ تتحقؽ في 

يفيد بأف قضية نظاـ الحكـ وصبلحيتو، أصبحت ىي القضية األولى التي تسبؽ  مّمااإلدارية، 

ير فالحكـ الرشيد إذف ىو أساس محو الفقر وتطو  ،ةجتماعياالوالتنمية  قتصادياالمشكمة التطور 

 (3)التنمية.

رسة السمطة في إدارة الموارد مّماالحكـ الراشد عمى أنو "أسموب عّرؼ البنؾ الدولي وقد 

لمببلد"، وفي نفس ىذا السياؽ، نجد أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،  ةجتماعياالو  ةقتصادياال

يرّكز منذ التسعينات عمى تقديـ توجييات لتحسيف الحكـ كمدخؿ لتحقيؽ التنمية المستدامة، ليصبح 

واإلدارية، بعد ما  ،ةقتصادياالو  ،بذلؾ الحكـ الراشد مرجعية فكرية جديدة لدراسة الظواىر السياسية
                                                           

الحكـ الديمقراطي، وقواعد الحكـ الرشيد، الطبعة األولى، دار النيضة العربية،  محمد فييـ درويش، مرتكزات -(1)
 .174، ص2010القاىرة 

رساء الحكـ الراشد، )الحكـ الراشد، الرقابة والمسؤولية(، مخبر  -(2) فاصمة عبد المطيؼ، مؤشر االنتخابات وا 
 .43، ص2013القانوف، المجتمع والسمطة، جامعة وىراف، الجزائر 

 .173محمد فييـ درويش، المرجع السابؽ، ص -(3)
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، كما يشير برنامج (1)ير، خاصة في دوؿ العالـ الثالثيستبعة في الرسات التقميدية المتّ مّمالفشمت ا

ؽ بدوف إقامة نظاـ حكـ األمـ المتحدة اإلنمائي، إلى أف التنمية البشرية غير قابمة لمتحقّ 

وفقا لتوجييات المؤسسات المالية الدولية،  مضموف الحكـ الراشد فّ إضافة إلى ذلؾ فإ،(2)صالح

، والذي يفترض مسؤولية جتماعيااليركز عمى نقطتيف أساسيف، مف جية الحكـ الراشد السياسي و 

الحكـ الراشد اإلداري  وحماية المواطنيف، ومف جية ثانيةالمسّيريف السياسييف، وكذا ضماف أمف 

جامع مانع، يرى أحد  توفيقيوفي تعريؼ ، (3)التسيير، والذي يفترض الشفافية وحسف قتصادياالو 

دارتيا لشؤوف المجتمع وموارده، وتحقيؽ مّماالكتاب أف "الحكـ الراشد ىو  رسة السمطة السياسية، وا 

، ويشمؿ ذلؾ مؤسسات الدولة الدستورية مف سمطات تشريعية جتماعياالو  قتصادياالالتطور 

 (4).والقطاع الخاص ،المدني وتنفيذية، باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع

والتغييرات الحديثة،  واقع أف بروز مفيـو الحكـ الراشد ما ىو إاّل انعكاس لمتطوراتوال

والمتجمية أساسا في تغيير طبيعة دور الحكومة، إضافة إلى التطورات المنيجية واألكاديمية، حيث 

ر بمعطيات داخمية وسياسية وثقافية، وتأثّ  ةجتماعياو  ةقتصادياىذا المفيوـ في صياغات  حَ رِ طُ 

ودولية، ولعّؿ أىـ األسباب التي ساىمت في بروز مفيـو الحكـ الراشد، ىو شيوع مفيوـ العولمة، 

وما تضمنتو مف رواج القيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، كما يعتبر انتشار ظاىرة الفساد عالميا، 

، (5)كير في انتياج آليات تجعؿ مف األنظمة أكثر شفافيةمف أبرز األسباب المؤدية إلى ضرورة التف

وبذلؾ يتأكد دور العولمة في خمؽ بيئة جديدة تحيط بأنظمة الحكـ، ىذه األخيرة التي أصبحت 
                                                           

 .43فاصمة عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .175محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ...،  المرجع السابؽ، ص -(2)

)3(- Ahmed Essoussi, op.cit, p58.      
زائر، )الحكـ الراشد، الرقابة حمميؿ صالح، الوقاية مف الفساد شرط إلرساء قواعد الحكـ الراشد في الج -(4)

 .71، ص2013والمسؤولية(، مخبر القانوف، المجتمع والسمطة، جامعة وىراف، الجزائر 
 .174محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ...، المرجع السابؽ، ص -(5)
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عة، وتطرح الفساد العالمي، إنيا بيئة مميئة بالتيديدات والمخاوؼ، لذلؾ تستنشؽ الديمقراطية المقنّ 

فرازات العولمة، وترسو بيا نيا مف مخاطر إياج سياسة رشيدة، تؤم  أصبح لزاما عمى الحكومات انت

ر في بر  أكثر أماًنا واستقراًرا، وحتى تتحقؽ ىذه الرشادة المرجّوة، يجمع العارفوف عمى ضرورة توفّ 

جممة مف الشروط، تتمحور في مجمميا حوؿ إلزامية الحضور القوي لمؤسسات الدولة، وكفالة سيادة 

القانوف، وتكريس عنصر المشاركة، وترسيخ مفاىيـ الشفافية، والمساءلة والمحاسبة، فإذا وحكـ 

التي ال تعتبر  ،ظر عف ثرواتيابغض النّ  يةالّرفاىتوافرت ىذه الشروط، ستنعـ المجتمعات بالرخاء و 

روط ر لمواطنييا أدنى شأبدا معيار لمرفاه، ذلؾ أف العديد مف الدوؿ الغنية بثرواتيا، ال توفّ 

بحاجة إلى نصوص قانونية مبلئمة، وتطبيؽ سياسي فّعاؿ  ، كما أف اعتماد الحكـ الراشد(1)الحياة

لمتغيير، تفترض  ستراتيجيةمشروع واىو  ىذا المفيـو في الدوؿ النامية، ذلؾ أف (2)ليذه النصوص

مف  الحسف نطبلؽستوجب اال، كما أف تييئة أرضية صمبة إلقامة حكـ راشد، ت(3)مراعاة القانوف

 (4)الحريات السياسية. إقرارأحسف مف  طبلقة إلرساء قواعد الحكـ الراشدالبداية، وليس ثمة ان

يعني إيبلء االىتماـ  ،وعي مف مفيوـ "الحكـ" إلى مفيوـ "الحكـ الراشد"النّ  نتقاؿاالإف ىذا 

لمبعد المعياري المرتبط بنوعية الحكـ، إذ يرتكز الحكـ الراشد عمى متطمبات عممية صنع القرار، 

إلى االىتماـ ببناء ُأطٍر  ،وتجاوز االىتماـ بمجرد بناء قدرات القطاع العاـ ،وصياغة السياسة العامة

سـ بالشفافية، وىذا الشؤوف العامة بأساليب تتّ  والفعالية في إعداد السياسات العامة، وتسيير شرعّيةلم

، كما أنو مف أبرز األسباب السياسية المؤدية إلى (5)يتطمب مشاركة فّعالة في صنع القرار السياسي

                                                           
 .72حمميؿ صالح، المرجع السابؽ، ص -(1)

)2(- Ahmed Essoussi, cop.cit, P52.      
)3(- Ahmed Essoussi, IBID, P53.      
)4(- Ahmed Essoussi, IDEM, P68.      

 .44فاصمة عبد المطيؼ، مكافحة الفساد المرجع السابؽ، ص -(5)
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إلى ظيور مفيوـ الحكـ الراشد، ىو خصوصية المنطقة العربية، حيث بّينت دراسة لمبنؾ الدولي، 

دارة الحكـ في ىذه المنطقة أضعؼ مف كؿ مناطؽ العالـ ف إأوتقرير التنمية اإلنسانية العربية، 

فإف الصعوبات التي تواجو مسألة التنمية في إفريقيا بصفة عامة مرّدىا إلى  ،ا لذلؾاألخرى، وتبعً 

س لمحكـ الراشد مثؿ إلى تقديـ مجموعة مف المبادئ التي تؤس   أّدى"أزمة الحكـ"، األمر الذي 

 مكافحة الفساد، إضافة إلى ذلؾو تقميص دور الدولة، و حقوؽ اإلنساف،  احتراـو المساءلة، و الشفافية، 

بع سياسة االحتواء القمعي، وتصادر استقبللية النقابات ة التي تتّ يفإف سيادة نمط الدولة األمن

ضرورة إقامة حكـ  إلى الدعوة إلى أّدىرىيب والضغط والسيطرة، قد واألحزاب، مف خبلؿ آليات التّ 

 (1).يكفؿ الحقوؽ صالح

 الفقرة الثانية: دعائم الحكم الراشد:

فإنو ينفرد ببعض  العديد مف الركائز، وفي المقابؿ يشترؾ الحكـ الراشد مع الديمقراطية في

التي مف دونيا ال يمكف الحديث عف تحقيؽ رشادة الحكـ، ويتعمؽ األمر بمكافحة  األسس والدعائـ

 الفساد، ودور المجتمع المدني واألحزاب ونظاـ االنتخابات في تجسيد مفيـو الحكـ الراشد.

 أوال: مكافحة الفساد:

جدير بالذكر أف أىـ دافع لمدعوة إلى إرساء قواعد الحكـ الراشد، كعبلج لممشكبلت ال

والثقافية، التي أصبحت تعاني منيا الدوؿ والمجتمعات، ىو  ةجتماعياالو  ةقتصادياالالسياسية و 

لنموذج  منافساألكثر تناواًل، منذ زواؿ ال الذي أصبح أحد المواضيع الدولية والسياسية تفشي الفساد،

                                                           
غزالني وداد، واقع المجتمع المدني في الجزائر ودوره في تحقيؽ الرشادة، مجمة القانوف، المجتمع والسمطة، -(1)

 .44، ص2015، الجزائر 4/2015محمد بف أحمد، رقـ  2جامعة وىراف
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د، حيث تعتبر محاربة الفساد طريقا لتحقيؽ الحكـ الراش ،(1)اقتصاد السوؽ الميبرالي في الغرب

 إنشاءمحاربة الرشوة، وفي ىذا اإلطار، فإف الجزائر تعمؿ عمى  ويندرج في إطار محاربة الفساد

، وقد (2)ر صراحة عف رغبتيا في استئصاؿ الظاىرةب  نية لمحاربة الرشوة، وىي بذلؾ تعىيئة وط

البرامج الحكومة، ويعوؽ  حيث يؤثر عمى الفعالية المحتممة بجميع ظاىرة عالمية، أصبح الفساد

، األمر الذي ةجتماعياالو  ةقتصادياالعمى حقوؽ اإلنساف، خاصة في مجاؿ الحقوؽ التنمية ويؤثر 

، والتفاوت ةجتماعياالإلى انتشار البطالة والفقر، بسبب استغبلؿ رأس الماؿ، وانعداـ العدالة  أّدى

منظمة الشفافية  نشرياتجاء في إحدى  ،وقد(3)ت المجتمع الذي يعاني الفسادالصارخ بيف طبقا

أف حجـ الفساد العالمي ارتفع في  ،والتي تحمؿ عنواف "القياس العالمي لمفساد" ،2010الدولية لسنة 

السنوات الثبلث األخيرة، والخطير في األمر أنو أصبح ييّدد أسس الدولة وقواعدىا، حيث تشير 

فة، ومّست ىذه الظاىرة اإلدارات يو عمى نطاؽ واسع، خاصة في الدوؿ المتخمّ إلى تفش   اإلحصائيات

العمومية، واألحزاب السياسية، والسمطات وحتى أجيزة الشرطة، والمؤسسات الخاصة، والييئات 

نتائج  الحكومةدرت نفس ىذه المنظمة غير كما أص ،(4)الدينية والتربوية، والعدالة، واإلعبلـ وغيرىا

وؿ الفساد، ح، وذلؾ بناًء عمى أكبر استطبلع لمرأي العالمي 2013المقياس العالمي لمفساد لسنة 

وقد أّكد ىذا المقياس عمى انعداـ الثقة لدى المواطنيف في مختمؼ أنحاء العالـ، بالمؤسسات المكّمفة 

ّثر عمى ثقة الرأي العاـ باألحزاب يؤ  مّمابمكافحة الفساد، المتغمغؿ في أسس األنظمة الديمقراطية، 

                                                           
 .97فاصمة عبد الّمطيؼ، مؤشرات االنتخابات، المرجع السابؽ، ص -(1)

)2(- Riadh Bouriche, regard sur la politique, op.cit, p159.  
محمد فييـ درويش، الّشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف بيف سيادة السمطة وحكـ القانوف، الطبعة األولى، النسر  -(3)
 .174، ص2007ذىبي لمطباعة، مصر ال
 .65حمميؿ صالح، المرجع السابؽ، ص -(4)
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في كتابو "شبكة  ويذكر رئيس منظمة الشفافية الدولية ،(1)السياسية، والبرلماف، والقضاء، والشرطة

ؿ الّشر أنو توصؿ خبلؿ ربع قرف مف العمؿ في البنؾ الدولي إلى أف الفساد يمثّ  ،اإلرىاب"

 ،والمرض ،والفقر ،نو البؤسو حاضر في كؿ مكاف، ويترتب عاألساسي في عصرنا، وأنّ 

بفضائح  -خاصة النامية–وقد ارتبط الكشؼ عف الفساد في العديد مف الدوؿ  ،والصراعات

الذيف يتخذوف السياسة عمبل تجاريا يحققوف بو مصالحيـ، وترتب عف ذلؾ ظيور  ،ياسييفالسّ 

، ويرجع سبب (2)وفقداف الثقة في الحكومات نميةت إلى إعاقة التّ ، أدّ ةقتصادياأزمات سياسية و 

 يستبداداالانتشار الفساد المالي واإلداري في الدوؿ العربية، إلى طابع ىذه األنظمة الشمولي و 

 (3)وغياب الشفافية.

واإلداري، إلى نظاـ سياسي في الوطف  قتصادياالو  لقد تحّوؿ الفساد بكافة أشكالو السياسي

انتشار ىذه الظاىرة إلى بروز طبقة مف رجاؿ  أّدى، وقد (4)العربي، لو طبقتو، وجيشو، وأجيزتو

ط و وقريبة مف أعماؿ الّسمسرة، وىي سياسات انسجمت مع شر  ألعماؿ، بعيدة عف اإلنتاج الفعميا

خصخصة المرافؽ العامة، والصناعات  صندوؽ الّنقد الدولي والبنؾ العالمي، التي تيدؼ إلى

 (5).ةجتماعياال، وذلؾ عمى حساب السياسات قتصادياالاألساسية، واالنفتاح 

ضح أف آثار الفساد وخيمة عمى الدوؿ والمجتمعات، حيث أنو يتسبب في عدـ وعميو يتّ 

يواجو الحكـ والبلأمف، وحدوث األزمات، وييدد استمرار الدولة، وبذلؾ فإف أكبر تحد   اراالستقر 

العديد  تعمؿي ىذه الظاىرة، وىو ما تؤكده األبحاث والدراسات في ىذا المجاؿ، لذا ىو تفش   ،الرشيد
                                                           

 .99-98فاصمة عبد الّمطيؼ، مؤشرات االنتخابات المرجع السابؽ، ص -(1)
 .208محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ...، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .246حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .32بالقزيز، المرجع السابؽ، صعبد االلو  -(4)
 .113-112صافو محمد، المرجع السابؽ، ص، ص -(5)



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

165 
 

اتفاقية األمـ منظمة الشفافية الدولية، و التنبيو إلى ىذا الخطر، وعمى رأسيا  عمى مف الييئات الدولية

 (1)ي بالموضوع.المتحدة لمكافحة الفساد، باإلضافة إلى اىتماـ البنؾ الدول

لقد أصبحت الدولة الجزائرية عمى قناعة تاّمة بأف الفساد لـ يعد شأنا داخميا، بؿ أصبح 

يجعؿ مكافحتيا، والقضاء عمييا مسؤولية تقع عمى عاتؽ جميع الدوؿ،  مّماظاىرة عبر وطنية، 

ولمسايرة الجيود الدولية في مكافحة ىذه الظاىرة، انضّمت الجزائر إلى اتفاقية األمـ المتحدة 

، مف خبلؿ إصدار قانوف ىذه االتفاقيةوسعت إلى تجسيد بنود ، (2)2004لمكافحة الفساد سنة 

وليس  الذي يعتبر األىـّ  ،(3)06/01ومكافحتو، ويتعمؽ األمر بالقانوف  خاص بالوقاية مف الفساد

يد في ىذا المجاؿ، والذي أولى أىمية كبيرة لعنصر الوقاية، وذلؾ تماشيا مع السياسات الوح

باعتباره أداة فّعالة لمتقميؿ مف  ،الجنائية الدولية، التي أصبحت تعتمد عمى العنصر الوقائي

في التصريح  عمى وجو الخصوصمواجية الفساد لخذة التدابير الوقائية المتّ ، وتتمخص (4)الجريمة

إجراء جوىري لمكافحة الفساد، والذي يعتبر مف التدابير الحديثة كوالذي سنركز عميو  ،بالممتمكات

يدؼ ذي ي، وال06/01مف القانوف  6-5-4ع الجزائري، وذلؾ في المواد شرّ مالة التي أدرجيا الوالفعّ 

بالتصريح بالممتمكات  ـُ زَ مْ ة الممتمكات العمومية، وضماف الشفافية في الحياة السياسية، ويُ حماي إلى

، رئيس الجميورية، ورئيس وأعضاء الحكومة، وأعضاء 06/01مف القانوف  06حسب المادة 

                                                           
 .113صافو محمد،  المرجع السابؽ، ص-(1)
 .96فاصمة عبد الّمطيؼ، مؤشرات االنتخابات، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .14، الجريدة الرسمية، العدد 2006فيفري  20، الصادر في 06/01القانوف  -(3)
 .79-73صالح، المرجع السابؽ، ص، صحمميؿ  -(4)
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والوالة، وكذلؾ رؤساء  والسفراء والقناصمة مس المحاسبة، ومحافظ بنؾ الجزائرالبرلماف، ورئيس مج

 (1)عضاء المجالس البمدية والوالئية المنتخبة.وأ

ى لظاىرة الفساد، ويسعى إلى اجتثاثيا مف إف مسايرة التطورات الدولية، واعتماد قانوف يتصدّ 

يعيد الدولة إلى  ،ة إرساء قواعد حكـ صالح وراشدأصوليا، فيو إيحاء بمحاولة اإلصبلح، ونيّ 

مف  التقميؿنمية والعدالة واالستقرار، مف خبلؿ القضاء أو صؿ إلى تحقيؽ التّ و المسار الصحيح، الم

في العديد مف الصراعات التي اجتاحت مؤسسات الدولة وىيئاتيا، وكانت سببا  ،ظاىرة الفساد

واإلداري  قتصادياالوعمى الرغـ مف االقتناع بحجـ الفساد السياسي و  وفي ىذا اإلطار واألزمات،

في األنظمة السياسية العربية، والذي تفاقـ )الفساد( إلى حّد أصبح معو اإلصبلح ييّدد مصالح 

الثورة كخيار بديؿ عف اإلصبلح  والنظاـ، إاّل أف ذلؾ ال يعّد مبرًرا النتياج مسمؾ العنؼ، أ

 (2)التدريجي.

الجزائري،  قتصاداال وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة، فإف ظاىرة الفساد قد غمرت حقؿ

مشك مًة عائقا حقيقيا في وجو التنمية، حيث يعترؼ أعضاء السمطة التنفيذية، وعمى رأسيـ رئيس 

الدولة، بأف الجزائر معتم ة بالفساد، الذي ينتشر في قطاع األشغاؿ العمومية، والمياه، والّنقؿ، 

 قتصادياالير المجمس الوطني والّصحة، والقطاع المالي، وقطاع السكف، وىو ما أّكدتو تقار 

، وتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تصّنؼ الجزائر في مؤّخرة الترتيب (3)جتماعياالو 

 (4).الّدولي

                                                           
 .77-76حمميؿ صالح، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .42سييؿ الحّبيب، المرجع السابؽ، ص  -(2)
 .99فاصمة عبد الّمطيؼ ،مؤشرات االنتخابات،  المرجع السابؽ، ص -(3)
 .105فاصمة عبد الّمطيؼ ، نفس المرجع، ص -(4)
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 ثانيا: المجتمع المدني:

ليست مكافحة الفساد وحدىا عنصرا مؤسسا إلقامة حكـ راشد، بؿ أّنو ثمة جممة مف الركائز 

 ،عمى غرار الدور الذي يمعبو المجتمع المدني في إرساء قواعد الرشادة ،التي يستوجب توافرىا

سياـ المجمس الدستوري في تعزيز ىذا المفيوـ.  وكذلؾ إجراء انتخابات نزيية، وا 

راشدة  ةجتماعياو  ةقتصاديافالمجتمع المدني يعتبر مف أىـ الفاعميف في بناء نظـ سياسية و 

، حيث برز مفيومو في سياؽ (1)داخؿ الدولة، أي أنو عنصر أساسي في إرساء دعائـ الحكـ الراشد

السممي إلى الديمقراطية، وتحقيؽ نسؽ الحكـ الصالح في الدوؿ  نتقاؿاالالبحث عف صيغة 

اشطوف في الحقؿ ، ويعّرؼ المجتمع المدني عمى أّنو "األفراد والمجموعات النّ (2)سمطيةالشمولية والتّ 

ات، والقوى المييمنة والسياسية، ّتحاداالالعاـ، المنخرطوف في عمؿ الجمعيات والنقابات و 

ترؾ، مقيميف والمنحدروف مف فئات وطبقات مختمفة، والذيف استطاعوا تنظيـ أنفسيـ عمى نحو مش

ؼ، واألدياف، ئلمطوا رتو الدولة المدنية، باعتبار نشاطيـ عابرما وفّ  ظؿّ في  أشكاال لمتضامف بينيـ

 (3).ات السياسية، واالنحدارات العشائرية، والقبمية، والعائميةجاىاالتّ ات و اإليديولوجيو  ،والمذاىب

ا إف الدولة ليست القوة الوحيدة الفاعمة في المجتمع، ذلؾ أف المجتمع المدني يمعب دورا ميم  

 ،، ويستمـز تحقيؽ نظاـ حكـ سميـةقتصادياالو  ةجتماعياال، وفي العمميات جتماعياالفي التنظيـ 

بيف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، فإنجازات الحكومات تعتمد إلى حد  بعيد عمى  لتعاوفا

                                                           
 .21الطاىر، المرجع السابؽ، ص عباسة -(1)
 .32غزالني وداد، المرجع السابؽ، ص-(2)
 .27عباسة الطاىر، نفس المرجع، ص -(3)
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كالقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ويعتبر ىذا األخير  ةجتماعياو  ةقتصادياتعاوف ومشاركة قوى 

 (2)فإنو تشّكؿ َضغطا عمى الدولة.، وأكثر مف ذلؾ، (1)وسطا بيف الفرد والدولة

التي تفّرقيا عف غيرىا مف المفاىيـ  ،بجممة مف المميزات وتتميز منظمات المجتمع المدني

الشبيية والقريبة، فيي منظمات مستقمة، أي غير حكومية، األمر الذي يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا 

االنتساب إلييا وفؽ اإلرادة الحرة الواعية،  يتـّ والقياـ بدورىا، ويتصؼ عمميا "بالتطوعي"، حيث 

وىي منظمات ال تسعى إلى تحقيؽ الربح، وىذا ما يمّيزىا عف القطاع الخاص، وتزاوؿ مياميا في 

إطار ديمقراطي وتعددي، أي أنيا تستند إلى الديمقراطية في أعماليا وعبلقاتيا الداخمية والخارجية، 

 (3).وتقبؿ باالختبلؼ والتنّوع

ي، أو اإلقميمي محمّ نطاؽ عمؿ منظمات المجتمع المدني، لـ يعد مقتصرا عمى المستوى الإّف 

موجة العولمة، وتزايد الروابط بيف دوؿ المجتمع الدولي، الذي تحكمو عبلقات  ظؿّ فقط، خاصة في 

ـّ الكثير مف الذي يضدولية في شّتى المجاالت، حيث برز مفيـو "المجتمع المدني العالمي"، 

مات العالمية غير الحكومية، المعنية بحقوؽ اإلنساف، والّتي شّكمت نوعا مف الضغوط الّنسبية المنظ

عمى النظـ الّتسمطية، في المنطقة العربية، وفي غيرىا مف مناطؽ العالـ، وذلؾ مف خبلؿ ما تنشره 

يا ىذه ىذه المنظمات مف تقارير، وما تشّنُو مف حمبلت ضد انتياكات حقوؽ اإلنساف التي تمارس

                                                           
 .176محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ...، المرجع السابؽ، ص -(1)

)2(- Mohamed Boussoumah, L’opération constituante, de 1996, O.P.U, Algérie 2012, 
P83.       

 .28-27عباسة الطاىر، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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إلى تقارير ىذه المنظمات، وذلؾ مف خبلؿ  -ولو نسبًيا–النظـ، وقد استجابت األنظمة العربية 

ؿ حقوؽ اإلنساف ّتخاذا  (1).بعض الخطوات لتحسيف سج 

إف بروز مفيوـ المجتمع المدني العالمي، يتضّمف ارتباط مجموعة مف المنظمات المدنية 

أنحاء العالـ، يكوف مقّرىا الرئيسي عادة في الدوؿ الكبرى، ، ذات الفروع في شّتى غير الحكومية

وفروعيا في باقي أنحاء العالـ، وقد منحت األمـ المتحدة وبعض البنوؾ العالمية ليذه المنظمات 

الصفة االستشارية، معتبرة إياىا طرًفا فاعبل في عبلقاتيا السياسية أو المالية، األمر الذي مكنيا 

وبيذا، تكوف منظمات المجتمع المدني ، (2)يؿ خارجي تجّسد بو أىدافيامف االستفادة مف تمو 

العالمي، قد اقتربت مف مدلوؿ الشركات متعددة الجنسيات، التي ىي شركات عالمية، تابعة لدوؿ 

كبرى، وتغطي فروعيا العديد مف دوؿ العالـ، والمقصود مف إثارة ىذه النقطة، ىو إبداء المخاوؼ 

تستخدميا  ،لدوؿمنظمات عف مسارىا، وتتحوؿ إلى آليات ضغط عمى امف أف تنحرؼ ىذه ال

رض ايديولوجيتيا، وتحقيؽ مصالحيا، التي ىي في النياية مصمحة أمريكا، الجيات الممّولة لف

 خاصة إذا كاف الممّوؿ ىو المؤسسات المالية الدولية.

لمنظمات المجتمع المدني، قد يضطر الدولة إلى حّميا، أو تضييؽ  نحراؼاالإف مثؿ ىذا 

طرفا رئيسيا في  ،ىذه المنظمات مفالخناؽ عنيا، حيث جعؿ صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف 

سياساتو، وبمقتضى ذلؾ، ظيرت العديد مف المجتمعات المدنية العالمية، مثؿ التنظيمات النقابية 

والمالية لمدوؿ، خاصة إذا ما  ةقتصادياالغط عمى البرامج الدولية، التي أصبحت وسيمة ض

وىو تحّوؿ خطير في  ،(3)بيف الدولة وىذه التنظيمات ةقتصاديااليات تعارضت المفاىيـ والتوجّ 

                                                           
 .147حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .29عباسة الطاىر، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .30عباسة الطاىر، نفس المرجع، ص -(3)
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يجّردىا مف صفة دورىا القريب مف اإلنساني،  ،مسار ىذه المنظمات، حيث أف العمؿ عمى تسيسيا

أيدي الساسة، والقوى العالمية، تستخدميا لتمرير أفكارىا، د أدوات سياسية بيف ويجعميا مجرّ 

الجديد، الموسـو  رسة ضغوطيا، فتصبح بذلؾ آلية مف آليات تجسيد قواعد النظاـ العالميمّماو 

بالنيوليبرالية، ونشير في األخير إلى أنو مف األسباب التي أدت إلى تأّخر التحوؿ الديمقراطي في 

، حيث تفتقر مؤسسات المجتمع المدني إلى نظرة (1)مجتمع المدنيالوطف العربي، توقؼ نمو ال

استباقية مبكرة لؤلزمات، األمر الذي يحّد مف دور ىذه المؤسسات كأداة مف أدوات الوقاية في حاؿ 

، وفي الجزائر فإف ضعؼ المجتمع المدني، يعود في جذوره إلى مرحمة االستقبلؿ، (2)حدوث أزمات

ولة ببروز أي استقبللية خارج ىياكؿ الدولة الرسمية، التي تولت ميمة والتي لـ تسمح فييا الد

 (3).ةجتماعياالالتعبئة السياسية و 

وفي الجزائر، فإّنو ليس ثّمة اعتراؼ صريح، بمنظمات المجتمع المدني، حيث تغافؿ 

عف تأصيؿ ىذه المنظمات، وكذلؾ التعديؿ الدستوري لسنة  1989المؤسس الدستوري لسنة 

عادة تشكيميا، مف 1996 ، حيث كاف االىتماـ منصبا عمى بعث الحياة في الطبؽ السياسية وا 

ة الحزبية، الذي ترّتب عنو إغراؽ الساحة السياسية بأحزاب، زادت الحياة مبدأ التعددي إقرارخبلؿ 

مفيوـ الحكـ الراشد، الذي يقوـ عمى إشراؾ  تبّني، األمر الذي يشّكؿ عائقا أماـ (4)المدنية بؤًسا

                                                           
، 2012الحامد، األردف  محمد أحمد نايؼ العكش، مؤسسات المجتمع المدني والتحوؿ الديمقراطي، دار -(1)

 .  65ص
 .  41محمد أحمد نايؼ العكش، المرجع نفسو، ص -(2)
التحوؿ الديمقراطي في دوؿ المغرب العربي، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، أحمد منيسي،   -(3)

 .156، ص2004
الحكـ الراشد، مجمة القانوف، المجتمع والسمطة، حساني محمود، محدودية المجتمع المدني الجزائري في تعزيز  -(4)

 .124-123، ص، ص2014، وىراف 03العدد
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، غير أف ىناؾ بعض القنوات التي يوّفرىا، الدستور (1)القرار خاذإاّ جميع الفاعميف، في عممية 

الحقوؽ الفردية والجماعية، وىي حقوؽ يستطيع  إقرارمشاركتو، وتتمثؿ في  لفرضلممجتمع المدني 

، إلسماع صوتو حوؿ قضايا تسيير جتماعياالمف خبلليا المجتمع المدني، أف يتسّمؿ إلى الفضاء 

 (2).الشأف العاـ

 االنتخابات في تحقيق الرشادة:ثالثا: دور 

إضافة إلى كؿ ما سبؽ ذكره مف دوافع اعتماد الحكـ الراشد، تعتبر االنتخابات مظيرا أساسيا 

في  ،موصبل إلى إرساء قواعد الرشادة، إذ تعتبر االنتخابات الديمقراطية تأكيدا لمبدأ سيادة الشعب

أف العديد مف األنظمة التي ظيرت بعد األنظمة  حيث، (3)نموذج الديمقراطية االنتخابية ظؿّ 

عمى  ،ة، قامت بإصبلحات سياسية تضمنت إجراء انتخابات حرة، وتنافسية، بصفة دوريةيستبداداال

زاىة، والحرية، يجعؿ مف أنظمة الدوؿ توصؼ أساس أف إجراء االنتخاب، وتوافر شروط النّ 

سياسي شرعي وقوي، يعمؿ في إطار احتراـ  نظاـ، وتيدؼ االنتخابات إلى بناء (4)بالديمقراطية

، بعيدا عف العنؼ، وىي مؤشر يساعد عمى تبياف مدى تجاوب ةجتماعياالة واإلراد ،السيادة الشعبية

عات الشعب، بذلؾ، فإف االنتخابات النزيية ىي شرط أساسي السترجاع النظاـ مع مطالب وتطمّ 

، ذلؾ أف حرماف المواطف مف إبداء الرأي، (5)ى السمطةاالستقرار السياسي، تكريسا لمبدأ التداوؿ عم

صرؼ في نتائج االنتخابات، يدفع الفئات وحرية التعبير، والمشاركة في صنع مستقبمو، مف خبلؿ التّ 

يوسع الفجوة بيف الحاكـ والمحكوـ،  مّماقة في نزاىة العممية االنتخابية، الشعبية إلى فقداف الثّ 
                                                           

 .124حساني محمود، نفس المرجع، ص -(1)
 .125حساني محمود، نفس المرجع، ص -(2)
 .192فتحي زراري، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .61فتحي زراري، المرجع السابؽ، ص -(4)

24.-23، ص،ص2010، دار بمقيس، الجزائر 2008ميورية في تعديؿ سعاد بف سرية، مركز رئيس الج -( 5(  
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الرأي الواحد، والتوجو الفكري أّما مف كونيا ُتختار مف طرؼ الشعب،  شرعّيتيافالسمطة تستمد 

ينتج عنو المساس باالستقرار السياسي لمدولة، وغالبا ما يوقعيا في التسمط، والفساد، فحادي، األ

األمر الذي يؤدي إلى تعرض النظاـ الحاكـ إلى انتقادات الذغة، وظيور  ،(1)وشّؿ البرامج التنموية

، وبالموازاة مع ذلؾ، فإف العمميات االنتخابية (2)اجية، ومظاىرات تؤجج الشارعحركات احتج

مثؿ ىذا النظاـ ىو نظرا لفقداف الثقة في الحكاـ، إف مآؿ  ،وعزوًفا عف المشاركة إحجاًماستعرؼ 

التحوالت الدولية الحديثة،  ظؿّ ة مف الماضي، خاصة في ح، الذي أضحى صفستبداداالصؼ بالو 

تمعب فيو االنتخابات دورا محوريا في  ،التي تؤسس لبناء أنظمة ديمقراطية، وتستمـز إقامة نظاـٍ 

، وىي صفات إدارة الحكـ الصالح، التي يرغب برنامج (3)فافيةتعزيز المشاركة، والمساءلة، والشّ 

 مّمايمكف أف تشّكؿ آلية فّعالة لممساءلة،  األمـ المتحدة اإلنمائي في تحقيقيا، حيث أف االنتخابات

يضمف تجاوب تصرفات الحكومة مع رغبات المحكوميف، كما أف الحمبلت االنتخابية العمنية، قادرة 

 (4).رساتيامّماعمى إظيار شفافية أكبر في سياسات الحكومة و 

لـ تعد تتوقؼ عمى كونيا وسيمة لموصوؿ إلى  ،إف قيمة االنتخابات في األنظمة المعاصرة

ما كانت ، فكمّ (5)يا أصبحت مف المؤشرات األساسية لقياس رشادة الحكـ في األنظمةنّ إالسمطة، بؿ 

شادة في الدولة، وفي الحالة ما ارتفع مؤشر الرّ ة الشعبية، كمّ تخابات نزيية، ومعّبرة عف اإلراداالن

                                                           
 .46-45فاصمة عبد المطيؼ، مكافحة الفساد،  المرجع السابؽ، ص، ص -(1)

)2 -(  Nathalie Goedert, état de droit et droit de l'homme, échanges de points de vue, 
France- Iran, L'harmattan, paris, 2010, P97. 
)3 -(  Nathalie Goedert, op.cit, P68. 

 .197محمد فييـ درويش، الّشرعية الدولية، المرجع السابؽ، ص -(4)
نصر الديف بوسماحة، ظاىرة مقاطعة االنتخابات، األسباب والحموؿ، )الحكـ الراشد، الرقابة والمسؤولية(،  -(5)

 .53ص، 2013مخبر القانوف، المجتمع والسمطة، جامعة وىراف، الجزائر 
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القائـ عمى عدـ كفالة الحقوؽ  ،ثر مف النظاـ غير الديمقراطير سوؼ يدنو أكالعكسية، فإف المؤشّ 

 والحريات.

التي طرؽ إلى موضوع األحزاب السياسية، يستوجب التّ  ،وفي سياؽ الحديث عف االنتخابات

انييار نظاـ  أّدىوقد  ،(1)الحريات حيث يفترض الحكـ الراشد احتراـ الحريات إقرارتندرج في إطار 

السوفييتي، وبقية بمداف شرؽ أوروبا، واجتياد ىذه الدوؿ نحو تبن ي أشكاؿ  ّتحاداالالحزب الواحد في 

ة، اإليديولوجينظاـ الحزب الواحد شرعيتو  إفقادمف الديمقراطية الميبيرالية، واقتصاد السوؽ، إلى 

والسياسية في بمداف العالـ الثالث، ومنيا عدد مف البمداف العربية التي كانت قد أخذت بيذا النظاـ 

السوفييتي، فإذا كانت ىذه التجربة قد انيارت في دوؿ األصؿ، فإنيا بذلؾ،  حاداالتاقتداًء بتجربة 

ر استمرارىا في الدوؿ األخرى التعددية الحزبية، مظيرا مبدأ  إقرار ، ويعتبر(2)تكوف قد فقدت مبر 

، ذلؾ أف نظاـ الحزب الواحد، ىو تعبير عف حكـ األقمية، (3)أساسيا مف مظاىر ديمقراطية الحكـ

ط، حيث دّلت التجارب السياسية عمى أف احتكار الحكـ مف طرؼ وىو طريؽ لبلستبداد والتسمّ 

لى  أخطاءحزب واحد، يؤدي إلى  ويندرج موضوع األحزاب في ، (4)نحراؼاالو  ستبداداالسياسية، وا 

إطار الحريات السياسية، حيث أف األىداؼ السامية لمديمقراطية، ترمي إلى تحقيؽ سيادة الشعب، 

وتتجّسد الوظيفة األساسية لؤلحزاب ، (5)وتكفؿ احتراـ الحريات، وتقّيد سيادة الدولة لحساب الحريات

راع مف أجؿ السمطة، وتوجييو، لذا فإف وجود قابة عمى الصّ في الرّ  ،ظـ الديمقراطيةالسياسية في النّ 

                                                           
)1(- Ahmed Essoussi, cop.cit, P61.      

 .146حسنيف توفيؽ ابراىيـ، العوامؿ الخارجية،  المرجع السابؽ، ص -(2)
)3 -(  Chabane BenaKazouh, Réflexions de droit politique Algérienne, tome1, O.P.U 
Algérie 2015, P324.  
 

 .145الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص محمد فييـ درويش، مرتكزات -(4)
 .22محمد فييـ درويش، الّشرعية الدولية، المرجع السابؽ، ص -(5)
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األحزاب ضروري لتأكيد المعارضة، ألف ىذه األخيرة بدوف أحزاب، ىي مجّرد رّد فعؿ فردي، حيث 

ظر السياسية التي تعتنقيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى وجيات النّ  ،يؤدي وجود األحزاب المعارضة

ىو األحزاب  والمقصود بذلؾ ،(1)اع تحت الرقابةر ىو وضع الصّ  ية، فيدؼ األحزاب إذفاألقمّ 

ـ، أّما األحزاب التي تسعى إلى لالعا ومصالحالفّعالة، التي تسعى إلى تحقيؽ مصالح المواطنيف، 

قة، ألنيا تؤدي إلى فقداف الثّ  ،قة، فتمؾ آفة األحزاب السياسية، والحكـ الراشدبموغ مصالح ضي  

مات نظيالصورة الغالبة ، حيث أف التّ  ىي االنتخابات، والواقع أف ىذهوالعدوؿ عف المشاركة في 

دائيا عمى القياـ بالجيود المّتصمة بإشباع حاجات أعضائيا، أو الحزبية، كثيرا ما تقتصر في أ

ّف ضعؼ الييئة ، وكمثاؿ عمى ذلؾ، نجد أ(2)ى خدماتيا لآلخريفالمنتميف ليا، دوف أف تتعدّ 

ائب بشكؿ خاص، حيث دورىا، انعكس سمبا عمى صورة الييئة ككؿ، والنّ  داءالتشريعية في أ

ا أف يمتـز بميمتو الوطنية في تمثيؿ ائب، الذي عوضً تكّرست صورة نمطية لدى المواطف عمى النّ 

قة في ة، ولعّؿ الخطير في األمر، ىو فقداف المواطف الثّ اخبيف، يسعى لقضاء مصالحو الخاصّ النّ 

لذلؾ، فإنو  ،(3)بالتزوير عبر صناديؽ االقتراع، لما يروج عف االنتخابات مف تيـٍ قدرتو عمى التأثير 

اغبة في تحقيؽ الحكـ الراشد، أف تعّجؿ بإجراء إصبلحات، تعيد ثقة المواطف ينبغي عمى الدوؿ الرّ 

و، ضمانات تكفؿ التزاـ الُمْنَتَخب بوعوده المدرجة في برنامج حزب إقرارفي جيازه الحاكـ، مف خبلؿ 

 ذلؾ أّف الحزب ىو وسيط بيف الفرد والدولة.

كانت ىذه بالتدقيؽ، جممة األسس والقواعد التي يرتكز عمييا الحكـ الراشد، الذي أصبح 

اجمة عف سوء النّ  ،التحديات الدولية، واألزمات الداخمية ظؿّ ة في تجسيده أكثر مف ضرورة، خاصّ 
                                                           

مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحمية في ظّؿ نظاـ التعددية السياسية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه،  -(1)
 .79، ص2005جامعة قسنطينة 

 .40وداد، المرجع السابؽ، ص غزالني-(2)
 .59-58نصر الديف بوسماحة، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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 لتخّمؼوا نحراؼاالالعبلج الموصوؼ لداء الفساد و  اإلدارة والتسيير، والبيروقراطية، فالرشادة ىي

تيجة األساسية ، ألف النّ -خاصة مجتمعات الدوؿ المتخمفة-وبتحّققيا سوؼ تسعد المجتمعات 

، وبالتالي قتصادااليوض بقدـ، والنّ نمية والتّ بة عف تجسيد الحكـ الراشد، ىي دفع عجمة التّ المترت  

 تحسيف ظروؼ المعيشة.

خاصة في  ،، التي تعترض سبيموالصعوباتمفيوـ يواجو اليوـ العديد مف غير أف ىذا ال

، وىي بمثابة 2004دىا تقرير التنمية البشرية العربية الصادر سنة والتي حدّ  ،المنطقة العربية

الحكـ الصالح، وأبرزىا عدـ تمبية أنظمة اإلدارة العامة لحاجيات  بناء صرحقات تعيؽ معو  

 (1).ياسة القائمة عمى االنتماء الديني، والنظاـ الثوريبروز السّ و القرار،  ّتخاذاالمواطنيف في عممية 

 انحراف صوب المصمحة األمريكية: العولمة: ظلّ المطمب الثالث: حقوق اإلنسان في 

مف أكثر المفاىيـ المنتشرة في زمف العولمة، والتي ساىمت في تكويف بيئة حديثة ألنظمة 

اإلنساف، الذي أصبح شعارا ترفعو كؿ الدوؿ مف أجؿ الظيور في صورة الحكـ، مفيوـ حقوؽ 

ىذه الحقوؽ ال يدؿ عمى رغبة  الدولة الديمقراطية المقّرة لمحقوؽ والحريات، غير أف واقع تجسيد

جامحة في تكريسيا، خاصة مف طرؼ القوى العظمى، وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، 

 اًرا إلعماؿ كؿ األسس الديمقراطية، بما فييا حقوؽ اإلنساف. التي تعتمد المصمحة معي

 الفرع األول: التأصيل النظري لفكرة حقوق اإلنسان:

الدولية لحقوؽ اإلنساف وفقا لمقانوف الدولي  الّشرعيةتستند فكرة حقوؽ اإلنساف إلى مبدأ 

ّظـ بيا حقوؽ األفراد العاـ، والذي يعني مدى ما توّفره قواعد القانوف الدولي مف تشريعات تن

                                                           
 .215محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ...، المرجع السابؽ، ص -(1)
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والجماعات عمى المستوى الدولي، والتي غالبا ما تجد بسندىا في المواثيؽ الدولية التي تشرؾ في 

 (1).إصدارىا دوؿ عديدة

العولمة، وذلؾ ال يعني أّنو  ظؿّ يعتبر مفيوـ حقوؽ اإلنساف مف أكثر المفاىيـ المستعممة في 

مفيوـ حديث، وليد التحوالت الدولية، بؿ إنو مفيوـ ضارب في القدـ، ارتبط بمطالبة الشعوب 

تجدر اإلشارة إلى أف مسائؿ حقوؽ اإلنساف كانت تعد  ،بحقوقيا واستجابة القانوف الدولي لذلؾ، وىنا

قميدي، حيث يعّد أي تدّخؿ فييا انتياًكا القانوف الدولي الت ظؿّ مف المسائؿ الداخمية لمدولة في 

 فاقياتاالتّ وتدخبل في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، لكف بعد ابراـ الدوؿ لمعديد مف  ،لمسيادة الوطنية

تيـّ المجتمع  التي المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، أصبح ىذا الموضوع مف المسائؿ اإلقميمّيةالدولية و 

ستو الدساتير الوطنية، خاصة ، وقد كرّ (2)الدولي المعاصرالدولي كّمو، مف خبلؿ قواعد القانوف 

قواعد حقوؽ اإلنساف، وتقرير الضمانات التي  إقراردساتير الدوؿ الديمقراطية، التي عكفت عمى 

وحقوؽ اإلنساف، حيث تعتبر ىذه األخيرة  نظاـ الحكـ الديمقراطي،تكفميا، وىنا يأتي الربط بيف 

 .ستبداداالط و منيج الحكومات إلبراز ديمقراطيتيا، وبعيدا عف ذلؾ، فإف الدولة سوؼ توصؼ بالتسمّ 

ُـّ لقد عرؼ عصر العولمة استعماال ممفتا لشعار حقوؽ اإلنساف، كمبدأ ساـٍ  عف إرادة دولية  ين

ر، ألف الدوؿ لف تتقّدـ إاّل بعطاٍء ومردودية والتطوّ  الذي يعتبر محور التنمية ،قي باإلنساففي الرّ 

بيئة تكفؿ حقوؽ اإلنساف، حيث أف كؿ بمد في العالـ  ظؿّ جيدة، وىذه األخيرة، لف تتجّسد إال في 

والسياسية والثقافية  ةجتماعياالو  ةقتصاديااليحتاج لكي يتقدـ ويتطّور وينمو أف تكوف شؤونو 

وغيرىا... منظمة بقوانيف تحفظ حقوؽ وحريات المواطف، وتضمف التوازف بيف مصمحة المجتمع 

                                                           
زحؿ محمد األميف، مبدأ الّشرعية في النظاميف الدستوري والدولي، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، القاىرة  -(1)

 .177، ص2011
 .120بف حمودة ليمى، المرجع السابؽ، ص -(2)
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، واحتراـ حقوؽ كرامتيـ، وتقديس مواطنيياالدوؿ التي تعترؼ بإنسانية  ، وقد استطاعت(1)والدولة

تقرار والسبلـ، عمى عكس خاء واالسقدـ والرّ يضة والتّ الظروؼ الضرورية لمنّ  اإلنساف، أف تييئ

 قتصادياالالدوؿ التي لـ تحتـر ىذه الحقوؽ، فقد عانت مف التخمؼ واالنييار السياسي و 

ديمقراطية بدوف حقوؽ إنساف، معترؼ بيا، ومكفولة بضمانات  ميست ىناؾ، ف(2)جتماعياالو 

، وتحقيؽ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، يستوجب تجاوز الفكر المؤسساتي، واألخذ بعيف (3)لحمايتيا

، حيث تشّكؿ حقوؽ اإلنساف في األنظمة الديمقراطية حد ا، (4)السياسي-جتماعياالالمحيط  عتباراال

 (5)وقيدا عمى سمطة الدولة.

مكاناتو  معينة، يمـز توافرىا  يقصد بحقوؽ اإلنساف، وجود مطالب واجبة الوفاء، بقدرات وا 

 ،وف أو العقيدة، أو الطبقيةالبشر، دوف تفريؽ عمى أساس الجنس، أو المّ  عمى أسس أخبلقية لكؿ  

كوف ألي  منيـ أف يتنازؿ عنيا، وىذه القدرات ـ المساواة فيما بينيـ، ودوف أف يوذلؾ عمى قد

ىـ عف زُ ميّ يستقيـ وجودىـ، وال تُ واالمكانات يمـز أف تتوافر لمبشر جميعا، بحكـ كونيـ بشر، فبل 

صيقة بالجنس البشري إال إذا توافرت ليـ ىذه تعوف بالكرامة المّ يتمّ غيرىـ مف الكائنات، وال 

 (6).الحقوؽ

لحقوؽ اإلنساف في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، الذي أصدرتو ثؿ اإلطار العاـ يتمّ و 

 دولييف لمحقوؽ السياسية والمدنية، والعيديف ال1948ديسمبر  10الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

                                                           
 .05سعدى محمد الخطيب، الدولة القانونية وحقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .37، ص2004حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ،  -(2)

)3(- Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, op.cit, P25.       
)4(- Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, op.cit, P26.       
)5(- Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, IBID, P29.       
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نتيا المواثيؽ الدولية ف إجماؿ حقوؽ اإلنساف التي تضمّ كموالثقافية، وي ةجتماعياالو  ةقتصادياالو 

ع بو اإلنساف مف حقوؽ وحريات في: حؽ اإلنساف في تّ يتمّ نة لما ؿ مدوّ ي تشك  ، والتّ اإلقميمّيةو 

قامة الشعائر خصية، الحياة، والحرية الشّ  وحرية التفكير والتعبير والرأي، والعقيدة، وتغيير الديانة، وا 

عمى قدـ  الجماعات السياسية، وحؽ االنتخابأو االشتراؾ في الجمعيات و  ،ومراعاتيا، وحؽ تكويف

 (1).إجراءات تضمف حرية التصويت ظؿّ المساواة، وفي 

أف ىذه الحقوؽ يمكف تقسيميا إلى  ،مواد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ستنتج مف قراءةويُ 

 ،الحياة والحرية ، والتي تتضمف حؽّ مجموعتيف: األولى ىي مجموعة الحقوؽ المدنية والسياسية

والتحرر مف التعذيب واّلرؽ، وحقوؽ المشاركة السياسية، وحقوؽ الممكية والزواج،  ،واألمف الشخصي

وحرية  ،والديف ،واالعتقاد ،التي يدخؿ في إطارىا حرية التعبير ،ات السياسيةومجموعة الحري

 ،والثقافية ةجتماعياالو  ةقتصادياالأّما المجموعة الثانية، فتشير إلى الحقوؽ االجتماع والتنظيـ، 

المتعمقة بحقوؽ العمؿ، والحؽ في حّد أدنى لمستوى المعيشة، وحقوؽ التعميـ، وحرية الحياة الثقافية، 

وتؤكد المادتاف األولى والثانية مف اإلعبلف عالمية ىذه الحقوؽ، باالستناد إلى المساواة بيف البشر 

 (2).أي نوعجميع األفراد في التمتع بيا دوف تمييز مف  في الكرامة اإلنسانية، وحؽّ 

وقد تتعرض حقوؽ اإلنساف لبلنتياؾ، الذي يعني مخالفة وعدـ احتراـ الحقوؽ اإلنسانية التي 

وقواعد القانوف الدولي، والقواعد والمعايير المتعمقة  ة، والمواثيؽ الدوليةوطنينتيا الدساتير التضمّ 

كافة جوانب حياة اإلنساف  مّس ر عف االحتياجات المتطورة لمجنس البشري، وتما تعب  بيذه الحقوؽ، إنّ 

                                                           
 .19حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .281مرتكزات الحكـ...، المرجع السابؽ، صمحمد فييـ درويش،  -(2)
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، لذلؾ وجب (1)ووعمى مستوى العالـ كمّ  ،في الدولة والثقافية ةجتماعياالو  ةقتصادياالالسياسية و 

عدي واالنتياؾ، إحاطة ىذه الحقوؽ بجممة مف الضمانات، التي تكفؿ احتراميا، وتحمييا مف التّ 

أنو ثّمة فرؽ بيف  ،تشريعية، وجدير بالذكرىا في نصوص إقرار وتتجّسد ىذه الضمانات مف خبلؿ 

 جتماعياالإعبلنات الحقوؽ، وضماناتيا، فاإلعبلنات ىي المبادئ التي يقوـ عمييا التنظيـ 

ض ف الصبلحيات واالمكانيات التي تتعمؽ بالفرد، والتي ال يجوز لمسمطة التعرّ والسياسي، والتي تبي  

ضمانات الحقوؽ، فيي عبارة عف نصوص في ليا، وىي تصدر عف السمطة التأسيسية، أّما 

رسة الحرة ألنشطة فردية معّينة، وفييا تنبيو لمسمطتيف التشريعية مّماالدستور، مضمونيا تنظيـ ال

 (2).والتنفيذية بعدـ المساس بحريات وحقوؽ الفرد

د السمـ واألمف الدولي، وقد ُأنشَئت منظمة األمـ المتحدة بيدؼ القضاء عمى كؿ ما ييدّ 

دة الستقرار الدوؿ والعبلقات الدولية، رؽ حقوؽ اإلنساف مف بيف األسباب الرئيسية الميد  ويعتبر خ

بعدما قامت  ،عمى صد  كؿ تعٍد عمى حقوؽ اإلنساف ،وليذا عممت ىذه المنظمة ضمف أجيزتيا

المنظمة  دة، كما عممتالمتعدّ  تّفاقياتاالبتنظيـ ىذه الحقوؽ عف طريؽ اإلعبلنات والبروتوكوالت و 

قابة، عف طريؽ اآلليات المختمفة التي أنشأتيا بالموازاة مع ذلؾ عمى تحقيؽ نوع مف المتابعة والرّ 

ره وسممو وأمنو، وتواصمت في حياتو وتنميتو، وتطوّ  حماية حقوؽ اإلنساف مف كؿ تيديد مف أجؿ

                                                           
خّتاؿ ىاجر، التدّخؿ اإلنساني في العراؽ، بيف التبرير اإلنساني، والتوظيؼ السياسي، دار اليدى لمطباعة  -(1)

 .136، ص2013والنشر والتوزيع، الجزائر 
نة في بعض الدساتير سحر محمد نجيب، التنظيـ الدستوري لضمانات حقوؽ اإلنساف وحرياتو، دراسة مقار  -(2)

 .70-69، ص، ص2007العربية، دار الكتب القانونية، مصر 



لمّدول الداخمية البيئة عمى وانعكاسيا لمعولمة المتعددة األوجو           الباب األول  

 

180 
 

المحكمة الجنائية الدولية، التي يعّوؿ عمييا  إنشاءؿ إلى جيود المجتمع الدولي، إلى غاية التوصّ 

 (1).كثيرا في حماية حقوؽ اإلنساف

فإذا كاف القانوف الدولي قد كفؿ ىذه الحقوؽ، وأحاطيا بالضمانات الكفيمة بتجسيدىا، فإلى 

 عكفت الدوؿ )خاصة العظمى( عمى احتراـ قواعد القانوف الدولي في ىذا المجاؿ؟ أي مدى

 المصمحة األمريكية:و ق اإلنسان الفرع الثاني: حقو

لة حقوؽ اإلنساف، يقودنا إلى التساؤؿ عف أإف الحديث عف تنظيـ القانوف الدولي لمس

ـّ في  يا صياغة قواعد القانوف الدولي في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف، وما إذا ظمّ الظروؼ التي ت

خصوصية كؿ منطقة، أـ أنيا وضعت وفؽ نظرة  عتباراالكانت ىذه القواعد قد أخذت بعيف 

 محدودة ضيقة؟

رومانية، –يضة، مف أصوؿ يونانية أف مفيوـ حقوؽ اإلنساف قد تبمور في عصر النّ  الواقع

والسياسية، فاإلعبلف العالمي  ةجتماعياالفي ظروؼ أوروبية وأمريكية، محّددة في التاريخ بمميزاتيا 

يحمؿ لوف الحقبة الزمنية التي ولد  -السياسي "جوزيؼ يعقوب"حسب الباحث –لحقوؽ اإلنساف 

فيي حقوؽ تصمح  ، وبذلؾ،(2)فييا، وفيو مذاؽ الفضاء الذي ولد فيو أيضا، وىو الفضاء الغربي

اعتراض، حيث أف الروح  محؿّ لبيئة اإلنساف الغربي، الموسومة بالميبرالية، التي كثيرا ما كانت 

ىي أفكار تثير أحيانا ردود  ،ةالحرّ وؽ نساف والديمقراطية، وسياسة السّ الميبرالية لسياسة حقوؽ اإل

أّنو مف شأف ىذه  ذلؾفعؿ ناقدة مف قبؿ الحضارتيف المحافظتيف اإلسبلمية والكونفوشيوسية، 

مثؿ الثقافات اإلسبلمية واآلسيوية،  ،األفكار الميبرالية إثارة حفيظة الثقافات األخرى غير األوروبية
                                                           

 .119بف حمودة ليمى، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .212قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(2)
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بقيمة الديف،  الحضارتيف اإلسبلمية والكونفوشيوسية تنزعاف نحو الجماعية، وتعبراف عف وعيٍ إذ أف 

بيف الموقؼ ، تصبح قضية حقوؽ اإلنساف، مثاال تصويريا حي ا، يبرز تناقض الرؤى حولياوبيذا، 

ؽ الميبرالي، والمواقؼ األخرى، حيث أف السياسة األمريكية مثبل، ال تولي اىتماما لقضية حقو 

تناقضات الديمقراطيات الغربية في أسمى  تتجّمى إذ، (1)اإلنساف، فيما يتعمؽ بالقتؿ والتعذيب

ىذه  يُتغذ  صورىا، عندما تقؼ موقؼ المتفّرج مف انتياكات صارخة لحقوؽ اإلنساف، أو عندما 

األوروبي والواليات المتحدة األمريكية،  ّتحاداالاالنتياكات بطريقة غير مباشرة، حيث أف دوؿ 

مف جرائـ إبادة جماعية ضد مسممي البوسنة، دوف أف تفعؿ شيئا، بؿ عمى  الغربشيدت ما اقترفو 

في جريمة تصفية  ،العكس مف ذلؾ، فقد شاركت ىذه الديمقراطيات مف خبلؿ ىيئة األمـ المتحدة

 (2).المسمميف، مف خبلؿ منع وصوؿ السبلح إلييـ

تعتبر حالة العراؽ أقصى ما يمكف أف تبمغو وضعية حقوؽ اإلنساف والشعوب مف  كما

، وأكبر دليؿ عمى رفض أمريكا لمقانوف الدولي المتعارؼ عميو، والذي لـ يعد يخدـ (3)انتياؾ

ستعمؿ مف حقوؽ اإلنساف تُ  اب الغربييف أنفسيـ، أفّ مصالحيا، وفي ىذا السياؽ يرى الكثير مف الكتّ 

نيا ال تقصد مف ىذه الحقوؽ أكإيديولوجية جامعة لخرؽ حقوؽ اإلنساف نفسيا، ذلؾ  ،أمريكاطرؼ 

فيي مغفمة، أو  ةجتماعياالو  ةقتصادياالا حقوؽ اإلنساف سوى الحقوؽ السياسية والمدنية فقط، أمّ 

باألحرى، ىي ضحية حقوؽ اإلنساف األولى )السياسة والمدنية(، وحتى ىذه األخيرة، فإنو منظور 

 (4).إلييا بالمنظور األمريكي

                                                           
 .219-218قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص، ص-(1)
 .84حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .50حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص األميف شريط، عف -(3)
 .55األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، نفس المرجع، ص -(4)
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وتعتبر الديمقراطيات الغربية مسؤولة عف أزمة حقوؽ اإلنساف في العالـ الثالث، بسبب 

نتج عف ىذه المساندة إجياض يا البلتينية، حيث مساندتيا لنظـ استبدادية في إفريقيا وآسيا، وأمريك

جربة الديمقراطية في ىذه الدوؿ، األمر الذي ىيأ المناخ لظيور اإلرىاب، وبذلؾ، فإف األنظمة التّ 

ىي المسؤولة عف انتياؾ حقوؽ األنساف في مجتمعاتيا،  ،الميبرالية التي تحمؿ شعار الديمقراطية

، حيث أف غياب الحكـ الديمقراطي، واالستمرار في الحكـ (1)وكذلؾ في مجتمعات العالـ الثالث

المطمؽ والشمولي، مازالت ثقافة سائدة في الكثير مف المجتمعات، رغـ االعبلف عف شعار 

يؤثر سمبا عمى أوضاع حقوؽ اإلنساف وحرياتو في الكثير مف النظـ الحالية في  مّماالديمقراطية، 

 (2)افريقيا ودوؿ العالـ الثالث.

سببا لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، فبعد نياية الحرب  ،أصبح التبرير اإلنسانيلقد 

ـ خطاب حقوؽ اإلنساف كوسيمة إيديولوجية لتدخؿ القوى الكبرى تحت غطاء حؽ دِ خْ تُ سْ الباردة، اِ 

، شتراكيةاالالت كثيرة عقب انييار منظومة الدوؿ ، حيث شيد النظاـ الدولي تحوّ (3)اإلنساني التدّخؿ

إلى  أّدىالسوفييتي، وانتشار الصراعات العرقية في كثير مف الدوؿ، األمر الذي  ّتجاهاالت وتفتُّ 

 (4).باسـ حقوؽ اإلنساف، وحماية األقميات وتقديـ المساعدة اإلنسانية التدّخؿبروز مفيـو 

واألمف باعتباره مسؤوال عف السمـ –وقد أصبح مجمس األمف بعد انتياء الحرب الباردة 

بسرعة قياسية، وحسميا بقرارات دولية  اإلقميمّيةتدويؿ األزمات الداخمية و  أكثر قدرة عمى -الدولييف

قضية العراؽ منطمقا لتكييؼ انتياؾ حقوؽ اإلنساف عمى أنو  قد تستخدـ القوة العسكرية، وتعدّ 

                                                           
 .103-98حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .07محمد فييـ درويش، الّشرعية الدولية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .220قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(3)
 .09ىاجر، المرجع السابؽ، صخّتاؿ  -(4)
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كات حقوؽ اإلنساف كّيؼ مجمس األمف انتيا ،688مساس بالسمـ واألمف الدولييف، فبموجب القرار 

، وىي إضافة جديدة، تفضي إلى توسيع (1)في العراؽ عمى أنيا تيّدد السمـ واألمف العالمييف

 التدّخؿاإلنساني، أو باألحرى التذّرع بحجة االنتياؾ، والتسّتر تحت غطاء  التدّخؿمجاالت 

 ،والتواجد العسكري والمدني فيو ،ألغراض إنسانية بيدؼ تحقيؽ المصالح، وما احتبلؿ العراؽ

 (2).عمى ذلؾ دليؿٌ واالستغبلؿ المباشر لثرواتو الطبيعية إاّل 

أف حقوؽ اإلنساف، لـ تكف في الغالب سوى حقوؽ  أثبتت نصؿ إلى أف التجربة وبذلؾ

عالمية لئلنساف،  عنصرية مادية، بدال مف حقوؽٍ  اإلنساف الغربي، المسيحي، الييودي، أي حقوؽٌ 

"جوزيؼ يعقوب" إلى إعادة النظر في مفيوـ حقوؽ اإلنساف، عف  الباحث السياسييدعو لذا، 

شامؿ، غير قابؿ لمتجزئة، مع إقحاـ البعد الثقافي، واليوية، وكذا، البعد التنموي  طريؽ عبلجٍ 

قاش العاـ حوؿ المجتمعات البشرية، ومصيرىا، وربط كؿ ذلؾ مع نظرة والبيئي، في إطار الن  

 (3).كؿ الخصوصيات التي ُيممييا القرف الواحد والعشروف عتباراالتأخذ بعيف  ،عالمية

لقد آلت وضعية حقوؽ اإلنساف إلى وضع مزٍر، سببو أحيانا انتياؾ ىذه الحقوؽ، خاصة في 

 ، أو حتى في الدوؿ الغربية وأمريكا، عمى غرار انتياؾ حقوؽ الّسوْد، وأحياناالثالث دوؿ العالـ

ؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، وىذا تجاوز لمقاعدة الدولية ىذه الحقوؽ كوسيمة لمتدخّ ، استخداـ أخرى

لولوج أقاليـ الدوؿ التي  ،ج بحماية حقوؽ اإلنساف، حيث أصبحت أمريكا تتحج  التدّخؿالقاضية بعدـ 

تتعارض مع مصالحيا، أو تمؾ التي تتحقؽ فييا المصمحة األمريكية، خاصة دوؿ الثروات 

 .ةالطبيعي

                                                           
 .117خّتاؿ ىاجر، نفس المرجع، ص -(1)
 .54األميف شريط، عف حقوؽ اإلنساف...، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .223قاسـ عجاج، المرجع السابؽ، ص-(3)
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ثار ا كانت ىذه اآللقد أصبحت العولمة ظاىرة كونية ألقت بآثارىا عمى كؿ دوؿ العالـ، ولمّ 

والسمبية في كثير مف األحياف، فإنو يستوجب عمى الّدوؿ وضع  تتأرجح بيف اإليجابية أحيانا

 مبنية عمى أسس مدروسة، تساعدىا عمى استغالؿ فرص العولمة اإليجابية مف الةفعّ  ستراتيجيةا

وذلؾ ىو بالضبط المقصود "بالتفاعؿ"،  جية، وعمى تجاوز مساوئيا ومخاطرىا مف جية ثانية

ضرورة االندماج في عالـ العولمة والتكّيؼ مع معطياتيا  ىي ؿ اليوـ أماـ حتمية ال مفّر منيافالدو 

فرازات سبة ا بالنّ وآخر سمبي، فأمّ  ا إيجابياشق  يتضمف فاعؿ التّ في ىذا اإلطار نشير إلى أف ، و ياوا 

فاعؿ اإليجابي، فإف المقصود منو ىو قبوؿ ظاىرة العولمة كواقع أصبح مفروضا عمى جميع لمتّ 

بر قدر ممكف مف فإف الدولة ممزمة بالسعي نحو تحصيؿ أك دوؿ العالـ، وفي إطار ىذا القبوؿ

اّل مف خالؿ انتياج سياسة ومحاولة تفادي أخطارىا وسمبياتيا ولف يتأّتى ذلؾ إ إيجابيات العولمة

فاعؿ ىو المطموب والضروري وع مف التّ واعية بحساسية وضع المحيط العالمي، وىذا النّ  رشيدة

أف تتجاىؿ  وفإف المقصود منو ى والحفاظ عمى مكانتيا الدولية، أّما التفاعؿ السمبي الستمرار الدولة

أى تتقوقع مف خالليا عمى نفسيا، وتن اسة انعزاليةوأاّل تعترؼ بيا، وتنتيج سي الدولة ظاىرة العولمة

عمى سمبية الدولة  فاعؿ منبوذ، ويدؿّ التّ وع مف ومستجداتيا، وىذا النّ  بيا عف مجريات الساحة الدولية

الدولة جزء ال يتجزأ مف المجتمع ألف  صديوالتّ  وعدـ قدرتيا عمى االندماج والمقاومة وضعفيا

 الدولي، تؤثر، وتتأثر، تتفاعؿ، وتُفِعُؿ مفعوليا، فال مجاؿ لالنعزاؿ الذي لف يخمؼ إال فقرا، وتخمفا.

 سمة بعولمة كؿ شيء، والمفضيةتّ ـ مف المستجدات الدولية المتسارعة، المخوفي ظؿ ىذا الزّ 

إلى جعؿ العالـ قرية كونية، تتقارب فييا األفكار، واإليديولوجيات، والثقافات، وتزوؿ فييا الحدود 

يطرح التساؤؿ عف موقع الجزائر في ىذه الخريطة العالمية  واجز، وتتشابؾ وتتصارع المصالح،والح

والحرية،  لميبراليةبا تّتسـجديدة  دية واجتماعية وسياسية وثقافيةالجديدة، التي رسمت معالـ اقتصا

 مع العولمة.ىو محاولة إبراز مظاىر تفاعؿ نظاـ الحكـ في الجزائر  والمقصود مف وراء ذلؾ
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 اقتصاد السوق والتحّول الديمقراطي: االستجابة إلفرازات العولمة: مظاىرالفصل األول: 

فاعؿ التّ تجدر اإلشارة في البداية إلى أف الجزائر قد اختارت منذ الوىمة األولى، طريؽ 

ؼ مع ىذه الظاىرة، وىي عامؿ، واالندماج، والتكيّ اإليجابي مع العولمة، والذي يتضمف معنى التّ 

ىو طريقة االندماج التي تميزت  ،لكف ما يعاب عمى ىذا االختيار نقطة يستحسنيا الكثيروف،

البعيد،  باالندفاع، والتغمغؿ دفعة واحدة، ومف غير أسس مدروسة تبحث في النتائج عمى المدى

 .ني بالضرورة تحصيؿ نتائج إيجابيةوالجدير بالذكر أف األخذ بالتفاعؿ اإليجابي، ال يع

ولّما كاف أسموب الجزائر في مواجية العولمة ىو أسموب االندماج والتكّيؼ، فقد اّتخذت 

، عمى اليياكؿ والمؤسسات واإلصالحاتوالتعديالت  اإلجراءاتالسمطة السياسية العديد مف 

نظومة القانونية، وفي شّتى المجاالت، كاألمف واالقتصاد والسياسة واالجتماع، وسنركز في ىذه والم

الدراسة عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية، حيث اتجيت الجزائر نحو اعتماد نظاـ 

وف ليذه اقتصاد السوؽ، كمؤشر أّوؿ عمى االستجابة المباشرة إلفرازات العولمة، واألكيد أنو سيك

االستجابة العديد مف اآلثار عمى الجانب االجتماعي، نظرا لمترابط الوثيؽ بيف الجوانب االقتصادية 

لميالد نظاـ حكـ ديمقراطي،  1989واالجتماعية، أما مف الناحية السياسية، فقد أّسس دستور 

عالف القطيعة مع مظاىر التسّمط واالستبداد، وذلؾ مف خالؿ  المبادئ  العديد مف إقراروا 

 الديمقراطية.   
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 المبحث األول: االستجابة لمتطمبات اقتصاد السوق، وتبعاتيا االجتماعية:

عمى اثر انييار المعسكر الشرقي، حيث أضحت  ،برز اقتصاد السوؽ كنظاـ وحيد مسيطر

الييمنة األمريكية  ة ال مفر منيا، خاصة في ظؿّ الرأسمالية خيارا ال بديؿ عنو، أو باألحرى حتميّ 

عمى العالـ، وضغوط المؤسسات المالية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وفي إطار ىذا االتجاه 

المحتوـ، لـ يكف أماـ الجزائر سوى اعتناؽ المذىب الميبرالي القائـ في شّقو االقتصادي عمى السوؽ 

صادي والجانب االجتماعي، حيث ، ومف المؤكد أنو ثمة عالقة وطيدة بيف الجانب االقتةالحرّ 

 ينعكس األوؿ عمى الثاني، إيجابا وسمبا.

 المطمب األول: من االشتراكية إلى الرأسمالية: تراجع عن الالتراجع:

لى يومنا ىذا، عمى  المطمبيعتمد ىذا  عمى تحديد زمني، يبدأ مف فترة ما بعد االستقالؿ، وا 

 ثنائية خاصة، تستوجب دراسة عمى حدى، واألكيداعتبار أف المرحمة االستعمارية ىي مرحمة است

لمعرفة أسباب التغيير والتحّوؿ،  جوع إلى مرحمة سابقة،ال يتأّتى إال بالرّ  ،أف دراسة مرحمة الحقة ىو

في الجزائر ضروريا، لموقوؼ عمى مبررات االنتقاؿ  1989لذلؾ، يكوف تناوؿ مرحمة ما قبؿ دستور 

يج االشتراكي خيارا ، اعتبرت النّ 1989إلى النظاـ الرأسمالي، خاصة وأف الدساتير السابقة لدستور 

 ال تراجع عنو، فكيؼ حدث ىذا التحوؿ، وما ىي أسبابو ودوافعو؟

 االشتراكي خيار ال رجعة فيو:يج الفرع األول: النّ 

الدستورية  الحقب يج االشتراكي كخيار ال تراجع عنو، وذلؾ في كؿّ اعتمدت الجزائر النّ 

لتأميـ المناجـ  ، مخصصةالستقالؿاألولى لسنوات ال كانت، حيث 1989السابقة لدستور 

نشاء المؤسسات القطاعية العمومية، والشّ  ،والمحروقات روع والوسائؿ الكبرى لإلنتاج والخدمات، وا 
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ورة الزراعية، والتسيير االشتراكي لممؤسسات، وبعد انتياء المخطط الخماسي األوؿ في تطبيؽ الثّ 

، شرعت الدولة في عممية تقييـ فعالية 1989-1985، وانطالؽ المخطط الثاني (1)1980-1984

مة العامة لمنشاط تثبت فشؿ التسيير طاعات في مجاؿ التسيير واإلنتاج، وكانت المحص  تمؾ الق

ـّ التأكد مف ضعؼ قطاعات النّ  شاط االقتصادي والفالحي، دوف االشتراكي لممؤسسات، وت

إيقاؼ توسيع تطبيؽ  المحروقات، ونظرا لمحصيمة اليزيمة لممؤسسات االقتصادية، قّررت الحكومة

راكي، ومرّد ىذه المردودية الضعيفة، يكمف في سوء التخطيط والبرمجة والتوجيو، التسيير االشت

ونشأة عالقات تضامنية بيف  ،وكثرة الغيابات اليةاألوساط العمّ  فيإضافة إلى انعداـ االنضباط 

 قابة، لمحيمولة دوف اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ وىياكؿ تسيير المؤسسات بدعـ مف النّ  اؿالعمّ 

ّميف بقواعد االنضباط، بؿ وذىب األمر إلى أبعد مف ذلؾ، فقد أصبح االنتماء إلى النقابة، خِ المُ 

، ولمخروج مف ىذه األزمة، لجأت (2)رقية االجتماعية والوظيفيةمعيارا لمتّ  ،ي المسؤولية فيياوتول  

 لسمطة الوصاية، إخضاعياالدولة إلى توظيؼ السمطة االقتصادية داخؿ المؤسسة، بدال مف 

لدفع أجور العماؿ، وقد كاف اليدؼ مف  بحالر  التي اعتادت  ،بموجب تقرير استقاللية المؤسسات

بعادىا عف تأثيرات  ىذا اإلصالح، ىو دفع المؤسسات إلى مضاعفة اإلنتاج، وتحقيؽ األرباح، وا 

 (3).قابية منياالقوى االجتماعية، خاصة النّ 

مردودية مرضية، دور كبير في ترّدي  لقد كاف لفشؿ المؤسسات االقتصادية في تحقيؽ

فكير في وضاع االقتصادية، ومف ورائيا االجتماعية، فكاف ذلؾ مؤشرا أوليا عمى إمكانية التّ األ

و، انخفاض اإلنتاج الفالحي الوطني في إجراء إصالحات اقتصادية، وقد ساعد عمى ىذا التوجّ 

                                                           
، الجزء الثاني، 1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لنظـ الحكـ في ضوء دستور  -(1)

 .27، ص2013ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر 
 .28، نفس المرجع، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...  -(2)
 .29، نفس المرجع، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...  -(3)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

190 
 

الستيراد المنتوجات الغذائية، األمر  صمجاؿ تغطية الحاجيات الوطنية، وارتفاع المبمغ المخصّ 

ورة الزراعية، والدفع بالقطاع الخاص إلى الظيور، الذي أدى بالسمطة إلى إعادة النظر في الثّ 

ىذا التراجع لمقطاعات اإلنتاجية والصادرات، فإنو  راجع الكبير لإلنتاج الفالحي، وفي ظؿّ بسبب التّ 

مميار  19حوالي  1988انة، التي بمغت في نوفمبر لـ يكف أماـ الدولة سوى المجوء إلى االستد

حسب  ،1989مميار دوالر في ديسمبر  22دوالر، حسب تصريح رئيس الجميورية، وحوالي 

، وقد بدأت الشكوؾ تدور حوؿ مدى قدرة الدولة عمى تسديد الديوف، (1)تصريح رئيس الحكومة

وادر تدىور العالقة مع المؤسسات المالية نتيجة العجز الواضح في تمؾ الفترة، مّما أّدى إلى بروز ب

 (2)الدولية.

وفي سياؽ كؿ ىذه المعطيات، أصبح اإلصالح االقتصادي ضرورة ال بد منيا، وأصبح 

يج االشتراكي فرضية توشؾ أف تتحقؽ، خاصة، وأف مديونية الدولة تتزايد، وتتزايد راجع عف النّ التّ 

 وقواعدَ  ال تتوانى عف استغالؿ الفرص، لوضع أسسٍ معيا ضغوط المؤسسات المالية الدولية، التي 

 يج الرأسمالي استجابة إلمالءات الغرب وأمريكا.ة في تعميـ النّ ، والمتمثمة خاصّ أىدافيا لتحقيؽ

ـّ انخفاض  لقد كاف لضعؼ القطاعيف الصناعي والفالحي، وانخفاض سعر البتروؿ، ومف ث

وعمى قطاع اإلنتاج، األمر الذي دفع  ،لجزائريةعمى حياة األسرة ا أثر بالغٌ  ،مداخيؿ الصادرات

أماـ االستثمار الخاص،  ؿالدولة إلى الشروع في إصالح اليياكؿ الفالحية، مف خالؿ فتح المجا

ووضع حّد لمقيود الواردة عمى المبادرة الفردية، وقد أصبحت القّمة تطالب بفسح المجاؿ أماميا 

يقّيد توسيع نشاطيا االقتصادي، وقد لجأت الجيات  الستثمار أمواليا، ألف الخيار االشتراكي

المطالبة بفتح مجاؿ االستثمار إلى كشؼ نقائص القطاع العاـ، وتخزيف المواد األساسية، وسوء 

                                                           
 .31-30، المرجع السابؽ، ص، ص89سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ... دستور  -(1)
 .16، ص2001لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة لمفنوف المطبعية، الجزائر  محفوظ -(2)
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، وقد حاولت السمطة معالجة ىذه األوضاع في إطار النظاـ (1)وؽ، ورفع األسعارتمويف السّ 

عف طريؽ إعادة ىيكمة المؤسسات االقتصادية التابعة لمدولة، وكذلؾ إعادة تنظيـ  ،االشتراكي

شاط في القطاعيف، ومع ذلؾ، فقد ظير اتجاه محافظ، مناىض القطاع الفالحي، بيدؼ بعث النّ 

غ االختيار االشتراكي مف محتواه، لتأتي أحداث أكتوبر بعد ذلؾ، فرِ يا تُ ، بدعوى أنّ اإلصالحاتلتمؾ 

، مبعدة االتجاه المحافظ، غير أف عدـ وضوح الرؤيا في مواجية اإلصالحيالكفة لالتجاه  مرّجحة

بعة المطالب السياسية واالجتماعية واالقتصادية، قد أدى إلى ظيور تناقضات في السياسات المتّ 

 (2).بعد أحداث أكتوبر

في جعؿ التوّجو نحو اعتماد نظاـ اقتصادي  ،روؼلقد ساىمت كؿ ىذه المعطيات والظّ 

، والتي تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس، 1988ا، خاصة بعد أحداث أكتوبر مغاير أمرا واقعً 

يا مختمفا، أعطى األولوية لمرحمة انتقالية اقتصادية، عمى حساب حيث عرفت ىذه الفترة توجّ 

ار توجياف اقتصادياف، يتزّعـ األوؿ مولود المرحمة االنتقالية السياسية، وقد ظير في ىذا اإلط

ويرى  ،وؽ عمى غيره مف االعتبارات، بما فييا االجتماعيةة القتصاد السّ حمروش، ويعطي األولويّ 

مة مف ظر فييا إلى حيف الوصوؿ إلى مرحمة متقد  أف مسألة الديمقراطية والتعددية يمكف تأجيؿ النّ 

الستقرار لالثاني، بزعامة بمعيد عبد السالـ، األولوية  طور االقتصادي، بينما يعطي االتجاهالتّ 

السوؽ الحرة ضررا بالمكتسبات االجتماعية  ؽَ محِ االجتماعي والسياسي عمى غيره، حيث يرفض أف تُ 

لممواطنيف، ويبدي تخّوفو مف احتماؿ الوقوع في الفشؿ، واألزمات السياسية، عمى غرار ما عرفتو 

 (3).شةية االقتصادية المتوح  لدى تبنييا لمحر بعض األنظمة 

                                                           
 .33، المرجع السابؽ، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...  -(1)
 .34، نفس المرجع، ص89سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، دستور  -(2)
 .35، نفس المرجع، ص1989...، دستور سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي  -(3)
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كسات المتتالية، وفي كؿ األحواؿ، فإف فشؿ السياسة االقتصادية، وعجزىا عف مواجية النّ 

البتروؿ، وتدىور القدرة الشرائية، والمجوء إلى االستدانة الخارجية،  سعر خاصة عمى اثر انييار

ؿ المباشر لمسمطة المركزية التدخّ يا عوامؿ جعمت بوادر التغيير تموح في األفؽ، حيث أف كمّ 

لمحزب، قد وّلد مفيوما خاصا إلدارة االقتصاد بطريقة مركزية، فشيدت اليياكؿ التنظيمية لالقتصاد 

المنعكسة سمبا  ،مف البيروقراطية االمركزي مفيوـ التسيير اإلداري لالقتصاد، األمر الذي خمؽ نوعً 

، حيث (1)مؤسسات االقتصادية عمى مختمؼ أشكالياعمى فاعمية المردودية المالية والتجارية لم

قوة معرقمة ألي ؿ بذلؾ إلى ومكتسباتيا، فتتحوّ  يروقراطية إلى الحفاظ عمى مركزىاتسعى األجيزة الب

، وبذلؾ، تكوف (2)إصالح سياسي يحرميا مف الحصوؿ عمى المكتسبات، والثروات واالمتيازات

سسات المركزي مف أىـ أسباب المردود السمبي لممؤ و اإلدارة البيروقراطية لالقتصاد الموجّ 

اء ىذه األخيرة إلى معالجة الدولة لمشاكؿ ىذه المؤسسات بطريقة االقتصادية، كما يرجع ضعؼ أد

قائص والصعوبات المتعمقة بقواعد التسيير االقتصادي، ومعنى سطحية، ال تتضمف الوقوؼ عمى النّ 

يا لمعجز المالي، وتسديد ديوف مِ تحم   مة فية، والمتمث  بعة مف طرؼ الدولذلؾ، أف السياسة المتّ 

 (3).المؤسسة، ىو إجراء ال يعالج األسباب الحقيقية لمديونية المؤسسة

داء المؤسسات االقتصادية، ال يعني سمبية الدولة، ياسات، وضعؼ أإف الحديث عف فشؿ السّ 

عداد مؤسسات فّعالة، تقببناء اذه األوضاع، بؿ إف الّنية ووقوفيا موقؼ المتفّرج إزاء ى صاد قّوى، وا 

كانت موجودة منذ البداية، لوال وقوؼ عوامؿ البيروقراطية، وانييار أسعار البتروؿ، وترّدي األوضاع 

االجتماعية... كعوائؽ أماـ تحقيؽ ىذه األىداؼ، حيث عرفت الجزائر محاولة تحقيؽ انطالقة 

                                                           
 .13محفوظ لعشب، التجربة الدستورية ...، المرجع السابؽ، ص -(1)
ناجي عبد النور، النظاـ السياسي الجزائري، مف األحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر لجامعة ڤالمة،  -(2)

 .142، ص2006الجزائر 
 .14...، المرجع السابؽ، ص محفوظ لعشب، التجربة الدستورية -(3)
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ة في مرحمة حكـ الرئيس ىواري بومديف، وقد ُأرسيت تنموية حقيقية، تدفعيا إرادة سياسية كبير 

، (1)ناعة كقطب قادر عمى تعميـ منافع التنميةحداث تنمية، تقوـ عمى الصّ رورية إلالقواعد الضّ 

حداث تغييرات  وكاف اليدؼ الرئيسي مف ىذا المخطط التنموي، ىو تقميؿ روابط التبعية لمخارج، وا 

أحدثو نمط اإلنتاج الكولونيالي  بتصفية التخمؼ البنيوي الذيعميقة في البنية االقتصادية، تسمح 

بالجزائر، وقد اتخذت عدة إجراءات إلنجاح ىذه العممية، مثؿ اعتماد مبدأ التخطيط االقتصادي 

قامة مزارع كبيرة تعود ممكيتيا لمدولة مف خالؿ تأميـ  المركزي، والممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج، وا 

ـّ االعت عائدات صادرات النفط بشكؿ أساسي عمى  ستراتيجيةاالماد في تمويؿ ىذه األراضي، وت

، وكذلؾ في الفترة مف 1973عرية الكبيرة في عاـ والغاز، واستفادت الجزائر مف الطفرات السّ 

ب االستدانة حتى نت مف تجنّ ، األمر الذي خّمؼ مّدخرات محمية كافية، مكّ 1981إلى  1979

لى  1965نموي السائد في الجزائر منذ موذج التّ كاف ىذا النّ ، لقد (2)أوائؿ الثمانينات  1977وا 

ضا، حتى عمى المستوى الدولي، حيث بذلت الجزائر جيودا نموذجا يقتدى بو، وناؿ الكثير مف الر  

رويج لو، كبيرة لبناء ىياكميا، وتنظيماتيا االقتصادية، وتكريس نموذجيا التنموي االقتصادي، والتّ 

جراءات، وبُ ووضعت قواعد ك ى، وىياكؿ مف اجؿ تجسيده، وكاف مف أىـ االختيارات نَ ثيرة، وا 

، ممكية الدولة لوسائؿ اإلنتاج، وىي المقاوؿ والمنتج، والمسّير واألسس التي قاـ عمييا ىذا النموذج

، (3)والموّزع لممنتجات الوطنية، واالعتماد الكمي تقريبا عمى المحروقات، والتسيير اإلداري لالقتصاد

و، وبعد وفاة الرئيس بومديف، غير أف ىذه السياسة، ما لبثت تعرؼ الكثير مف االنتقادات، حيث أنّ 

                                                           
ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية والتحوؿ الديمقراطي، دراسة تطبيقية في الجزائر، دار الكتاب  -(1)

 .  71، ص2010الحديث، القاىرة 
 .  71ناجي عبد النور، تجربة التعددية ...، نفس المرجع، ص -(2)
جربة الجزائرية مف التجارب األجنبية، المجمة الجزائرية لمسياسات صالح بمحاج، إصالح الدولة: مكانة الت -(3)

 . 17، ص2011، سبتمبر 01العامة، مخبر دراسات وتحميؿ السياسات العامة في الجزائر، العدد 
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، بّيف أف البناء ليس وثيقا، وأف نموذج التنمية المتّبع، ال يممؾ 1979جرى تقييـ شامؿ لموضع سنة 

واجية األوضاع كؿ تمؾ الفعالية المنسوبة إليو، وليست لو القدرة الالزمة لتحقيؽ التنمية وم

ية، وال مواجية األوضاع االجتماعية المتدىورة، والجدير بالذكر، أف ىذا التقييـ االقتصادية المترد  

 شامال لمنظاـ السياسي بكاممو، بؿ اقتصر عمى االقتصاد مف دوف السياسة، وبناءً  لـ يكف ،قدوالنّ 

مع بقاء نظاـ الحكـ  ،اقتصادية إصالحات ،قت في الفترة الالحقةعمى ىذا التقييـ الجزئي، طب  

، لقد تسبب تعّذر تمبية الحاجيات، والمطالب األساسية لمشعب، (1)والمؤسسات السياسية عمى حاليا

 (2)تسّبب في أزمة اجتماعية، كانت طريقا لخمؽ أزمة مشروعية.

اإلداري، ؼ، ورفع األسعار، وانتشار الفساد ناقضات، وسياسة التقشّ التراكمات، والتّ وأدت 

ـ، وسيطرة البيروقراطية العسكرية عمى االقتصاد، وتخّمي الدولة عف دعـ أسعار المواد والتضخّ 

قة في السمطة، وخمفت ردود أفعاؿ تعّبر عف حالة االستيالكية، وتجميد األجور، إلى فقداف الثّ 

ما يعرؼ ، وتجسدت ىذه المطالبة مف خالؿ (3)وتطالب بالتغيير واإلصالح ،اليأس والحرماف

التي تعتبر انتفاضة اجتماعية، حّركيا تدىور الوضع االجتماعي،  ،1988أكتوبر  05بأحداث 

وىي كذلؾ فعؿ اقتصادي وسياسي، مرتبط بتراجع أسعار المحروقات، وتعسؼ السمطة، وشمؿ 

التيميش والبطالة،  حيث خرج الشعب إلى الشارع، في انتفاضة عارمة، ضدّ  ،(4)سمطة القرار

عمى إثر الخطاب  ،وضاع االجتماعية، وقد جاءت ىذه األحداثوتراجع القدرة الشرائية، وسوء األ

، بمناسبة إعالف 1988سبتمبر  19الذي ألقاه رئيس الجميورية أماـ مكاتب التنسيؽ الوالئية في 

                                                           
 . 18صالح بمحاج، إصالح الدولة ...، المرجع السابؽ، ص -(1)

)2(- Mohamed Boussoumah, po.cit, P80.       
 .  75ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية ...، المرجع السابؽ، ص -(3)

)4(- Denidniyahia, la pratique de la constitution Algérienne du 23 Février 1989, Edition 
Houma, Algérie 2008, P19.  
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غة ، حيث ُوّجيت انتقادات الذاافتتاح مناقشة المشروع التمييدي لدستور االتحاد بيف الجزائر، وليبي

داء مياميا لمعالجة المشاكؿ التي يتخّبط فييا المجتمع، مع لمحزب والحكومة بسبب تقصيرىا في أ

د الرئيس عمى استمرار انتياج سياسة كّ أ، وقد (1)اإلطاراتب الذي طبع تصرفات اإلشارة إلى التسيّ 

الدولة، خاصة بعد انخفاض سعر البتروؿ،  ؼ لمواجية األزمة االقتصادية التي تعاني منياالتقشّ 

، وبدأ الحديث سعت حركة االضطراباتاألمر الذي كاف لو أثر سيء عمى نفوس أفراد الشعب، فاتّ 

ذ السمطة أية إجراءات لمواجية أكتوبر دوف أف تتخ   05عف تنظيـ مظاىرة معارضة لمحكـ في 

أكتوبر ليال بالعاصمة، لتنشر في  04احتماؿ حدوث تجاوزات، وقد بدأت بوادر األحداث يوـ 

العديد مف نواحي الوطف صباح يوـ الخامس مف أكتوبر، وقد اعتبر المكتب السياسي ىذه 

قامت بيا مجموعة ال تتمّتع بالحّس المدني، مدفوعة بأيدي خفية مف  ،المظاىرات، أعماؿ شغب

ف األزمة التي تعيشيا الخارج، مبينا أف سياسة الحكومة المتبعة ىي الحؿ الوحيد لمخروج م

 (2).البالد

جاءت كرد  ىذه األحداث، فيناؾ مف يرى أنياوقد اختمفت األطروحات حوؿ أسباب وقوع 

رادي منتظر مف الجماىير، نظرا لمظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وما  فعؿ عفوي، وا 

جاىيف، النظاـ السياسي بيف االتّ ة ترّتب عنيا، وىناؾ مف يرى أف سببيا يرجع إلى الصراع في قمّ 

، بينما ترى المعارضة السياسية في الجزائر، أف الغضب الشعبي في (3)اإلصالحي والمحافظ

                                                           
 .19، المرجع السابؽ، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...  -(1)
 .19، نفس المرجع، ص1989يد بوالشعير، النظاـ السياسي ... دستور سع -(2)
 .132ناجي عبد النور، النظاـ السياسي الجزائري، المرجع السابؽ، ص -(3)
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عاما مف الديكتاتورية، وقيادة الدولة الجزائرية نحو االخفاؽ  26، ىو نتاج ممارسة 1988أكتوبر

 (1)االقتصادي، واالفالس السياسي.

، (2)حداث، فإنيا تعتبر نقطة تحوؿ في تاريخ الجزائر السياسيوميما كانت أسباب ىذه األ

، والذي 1988نوفمبر  03حيث كانت المنطمؽ لمعديد مف اإلصالحات، بدًءا بالتعديؿ الدستوري 

أقّر نظاـ الثنائية التنفيذية ألوؿ مرة، باعتماد منصب رئيس الحكومة كشريؾ لرئيس الجميورية في 

ألىـ األسس التي قامت  ا، الذي تضمف تغييرً 1989ووصوال إلى دستور قمة الجياز التنفيذي، 

ـّ فيو التّ  راجع عف النيج االشتراكي، واعتماد مبدأ حرية التجارة عمييا الدساتير السابقة، حيث ت

والصناعة، واألخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، والتعددية الحزبية، واقرار الحريات، والتداوؿ عمى 

الدساتير السابقة  ا مف المظاىر التي توحي بالقطيعة مع النظاـ السائد في ظؿ  السمطة، وغيرى

 .1989لدستور 

 الفرع الثاني: التحول إلى النظام الرأسمالي: بين الحتمية الدولية والخصوصية المحمية:

لقد باتت الديمقراطية الميبرالية تفرض نفسيا كنيج سياسي، واقتصادي واجتماع في ظؿ 

، 1989دستور  اعتمدت الجزائر صراحة المذىب الميبرالي في ظؿّ ، وتماشيا مع ذلؾ (3)العولمة

والذي جاء كنتيجة لظروؼ غير عادية عرفيا المجتمع، والنظاـ السياسي الجزائري، ولتمبية مطالب 

ى ىذا الدستور عددا مف ، وقد تبن  1988سياسية واقتصادية واجتماعية جسدتيا احداث أكتوبر 

، حيث أف دستور (4)ذات الطابع القانوني والتنظيمي، مف دوف اإليديولوجيا 1976ور أحكاـ دست

                                                           
، 2008عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستوري الجزائري، تاريخ دساتير الجميورية الجزائرية، دار اليدى، الجزائر  -(1)

 .226ص
 .  75لنور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، صناجي عبد ا -(2)
 .233عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستوري ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .  87ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص -(4)
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، (1)قد ألغى مصطمح االشتراكية، ليتجّرد بذلؾ مف الشحنة اإليديولوجية االشتراكية 1989

، تكوف الجزائر قد حذت حذو أغمب دوؿ العالـ، التي سارت في فمؾ (2)وبانتياجيا لممذىب الميبرالي

ثر انييار المعسكر االشتراكي، وىي نظاـ الدولي الجديد، القائـ عمى إال مريكا في ظؿّ الغرب وأ

قائدا لمعالـ، وبغض  ب أمريكاالتي تنص   ،بذلؾ تستجيب ألحد أىـ مستمزمات العولمة النيوليبرالية

ظر عّما إذا كانت ىذه االستجابة طواعية أو كراىية، فإف فعؿ االستجابة في حّد ذاتو، يعّبر عف النّ 

وفؽ سياسة تحّري تصّرؼ إيجابي، يندرج في إطار التفاعؿ اإليجابي مع العولمة، بمعنى االندماج 

 ي السمبيات.اإليجابيات، وتوق  

 الفقرة األولى: مجريات التحول نحو اقتصاد السوق:

عف ىشاشة االقتصاد العربي، وعجزه عف تحقيؽ  1986لقد كشفت األزمة البترولية لعاـ 

ـّ اعتماد سياسات ليبرالية  التنمية، باعتماده عمى الطاقة، كمورد وحيد لمتمويؿ، ولمواجية الوضع، ت

تتمخص أسباب اعتماد النظاـ و  ،(3)لإلصالح االقتصادي، دوف مراعاة الجوانب االجتماعية

الي في الجزائر في نقطتيف أساسيتيف ىما: األسباب الداخمية المتمثمة في المطالبة باإلصالح الرأسم

في شّتى المجاالت، خاصة في المجاؿ االقتصادي، بسبب اآلثار السيئة لتدىور االقتصاد، وفشؿ 

مؿ السياسة االقتصادية عمى الوضع االجتماعي، أّما الشّؽ الثاني مف الدوافع فيتجّسد في العوا

الخارجية المؤثرة في السياسة الداخمية، حيث أدى تدىور االقتصاد إلى المجوء إلى االستدانة 

أخذت شكؿ تبعية المديف لمدائف، ولعّؿ ىذا السبب األخير  ،الخارجية، فارتسمت حالة مف الخضوع

 ىو مف أىـ دوافع اعتماد نظاـ االقتصاد الحّر، حيث برزت السيطرة األمريكية جمّية عمى

النظاـ العالمي الجديد، والتي أصبحت تسعى مف خالليا إلى  المؤسسات المالية والدولية في ظؿّ 
                                                           

 .  88ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  87ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، نفس المرجع، ص -(2)
 .110صافو محمد، المرجع السابؽ، ص -(3)
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بالنظاـ االشتراكي، ة منيا تمؾ التي كانت تأخذ تسويؽ الميبرالية الجديدة إلى كؿ دوؿ العالـ، خاصّ 

بالتحديد، نقصد ىنا و والتي ىي بحاجة إلى تحصيؿ قروض مف البنؾ الدولي لمعالجة اقتصادىا، 

 -1988وانطالقا مف السداسي الثاني مف سنة -حيث أنو ـ الثالث بما فييا الدوؿ العربية، دوؿ العا

خفاؽ النظاـ السابؽ، وتنامي إلمخروج مف أزمة فجرىا،  كاف النظاـ الجزائري بصدد البحث عف حؿّ 

عالف القطيعة مع إسوى ولـ يكف أماـ الجياز الحاكـ  ،المعارضة ضده، واشتداد المطالبة بالتغيير

النظاـ السابؽ، وكاف البديؿ الذي تـ اختياره، العتبارات محمية، ودولية، ىو النظاـ الرأسمالي 

قد تزامف مع انييار المعسكر االشتراكي، وتكريس  ،الوضع المتأـز االغربي، خاصة، وأف ىذ

 (1).ار العالـموذج الميبرالي الغربي، بوصفة النظاـ الوحيد المييمف في كؿ أقطالنّ 

ـّ التخمّ  ذت ف  ي عف التصّور السابؽ لمدولة القائمة بتسيير االقتصاد، وفي ىذا السياؽ نُ لقد ت

لطموح كبير، ىو االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ، وكاف مف أبرز  حامؿٍ  إصالحات ضمف مشروعٍ 

اإلصالحات في ىذا اإلطار، صدور قانوف لمنقد والقرض، يضمف لمبنؾ المركزي استقاللية أكبر 

السمطة السياسية، ورفع احتكار الدولة عف التجارة الخارجية، وتشجيع االستثمار األجنبي،  عف

حؽ الممكية الخاصة دوف قيد، سواء كانت فردية أو جماعية مثؿ  ، واقرار(2)وتحرير نظاـ األسعار

األمالؾ الوقفية، وأمالؾ الجمعيات الخيرية، إضافة إلى إصالحات اقتصادية أخرى، تتعمؽ بمعاممة 

مف خالؿ توفير الشروط المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص عمى قدـ المساواة، 

ـّ تنظيـ السّ المالئمة ليذا األخير مف أجؿ اال تقاليد  ة، وسفّ وؽ وفقا لقواعد المنافسستثمار، كما ت

، وتجدر اإلشارة إلى عممية (3)التفاوض بيف الشركاء االجتماعيف، أي أرباب العمؿ والنقابييف

سبب عدـ وضوح السياسة االقتصادية، باالنتقاؿ إلى االقتصاد الحّر عرفت صعوبة في البداية، 
                                                           

 . 147صالح بمحاج، إصالح الدولة، السابؽ، ص-(1)
 . 20صالح بمحاج، إصالح الدولة، نفس المرجع، ص -(2)
 .159ناجي عبد النور، النظاـ السياسي الجزائري، المرجع السابؽ، ص -(3)
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شاممة لعدة قطاعات اقتصادية استراتيجية، ومنيا القطاع المصرفي فبعد حركة التأميمات ال

)البنوؾ(، وبعد الخروج مف دائرة الفرنؾ الفرنسي، والتعويؿ عمى الدينار الجزائري، الذي كانت قيمتو 

تساوي قيمة الفرنؾ الفرنسي، وجعمو عممة غير قابمة لمتداوؿ في السوؽ النقدية، ومع بروز سياسة 

جعؿ منو  يدة، وضعؼ موارد الدولة مف الريع البترولي، انخفضت قيمة الدينار بشكؿٍ االنفتاح الجد

حكـ في السيولة المالية الداخمية، ، وعدـ التّ و نحو اقتصاد السوؽعائقا لمحرية االقتصادية، والتوجّ 

والتناقض الصارخ بيف وضعية البنوؾ المتزعزعة جراء ضعؼ المؤسسات االقتصادية، كؿ ذلؾ 

، كما أف عدـ االستقرار الناتج عف العنؼ واإلرىاب، الذي (1)إلى صعوبة التحّوؿ االقتصاديأدى 

ر أّيما تأثير عمى االقتصاد الوطني، وعمى المبادرة طاؿ المؤسسات والمنشآت االقتصادية، قد أثّ 

 ؿ الحفاظ عمى التوازنات الماليةيباالستثمارات وتوظيؼ حركية رؤوس األمواؿ، لذلؾ، وفي سب

واالقتصادية الكبرى، فقد استوجب تطبيؽ ورشة صندوؽ النقد الدولي، خاصة في الميداف المالي، 

ى إلى إعادة النظاـ الييكمي وقد تأثرت بذلؾ ميزانية الدولة إعداًدا وتطبيقا، األمر الذي أدّ 

الدولية ، ومف ىنا بدأت تأثيرات المؤسسات  المالية (2)لممؤسسات االقتصادية، وحّؿ بعضيا اآلخر

لجأت الحكومة إلى اعتماد سياسة مفروضة مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي في التجّمى، حيث 

، وقد أدى 1994ا أجبرىا عمى القبوؿ بجدولة الديوف ابتداًء مف لمواجية األزمة المالية الحادة، ممّ 

ف سنتي بي %05إلى  %30ارتفاع مداخيؿ الدولة مف الجباية البترولية إلى تخفيض التضخـ مف 

مميار دوالر  30حيث بمغت  ،، غير أف ذلؾ لـ يحّد مف ارتفاع المديونية الخارجية1998و 1994

ي صرؼ لضماف تسديد ط، لذلؾ، ألـز صندوؽ النقد الدولي الجزائر بتشكيؿ احتيا1998سنة 

                                                           
 .14محفوظ لعشب، التجربة الدستورية، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .38محفوظ لعشب، التجربة الدستورية، نفس المرجع ، ص -(2)
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المفروضة مف طرؼ صندوؽ  ىذه اإللزاماتتكوف  ، وبذلؾ(1)القروض، تجنبا إلعادة جدولة أخرى

النقد الدولي، بمثابة ضغوط ممارسة عمى نظاـ الحكـ، حيث يتـ رسـ السياسة االقتصادية، أو حتى 

 في المجاالت األخرى، ليس وفقا الختيارات داخمية، ولكف خضوعا لتوجييات خارجية.

ييكمي إف اإلقباؿ عمى إعادة جدولة الديوف الخارجية، يعني قبوؿ برامج التكييؼ ال

خمي عف تنظيـ يا، التّ المفروضة، والتي تتضمف جممة مف الخطوط العريضة، لعّؿ مف أىمّ 

عادة ىيكمة جياز  األسعار، وتخفيض قيمة العممة، وتحرير التجارة الخارجية، ورفع أسعار الفائدة، وا 

 (2).اإلنتاج وخوصصتو

اليائؿ مف االلتزامات الدولية اتجاه المؤسسات المالية الدولية، والناتجة  الخضـّ ىذا  وفي ظؿّ 

ثر انخفاض أسعار البتروؿ، والذي يمثؿ إعف االستدانة الخارجية، بسبب تدىور االقتصاد عمى 

تحاوؿ مف حيف إلى آخر اف تستغؿ فرصة  ،مف صادرات الجزائر، فإف الدولة مع ذلؾ 97%

لتتحّرر جزئيا مف قيود صندوؽ النقد، حيث يد جزء مف مديونيتيا، ارتفاع سعر البتروؿ، لتسد

تدخمت الدولة في عيد الرئيس بوتفميقة لتقميص المديونية الخارجية، بفضؿ ارتفاع االحتياطي، 

ماليير ديوف تجارية عمى المؤسسات  4مميار دوالر، منيا  4,7فأصبحت الديوف ال تشكؿ سوى 

ومية عمى الدولة، وتشير الدراسات إلى احتماؿ تراجعيا اكثر سنة مميوف ديوف عم 700المختمفة، و

 117,9ما يعادؿ  2005و 1985، وفي نفس ىذا السياؽ، فإف الجزائر قد سّددت ما بيف 2010

صت مميار مقابؿ فوائد الديوف، وخصّ  34مميار مقابؿ الديف األصمي، و 84مميار دوالر، منيا 

إلى  2007وقد انخفضت البطالة سنة  ،االقتصادية العموميةمميار دينار لتطيير المؤسسات  800

                                                           
 .36، المرجع السابؽ، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ... دستور  -(1)
 . 20صالح بمحاج، إصالح الدولة، المرجع السابؽ، ص -(2)
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مميار دوالر، وبمغ  130، وارتفع الناتج الداخمي الخاـ إلى %3,5، وتراجع التضّخـ إلى 11,8

 (1).2011مميار سنة  183

جؿ أف الفرص مف إف بموغ مثؿ ىذه األىداؼ، ىو دليؿ عمى مساعي الدولة الحثيثة، لتحي  

ص مف التبعية لمخارج، وبالتالي يوض باالقتصاد الوطني، لمتخمّ يات الدولية، والنّ مواجية التحد  

ؽ المصالح الداخمية، وبعيدا تحقيؽ االستقاللية في اختيار السياسات، وانتقاء المناىج وفؽ ما يحق  

 التي ال تبتغي غير تحقيؽ المصمحة الغربية األمريكية. ،عف تأثيرات الفواعؿ الخارجية

 تأثير الفواعل االقتصادية الدولية عمى السياسة االقتصادية الداخمية:الثانية: الفقرة 

وكذا منظمة التجارة يقصد بالفواعؿ االقتصادية الدولية كؿ مف صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف، 

ف كاف تركيز ىذه الدراسة سوؼ يتمحور خاصة حوؿ  ،العالمية والشركات متعددة الجنسيات، وا 

ويعتبر الكثير مف و الخيارات السياسية واالقتصادية، الدور الفعاؿ لصندوؽ النقد الدولي في توجي

 إلرساء قواعد العولمة االقتصادية، فيي أدوات الغرب، وأمريكا الباحثيف ىذه الفواعؿ، بمثابة آلياتٍ 

وجدير بالذكر، أف مفيوـ الميبرالية قد تطّور إلى ما وفرض الميبرالية وتحقيؽ المصالح،  لتجسيد

و، وىي وىي منيج السيطرة األمريكية بدرجة أولى عمى العالـ كم   ،أصبح يعرؼ "بالنيوليبرالية"

مالية الدولية، كؿ الوسائؿ المتاحة، عمى غرار المؤسسات ال ،ؿ في سبيؿ تحقيؽ ىذه الييمنةعمِ تَ سْ تَ 

 وشعارات الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، وغيرىا.

أو  ،مع دوؿ الجوار المتوسطي األوروبية إف العالـ العربي منخرط في نظاـ العولمة، سواءً 

زت موقعيا مع الدوؿ التي استعمرتيا مع الواليات المّتحدة األمريكية، حيث أف الدوؿ األوروبية عزّ 

عممت أمريكا عمى تعزيز تواجدىا االقتصادي مف خالؿ شركاتيا الكبرى، أو وقعت تحت انتدابيا، و 
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ا دفع بالبعض إلى القوؿ مور، ممّ مف خالؿ تأثير نفوذىا عمى مجريات األو ووجودىا السياسي، 

الييمنة األمريكية عمى الدوؿ، تفقد ىذه األخيرة سمطة القرار في النشاطات االقتصادية"، وىذا  بأف"

عمى الرغـ مما –ما أّثر سمبا عمى السياسة االقتصادية لدوؿ المنطقة، إذ لـ تتمكف الدوؿ العربية 

الصادرات  ات، ولـ تخرج أف تحدث عممية تنمية ذاتية ترتكز عمى الذّ  -تتوفر عميو مف امكانيات

العربية عف دائرة النفط، عمى عكس الواردات مف الخارج التي تنوعت منتجاتيا، وىي موجية 

لالستيالؾ، ومف ىنا كانت المنافسة شديدة بيف الواليات المتحدة والدوؿ األوروبية، بغية الييمنة 

تماد الشديد عمى عمى السوؽ العربية، واالستفادة مف تنامي  االستيالؾ، والطمب عمى السمع باالع

، حيث أدى عدـ تنويع ؽ تبعية النظاـ اإلقميمي العربي لمخارجمر الذي حقّ ، وىو األ(1)االستيراد

الصادرات، واالعتماد عمى تصدير سمعة واحدة، إلى جعؿ القوى الدولية خارج النظاـ العربي، ىي 

ىذه القوى، أصبحت تقّرر األكثر تقريرا وتوجييا لما يحصؿ داخؿ إقميـ النظاـ العربي، بؿ إّف 

، وفي ىذا اإلطار، (2)نظاـ إقميميـ العربي ر مما يقّرر القادة السياسيوف فيكثأمصير ىذا النظاـ، 

ترتبط بعدـ تنويع  ،نشير إلى أف بنية االقتصاد الجزائري تعاني مف نقائص واختالالت ىيكمية

ة، وعدـ قابمية تحويؿ لمتجارة الخارجية، وغياب نسبة صرؼ حقيقي الصادرات، واإلجراءات الحمائية

يجعمو معّرضا ليّزات  ،حيث أنو مف المعموـ أف ارتباط االقتصاد الجزائري بالمحروقات الدينار،

عنيفة بفعؿ عوامؿ خارجية، وىذا يعني أف قطاع المحروقات يساىـ في تحقيؽ نوع مف التوازف في 

، لذلؾ، (3)نو أيضا يمكف أف يؤثر فيو بصورة كبيرة بفعؿ تقمبات األسعارنسب الصرؼ الحقيقية، لك

                                                           
 .224عبد القادر تومي، المرجع السابؽ، ص -(1)
محمد مجداف، موقع النظاـ اإلقميمي العربي، ودوره في السياسة العالمية، دراسة تحميمية ومستقبمية، دار ىومة  -(2)

 .101ص ،2014لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
اسماعيؿ قيرة، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت  -(3)
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فإنو مف األجدر التركيز عمى تنويع الصادرات، لتفادي تقمبات سوؽ النفط، التي يترتب عنيا انييار 

ليؿ عمى ذلؾ، ىو تراجع االقتصاد وحده، والدّ  اقتصادات الدوؿ المعتمدة عمى تصدير البتروؿ

بسبب تياوي أسعار البتروؿ، األمر الذي جعؿ السمطات تمجأ إلى اعتماد  2014الجزائري منذ 

قد تفضي إلى تكرار و مرفوضة في األوساط الشعبية، سياسة التقشؼ مف جديد، وىي سياسة 

 (1).1988سيناريو أحداث أكتوبر 

لالقتصاد الجزائري، ىي ىيمنة قطاع المحروقات، وتبعية إف الخاصية األساسية المميزة 

االقتصاد ليذا القطاع االستراتيجي، حيث أشارت دراسة لصندوؽ النقد الدولي أّف الجزائر مف بيف 

ؿ فييا قطاع المحروقات نسبة كبيرة مف مثّ إطار "األسواؽ الصاعدة"، والتي ي الدوؿ المندرجة في

نجد أف بعض الدوؿ التي شرعت في بناء  ،الخاـ، وفي ىذا اإلطار قيمة الصادرات والناتج الوطني

صادراتيا مف المحروقات، فمـ فض نسبة ي بداية السبعينات، قد عممت عمى خنسيجيا الصناعي ف

في فنزويال، وذلؾ في  %17في المكسيؾ، و %15في أندونيسيا مثال، و %25تعد تمثؿ سوى 

 .1999إحصائيات أجريت في جواف 

مو في المتتالية، مف أجؿ دعـ نسب النّ وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف الحكومات 

ا يجعؿ االقتصاد الوطني عرضة ليّزات القطاعات خارج المحروقات، فإف األمر لـ يتغّير، ممّ 

ظر في السياسة االقتصادية يستوجب إعادة النّ  ، لذلؾ(2)ب في خسائر ميمةتسبّ تخارجية، قد 

 ،كما عّبر عف ذلؾ الحائز عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد "روبيرت ماندؿ" ،غير القوية"الجزائرية "

حيث  ،2005في مداخمة ألقاىا في الممتقى الذي نظمو مركز الخبر لمدراسات الدولية في جواف 

جارية في الجزائر ترتكز عمى المحروقات، إلى جانب ذلؾ، فإف جاء في مداخمتو: "أف السياسة التّ 
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البنكية جّد سيئة، والشركات الجزائرية ىي شركات فاشمة، والناتج القومي الخاـ جّد منظومتيا 

ضعيؼ، ويضاؼ إلى ذلؾ، التدخؿ الواضح لمدولة في تسيير االقتصاد"، وقد دعى إلى ضرورة 

، استغالؿ القدرات السياحية بشكؿ أفضؿ، حيث تمتمؾ الجزائر ساحال شاسعا، وموقًعا جغرافًيا ىاًما

 (1).ىو االتحاد األوروبيو سبب قربو مف أوروبا، إضافة إلى ذلؾ، فإف لدييا أفضؿ شريؾ ب

والواقع أف أسباب التدىور االقتصادي، ال تتوقؼ عند حدود االعتماد عمى المحروقات، بؿ 

إف لمسياسة الحكومية دور كبير في النيوض باالقتصاد أو العكس، حيث اعترؼ رئيس الجميورية 

أف الحكومة قد فشمت في برنامج اإلنعاش االقتصادي لمعيدة الثانية  2008يمية جو  27في 

في سياؽ االعتراؼ بالفشؿ في تحقيؽ  ،ذاؾ أحمد أويحيى، ويضيؼ الوزير األوؿ آن2004-2009

ي رفضوا تبن   فاألىداؼ االقتصادية، أف المسؤولية تقع عمى أصحاب القرار السياسي الذي

عالية، مثؿ حّؿ المؤسسات المفمسة، واستبداليا بالناجعة لضماف الخيرات ميكانيزمات لتدعيـ الف

 (2).والوظائؼ

عمى المستوى الداخمي  ب عمى سوء األوضاع االقتصادية، العديد مف اآلثار السيئة إفْ وقد ترتّ 

ب المدرسي، والبطالة أو الخارجي، فأما بالنسبة لممستوى الداخمي، فقد انتشر الفقر والطبقية، والتيرّ 

والجريمة والمعارضة... أما عمى المستوى الخارجي، فقد كاف لمتدىور االقتصادي أثر وخيـ عمى 

الدولة، التي أصبحت في حالة تبعية اقتصادية لمخارج، ترتبت عنيا تبعية سياسية، وضعية 

الشروط القاسية لصندوؽ  حيث أف ،(3)ة الداخمية وفقا إلمالءات خارجيةتجسدت في تقرير السياس

النقد الدولي، أفقدت الدوؿ المتخمفة مناعتيا، ومّكنت الدوؿ المتقدمة مف التدخؿ، عف طريؽ 

القروض، والييمنة عمى الدوؿ مف خالؿ الشروط التي تممييا والتي تزيد مف ثقؿ الديوف، وبيذا، 
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مييا القوى العظمى، خاصة تصبح الدوؿ المدينة رىينة المؤسسات المالية الدولية التي تييمف ع

الواليات المتحدة األمريكية، األمر الذي يعتبر إشرافا مباشرا عمى السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 (1)في الدوؿ المتخمفة، وىو بالنتيجة استعمار حديث، سالحو رأس الماؿ.

ككؿ فيما  ويمكف تمخيص مظاىر ىذه التبعية التي تنطبؽ عمى الجزائر، وعمى الوطف العربي

 :(2)يمي

إلى الدوؿ  ،زيادة االعتماد عمى تصدير سمعة واحدة، كالبتروؿ، أو المنتجات المعدنية -

الرأسمالية المصّنعة، وارتباط الظروؼ االقتصادية لمدوؿ العربية بتطورات، وارتفاع السوؽ المالية 

 ليذه السمع.

عمى ادوات اإلنتاج ومتطمباتو، زيادة االعتماد عمى االستيراد مف الخارج، لمواجية الطمب  -

 وعمى السمع االستيالكية، وخاصة الغذائية والعسكرية.

التبعية التكنولوجية المتزايدة لمدوؿ الصناعية المتقدمة في مجاؿ اإلنتاج، أو اإلدارة  -

 والتسويؽ.

وؽ المالية العالمية، خاصة صندوؽ تضخـ مديونية البمداف العربية، واعتمادىا عمى السّ  -

، في شكؿ قروض بفوائد كبيرة، وما يترتب عف ذلؾ مف  ،الدولي النقد لمحصوؿ عمى التمويؿ الالـز

 خارجية.تحّمؿ ىذه البمداف ألعباء الديوف ال

اإلنتاج الزراعي،  بسبب تغّير نمط االستيالؾ مف جية، وضعؼ نموّ التبعية الغذائية،  -

 .ة في مجاؿ الحبوب مف جية ثانيةخاصّ 
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إذف، ىو اقتصاد تابع لمخارج، بالنظر إلى اعتماده عمى العائدات فاالقتصاد الجزائري 

، (1)النفطية، واإلىماؿ الواضح لمقطاع الفالحي أساسا، ولإلنتاج الوطني خارج المحروقات عموًما

ف الدوؿ العربية بصفة عامة، والجزائر بصفة والتبعية تتضمف معنى خضوع التابع لممتبوع، بذلؾ، فإ

ة لمغرب، وأمريكا، التي أصبحت تسعى إلى فرض ايديولوجياتيا، وتحقيؽ خاصة، ىي دوؿ تابع

مصالحيا، بحجة ذرائع مختمفة، وباستعماؿ آليات متنوعة، لعّؿ مف أبرزىا المؤسسات االقتصادية 

عالقة ىذه المؤسسات بدوؿ العالـ الثالث تثير جدال أّف الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، حيث 

اخمية لمدوؿ، والعمؿ عمى نشر االيديولوجية الميبرالية، دوف الشؤوف الدّ في كبيرا، بسبب تدّخميا 

معولمة تأثير سمبي عمى واقع الدوؿ العربية، إذ ل، فقد كاف (2)االلتفات إلى خصوصية كؿ دولة

ا لمتدّخؿ، وفرض بعض الشروط التي تعيؽ التنمية في المنطقة، نفوذى أصبحت الدوؿ القوية تستغؿّ 

والفقيرة أماـ خياريف، فإّما االستفادة مف  اميةمستخدمة المؤسسات المالية الدولية في وضع الدوؿ النّ 

ؿ تمؾ مة مف ىذه المؤسسات إذا ما التزمت الدوؿ بالشروط المعمنة، مقابؿ تدخّ المميزات المقد  

مّ المؤسسات في الع ا المحافظة عمى ديد مف خصوصياتيا االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وا 

، ويبدو أف الدوؿ قد (3)ا يجعميا رىنا لمفقر واالنعزاؿسيادة الدوؿ، ورفض أّي تدّخؿ في شؤونيا، ممّ 

أبرز مظير لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، حيف تقديـ انجرفت خمؼ الخيار األوؿ، ويتجّمى 

عـ عف السمع المساعدة لدولة ما، حيث يقّدـ الصندوؽ اقتراحا يتضمف تحرير األسعار، ورفع الدّ 

األساسية، وزيادة الضرائب عمى الطبقات الفقيرة، وفتح األسواؽ أماـ االستثمار والسمع األجنبية، 

                                                           
 .221اسماعيؿ قيرة، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية في الجزائر، المرجع السابؽ، ص -(1)
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ي عف تخمّ البة لممساعدة، حيث يفرض عمييا الصندوؽ الؿ في خيارات الدوؿ الط  وىنا يتـ التدخّ 

 (1).نموذج التنمية المرتكز عمى القطاع العاـ، لصالح القطاع الخاص

 ممثموايسود، ويقّرر، وليس  أصبحإف منطؽ السوؽ الحرة الذي تعتمده العولمة، ىو الذي 

السياسة، ليقبض عمييا رجاؿ االقتصاد المسيطريف  رجاؿ السمطة مف بيف يدي وانفمتتالشعب، 

خت سياسة الّمحاؽ واالتّباع لمغرب وأمريكا، وزاد اعتماد الوطف وترسّ  ،(2)المجاالت عالميا عمى كؿّ 

ى سياسيا وثقافيا، وأصبح تابعا لمراكز العربي عمى الغرب تكنولوجيا وتجاريا وغذائيا وأمنيا، وحتّ 

ة، صّ القرار الغربية، في الوقت الذي تراجعت فيو عالقات الدوؿ العربية مع االتحاد السوفييتي خا

 ودوؿ المعسكر االشتراكي عامة، حيث ارتمى الجميع في أحضاف االستراتيجية األمريكية في ظؿّ 

 (3).نظاـ القطب الواحد

ست ىذه التبعية وتكرّ ،(4)لقد ارتدت الجزائر رداء التبعية، مثميا مثؿ كؿ دوؿ المنطقة العربية

ة في صّ ا، خعبًئاخاصة منذ الولوج في عالـ االقتصاد الحّر، الذي لـ يزد االقتصاد الوطني، إاّل 

خت  بآليات اقتصاد السوؽ، كما ترسّ  االنطالقة غير المدروسة، واالندفاع صوب األخذ ظؿّ 

قؿ عمى المدى القريب، وذلؾ منذ عمى األ ،بعية، وصارت سمة ليس في الوسع التخمص منياالتّ 

أصبحت القرارات  ، حيث(5)حصيؿ القروضمع صندوؽ النقد الدولي لتالمجوء إلى التعامؿ 

، فمـ تعد الدولة تتمتع بالحرية التي تضمف ليا الصندوؽوالخيارات الداخمية تصاغ وفؽ إرادة 

                                                           
 .84خير الديف شمامة ، المرجع السابؽ، ص-(1)
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ستوجب يالنقد الدولي، االستقاللية، وتبعدىا عف التبعية، ذلؾ أف تحصيؿ القروض مف صندوؽ 

مثمة أساسا في خوصصة االقتصاد، ورفع الّدعـ عف األسعار، وتسريح تاالنصياع لشروطو الم

العماؿ، وقد وّلدت ىذه اإلجراءات اليادفة إلى ترشيد االقتصاد، آثارا اجتماعية وسياسية خطيرة، 

استعمار بعض الدوؿ العربية ، فإذا كانت الديوف وراء (1)1988مثمما حدث في الجزائر في أكتوبر

في القرف التاسع عشر، مثمما حدث في مصر وتونس، فإف أزمة الديوف، التي بدأت في ثمانينيات 

القرف العشريف، قد أدت في كثير مف األحياف إلى اضطرابات سياسية، مثؿ انتفاضات الخبز في 

 (2)المغرب والجزائر واألردف.

ة الواليات المتحدة األمريكية، قد جّردت المؤسسات وجدير بالذكر أف الدوؿ الكبرى، خاص

عامؿ، حيث رفض البنؾ تقديـ المساعدة المالية لمجزائر، حينما المالية الدولية مف حيادىا في التّ 

ع ما يبإذ طمب منيا أوال، تقديـ ضماف بلألمونياؾ واألسمدة اآلزوتية، أرادت بناء أوؿ مصنع 

بإمكانيات الجزائرية، غير أف تشييد ىذه الشركة  جة السوؽسينتج، عمى اعتبار أنو يتجاوز حا

اّل نصؼ الحاجة الوطنية، كما رفض البنؾ تقديـ إجزائرية، وبدء انتاجيا، كشؼ أنو ال يغّطي 

قرض لمشيمي في عيد الرئيس "سالفادور ألندي"، لكنو في مقابؿ ذلؾ، وافؽ عمى كؿ القروض عند 

عدـ حدوث أي تطور إيجابي في األوضاع االقتصادية، إلى  مجيء الجنراؿ "اوجيستوبينوشي" رغـ

، وخالؿ حرب (3)درجة أف الشيمي، أصبح يوصؼ مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي "بالتمميذ النجيب"

تصويت اليمف الدوالر، وذلؾ بعد  مميوف 70الخميج الثانية، ُحرمت اليمف مف مساعدة تصؿ إلى 

عدالة، والالديمقراطية مف جية، وعمى ىيمنة الواليات الالّ  عمى ا يدؿممّ  ،(4)ضد المشروع األمريكي

                                                           
 .156اليادي خالدي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .254حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .83خير الديف شمامة ، المرجع السابؽ، ص-(3)
 .95المرجع نفسو، ص خير الديف شمامة ،-(4)
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وىي بيذه الييمنة  مف جية ثانية -التي يفترض فييا الحياد-المتحدة عمى ىذه المؤسسة المالية

ابع، وتتجّسد ىذه التبعية عمميا في شكؿ ضغوط وتأثيرات سياسية تثب ت الدوؿ العربية في مركزىا التّ 

، (1)اعية وثقافية، عمى سياسات الدوؿ العربية عامة، والدوؿ النفطية منيا خاصةواقتصادية، واجتم

ـّ استخداميا لبسط النفوذ عمى الدوؿ  بذلؾ تكوف شروط صندوؽ النقد، ىي بمثابة أدوات لمييمنة، يت

التي تجد نفسيا مجبرة عمى التعامؿ معو، وال يتوقؼ األمر عند الكّؼ عف منع القروض لمدوؿ 

 (2)لشروط الصندوؽ، بؿ إف األمر يتعّدى ذلؾ إلى فرض الحصار.الرافضة 

وباإلضافة إلى كؿ ما ُذكر حوؿ وضعية االقتصاد الجزائري، والدور الذي لعبتو أمريكا، 

بصفة  الجزائرو قد الدولي في تكريس تبعية اقتصاديات الدوؿ العربية بصفة عامة، دوؽ النوصن

أو تجاىمو لمشركات متعددة  ،الفّعاؿ والذي ال يمكف انكارهور ، تجدر اإلشارة أيضا إلى الدّ خاصة

سيات، والتي تعتبر فاعال اقتصاديا ميما، وشريكا حقيقيا في رسـ معالـ السياسات الداخمية الجن

، (3)لمدوؿ، حيث أصبحت ىذه الشركات أكبر مسيطر عمى التجارة العالمية، وأكبر مستفيد منيا

وؿ العربية التي تفتقد إلى الوسائؿ التكنولوجية الحديثة، عمى الد ،د ىذه السيطرة أكثر فأكثروتزدا

األمر الذي يفسح المجاؿ أماـ ىذه الشركات، لتوسيع نشاطيا في المنطقة، فقد اكتسحت انشطتيا 

قت ية، بؿ وأكثر مف ذلؾ، فإنيا قد ضيّ كؿ المجاالت، وأصبحت أكبر منافس لمشركات المحمّ 

ى االنسحاب، لتصبح الفاعؿ االقتصادي الوحيد داخؿ حدود الدولة الخناؽ عمييا، وأرغمتيا عم

، وىو إذف وجو آخر مف أوجو تخاذ القرارب عف ذلؾ مف تأثيرات عمى سمطة ارتّ ة، وما يتالوطنيّ 

ذا كانت الدوؿ البترولية المنيارة  التبعية، في ظؿّ  االنفتاح االقتصادي، وحرية االستثمار، وا 

يوض تحاوؿ البحث عف حموؿ أخرى لمنّ  ،البتروؿ )كالجزائر( اقتصاديا بفعؿ تراجع سعر
                                                           

 .107محمد مجداف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .215اليادي خالدي، المرجع السابؽ، ص -(2)
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بقوة باالقتصاد، عمى غرار التركيز عمى الجانب الفالحي، فإنيا سوؼ تصطدـ في ىذا اإلطار كذلك

ومزاحمة، وطغياف الشركات متعددة الجنسيات، حيث يعتبر دور ىذه الشركات في الميداف الزراعي 

لوسائؿ حديثة لمفالحة، إلى توريط الكثير مف المزارعيف في ديوف، أشّد خطورة، فقد أّدى إدخاليا 

 (1).نتج عنيا فقدانيـ ألراضييـ

بعية تتجّسد في ظؿ االنفتاح االقتصادي، في ضرورة تكييؼ القوانيف الداخمية ف التّ أكما 

الجزائر لمدوؿ المنضمة، أو الراغبة في االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية، ومف المعموـ أف 

ا سيضيؼ شكال آخر بصدد إجراء العديد مف المفاوضات، والمقاءات لالنضماـ إلى المنظمة، ممّ 

 (2)ة.مف أشكاؿ التبعيّ 

وبناًء عمى كؿ ما سبؽ، نتوصؿ إلى أف األخذ بالترتيبات التي تطرحيا الدوائر المالية الدولية 

و نحو اقتصاد السوؽ، قبوؿ بالتوجّ ال في شكؿ معايير أو شروط، أصبح أمرا مفروغا منو، في ظؿّ 

، تدعيـٌ القتصاد السوؽ في الحاليةالعولمة، والتي ىي في مالمحيا ب القبوؿوالميؿ الكبير نحو 

 ،(3)قطبيتو األحادية، أو باألحرى النموذج الرأسمالي الغربي، الذي تمثمو الواليات المتحدة األمريكية

وعمى الرغـ مف استجابة الدوؿ العربية لمسياسات الميبرالية االقتصادية، التي صاغتيا المؤسسات 

المالية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ودور الشركات متعددة الجنسيات، إاّل أّنيا لـ تحصد سوى 

ة، وكذلؾ تفاقـ نتائج سيئة عمى اقتصادىا، مف خالؿ عجزىا عف مواجية تحديات العولمة والتنمي

المديونية الخارجية، وعجزىا عف تسديد فوائد ىذه الديوف لممؤسسات المالية الدولية، األمر الذي 

يدؿ عمى تراجع االقتصاد العربي، وارتيانو لالقتصاد الرأسمالي، نتيجة فشؿ السياسات التنموية 

                                                           
 .116شمامة خير الديف، المرجع نفسو، ص -(1)

)2 - ( https: //revues.univ-ouargla.dz>index.php 
 .139قيرة، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية المرجع السابؽ، صاسماعيؿ  -(3)
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وقد ، (1)المالية الدوليةسبب قبوؿ معظـ الدوؿ العربية بسياسات وبرامج المؤسسات بالمطبقة، و 

أفضى ىذا التحميؿ إلى القوؿ بأف تحّوؿ الجزائر نحو اقتصاد السوؽ، أو ما يعرؼ باالتجاه الميبرالي 

نّ لمتنمية، لـ يعرؼ أّي نصيب مف النّ  ما نتج عنو العديد مف اآلثار السمبية، منيا تدىور جاح، وا 

وانتشار الفقر،  كبير لممديونية وتسريح العّماؿ وتزايد البطالة وغالء المعيشة الميزانية العامة، ونمو  

مسمح، وعمى الرغـ مف قصوره، فإف السمطة  عنؼٍ  ىذا في ظؿّ  وتآكؿ الطبقة المتوسطة، وكؿّ 

وتطرحو كبديؿ وحيد قادر عمى التنمية، وما يزيد في  ،مازالت تدافع عمى ىذا المشروع الميبرالي

، إخفاؽنمية مف صحاب ىذا التوّجو، ىو ما أصاب المشروع االشتراكي في التّ تدعيـ حجة أ

في التنمية، مف طرؼ بعض التنظيمات  اإلسالميالذي يمحؽ بالبديؿ شويو وانييار، وكذلؾ التّ 

اإلسالمية المتطرفة مف جية، والعممانييف مف جية ثانية، لذلؾ، فإف عدـ وجود بدائؿ ممكنة في 

عؿ مف التكّيؼ مع تمؾ الشروط التي تفرضيا التحوالت الدولية الراىنة أمرا يجالوقت الراىف، 

 (2).رسميا لمقبوؿ بيا إصراراضروريا، خاصة وأف ىناؾ 

وترّدي إف وقوع الجزائر في فّخ المديونية، ووصوؿ نمط التنمية فييا إلى أفؽ مسدود، 

مكانتيا اإلقميمية والعالمية، منية واالجتماعية والثقافية، جعميا تفقد األوضاع االقتصادية واأل

، وقدرات الدولة، وأفقد المواطف ثقتو في غٍد إمكانياتوقع في دائرة العنؼ والفساد، الذي عّطؿ وتتم

أفضؿ، ولعّؿ ما يزيد المخاوؼ، ىو تعميؽ حقيقة احتواء الجزائر في النظاـ العالمي الجديد، وما 

الذيف أطاحوا  ،عف ذلؾ مف زيادة تشويو االقتصاد، وخمؽ األزمات التي يتحكـ فييا األقوياءيترتب 

، بذلؾ، فإف كؿ المؤشرات، تفيد بأف البمداف العربية ومنيا الجزائر، تندرج (3)بالمعسكر االشتراكي

ظاـ العالمي، وذلؾ يعني أف وزنيا يساوي صفر في ىذا النظاـ، والدليؿ شة في النّ ضمف الفئة الميمّ 
                                                           

 .278-277حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .240اسماعيؿ قيرة، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية، المرجع السابؽ، ص -(2)
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عمى ذلؾ ىو ضعؼ الصناعة التنافسية الجزائرية في األسواؽ العالمية، زيادة عمى انتشار الفساد 

داء االقتصادي، لذلؾ فمف المؤكد أّف الحكومات المتعاقبة لف تخرج عف ، وضعؼ األوتداعياتو

نجازات اليزيمة، التي تزيد مف تناقضات البناء االجتماعي، وتعّرضو إطار الترميمات واال

 (1).لالنفجار

 بين المطالب الداخمية، والمؤثرات الخارجية:المطمب الثاني: الواقع االجتماعي: 

يندرج في دراسة الواقع االجتماعي، جممة مف المحاور الميمة، التي ليس في الوسع تجاوزىا، 

نظرا لما يمعبو الجانب االجتماعي، وتحقيؽ الرفاىية االجتماعية مف دور  دونما دراسة أو تحميؿ،

مو، واالستقرار، ومف أبرز ىذه النقاط البطالة والفقر، ونظاـ الحماية فّعاؿ في تحقيؽ النّ 

ىاب والعدالة االجتماعية االجتماعية، وبروز اآلفات االجتماعية، وشيوع الجريمة، وحتى اإلر 

 وغيرىا.

 ل: انعكاسات العولمة عمى الواقع االجتماعي الجزائري:الفرع األو

لقد كاف لمعولمة، والنظاـ العالمي الجديد، وقع شديد عمى الواقع االجتماعي لمدوؿ، وأدى 

إلى تراجع دولة الرفاىية، وكانت  ،فرض النموذج الميبرالي عمى مستحقات الرعاية االجتماعية

عف زيادة  بعض، حيث يتحدث ال(2)، ومستبعدة اجتماعياظيور شرائح ميمشة اقتصاديا تيجة ىيالنّ 

عف عولمة الفقر، فالجانب  اآلخر العولمة، ويتحدث البعض الغني غًنى، والفقير فقرا في ظؿّ 

االجتماعي يتمحور أساسا حوؿ الفقر الذي يعتبر مرّده اقتصاديا بالدرجة األولى، والذي كثيرا ما 

لمؤكد في ظؿ العولمة، اآلفات االجتماعية، وشيوع الفوضى، فايكوف سببا في االنحراؼ، وبروز 

                                                           
 . 119السابؽ، صعمي غربي، اسماعيؿ ڤيرة، المرجع -(1)
ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوؽ الحرة، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر  -(2)
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 ، بإفرازات الواقع االقتصادي، ولّما كاف التوجو االقتصادي في ظؿّ ىو ارتباط الجانب االجتماعي

األحادية القطبية يّتسـ بالميبرالية المفروضة، فإف تساؤال كبيرا بات يطرح حوؿ انعكاسات األخذ بيذا 

امية ومنيا الجزائر، والتي تتميز نب االجتماعية، خاصة بالنسبة لمدوؿ النّ مط عمى الجواالنّ 

 يختمؼ كثيرا عف بيئة الدوؿ العظمى، المعتنقة لميبرالية. ،بخصوصية، وموروث ثقافي واجتماعي

بيف العوامؿ الخارجية،  -في إطار الحديث عف الواقع االجتماعي–مف ىنا، جاء الربط 

ونحف إذ نتناوؿ ىذه النقطة، فإننا سنعّرج عمى مساعي الدولة الحتواء وتأثيرىا عمى الداخؿ، 

المطالب الداخمية، والتصدي لممؤثرات الخارجية، في إطار سياسة التكّيؼ، والتفاعؿ اإليجابي مع 

 إفرازات العولمة.

كما سبؽ الذكر، فإف الجزائر قد اندمجت في النظاـ العالمي الجديد، واختارت التوجو و 

الي، كمنيج اقتصادي بديؿ عف النيج االشتراكي، ألسباب كثيرة منيا ما ىو داخمي، ومنيا الرأسم

أف  يرى الكثيروفحيث  ما ىو خارجي، وقد ترتب عمى ىذا الخيار جممة مف اآلثار االجتماعية،

التوجو نحو النظاـ الديمقراطي الميبرالي، ىو السبب الذي ىدـ "دولة الرفاه" في الجزائر، حيث 

حت الدولة عاجزة عف تمبية الحاجيات، ولذلؾ ، فإنو مف الواجب تغيير دور الدولة، وتحقيقا أصب

ليذا، يجب تغيير "نوع الدولة"، فإذا كانت "سعادة المواطف" غاية تضمنتيا كؿ الدساتير، فإف الدولة 

تتأتى عمى لـ تعد الوسيمة لتحقيؽ ىذا الرفاه، بقدر ما تسعى إلى تمبية الحرية السياسية، التي 

، ىو تحقيؽ الميبرالية، 1989حساب العدالة االجتماعية، وبيذا، فإف المضموف الحقيقي لدستور 

، ، أدت الخوصصةجاؿ سوؽ العمؿفي م،و (1)التي تتجّسد في تنظيـ سياسي، واجتماعي واقتصادي

وفتح الباب أماـ االستثمار األجنبي إلى تسريح العماؿ، وارتفاع نسبة البطالة، ذلؾ أف المستثمريف 
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األجانب يعتمدوف عمى وسائؿ تكنولوجية جّد متطورة، جعمت مف انتاج المستثمرات األجنبية يطغى 

 مر الذي أّدى إلى غمؽ العديد مف الشركات.عمى االستثمار المحمي، األ

المنطقية المتوقعة، عقب االنتقاؿ مف االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوؽ في  إف النتيجة

الجزائر، ىي أف ينجـ عف ذلؾ تغي ٌر في الُبنى الّتحتية لالقتصاد الجزائري، لكف، لـ يكف منطقيا أف 

افة ، إض(1)ينجـ عف ذلؾ، انييار الطبقة المتوس طة، التي تعّبر عف شريحة واسعة لممجتمع الجزائري

إلى انتشار البطالة والفقر، المذيف أصبحا يمثالف سمة المجتمع الجزائري، حيث أف االحصاءات 

الرسمية الصادرة عف الحكومة الجزائرية، تؤكد أف أكثر مف تسعة مالييف مواطف جزائري، مف أصؿ 

عدد ثالثوف مميوف، يعيشوف تحت خّط الفقر، بينما ترفع مصادر مستقمة ىذا الّرقـ إلى نصؼ 

السكاف، وىو رقـٌ مرّشح لمتنامي، في ظّؿ استمرار برنامج التصحيح االقتصادي، المول د لمبطالة، 

 (2)مف مجمؿ القوى العاممة في البالد. %30التي يزيد معّدليا الفعمي عف 

لقد انتشرت أزمة البطالة بمؤشرات كبيرة في الجزائر، سواء لدى األشخاص غير المؤىميف 

ا نتج عنو ىجرة اإلطارات إلى الغرب، ودوؿ الخميج، أوساط أصحاب الشيادات، ممّ عمميا، أو في 

غؿ إلى اّتساع فئة الّناقميف عمى النظاـ، وساىـ الوضع االجتماعي المّتسـ وقد أدى عدـ توفير الشّ 

وعجز النظاـ عف احتواء التطورات االجتماعية وامتصاصيا في فاوت االجتماعي، بالتيميش، والتّ 

، والواقع أف ارتفاع نسبة البطالة، ليست ظاىرة مقتصرة (3)حركات الرفض السياسي واالجتماعي نموّ 

مميزات العولمة، حيث أف ما تنشره السمطات  امية فقط، بؿ إنيا أضحت أحد أىـّ عمى الدوؿ النّ 

األمريكية مف إحصائيات رسمية عف مستوى البطالة في الواليات المتحدة األمريكية ليس إاّل 

                                                           
 .367عادؿ شييب، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .368بؽ، صعادؿ شييب، المرجع السا-(2)
 .125-124ناجي عبد النور، النظاـ السياسي الجزائري، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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تضميال، وحممة إعالمية كاذبة، فنسبة العاطميف عف العمؿ تتجاوز بكثير تمؾ المعمف عنيا، ونسبة 

مميوف يعمموف لحسابيـ  8.3اؿ المؤقتيف في تزايد، ويوجد في الواليات المتحدة أكثر مف العمّ 

 خطّ  أجوًرا دوفالخاص، أغمبيـ جامعيوف، كما أف خمس العامميف في الواليات المتحدة يتقاضوف 

ابعة لألمـ المتحدة، وعمى ذلؾ، فقد أصبح التّ  رد في تقرير منظمة العمؿ الدوليةوفقا لما و  ،الفقر

ا يوحي بفشؿ الرأسمالية اجتماعيا ، ممّ (1)فئة معتبرة في التركيبة االجتماعية األمريكيةيشّكؿ الفقر 

مجتمعات تجّرعت ىذا المذىب فع االجتماعي داخؿ في معقميا، فكيؼ ليا أف تنجح في تحقيؽ النّ 

 قسًرا؟

إف السياسة اإلصالحية الميبرالية في مجاؿ توفير فرص العمؿ، تّتجو في ظؿ االقتصاد 

اؿ المؤقتيف، والشركات باستخداميا ليذا األسموب، تستطيع أف تخّفض المعولـ، صوب تشغيؿ العمّ 

عميو أف يرضى بتحّمؿ المخاطر و كثيرا مف كمفة العمؿ، حيث يتمقى العامؿ المؤقت أجًرا أدنى، 

يشير الواقع إلى  إذ صّحي قميؿ، الحصوؿ عمى معاش تقاعدي، أو تعويضٍ  االقتصادية، واحتماؿِ 

وقد  ،(2)عتياديوفما يمكف أف يحصؿ عميو العّماؿ اإلأف العّماؿ المؤقتيف يحصموف عمى نصؼ 

وؽ، وأصبحت أسموبا كثير الطريؽ نحو اقتصاد السّ  ياسة، منذ شؽ  انتيجت الجزائر ىذه السّ 

عالف سياسة التقشّ  االستعماؿ في التشغيؿ، خاصة في ظؿّ  ؼ، والسؤاؿ المطروح ىنا، األزمات، وا 

ضمف آليات التخفيؼ مف حّدة البطالة، وفي أي زمرة ، العمؿ المؤّقتىؿ مف المعقوؿ إدراج أسموب 

 يصّنؼ العامؿ المؤقت؟

ـ االستقرار، والتيديد بإنياء عالقة العمؿ، واألجر إف الميزة األساسية لمعمؿ المؤقت ىي عد

كالعاطؿ الذي ال عمؿ لو، والقوؿ  ،الزىيد، بذلؾ، فإف العامؿ الميّدد بفقداف منصب عممو )المؤقت(

                                                           
 . 69-68ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 . 68-67ضياء مجيد الموسوي، المرجع نفسو، ص، ص  -(2)
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ألف العمؿ  ،تساىـ في تخفيض نسبة البطالة ضرٌب مف التضميؿ ،بأف مناصب العمؿ المؤقتة

 المؤقت بطالة مقنعة.

العقديف األخيريف بوضوح، أف البمداف العربية التي سمكت نيج اإلصالحات لقد بّينت تجارب 

االقتصادية، تحت إشراؼ المنظمات المالية، لـ تنجح في تحقيؽ التنمية المطموبة، بؿ قّمصت مف 

التي حقنتيا ، ذلؾ أف الجرعات األولية (1)وظائؼ الدولة في مجاالت الرعاية، والحماية االجتماعية

في اإلصالح  امية، ومنيا الجزائر، والمتمثمة )الجرعات(الجديدة في جسد الدوؿ النّ  يبراليةالمّ 

أدت إلى  ،قتصادات الوطنية في االقتصاد العالمي، وتحرير التجارة، والعولمةالييكمي، واندماج اإل

ى خصوصا في ارتفاع معدالت البطالة، وتنامي عممية التيميش، وتزايد عدد ، تتجمّ خطيرةنتائج 

عماؿ المسرحيف، والفقراء الميمشيف، إلى جانب المديونية، وغالء المعيشة، وانييار الطبقة ال

ويتوقع  ،(2)الوسطى، وتعّقد المشكالت االجتماعية، وتصاعد موجة العنؼ واالنقسامات الداخمية

الخبراء، أّنو في ظّؿ العولمة، ومتابعة برنامج التصحيح االقتصادي القاسي، الذي تطّبقو الجزائر 

بالتعاوف مع صندوؽ النقد الدولي، فإف ىذه اآلثار االجتماعية السيئة، وعمى رأسيا مشكمة الفقر 

يسي في ىذه االنعكاسات ويرجع السبب الرئ، (3)والبطالة، ستدفع بالبالد إلى أزمة اجتماعية خطيرة

لمجابية مساوئ  ،ي النيج الرأسمالي دوف وضع خطط مدروسةالسمبية، إلى إقداـ الدولة عمى تبن  

تنجـ عف إغفاؿ الدولة لمبعد االجتماعي  أفإفرازات ىذا النظاـ، حيث أنو ثّمة مخاطر كثيرة يمكف 

ة بيف الفقر وسوء األوضاع في سياستيا االقتصادية، فقد أثبتت الدراسات وجود عالقة وطيد

                                                           
 .113محمد صافو، المرجع السابؽ، ص-(1)
 . 113، المرجع السابؽ، صعمي غربي، اسماعيؿ ڤيرة -(2)
 .367عادؿ شييب، المرجع السابؽ، ص-(3)
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لقد بات ، (1)االجتماعية وعدـ االستقرار االجتماعي، والذي عادة ينتج عنو المطالبة بإسقاط النظاـ

قت ىذه وقد برزت، وتحقّ ، فقارواإل واإلخضاعمؤكدا أف العولمة تحمؿ معاني الييمنة، والسيطرة 

 ؿَ ، وتحو  الحرّ  اعتماد االقتصادتتضمف  التيالمعاني، مف خالؿ أىداؼ، وأسس وركائز العولمة، 

عمى الخدمات  اإلنفاؽس تراجع الدولة عف دورىا في كرّ تشيء إلى سمعة قابمة لمبيع، و  كؿّ 

، وبيع مبية لمخوصصةثار السّ اآلضافة إلى إعمى مواردىا االقتصادية،  سيادتياواألجور، وضعفت 

ي حتما إلى سوؼ يؤد  القطاع العاـ، وما يترتب عف ذلؾ مف تفشي البطالة والتيميش، األمر الذي 

عدالة، والالمساواة، وتفشي الفقر والحرماف، وما ؾ الداخمي، والالّ والتفكّ طرؼ، والعنؼ، تشجيع التّ 

ىا مف المشاكؿ ي، وغير ينتج عف كؿ ذلؾ مف ارتفاع معّدؿ الجريمة، وعدـ االستقرار السياس

المنعكسة سمبا عمى الفرد والمجتمع، والتي يفقد معيا  والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 (2).الفرد حريتو، وحّقو في تقرير مصيره

، يحتاج إلى إصالحات سريعة، وجذرية في في مجاؿ االقتصاد الجزائري داءإف تحسيف األ

داء االقتصادي لمنظـ، ستقبؿ المجتمعات أصبح مرتبطا باألمختمؼ المياديف، عمى أساس أف م

تعتمد عمى  ةتنمية مستقمّ  وبقدرتيا عمى االستجابة الصحيحة والناجعة لمتحديات العالمية، في ظؿّ 

ـّ تتحّقؽ قدرة الدولة الجزائرية  ات، بيدؼ نفي التبعية لمخارجالذّ  وتحقيؽ التحّرر االقتصادي، ومف ث

اـ الدولي الة في التحوالت العالمية، والتأثير بصورة إيجابية في تشّكالت النظعمى المشاركة الفعّ 

ه تركنا خارجا، بواسطة آليات صندوؽ النقد، والبنؾ الدولييف، ومنظمة و طالجديد، الذي يريد مخطّ 

بالبناء  تي تعصؼكب، ىو تمؾ التناقضات الالتجارة العالمية، ولعّؿ أبرز ما يزيد في تخمفنا عف الرّ 

االجتماعي، والتي ىيأت التربة االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلفراز وضٍع مترٍد عمى مختمؼ 
                                                           

محيي محمد مسعد، دور الدولة في ظؿ العولمة، دراسة تحميمية مقارنة، مركز االسكندرية لمكتاب، الطبعة  -(1)
 .142، ص2006األولى، االسكندرية 

 .58-57لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
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طبيعة الحموؿ المطروحة اآلف، وىي حموؿ يممييا الحقف األصعدة، ويزيد في حّدة ىذا الترّدي 

دية الرأسمالية اإلجباري لميبرالية الجديدة، القائمة عمى الخوصصة وتدمير القطاع العاـ، والتبشير بأب

الذي شرع في تحويمو -، ويعتبر سقوط االقتصاد الجزائري في قبضة النظاـ الرأسمالي (1)األمريكية

منحى استعماري -الذيف أطاحوا بالمعسكر االشتراكي ،ؼ مع اقتصاد األقوياءإلى اقتصاد ىّش، يتكيّ 

التي تقـو عمى التحرر السياسي واالقتصادي، وتحقيؽ  ،جديد، يحاوؿ إييامنا بفشؿ تجاربنا التنموية

، حيث قّدـ أحد المسؤوليف في صندوؽ النقد الدولي (2)ع الكوني لمرأسماليةالعدالة، ومناىضة التوسّ 

، مبّررا انتقاده 2006في أعقاب إقرار زيادات في األجور في جواف  ،لمسمطة الجزائرية الذغاانتقاًدا 

ؿ في الشؤوف الداخمية، يبرز مدى خضوع ، وىو تدخّ (3)بأف ىذه الزيادات ستزيد مف حجـ التضّخـ

ياية توجييات أمريكية، إلمالءات المؤسسات المالية الدولية، التي ىي في النّ  ،األنظمة التابعة

ضة عمى الدوؿ النامية، وجعميا في حالة تبعية دائمة لمقيادة العميا لمنظاـ تسعى إلى إحكاـ القب

 العالمي الجديد.

إلى تعّرض أوضاع التكافؤ  ،لقد أدت الميبرالية الجديدة مف خالؿ تأثيرىا عمى توزيع الدخوؿ

تزايد  فبرزت الطبقية كياجس يؤرؽ التماسؾ االجتماعي، خاصة في ظؿّ  ،(4)االجتماعي إلى الخطر

التي لف ينتج عنيا سوى الشعور باإلحباط، وعدـ  ،تدىور الوضع االقتصادي، وانتشار البطالة

قد الموجو خط والنّ سبب زيادة السّ باالنتماء لممجتمع، وظيور االنتحار، وعدـ االستقرار السياسي، 

خمؽ فرص عمؿ  لسياسات الدولة، ذلؾ أف االستقرار السياسي واالجتماعي مربوط بقدرة الدولة عمى

                                                           
 . 111اسماعيؿ ڤيرة، المرجع السابؽ، صعمي غربي،  -(1)
 . 112-111عمي غربي، اسماعيؿ ڤيرة، نفس المرجع، ص، ص -(2)
مخموؼ صيمود، طبيعة السمطة السياسية، وتنظيميا في النظاـ السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة -(3)

 .339، ص2009-2008قسنطينة 
 .98ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابؽ، ص -(4)
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مثؿ تمؾ  ،(1)حقيقية، وأجور كافية لتفادي المخاطر السياسية واالجتماعية المترتبة عف البطالة

، 2011نظاـ زيف الديف بف عمي في جانفي  إسقاطاألحداث التي شيدتيا تونس، والتي ترتب عنيا 

طار ما يعرؼ منطقا لعاصفة ىوجاء، عصفت بدوؿ المنطقة العربية، في إ وتعتبر ىذه األحداث

االحتجاج عمى البطالة، والتيميش، وسوء األوضاع كاف بالربيع العربي، واألكيد أف سببيا الرئيسي 

لمنظاـ، وقد أوشكت الجزائر أف تشيد وضعا  االجتماعية، لتتطور فيما بعد إلى مطالبة بإسقاطٍ 

، وقد تحركت مماثال في نفس ىذه الفترة، حيث اندلعت احتجاجات محدودة في مناطؽ مختمفة

عمى غرار إلغاء قانوف الطوارئ  ،اإلجراءاتالسمطات الحتواء الوضع عف طريؽ إقرار جممة مف 

، وتفعيؿ تشغيؿ الشباب عف طريؽ تسييؿ منح القروض إلنشاء مؤسسات 2011في فيفري 

الساعية إلى إخماد  اإلجراءاتمصغرة، والتوظيؼ عف طريؽ عقود ما قبؿ التشغيؿ، وغيرىا مف 

 اف االنفجار االجتماعي.برك

ر االقتصاد، وىو باعث لعدـ االستقرار ي، ىو نتاج تدىوُ إف ىذا الوضع االجتماعي المترد  

السياسي، حيث تترابط الجوانب االقتصادية واالجتماعية، والسياسية إيجابا وسمبا، فكمما تحسف 

الوضع االقتصادي، تحسنت معو األوضاع االجتماعية، ويؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ االستقرار 

األوضاع االجتماعية في والعكس صحيح، وبذلؾ يصبح واضحا أّف استمرار تردي السياسي، 

يقترب في دوافعو، ونتائجو مف  ،(2)المرحمة الراىنة، يجعؿ الدولة معرضة لزلزاؿ اجتماعي آخر

 .1988أحداث أكتوبر

 

                                                           
 . 123-119أحمد مجدي حجازي ، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)

)2(- Khalfa Mameri, Les constitutions Algériennes, Histoire, Teste, Réflexion, Edition 
Thala, Algérie 2008, P199.   
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 الفرع الثاني: تدىور الوضع االجتماعي: طريق لمعنف:

االقتصادية  القضاياف،(1)االستقراريعتبر العامؿ االجتماعي واالقتصادي ا محور الصراع وعدـ 

، وقد وعت األنظمة الديمقراطية في الغرب (2)ىي المحّرؾ األوؿ لكؿ أشكاؿ الصراعات االجتماعية

ىذه المعضمة، وحاولت التقميؿ مف حّدتيا، عف طريؽ الضمانات التي توفرىا لمطبقات االجتماعية، 

التبعية االقتصادية مف  وتعتبرالمفضية إلى االحتجاج والعنؼ،   ،(3)لمتخفيؼ مف مشاعر الحرماف

أىـ أسباب العنؼ السياسي، حيث يالحظ أف أحداث العنؼ الجماىيري التي أخذت شكؿ 

، تونس سنة 1977تظاىرات، أو أحداث شغب عامة في بعض األقطار العربية )مثؿ مصر سنة 

(، كانت نتيجة قياـ الحكومات 1985-1981، السوداف سنة 1986، المغرب سنة 1981-1984

مع األساسية، تنفيذا لبعض توصيات صندوؽ النقد األسعار، وتخفيض الدعـ عف السّ  برفع

مف خصخصة، وبيع ثروة الشعب،  التي تضمنت "سياسية التصحيح الييكمي" وما تتطمبو،(4)الدولي

وابعاد الدولة عف كؿ ما يتعمؽ باالقتصاد، وتسييؿ نشاط الرأسماؿ االمبريالي، كؿ ذلؾ كاف دافعا 

لمقياـ بانتفاضات في العديد مف الدوؿ العربية، عمى غرار الجزائر، مصر، تونس، المغرب 

النمط االقتصادي الذي أفضى إلى األزمة التي تدفع إلى االنتفاض عمى النظـ، ىي ف، (5)واألردف

االقتصادية عامال ىاما في  بذلؾ التبعية لتكوف،(1)حتجاج،المذيف يعتبراف أساس اال(6)البطالة والفقر

                                                           
خميفة، مناؿ أبو زيد، الفكر السياسي الغربي، األسس والنظريات، دار المعرفة الجامعية، مصر  عبد الرحماف -(1)

 .258، ص2003
، 2011خضر خضر، مفاىيـ أساسية في عمـ السياسة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، الطبعة األولى، لبناف  -(2)

 .212ص
 .212خضر خضر، نفس المرجع، ص -(3)
، ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية، سمسمة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات حسنيف توفيؽ ابراىيـ -(4)

 . 331، ص1977الوحدة العربية، بيروت 
 .19سالمة كيمة، المرجع السابؽ، ص -(5)
 .31سالمة كيمة، نفس المرجع، ص -(6)
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ظـ العربية عمى مقاومة ضغوط صندوؽ النقد تعمؿ بعض النّ  ،اندالع أحداث العنؼ السياسي، لذلؾ

مف االجتماعي والسياسي واحدة، خشية الثّ الدولي، أو عمى األقؿ عدـ تطبيؽ توصياتو جممة 

ة منيا تمؾ المتعمقة بتخفيض الدعـ، ورفع األسعار، وخفض قيمة الباىض الناتج عف تنفيذىا، خاصّ 

 .(2)وطنيةالعممة ال

 ،جتماعيلوضع االلقد عرفت الجزائر العديد مف األحداث التي كاف دافعيا الرئيسي تدىور ا

احتجاجا عمى األوضاع  ،1988في أكتوبر  الشارع انفجار اإلطالؽكاف أبرزىا عمى  والتي

ضافة إلى أحداث جانفي إصالحات العامة في شتى المجاالت، المتدنية، والمطالبة باإلاالجتماعية 

يث، جاءت احتجاجا عمى ، حسلييا، والتي كاف سببيا اجتماعيا باألساإ اإلشارةالتي سبقت  2011

ومنع التجارة غير الشرعية وغيرىا، وقد سارعت السمطات إلى غالء األسعار، والبطالة، والسكف، 

ار مف ضرائب االستيراد، كما فتحت التجّ  إعفاءتخفيض أسعار المواد الغذائية األساسية، عف طريؽ 

مف أجؿ  فة إلى توفير فرص العمؿ، وكؿ ذلؾباإلضاالمجاؿ نسبيا لممارسة التجارة غير الشرعية، 

، كما أف ثورات الربيع العربي، نتجت عف 1988تفادي تفاقـ األوضاع، وتكرار سيناريو أكتوبر 

حالة الفقر والبطالة والتيميش، فيي ثورات عفوية لـ تنظميا األحزاب، بؿ جاءت كرد فعؿ عمى 

مط الذي تشّكؿ في ظؿ التبعية لمن ترتبت عمى النمط االقتصادياألزمات المتراكمة، التي 

 (3).الرأسمالي

اإلحصائيوف في ألمانيا ، حيث يرصد اإلحباطلقد أصبح العنؼ أحد أبرز سبؿ التعامؿ مع 

ذا كاف البعض يرجع ذلؾ إلى ا  ارتفاعا كبيرا في جرائـ األحداث، و  -1990ومنذ مطمع سنة -مثال، 

                                                                                                                                                                          
 .32سالمة كيمة، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .331ؼ السياسي، المرجع السابؽ، ص حسنيف توفيؽ ابراىيـ، ظاىرة العن -(2)
 .34سالمة كيمة، نفس المرجع، ص -(3)
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المتبقي لتربية كـ ىو الوقت "فإف لساف حاؿ المالييف مف ىذه العائالت يصرخ اإلىماؿ العائمي، 

بفعؿ الظروؼ -، حيث انشغمت العائالت(1)"األبناء، ألبويف منيمكيف في العمؿ لتوفير لقمة العيش

ة، وتزايد أعماؿ العنؼ، يمى ذلؾ إلى انتشار الجر عف التنشئة االجتماعية الحسنة، وأدّ  –االقتصادية

مفة التي كانت في أغمييا ختالبمداف الما لمرأسمالية، أو في في الدوؿ الغربية التي تعتبر ميد فْ إ

، إذ كشؼ تقرير األخذ بالمذىب الميبراليإلى  لت كراىيةً تعتنؽ المذىب االشتراكي، والتي تحوّ 

أف برامج التسوية الييكمية المفروضة مف طرؼ صندوؽ  ،1995صادر عف األمـ المتحدة سنة 

، ومكمف العالقة بيف الجريمة وىذه البرامج، ىو ما  اإلجراـر مؤسسات النقد الدولي قد سيمت تطوّ 

في بمداف ما تزاؿ فييا القواعد تفرضو ىذه األخيرة مف تحرير كامؿ لالقتصاد، وتيميش لدور الدولة 

 (2).القانونية غير قادرة عمى ضبط األمور

لحماية ة، والقد أدى تراجع الدولة عف وظيفتيا االجتماعية، المتمثمة خاصة في توفير الرعاي

االجتماعية، وتوفير مناصب الشغؿ، والعمؿ عمى تحسيف ظروؼ المعيشة، إلى فقداف الثقة في 

شعور االنتماء والمواطنة، ونتج عف ذلؾ، تعبئة مف خالؿ تراكـ مجموعة مف  الدولة، وتزعزع

عوامؿ العوامؿ الداخمية التي تخمؽ حالة مف االنبعاث الداخمي، كما قد تكوف )التعبئة( بفعؿ 

، وغالبا ما تتحقؽ ىذه التعبئة نتيجة خارجية، كاالستعمار، والتجارة، واالحتكاؾ الثقافي والحضاري

العولمة  وىي الحالة التي أصبحت أكثر شيوعا في ظؿّ  ،(3)التفاعؿ بيف العوامؿ الداخمية والخارجية

جاج والمعارضة ى االحتالنيوليبرالية، حيث أصبح لمعامؿ الخارجي دور كبير في تأجيج حمّ 

واالنتفاضة، بفعؿ السياسات الغربية المفروضة عمى الحكومات، والتي ال تراعي المصالح 

                                                           
 .100-99ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .113خير الديف شمامة، المرجع السابؽ، ص-(2)
 . 256-255حسنيف توفيؽ ابراىيـ، ظاىرة العنؼ السياسي،  المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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جتماعية مف جية، وبسبب ما أصبحت تمعبو وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ المتطورة في التحريض اال

ع العربي عمى العنؼ السياسي، أو بتعبير أخّؼ، في كشؼ الحقائؽ مف جية ثانية، وما ثورات الربي

 إاّل دليؿ عمى ىذا التفاعؿ بيف العوامؿ الداخمية والخارجية.

 ،العولمة، ىو ظاىرة العنؼ االجتماعي إف أخطر ما أصبحت تواجيو الدولة الحديثة في ظؿّ 

والتوترات في روندا، وبورندي ، فالصراعات رالذي يرجع أساسا إلى تيميش الشعوب، وزيادة الفق

تنعكس مباشرة ، ومف المعمـو أف الوضعية االقتصادية (1)قبؿ كؿ شيءمثال، مصدرىا اقتصادي 

ت الخوصصة في الدوؿ العربية عموما إلى ارتفاع معدالت عمى الجوانب االجتماعية، حيث أدّ 

متوسط دخؿ الفرد، وزيادة معدؿ الفقر، كترتيب البطالة، وتراجع األىداؼ االجتماعية وانخفاض 

دخاؿ إلى مزيد مف  بالتأكيدسيفضي ، وىذا الوضع، (2)لكؿ ذلؾ طبيعي االنتكاسات والتدىور، وا 

لجزائر، في صراعات محمية مفتوحة، ومواجيات حدودية العديد مف البمداف العربية، بما فييا ا

عنيفة، ومف غير المستبعد أف تتزايد بؤر التوتر، سواء بيف األقطار العربية نفسيا، أو مع البمداف 

السياسي، وتزايد مخاطر التفتيت العرقي  فة إلى تنامي نفوذ حركات اإلسالـإضاالمجاورة، 

، ويرجع سبب كؿ ىذه التيديدات المحيطة بالدولة، إلى تدىور الوضع االجتماعي أساسا، (3)والديني

الذي تختمؼ أسسو كثيرا عف خصوصية  ،وىي فاتورة االندماج الالعقالني في نظاـ اقتصاد السوؽ

 المنطقة العربية.

إف عواقب تدىور الوضع االجتماعي وخيمة، حيث ينجّر عنيا االنحراؼ، واإلجراـ والعنؼ 

اجتماعي،  ياية إلى حالة ال استقراراالجتماعي والسياسي، وغيرىا مف النتائج، التي توصؿ في النّ 

تردي، سيكوف لو وقعو عمى الحياة السياسية لمدولة، ومف المؤكد أف ىذا الوضع االجتماعي الم
                                                           

 .08المرجع السابؽ، ص سعيد الالوندي، -(1)
 .134ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 . 118عمي غربي، اسماعيؿ ڤيرة، المرجع السابؽ، ص -(3)
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حيث يعتبر الفقر والبطالة مف أىـ مسببات العنؼ السياسي، أو عمى األقؿ، ىي أبرز الذرائع التي 

 ،بيا المنتفضوف، الرافضوف لمواقع االجتماعي، والمطالبوف باإلصالح السياسي واالقتصادي يتحّجج

ة اإلنتاج، وتدني القدرة ي الجزائر، وضعؼ المردودية، وقمّ فأدى تدىور الوضع االقتصادي  إذ

الشرائية لممواطف، وارتفاع األسعار، وعدـ قدرة األجيزة االقتصادية عمى تمبية االحتياجات 

األساسية، إضافة إلى ثقؿ المديونية، وانتشار االنحراؼ، والالعدالة االجتماعية والبطالة، إلى 

الوطني خالؿ الممتقى  وقد أشار وزير التشغيؿ والتضامف،(1)حدوث فجوة بيف السمطة والشعب

، %5,7، إلى أف نسبة الفقر في الجزائر تقدر بػ 2006الدولي لمحاربة الفقر المنعقد في أكتوبر 

، (2)وىي نسبة بعيدة عف الحقيقة، وال تعكس حّقا الواقع المتدىور الذي يعيشو المواطف الجزائري

وأصبحت مصدر تيديد الستقرار الجزائر، وذلؾ عمى أثر تنفيذ حيث تفاقمت ىذه الظاىرة، 

اإلصالحات االقتصادية، وبرامج التعديؿ الييكمي، وتدىورت األوضاع االجتماعية لمفئات الضعيفة، 

في ظؿ التحّوؿ نحو نظاـ اقتصادي تحكمو قواعد السوؽ، ويضبطو قانوف المنافسة، مع وجود 

مستوى المعيشة، وترافؽ كؿ ذلؾ مع رفع الّدعـ عف السمع ر سمبا عمى ضعيؼ أثّ  إنتاجيجياز 

ى إلى تخفيض القدرة الشرائية، وتدىور مستوى المعيشة، حيث تسّجؿ األساسية، األمر الذي أدّ 

محتاجوف، مميوف  1,9مميوف جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعية، و 14اإلحصائيات حوالي 

                                                           
عمي قريشي، الحرية السياسية في النظاـ الدستوري المعاصر، والفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة في األصوؿ  -(1)

، 2005-2004الوضع في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة  النظرية وآليات الممارسة، مع التطبيؽ عمى
 .473ص
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ألؼ بيت قصديري عمى كامؿ  169تماعية، إضافة إلى فقط يستفيدوف مف الحماية االج 370منيـ 

 (1).ألؼ بيت غير صالح لمسكف 136التراب الوطني، و

مثؿ تمؾ التي تحتضف مالييف الجزائرييف، ال يمكف أف ُيَتَوق ع منيا  ،إف بيئة اجتماعية رديئة

الجتماعية بسالـ، غير االنحراؼ، واإلجراـ، والعنؼ، وقميمة ىي الفئات التي تتجاوز ىذه الوضعية ا

حيث مف المعترؼ بو لدى الجميع، أف مشكمة الفقر في الدولة تؤثر، وتساىـ في زيادة الظاىرة 

ىو مف العوامؿ األساسية لمتقّدـ اإليجابي لمبناء  ،فإف العمؿ عمى القضاء عمييا ؾ، لذلاإلجرامية

بير في أوساط الشباب خاصة، وكثيرا ما يرتبط الفقر بالبطالة، والتي تفشت بشكؿ ك ،(2)االجتماعي

حيث أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف، وىي منظمة حقوقية مستقمة، أف المواطف 

 الجزائري ال يتمتع بحقوقو، عمى غرار الحؽ في العمؿ، الذي ترتبت عنو البطالة، والتي نتج عنيا

اآلفات االجتماعية التي تيدد ظيور سواء كانت شرعية أـ غير شرعية، كما نتج عنيا ،(3)اليجرة

 استقرار المجتمع.

إف الدولة ممزمة اليوـ باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحسيف الوضع ف وتأسيًسا عمى ذلؾ

االجتماعي، الذي يترتب عنو استقرار اجتماعي وسياسي، ونمو اقتصادي، ذلؾ أف سوء األوضاع 

ى الخروج منو إاّل بإقرار إصالحات، نّ االجتماعية قد وضع السمطات السياسية في مأزؽ، لف يتس

رات الخارجية، والمتطمبات الداخمية، فضرورة مواجية مخاطر العولمة االجتماعية ثتوازف بيف المؤ 

تقتضي بناء دولة تكوف قريبة مف المواطنيف، وتأخذ شكؿ "الدولة الراعية"، التي بدونيا، تقودنا 

                                                           
جياد الغراـ، خالد بمجوىر، الجريمة والتحوالت االجتماعية في الجزائر، رؤية سوسيولوجية، أعماؿ الممتقى  -(1)

، جامعة الشاذلي بف جديد، ديواف المطبوعات 2013ري، ماي الوطني األوؿ، الجريمة المعاصرة في المجتمع الجزائ
 .126، ص2015الجامعية، قسنطينة 

 جياد الغراـ، خالد بمجوىر، المرجع نفسو، نفس الصفحة. -(2)
 .338صيمود مخموؼ، المرجع السابؽ، ص-(3)
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ة يجب أف تكوف أكثر فأكثر حمائية ضد االعتداءات العولمة إلى شريعة الغاب، أي أف وظيفة الدول

المتعّددة، التي يشعر فييا الفرد بأنو ضحية، وأف تقوـ بتوزيع الدخوؿ، وتدافع عف الحقوؽ األساسية 

عدالة ، وبذلؾ، تكوف الدولة قد قطعت الطريؽ أماـ المتحججيف بسوء األوضاع، والالّ (1)لإلنساف

 القتراؼ الجرائـ، واتخاذ المعارضة والعنؼ شعارا. ،االجتماعية

 :المبحث الثاني: االستجابة السياسية لمتطمبات العولمة

في إطار التفاعؿ اإليجابي مع مستمزمات العولمة في شّقو السياسي، أقّرت الجزائر العديد 

قرار قطيعٍة  مع النظاـ االستبدادي مف اآلليات التي تشير إلى الّرغبة في تحقيؽ تحّوٍؿ ديمقراطي، وا 

غير الديمقراطي، ذلؾ أنو مف مقتضيات العولمة مف الناحية السياسية، اعتماد الديمقراطية كنظاـ 

 حكـٍ ناجع وفّعاؿ لتحقيؽ التنمية واالستقرار.

وقد تجّمت مظاىر التوّجو الجديد في الجزائر )التحوؿ الديمقراطي( في العديد مف األوجو، 

ار عمى نقطتيف نراىما عمى درجة مف األىمية، ويتعمؽ األمر بإقرار مبدأ وسنرّكز في ىذا اإلط

الفصؿ بيف السمطات مف جية، واإلقرار الواسع لمحقوؽ والحّريات العامة مف جية ثانية، حيث 

أخذت الجزائر بمبدأ الفصؿ القائـ في األصؿ عمى التوازف بيف السمطات الذي يعتبر حجر األساس 

، كما عرؼ ىذا الدستور إقراًرا واسعا لمحريات 1989وذلؾ في ظؿ دستور  طيإلقامة نظاـ ديمقرا

الميّمة واألساسية، باإلضافة إلى كفالة احتراـ حقوؽ اإلنساف، وقد كّرست التعديالت الدستورية 

 .2016الالحقة ىذا التوّجو، وعمى رأسيا تعديؿ 

 

 
                                                           

 .27-26سعيد الالوندي، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
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 بين التوازن والترجيح:: إقرار مبدأ الفصل بين السمطات: المطمب األول

، وقد اختار المؤسس 1989اعتمدت الجزائر مبدأ الفصؿ بيف السمطات ابتداًء مف دستور 

الدستوري الفصؿ المرف باعتباره أقرب لتحقيؽ الديمقراطية مف جية وتجنبا لمساوئ الفصؿ الجامد 

ذا كاف األصؿ في الفصؿ أف يكوف مبنًيا عمى أساس التواز  ف، فإف تحميؿ آليات مف جية ثانية، وا 

ىنا  التأثير المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية يبرز تفّوقا واضحا ليذه األخيرة، ونقصد

عتبار االالجميورية، وىنا تجدر اإلشارة إلى المساعي الحقيقية إلعادة  بالتحديد تفّوؽ مؤسسة رئاسة

 .2016لمكانة البرلماف، خاصة في التعديؿ الدستوري لسنة 

 الفرع األول: الفصل بين السمطات وتفّوق السمطة التنفيذية:

تكريس تفوؽ السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات،  1989عرفت كؿ المراحؿ الدستورية منذ 

وفي ذلؾ محاكاة لمعديد مف األنظمة في العالـ، عمى غرار النظاـ الفرنسي، ولعّؿ المتفّوؽ في ىذا 

الجميورية بالنظر إلى آليات التأثير الميّمة الممنوحة لمرئيس اتجاه اإلطار، ىو مؤسسة رئاسة 

البرلماف في مقابؿ عدـ مسؤوليتو سياسيا، لذلؾ فإننا سنركز في ىذه الدراسة عمى مظاىر تأثير 

 دوف التطرؽ إلى الوسائؿ الرقابية الممنوحة لمحكومة نظرا لعدـ فعاليتيا. الرئيس عمى البرلماف

 االعتماد النظري لمبدأ الفصل بين السمطات في الجزائر:الفقرة األولى: 

 العديد مف والتي تتضمف-الدستورية الحالية في الجزائرالمراجعات لقد وضعت 

، وعمى رأس (1)في ظؿ اعتبارات جيوسياسية، مرتبطة بالتغيرات التي يشيدىا العالـ -صالحاتاإل

ا لنظاـ الحكـ مً أساًسا مقو   يعتبر الذيىذه اإلصالحات األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات 

                                                           
)1(- Chabane BenaKazouh, reflexion de droit public algerien, tome1, O.P.U, Algerie, 
2015, P353.  
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بيف السمطات  قابة المتبادلةاألفراد وحقوقيـ، حيث تؤدي الرّ  وىو ضامٌف ميـ لحياة ،(1)الديمقراطي

رعية في في ظؿ مبدأ الفصؿ، إلى تحقيؽ الحماية لحقوؽ وحريات الفرد، وكذلؾ تجسيد مبدأ الشّ 

، ينتابو ميؿ إلى التعّسؼ فييا، مف فكرة أف كؿ مف يحوز سمطةً  وقد انطمؽ مونتيسكيو،(2)الدولة

وجب توزيع السمطات لمحيمولة  ، لذلؾ)3(لى أف تقوـ في مواجيتو سمطة أخرى تحّدهواالستبداد بيا، إ

دوف االستبداد، ويجري ىذا التوزيع في ضوء الوظائؼ القانونية لمدولة، حيث تنشأ لكؿ وظيفة ىيئة 

وبالتالي تتوفر الحماية الحقيقية لحريات  ،)4)(عامة متخصصة )تشريعية، تنفيذية، قضائية

مف خالؿ  توازف بيف السمطات إقامة 2016نة و قد تضمف التعديؿ الدستوري لس ،(5)المواطنيف

مف  14النّص صراحة، عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، وذلؾ في الديباجة، وكذلؾ في المادة 

 (6)التعديؿ الدستوري، مؤكدا في الوقت ذاتو عمى استقاللية القضاء.

الممارسة د المؤسسات ، يتحدث الدكتور األميف شريط عف ضرورة تعدّ سياؽ وفي ىذا ال

لية لمنع االستبداد، إذ ال يجب تركيز السمطة السياسية بيد شخص واحد، أو ىيئة واحدة، كآ لمسمطة

وتمنع استحواذ إحداىا عمى  ،بؿ يجب توزيعيا عمى مؤسسات متعددة، تراقب بعضيا البعض

السمطة، والواقع أف ىذا التعّدد ال يقتصر عمى الفصؿ بيف السمطات الثالثة فقط، بؿ إّنو قد يأخذ 

                                                           
)1( - Chofik Said,op, cit, p51. 

-151، ص، ص2011زحؿ محمد األميف، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة  -(2)
152. 

(3)-Nathalie Goedert, Etat de droit et droits de l’homme, Echanges de points de vue 
France-Iran, L’Harmattan, Paris 2010, P100.    
(4) - Nathalie Goedert, op.cit, P101.  

 . 169، ص2009رجب عبد الحميد، النظـ السياسية المقارنة، دار الكتب المصرية، القاىرة  -(5)
محاولة تعزيز الدور الرقابي والتشريعي والتمثيمي لمبرلماف في ظؿ التعديؿ عمار عباس، سيد عمي بف عومر،  -(6)

، الممتقى الوطني حوؿ أثر التعديؿ الدستوري عمى منظومة قوانيف الجميورية، جامعة 2016الدستوري لسنة 
 .18، ص2016قسنطينة، 
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في ىذا اإلطار و ، (1)تنفيذية، ونظاـ الثنائية المجمسيةكثيرة، عمى غرار ازدواجية السمطة ال أشكاال

، ونظاـ 1989قد اعتمدت الجزائر مبدأ الفصؿ بيف السمطات وثنائية السمطة التنفيذية، في دستور ف

الفراغات لسّد ىذا األخير ، حيث جاء 1996في التعديؿ الدستوري لسنة االزدواجية التشريعية 

مف جية، ولتعميؽ وتوسيع الصالحيات الرئاسية مف جية  1989القانونية والتقنية في دستور 

 (2)ثانية.

يعتبر شكؿ الفصؿ بيف السمطات أحد أىـ ركائز تحديد طبيعة النظاـ السياسي في الدولة، و 

الفصؿ ىو النظاـ وع مف فإف النظاـ المترتب عف ىذا النّ  ،فإذا كاف الفصؿ مطمقا )أو شبو مطمؽ(

فإف نظاـ الحكـ  يكوف برلمانيا، وفي كال الحالتيففإف النظاـ س ا إذا كاف الفصؿ مرناالرئاسي، أمّ 

النظر عف شكؿ ىذا الفصؿ، ذلؾ أف  لتوافر مبدأ الفصؿ بيف السمطات، بغض   ،ىو نظاـ ديمقراطي

 ، وفؽ طريقة ال تخؿّ 3زيع السمطةبعد الدولة عف االستبداد، ال يتأّتى إاّل مف خالؿ اعتماد مبدأ تو 

ذا مالت الكفة بمقياس االنفصاؿ واالّتصاؿ، فإذا رّجحت  الكفة لمييئة التنفيذية، كاف النظاـ رئاسيا، وا 

 (4)ا.كاف النظاـ برلماني التشريعية لصالح الييئة

عف مصطمح الوظائؼ، وتبّني مصطمح السمطات، وخّوؿ لمسمطة 1989ى دستور وقد تخمّ 

يكاد ،حيث (5)التنفيذية وسائؿ أكثر فعالية لمتأثير عمى السمطة التشريعية، مما يخّؿ بمبدأ التوازف

                                                           
األميف شريط، الوجيز في القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديواف المطبوعات الجامعية،  -(1)

 . 186، ص2011الجزائر 
التحوؿ الديمقراطي في دوؿ المغرب العربي، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، أحمد منيسي،  -(2)

 .150، ص2004
مبادئ العمـو السياسية، اقتراب واقعي مف المفاىيـ والمتغيرات، دار النيضة العربية، جماؿ سالمة عمي، -( (3

 181، ص2013القاىرة 

 .08، ص2005عبد اهلل بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة، تشريعا، فقيا، دار اليدى لمنشر والتوزيع، الجزائر  -(4)
 .115لسابؽ، ص، المرجع ا1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي....  -(5)

- Denidni yahia, op.cit, P25. 
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لمسمطة التنفيذية إلى فترة تركيز ودمج السمطات، وما يترتب عف ذلؾ مف  يعيدنا ىذا الترجيح

ؿ ضبط ظّؿ يتمحور حو  ،استبداد، وىدٍر لمحقوؽ والحريات، ذلؾ أف ىدؼ الديمقراطيات الغربية

 لتنفيذية يجب أف تكوف محّؿ رقابة وقيدفالسمطة ا مف أجؿ حماية حرية المواطنيف، سمطة الدولة

غير أف الحقيقة التي ال يمكف تجاوزىا، ىي أف الديمقراطيات الغربية  ،(1)حماية "لمحريات األساسية

والتي غالبا ما تكوف السمطة التنفيذية، حيث  ،جو اليوـ نحو تغميب الكفة لصالح جية مانفسيا، تتّ 

سبب التجديدات في السياسة االجتماعية واالقتصادية، التي بمبدأ الفصؿ بيف السمطات،  تراجع

 حديث لمحقوؽ ظاـ السياسي، إذ أخذت األنظمة السياسية الحديثة بمفيوـٍ غّيرت مف مقومات النّ 

السمطات، وانتيى االمر بالعودة إلى نظاـ تركيز  والحريات العامة، وابتعدت عف مبدأ الفصؿ بيف

ارس لألنظمة السياسية المعاصرة، يالحظ أف المؤسس الدستوري قد عاد أف الد   حيث، (2)السمطة

وىو األمر الذي أصبح ،(3)الدولة الحديثة إلى تجميع السمطة ثانية في يد المؤسسة التنفيذية في ظؿّ 

نار مبدأ الفصؿ بيف السمطات الدروب، وبّدد غيوـ أ، بعد ما يشكؿ خطرا عمى مستقبؿ الديمقراطية

يؤدي عدـ تركيز السمطة بيف يدي  إذمف خالؿ المزايا التي يّتصؼ بيا،  عسؼوالتّ  االستبداد

كؿ  ب إساءة استعماليا ، ورقابةُ إلى تجنّ –مبدأ الفصؿ ىو فحوالذي ىو –و ىيئة واحدة أ شخصٍ 

سمطة لألخرى تجعؿ مف ىذا المبدأ ضمانة أساسية لكفالة الحريات والحقوؽ، ومنع الييئات العامة 

عماؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات، يساىـ إوالتعسؼ في استعماليا، كما أف  مف االستبداد بسمطاتيا

ا بالقانوف، وتحقيؽ الدولة القانونية، التي تتقّيد سمطاتي ضماف احتراـ مبدأ سيادة القانوف في

مبدأ إلى تحقيؽ الفائدة مف تخّصص كؿ الىذا يؤدي وبالحدود الموضوعة قانونا لكؿ سمطة، كما 

                                                           
سياسية، دار اليدى -قانونية –عبد اهلل بوقفة، السمطة التنفيذية بيف التعسؼ والقيد، دراسة مقارنة، تاريخية  -(1)

 .249، ص2006لمنشر والتوزيع، الجزائر 
 .237-236عبد الرحماف خميفة، مناؿ أبو زيد، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
 .09عبد اهلل بوقفة، الدستور الجزائري ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
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ؽ حسف سير العمؿ في يا باألعباء الموكمة ليا، األمر الذي يحق  لتزامىيئة مف الييئات الحاكمة، وا

 (1).كؿ المجاالت وفؽ التخّصص والخبرة

يا ضعاألولى، التي و  ةنبالمّ اعتماد الجزائر لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، ىو لذلؾ، فاف 

الدولة القانونية، ذلؾ أف قواعد  إلرساء، وحجر األساس ديمقراطيإلقامة نظاـ  المؤسس الدستوري

بغية تحقيؽ  ،تعاوف ورقابة قياـ كؿ سمطة مف السمطات الثالث بوظيفتيا باستقاللية، وفي ظؿّ 

ي تحقيؽ مبدأ خضوع الدولة أة، يّ عو طريؽ موصؿ إلى تحقيؽ مبدأ الشر المصالح العميا لموطف، ى

رقابة المفروضة عمى أعماؿ الدولة، لضماف مف خالؿ ال تىلمقانوف، واحتراميا لسيادتو، والذي يتأ

نوف، التي تحتـر عدـ خروجيا عف أحكاـ القوانيف والتشريعات، فيتجّسد بذلؾ مفيوـ دولة القا

القانوف، وتجعؿ مف أحكامو قيدا عمييا، وىي بيذا تختمؼ عف الدولة االستبدادية التي تنتيؾ حقوؽ 

 (2).وحريات األفراد دوف رادع

حو ن يشكؿ نقطة تحّوؿ عمالقةلمبدأ الفصؿ بيف السمطات،  1989دستور إقرارإف 

كات المنظمات الدولية التحوالت الدولية، وتحرّ  قراطية، التي أصبحت خيارا البديؿ عنو في ظؿّ الديم

والعدالة،  اتيا بضرورة اعتماد مبادئ الحريةاشطة في مجاؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، ومنادالنّ 

اغبة في إضافة إلى ضغوط المؤسسات المالية الدولية التي أصبحت تفرض عمى الدوؿ الرّ 

قرار الحقوؽ والحريات في مقابؿ االستدانة نمًطا معينا لمحكـ، يقوـ عمى مباد ئ الديمقراطية وا 

وقد استجابت الجزائر لكؿ ىذه العوامؿ الخارجية المؤثرة في الداخؿ، الحصوؿ عمى القروض، 

مظاىر الفصؿ بيف السمطات في الجزائر مف خالؿ تتجمى و بثؽ عنيا مطالبة داخمية بالتغيير، والمن

ذلؾ مف استقالؿ عضوي،  تبعُ وما ي ف األخرىوظيفي لكؿ سمطة عتكريس مبدأ االستقالؿ ال

                                                           
 .153-152محمد األميف زحؿ ، القانوف الدستوري، المرجع السابؽ، ص، ص-(1)
 .10،  صنفس المرجعمحمد األميف زحؿ ، -(2)
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–القوؿ بغير ذلؾ و متعاوف وأخرى لمرقابة، تحقيقا لمتوازف بيف السمطات، لباإلضافة إلى إقرار آليات 

 أو بتعبير أخؼّ  يدنا إلى مرحمة تركيز السمطةسيع -أي القوؿ بوجود ترجيح لسمطة عمى أخرى

 "التركيز المتستر بالفصؿ".

إلى أف نمط الفصؿ المعتمد في الجزائر ىو نمط الفصؿ  اإلشارة في ىذا اإلطار وتجدر

خاصة في الوقت  ـ السمطات في كثير مف دوؿ العالـالمرف، وىو النمط المعموؿ بو في تنظي

 (1).الراىف

واألصؿ في العالقة بيف السمطات أنيا عالقة تّتسـ بالتوازف، مف خالؿ إقرار آليات رقابية 

التوازف مف انحراؼ عف المسار،  أما آؿ إليو مبد إنكارأنو ال يمكف في ىذا اإلطار  إالّ  متبادلة،

رجيح والتغميب لصالح نتج عنو ترجيح الكفة لصالح سمطة عمى حساب األخرى، وعادة ما يكوف التّ 

السمطة التنفيذية عمى حساب التشريعية، فالمؤسس الدستوري الجزائري والفرنسي مثال، كاف 

إف المتفّحص لطبيعة  حيث أفّ  ىاجسيما الوحيد ىو تعديؿ النظاـ الدستوري لصالح الييئة التنفيذية،

العالقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في النظاـ السياسي الجزائر، يالحظ بوضوح التفوؽ 

ذه األخيرة الّصارخ لمسمطة التنفيذية، وسيطرتيا عمى السمطة التشريعية، مما حاؿ دوف ممارسة ى

 (2)الختصاصيا التشريعي والرقابي بكؿ سيادة.

وفي ىذا اإلطار أفمح المشرع الجزائري في تدعيـ الييئة التنفيذية، عف طريؽ تضييؽ 

ضعاؼ الييئة التشريعية مف خالؿ استحداث غرفة ثانية والتي يتغمغؿ ،(3)االختصاص البرلماني، وا 

–وبيذا يكوف المؤسس الدستوري تنفيذية في عمؽ السمطة التشريعية، مف خالليا رئيس السمطة ال

                                                           
 .152-151زحؿ محمد األميف، القانوف الدستوري، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .02جع السابؽ، صعمار عباس، المر  -(2)
 .341عبد اهلل بوقفة، السمطة التنفيذية ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
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أسموبا خاصا في الحكـ، يقوـ عمى تركيز غالبية  قد تبنى -1996دستور خاصة في ظؿ 

في الظروؼ العادية أو االستثنائية، كما يييمف ويتحكـ في  لصالحيات اليامة بيد رئيس الدولةا

وحؿ المجمس الشعبي  ة مف خالؿ صالحية إقالة الحكومةريعية والتنفيذيمصير السمطتيف التش

، والذي أجاز انتخاب 2008الوطني، وتعّززت ىذه الييمنة دستوريا بعد التعديؿ الدستوري لسنة 

ـّ التراجع عنو في ظؿ تعدي ،(1)رئيس الدولة لعدد غير محدد مف العيدات ؿ وىو األمر الذي ت

 (2).رئيس الجميورية مرة واحدنتخاب الذي تضمف إمكانية إعادة ا 2016

وال مفّر منيا،  ف السمطات، عمى حقيقة باتت مؤكدةالتطبيؽ الفعمي لمبدأ الفصؿ بي لقد رسى

ىي استحالة قياـ العالقة بينيا  عمى أساس المساواة، حيث استقّرت الّنظـ الدستورية عمى ضرورة 

تدّرج  ظمة المعاصرة ىو مبدأقياـ ىذه العالقة عمى أساس التدّرج، ليصبح المبدأ السائد في األن

لسياسية إلى نوعيف، نظـ وليس الفصؿ بينيا، وترّتب عمى ىذا التدرج انقساـ النظـ ا السمطات

تتركز فييا السمطة في يد الييئة التنفيذية، مثمما ىو الحاؿ في الدوؿ حديثة العيد باالستقالؿ 

أّف الكثير مف العوامؿ  ، غيرالتشريعيةوالتجربة الديمقراطية، ونظـ تتركز فييا السمطة في يد الييئة 

أىميتيا بالّنسبة لمسمطات األخرى تتزايد  ى احتالؿ السمطة التنفيذية مكانةقد أدت إل والّظروؼ

بعد أف  بة شبو الشكمية لمسمطة التنفيذيةالذي أصبح دوره يتوقؼ عمى مجّرد الّرقا خاّصة البرلماف،

واكتفى بدور الموافقة عمى ما يعرض عميو مف مشاريع قوانيف ذات  عفقد وظيفتو األصمية في التشري

 (3)مف جممة القوانيف المعروضة عمى البرلماف. %90أصؿ حكومي، والتي أصبحت تتجاوز نسبة 

                                                           
عمي يوسؼ الشكري، التناسب بيف سمطة رئيس الدولة ومسؤوليتو في الدساتير العربية، إيتراؾ لمطباعة والنشر،  -(1)

 .42، ص2010القاىرة 
.2016الفقرة الثانية مف التعديؿ الدستوري لسنة  88(_المادة  2( 

، ص، ص 2006ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف، منشأة المعارؼ، االسكندرية، رأفت دسوقي،  -(3)
 ث.-ت



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

234 
 

عمى الرغـ مف ىذه المكانة الميّمة لمسمطة التنفيذية، فإنيا في المقابؿ ال تتحّمؿ أّية و 

مسؤولية فعمية أماـ البرلماف، حيث عرفت جؿ مراحؿ التطور الدستوري في الجزائر انتقاء مسؤولية 

مثال بالمتمي ز جدا،  1963الكثير مف الباحثيف يصفوف دستور الرئيس والحكومة، األمر الذي جعؿ 

نظرا لعدـ مسؤولية رئيس الجميورية )رئيس السمطة التنفيذية( عمى الرغـ مف إقرار آليات رقابية، 

فقد  1976، أّما دستور (1)فمـ يكف بذلؾ ال نظاما رئاسيا وال نظاما برلمانيا، بؿ نظاـ خاص وممّيز

ي ىذا اإلطار، حيث كاف رئيس الجميورية يجمع بيف رئاسة الدولة والحكومة كاف أكثر واقعية ف

وقيادة الحزب، األمر الذي يجعؿ مف مسألة مسؤولية الرئيس أماـ المجمس أمرا نظريا غير قابؿ 

 (2)لمتطبيؽ.

وفي ىذا اإلطار نشير إلى أّنو وعمى الّرغـ مف الّنص عمى إنشاء منصب وزير أوؿ ونائب 

، (3)، إاّل أّف ذلؾ لـ يؤد  إلى توزيع الوظيفة التنفيذية1976ئيس الجميورية في دستور أو نواب لر 

 واستمّر رئيس الجميورية وحده المتحّكـ بزماـ السمطة التنفيذية.

 

 

                                                           
شاوش بشير يمس، موانع مسؤولية الحكومة أماـ مجمس النواب، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية -(1)

 .161-160، ص، ص 2/1991-1والسياسية، رقـ 
- Taleb Tahar, du monocéphalisme de l'exécutif dans le régime politique algérien, revue 

algérienne des sciences juridiques, économiques et politique, N°3-1990,p442. 
 .361شاوش بشير يمس ، نفس المرجع، ص -(2)

-Tohar Taleb, op. cit, p440.  

-Joques Robert, Chronique constitutionnelle étrangère, la république Algérienne, 
démocratique et politique, Revue de droit public, N°2-1964, P375.   
(3) - Tohar Taleb, op. cit, p447.     
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 الفقرة الثانية: مظاىر تفّوق مؤسسة رئاسة الجميورية:

الجميورية عمى البرلماف، والتي سنركز في ىذه الدراسة عمى تناوؿ أبرز وسائؿ تأثير رئيس 

تبرز مدى تفّوؽ مؤسسة رئاسة الجميورية، وذلؾ دوف التطرؽ إلى اآلليات الرقابية الممنوحة 

فّعالية، حيث أف الرقيب الفعمي لمسمطة التشريعية ىو  لمحكومة، عمى اعتبار أنيا آليات مف دوف

لمرئيس مثميا مثؿ البرلماف، كما أف لنسبة بينما تظؿ الحكومة في مركز ضعيؼ با رئيس الجميورية

 2016، بينما يترؾ مجاؿ البحث في تعديؿ 1996، وتعديؿ 1989الدراسة ترتكز عمى دستور 

 لمجزء المتعمؽ بتعزيز مكانة البرلماف.

 المساىمة في التشريع: تراجع التشريع لصالح التنظيم: أوال: 

فإنو في وسع  التشريعية، ومع ذلؾختصاص السمطة القوانيف مف صميـ ا سفّ تعتبر عممية 

و درج ذلؾ في إطار األخذ بالفصؿ المرف في شق  ، وينالسمطة التنفيذية المشاركة في وضع القانوف

وأخرى تعاونية، فالمبدأ  تكمف في إقرار آليات رقابية ، ذلؾ اف فحوى مرونة الفصؿيالتعاون

لبرلماف ىو عضو التشريع األصيؿ، وقد يقضي بأف ا المسمـ بو في الدوؿ الديمقراطية الديمقراطي

فإف معظـ  اقتراح القوانيف، وفي مقابؿ ذلؾ استتبع ذلؾ إقرار الدساتير ألعضاء البرلمانات حؽ

  (1).الدساتير تجعؿ التشريع "شركة" بيف الحكومة والبرلماف

وفي ىذا السياؽ نشير إلى أّف المبادرة بالتشريع المخّولة لمسمطة التنفيذية تحتمؿ ثالث 

احتماالت، فإما أف يخّوؿ الدستور ىذه الصالحية لرئيس الدولة فقط، أو إلى الوزارة فقط، أو إلى 

                                                           
السياسي اإلسالمي، دراسة سميماف الطماوي، السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة، وفي الفكر  -(1)

 .158-157، ص، ص1986مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة عيف شمس، القاىرة 
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دستور ، وقد ُأسندت ىذه الصالحية إلى رئيس الجميورية وحده في الجزائر قبؿ (1)الرئيس والوزارة

، لُتْسَنَد بعد ذلؾ إلى رئيس الحكومة عمى إثر األخذ بمبدأ الثنائية التنفيذية، والجذير بالذكر 1989

قتراحات القوانيف، فمشروع القانوف ىو ذلؾ أنو ثّمة فرؽ جوىري بيف مشاريع وافي ىذا اإلطار 

لنواب، فإف األمر يتعّمؽ الّنص المقّدـ مف طرؼ رئيس الحكومة، أّما إذا كانت المبادرة نابعة مف ا

درة بمشاريع القوانيف ضمف باب ، وقد اتفؽ أغمب الفقياء عمى إدراج المبا(2)ىنا ب"اقتراح قانوف"

، حيث أّف المشروع يجب أف يكوف متوافقا (3)ختصاصات التي يمارسيا الرئيس عف طريؽ الوزراءاال

    (4) مع إرادة رئيس الجميورية.

سنة لىب المؤسس الدستوري الجزائري إلى أبعد مف ذلؾ، فرغـ أف التعديؿ الدستوري وقد ذ

قد وّسع مجاالت القانوف العادي، وأضاؼ القانوف العضوي كدرجة جديدة في ىـر تدّرج  1996

، ويتجمى (5)شريعيؽ الحكومة عمى البرلماف في الميداف التّ القوانيف، إاّل أف ذلؾ لـ يقضي عمى تفوّ 

ساع المجاؿ التنظيمي بشكؿ كبير جّدا عمى حساب المجاؿ التشريعي الممنوح تّ اذلؾ مف خالؿ 

 (6).لمبرلماف، والمساىمة الثقيمة لمحكومة في كؿ مراحؿ العمؿ التشريعي

                                                           
قائد محمد طربوش، السمطة التنفيذية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري، تحميؿ قانوني مقارف، المؤسسة  – (1)

 .  336-335، ص، ص1969والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة  الجامعية  لمدراسات
)2 -(  Simon Louis Formery, La constitution commentée article par article, 6e édition, 
Paris 2001, P84. 
)3   -(  Boualem Benhamouda, l'exercice démocratique du pouvoir entre la théorie et la 

réalité, 2eme édition, dar el ouma, algerie, 1999, P53. 
)4( - Louis Trotabas, Paul Isoart, manuel de droit public, 23

eme
 édition, L.G.D.J, Paris, 

P64. 
الحكومة،  عز الديف بغدادي، االختصاص الدستوري لكؿ مف رئيس الجميورية ورئيسعز الديف بغدادي،  -(5)

 .230، ص2010مكتبة الوفاء القانونية، القاىرة الطبعة األولى، 
 سميماف الطماوي، نفس المرجع، ص، نفس الصفحة.-(6)
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كما  أو بغرفتيو ،سواء بمجمسو الواحد كما كاف عميو الشأف مف قبؿ ىو أف البرلماف ابتفالثّ 

ولو السيادة في إعداد القوانيف والتصويت  ف، ىو الممارس لمسمطة التشريعيةمر اآلىو عميو األ

 45إلى  11، وأحكاـ المواد مف 1996ستوردوغيرىا مف  119-98حكاـ المادتيف طبقا أل اعميي

ىو أف ىذا االختصاص لـ يعد حكًرا عمى البرلماف  ، لكف المؤكد كذلؾ(1)99-02مف القانوف 

أف ظاىرة  ، حيث أصبح مف المتفؽ عميو(2)طة التنفيذية نصيب في مجاؿ التشريعوحده، بؿ إف لمسم

ديثة، سواء بواسطة الدستور االتجاه نحو تقييد سمطة البرلماف أضحت ظاىرة عامة في األنظمة الح

والتي  ،أو بواسطة التفسيرات الواسعة لنصوصو مف طرؼ المحاكـ أو المجالس المختصة صراحة

تكوف غالبا في صالح السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة التشريعية، كما ىو األمر في الجزائر 

ر واضحا تأثّ يبدو  "ثورة قانونية"، وفي ىذا اإلطار وفرنسا، وقد اعتبر بعض الفقو ىذه الطريقة

سة التدّخؿ ، والذي جاء لمسايرة سيا1958بالدستور الفرنسي لسنة  الجزائريالمؤسس الدستوري 

 وتقوية مركز السمطة التنفيذية، بعد أف أثبت النظاـ البرلماني ضعفو وفشمو في مواجية األزمات

، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف تعديؿ (3)خاصة حرب التحرير الجزائرية التي كانت تتخّبط فييا فرنسا

قفزة نوعية في مسار محدثا بذلؾ  ة االعتبار لمبرلمافتمّيز بمحاولة إعاد 1996الدستور لسنة 

خالؿ توسيع مجاؿ القانوف العادي  حداث توازف بيف الحكومة والبرلماف، وذلؾ مفإالبحث عف 

ـّ إدخاؿ جممة مف 1989مقارنة بما كاف عميو الوضع في دستور بإضافة مواضيع أخرى ، كما ت

مع االحتفاظ بطريقة تعداد مجاالت القانوف كما  القانونيةالقوانيف العضوية إلى ىـر تدّرج القواعد 
                                                           

 .35، ص الفصؿ بيف السمطات في ظؿ النظاـ القانوني الجزائري، مجمة النائب، العدد الثانيموسى بودىاف، -(1)
اف، وعمميما وكذا العالقات المتضمف القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ غرفتي البرلم 02-99القانوف  -

 .1999مارس  08، الصادرة في 15/99الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، الجريدة الرسمية رقـ 
 .35ص، نفس المرجعموسى بودىاف،  -(2)
السمطة – 1996سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لنظاـ الحكـ في ضوء دستور  -(3)

 .109-108، ص، ص2013الجزء الرابع، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر  -والمراقبةالتشريعية 
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ذا كاف التعديؿ الدستوري، (1)1989وردت في دستور  د حاوؿ إعطاء دور معتبر ق 1996 لسنة وا 

صّعب عمى  تنظيمي واسع وخاصة لرئيس الجميورية بمجاؿٍ  لمبرلماف فإف االحتفاظ لمحكومة

 (2).ريعيالبرلماف ميمة ممارسة سيادتو كاممة في المجاؿ التش

انوف الصادر عف اؿ في تبياف كيفية تطبيؽ القودورىا الفعّ  تواجد السمطة التنفيذيةحيث يبرز 

في إطار –لة ليا، فالميمة الموكمة لمبرلماف مف خالؿ السمطة التنظيمية المخوّ  السمطة التشريعية

طرؽ دوف التّ  العامةتقتصر عمى مجّرد وضع المبادئ والقواعد  -دةاختصاصاتو التشريعية المحد

ة التنفيذية لممشاركة في إلى التفاصيؿ والجزئيات، وىذا ما مف شأنو فتح المجاؿ واسعا أماـ السمط

تبّيف وتوّضح فييا كيفية تطبيؽ تمؾ المبادئ والقواعد  التشريع مف خالؿ ما تصدره مف مراسيـ

فيات تطبيؽ القوانيف مف صالحيات وتبياف كي لبرلماف، ذلؾ أف المجاؿ التنظيميالعامة التي سّنيا ا

و ال يوجد أنّ  ونشير ىنا إلى،(3)1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  125الحكومة بحكـ نص المادة 

يتضمف حضر التشريع عمى البرلماف في مجاؿ معيف، لكف عدـ التحديد ىنا  دستوري صريح نّص 

مجاال  التشريعية في الدستورطاؽ المحدد لمسمطة يجعؿ مف االختصاصات الخارجة عف النّ 

 (4).ُتَغؿ  فيو يد البرلماف لصالح الحكومة محفوظا لمسمطة التنظيمية

في ظؿ  وتحقيؽ توازف الّسمطات ،عتبار لمبرلمافف محاوالت رّد االوبيذا نتوصؿ إلى أ

ؽ المؤسسة التنفيذية، عمى تفوّ  لـ تقضِ  ،كانت محاوالت محتشمة 1996الدستوري لسنة التعديؿ 

ضافة طائفة أخرى مف القوانيف ألوؿ الرغـ مف توسيع مجاؿ القانوف عمىف مرة، وىي زمرة القوانيف  وا 

                                                           
، دار 1996نوفمبر  28عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية بيف الحكومة والبرلماف بعد التعديؿ الدستوري لػػ -(1)

 .15، ص2007الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر 
 .16فية ...، نفس المرجع، صعقيمة خرباشي، العالقة الوظي-(2)
 .36-35موسى بودىاف، المرجع السابؽ، ص، ص-(3)
 .19-18عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص، ص-(4)
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ز عف غيرىا مف القوانيف العادية بطريقة وتتميّ  مركزا متميزا في التدرج القانونيالتي تحتؿ  العضوية

موافقة  1996وري مف التعديؿ الدست 123دة المصادقة عمييا، حيث تشترط الفقرة األخيرة مف الما

 وأغمبية واب، األغمبية المطمقة مف النّ 

  
 إضافة إلى خضوعيا اإللزامي، أعضاء مجمس األمة 

 ؿ دوف ىيمنة السمطة التنفيذية وتفوقيا عمى البرلمافحُ ، إاّل أف ذلؾ لـ يَ (1)والمسبؽ لمرقابة الدستورية

والمساىمة الفعالة في التشريع مف  صاصو، وذلؾ مف خالؿ سمطة التنظيـحتى في صميـ اخت

، فيؿ استمر ىذا الوضع قائما في ظؿ التعديؿ الدستوري لسنة (2)خالؿ المبادرة بمشاريع القوانيف

 ، ىذا ما سنتعرض لو الحقا.2016

وقد أوكمت ميمة تنظيـ المسائؿ الخارجة عف المجاؿ التشريعي المخوؿ لمبرلماف في الجزائر، 

مة في رئيس الجميورية السمطة التنفيذية ممث  إلى 1963لمجميورية الجزائرية سنة ور ومنذ أوؿ دست

نائية السمطة التنفيذية منذ اعتماد مبدأ ث (الوزير األوؿ)، وبمعية رئيس الحكومة 1989حتى  وحده

باختصاص رئيس الجميورية  1996مف تعديؿ  125، حيث تقتضي المادة 1989في دستور 

المخصصة لمقانوف، ويعود لرئيس الحكومة ميمة تنفيذ القوانيف الصادرة عف  بتنظيـ المسائؿ غير

ّوؿ بيذا يتحو البرلماف، إضافة إلى تنفيذ التنظيمات المستقّمة الصادرة عف رئيس الجميورية، 

 ستثناء، كما يعّد رئيس الجميوريةشريعي إلى اواالختصاص التّ  االختصاص التنظيمي إلى قاعدة

شريع، غير أف ىناؾ العديد صاحب السمطة التنظيمية المستقمة مشر ًعا حقيقيا بالمفيوـ المادي لمتّ 

عمال إداريا يمكف أف يخضع لرقابة القضاء  ،يعتبروف السمطة التنظيمية المستقمةمف الباحثيف الذيف 

 (3).استنادا إلى المعيار العضوي

                                                           
 .19عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، نفس المرجع، ص-(1)
– 1996لطبيعة نظاـ الحكـ في ضوء دستور سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية  -(2)

 .84، ص2013، الجزء الثالث، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر -السمطة التنفيذية
 .24-23عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص، ص-(3)
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بئ بمركز ممتاز لمسمطة تن مشاركة فّعالةشاركة رئيس الجميورية في التشريع ىي م إف

مف خالؿ  ، حيث يساىـ الرئيس في عممية التشريع(1)في مقابؿ مركز ضعيؼ لمبرلماف التنفيذية

صدار القوانيف، ف ف طريؽ األوامروالتشريع ع طمب مداولة ثانية في إطار الحديث عف التشريع وا 

ختصاص يتضمف خطورة عمى الحياة اال تجدر اإلشارة إلى أف ىذا مثال األوامرعف طريؽ 

ت الدساتير وقد نصّ  ،(2)نفراد رئيس الجميورية بالقانوفالتشريعية لمبرلماف، ألنو يؤسس قاعدة قوية اِل 

الذي تراجع عف استعماؿ ىذا  1989ريع بأوامر، باستثناء دستور الجزائرية عمى صالحية التش

عي إلى تكريس استقاللية ىو السّ  نيائيا، ولعّؿ مرّد ذلؾ وذلؾ مف خالؿ إلغائو في التشريع األسموب

غير أف ، (3)مف التوازف بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية البرلماف عف الحكومة، وتحقيؽ نوعٍ 

أعقاب  ت األحداث التي عرفتيا البالد فيالقطيعة مع نظاـ التشريع بأوامر لـ تدـ طويال، حيث أدّ 

 (4).إلى العودة إلى األخذ بنظاـ التشريع بأوامر تطبيؽ الدستور الجديد

اسطة أوامر، عمى حاالت المجوء إلى التشريع بو  1996مف دستور  124ت المادة وقد نصّ 

أو بيف دورتي البرلماف، وكذلؾ الحالة االستثنائية  المجمس الشعبي الوطني وروالمتمثمة في حالة شغ

 .1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  93المذكورة في المادة 

 تدخل الرئيس في صمب عمل البرلمان: طمب إجراء مداولة ثانية:ثانيا: 

ستوري في و الدمف خالؿ حق   ،ة أف يتدّخؿ في صمب عمؿ البرلمافيمكف لرئيس الجميوري

مف التعديؿ  127أو ما يعرؼ بحؽ االعتراض، وقد تناولت المادة  مداولة ثانيةطمب إجراء 

                                                           
 .232ص  المرجع السابؽ،عز الديف بغدادي،  -( (1
 .53، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، صعقيمة خرباشي-(2)
 عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، نفس المرجع، نفس الصفحة.-(3)
 .186سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، ص -(4)
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أية د رئيس الجميورية بيىذه المادة خاليا مف تقي ىذا الحؽ، وقد جاء نّص  1996الدستوري لسنة 

في رئيس المفتوحة أماـ  اإلمكانيةا يوحي بأف شروط تتعمؽ باستخدامو لحؽ االعتراض، ممّ 

طمب إجراء  أف، والواقع (1)أو في جزء منو فقط ى مشروع أو اقتراح القانوف كّموعتراض سواًء عماإل

عمى نّص حاز عمى موافقة البرلماف، ىو إجراء يتضمف لفت انتباه ىذا األخير  قراءة ثانية الُمنصب  

ليس أمرا إلزاميا بالنسبة  اإلجراء ىذاإلى  وتجدر اإلشارة ىنا ،(2)مف نقص إلى ما اعترى ىذا النص

فإف  ّمى عنو، وفي ىذه الحالة األخيرةأو يتخ نو حّؽ في وسعو أف يستعمموإلرئيس الجميورية، بؿ 

( ي 30عدـ تقديـ طمب إجراء قراءة ثانية خالؿ المدة المحددة ) جعؿ مف القانوف موافؽ عميو يـو

أي  ا في الحالة األولىف يوما، أمّ الرئيس في االعتراض بعد مضي مدة الثالثي ويسقط حؽّ  ضمنيا

ؽ تحقّ إلى حيف  اعميو يبقى معمقً ص المعترض فإف النّ  ،قديـ االعتراض في اآلجاؿ المحددةت

 عمى أغمبية  صولوح

 
 أصوات نواب المجمس الشعبي الوطنيمف  

 
أعضاء مجمس  مف أصوات 

تعديؿ اقتراح  ينجـ عف االعتراضلبرلمانية، حيث ؽ الخناؽ عمى المبادرة ااألمة، وىي أغمبية تضي  

ـ مف طرؼ النواب، أو االعتراض عمى التعديالت المحدثة مف البرلماف عمى مشروع القانوف المقدّ 

ا يدؿ عمى المشاركة الفّعالة لرئيس الجميورية في ممارسة الوظيفة ، ممّ (3)قانوف نابع مف الحكومة

 ااىبؿ إنو يمارس صالحية خّولو إيّ  اصا عمى االختصالتشريعية، وىو بيذا ال يعتبر متعدي  

 الدستور.

توقيؼ خروج القانوف لموجود لمدة معينة، وبعد ذلؾ يحدد  ويترتب عمى المداولة الثانية
ال يكوف أماـ رئيس الجميورية وىنا  صاب المحدد دستورياص عمى النّ ا أف يحصؿ النّ مصيره، فإمّ 

 (4).كأف لـ يكف اغيً ال ص يصبح ة فإف النّ سوى إصدار ىذا القانوف، أّما في الحالة العكسي
                                                           

 .60عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .223سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .223عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص-(3)
 .224سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، ص -(4)
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 إصدار ونشر القوانين:ثالثا: 

جو ما إذا كاف عمال تشريعيا أـ ال، لكف أغمبيـ اتّ  اختمؼ الفقياء حوؿ طبيعة اإلصدارلقد 

إلى اعتباره تصرفا قانونيا ممزًما يقع عمى عاتؽ رئيس الجميورية، وىو شيادة ميالد القانوف، وىو 

جو الفقو الحديث إلى تأكيد ىذا الرأي، حيث يعتبر اإلصدار ، وقد اتّ (1)البناء التشريعيال يدخؿ في 

شريع وىو ال ينشئ قاعدة، أي أف الرئيس ال يشارؾ في التّ  صبمثابة إضفاٍء لصفة القانوف عمى النّ 

ريع، فإف اإلصدار ال يعتبر في أصمو عمال تشريعيا بؿ إنو عمؿ مكّمؿ لمتش ، وعميو(2)بيذا العمؿ

بواجب إصدار القانوف، وىو إلتزاـ يندرج في  يمتـز بموجبو رئيس الجميورية اتجاه السمطة التشريعية

 (3).إطار وظيفتو التنفيذية

، حيث منحت لرئيس 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  126وقد نصت عميو المادة 

الجميورية مدة ثالثيف يوما إلصدار القانوف، ويبدأ احتساب ىذه المدة منذ تاريخ تسّممو لمقانوف، كما 

أو رئيس  خطار رئيس الجميورية أو رئيس المجمس الشعبي الوطنيإيمكف وقؼ ىذا الميعاد بسبب 

المجمس الدستوري لمفصؿ في مدى دستورية القانوف، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو مف  مةاأل مجمس

حتى ال يبقى بال نفاذ، ألف عدـ اإلصدار يشكؿ  مى رئيس الجميورية إصدار القانوفالواجب ع

فات فإف بعض األنظمة تدرجو ضمف التصرّ  ا عمى البرلماف، بؿ وأكثر مف ذلؾاعتداًء جسيمً 

 (4).أنيا جريمة عظمىالمصّنفة عمى 

المقّررة  1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  158ووفقا لنص المادة  وفي ىذا اإلطار

با لممسؤولية، د بجممة مف القيود تجنّ لمسؤولية رئيس الجميورية، فإف ىذا األخير أصبح ممزما بالتقيّ 

                                                           
 .64المرجع السابؽ، صعقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، -(1)
 .75، صالمرجع السابؽسعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ....، السمطة التنفيذية،  -(2)
 .74، صنفس المرجعسعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية،  -(3)
 .64عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص-(4)
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ألف ذلؾ قد يصنؼ ،(1)التشريعيةوالتي مف بينيا ضرورة إصدار القوانيف لتفادي عرقمة عمؿ السمطة 

 نظريا خيانة عظمى تستمـز قياـ مسؤولية رئيس الجميورية الجنائية.

ذلؾ "عممية اإلصدار بالنشر، والذي يدخؿ أيضا في اختصاص رئيس الجميورية، وىو  عْ بَ تْ وتُ 

وبدونو لف يصبح القانوف نافًذا،  رئيس الجميورية الكاّفة بالقانوفـ بموجبو مِ عْ التصرؼ المادي الذي يُ 

عالميـ بأحكاـ ىذا التّ  ور بنفاذ القانوف في تاريخ محّددخطاٍر لمجميإفيو عبارة عف  تكريسا  شريعوا 

 (2).لقاعدة أنو ال تكميؼ إاّل بمعموـ"

 رابعا: حل البرلمان   

سالح يممكو رئيس الجميورية، والذي مف خاللو يتبوأ مركزا ممتازا مقارنة مع ولعؿ أخطر 

ىو إمكانية حؿ المجمس الشعبي الوطني، وفي مقابؿ ذلؾ، فإف ىذا األخير ليس في  –البرلماف 

وتختمؼ وسعو عزؿ الرئيس كما ىو معموؿ بو في بعض األنظمة، عمى غرار النظاـ األمريكي، 

باختالؼ الظروؼ التي تسود العالقة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية، فقد يتـ أىداؼ حؽ الحؿ 

المجوء إليو لتحكيـ ىيئة الناخبيف في نزاع طارئ بيف السمطتيف، أو قد يستخدـ لجمب أغمبية قارة 

ومنسجمة تساند الحكومة في تنفيذ برنامجيا، الذي يصعب تجسيده في ظؿ غياب أغمبية برلمانية 

 (3)ا.تدعمي

وقد أخذت سمطة حؿ المجمس الشعبي الوطني في الجزائر بعدا ذو طابع قانوي وسياسي، 

وذلؾ نظرا لتركيبة المجمس التي قد تضـ أطيافا سياسية متعددة، األمر الذي يقتضي وضع قيود 

                                                           
 .80نظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، صسعيد بوالشعير، ال -(1)
 .81، ص المرجع السابؽسعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية،  -(2)

عمار عباس، التعاوف والتأثير المتبادؿ بيف السمطات في النظاـ الدستوري الجزائري، مقاؿ منشور في  -( (3
ammarabbos.blogspot.com>blog-post 
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ة ، ويكوف الحؿ إما وجوبيا تجنبا لدخوؿ العالقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذي1عمى ىذا الحؽ

ما في حمقة مفرغة، في ظؿ إصرار المجمس الشعبي الوطني عمى رفض  مخطط  عمؿ الحكومة، وا 

إراديا متى رأى رئيس الجميورية ذلؾ مناسبا، مثؿ الحؿ في حاؿ وجود اختالؼ خطير بيف النواب، 

وفقا لمتعديؿ الدستوري لسنة –يحوؿ دوف السير الحسف لعمؿ المجمس، كما أنو يمكف لمرئيس 

أف يحؿ المجمس بعد رفض ىذا األخير التصويت عمى الئحة الثقة، التي يتقدـ بيا الوزير  -1996

األوؿ عقب البياف السنوي لمسياسة العامة، ففي ىذه الحالة يمكف لمرئيس التضحية بالمجمس عف 

، وفي كؿ األحواؿ، فإف سمطة حؿ (2)طريؽ الحؿ قبؿ قبوؿ االستقالة لمحفاظ عمى  الحكومة

لشعبي الوطني تجعؿ رئيس الجميورية يرتقي إلى مرتبة تتجاوز بكثير مرتبة البرلماف، المجمس ا

 خاصة في ظؿ عدـ وجود آلية رقابية فعالة مماثمة، ممنوحة لممجمس في مواجية الرئيس.

 : سمطة رئيس الجميورية في حل البرلمان:خامسا

مركزا ممتازا مقارنة مع  يتبّوأوالذي مف خاللو –و لعّؿ أخطر سالح يممكو رئيس الجميورية 

ىو إمكانية حؿ المجمس الشعبي الوطني، وفي مقابؿ ذلؾ، فإف ىذا األخير ليس في  -البرلماف

ألمريكي، وتختمؼ وسعو عزؿ الرئيس كما ىو معموؿ بو في بعض األنظمة، عمى غرار النظاـ ا

تنفيذية والتشريعية، فقد يتـ العالقة بيف السمطتيف الختالؼ الظروؼ التي تسود أىداؼ حؽ الحؿ با

المجوء إليو لتحكيـ ىيئة الناخبيف في نزاع طارئ بيف السمطتيف، أو قد يستخدـ لجمب أغمبية قارة 

ومنسجمة تساند الحكومة في تنفيذ برنامجيا، الذي يصعب تجسيده في ظؿ غياب أغمبية برلمانية 

في الجزائر بعدا ذو طابع قانوني ، وقد أخذت سمطة حؿ المجمس الشعبي الوطني (3)تدع ميا

وسياسي، وذلؾ نظرا لتركيبة المجمس التي قد تظـ أطرافا سياسية متعددة، األمر الذي يقتضي 
                                                           

 المرجع السابؽعمار عباس، -( (1
 .نفس المرجع ،عمار عباس -( (2

     نفس المرجع. عباس، رعما -(3)
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، ويكوف الحؿ إما وجوبيا، تجنبا لدخوؿ العالقة بيف السمطتيف (1)وضع قيود عمى ىذا الحؽ

بي الوطني عمى رفض عمؿ التشريعية والتنفيذية في حمقة مفرغة، في ظؿ إصرار المجمس الشع

ختالؼ حالة وجود االحكومة، و إما إداريا متى رأى رئيس الجميورية ذلؾ مناسبا، مثؿ الحؿ في 

وفقا لمتعديؿ خطير بيف النواب، يحوؿ دوف السير الحسف لعمؿ المجمس، كما أنو يمكف لمرئيس 

الئحة الثقة التي أف يحؿ المجمس بعد رفض ىذا األخير التصويت عمى  1996الدستوري لسنة 

يتقدـ بيا الوزير األوؿ عقب البياف السنوي لمسياسة العامة، ففي ىذه الحالة يمكف لمرئيس التضحية 

، في كؿ األحواؿ فإف  (2)ستقالة لمحفاظ عمى الحكومة المجمس عف طريؽ الحؿ قبؿ قبوؿ االب

تتجاوز بكثير مرتبة  سمطة حؿ المجمس الشعبي الوطني تجعؿ رئيس الجميورية يرتقي إلى مرتبة

           البرلماف، خاصة في ظؿ عدـ وجود أّية رقابية فعالة مماثمة، ممنوحة لممجمس في مواجية الرئيس.

 سيطرة رئيس الجميورية عمى البرلمان في الظروف غير العادية:: خامسا

، العاديةشريعي في الظروؼ ؿ ومشاركة رئيس الجميورية في العمؿ التّ باإلضافة إلى تدخّ 

روؼ غير العادية، شريع في ظؿ الظأف يساىـ بفعالية في التّ  -بموجب الدستور–فإنو في وسعو 

فإف دور رئيس الجميورية ال تقتصر عمى مجّرد المشاركة في التشريع، بؿ إّنو  وفي ىذه الحالة

البرلماف في  مف خالؿ تقميص دورحقيقي،  فيتحّوؿ إلى مشّرعٍ  ى وحده عممية وضع القانوفيتولّ 

نجد أف  وباستقراء نصوص  الدستور ة في حالة الحرب، حيث أنوخاصّ  الظروؼ غير العادية ظؿّ 

ناسبة رئيس الجميورية في الظروؼ غير العادية تتركز بيده سمطة اتخاذ كؿ التدابير التي يراىا م

 (3).في حالة الحربإلى أف يتجّمد  لذلؾ الوضع، وفي مقابؿ ذلؾ يتراجع دور البرلماف شيئا فشيئا

                                                           
 عمار عباس، نفس المرجع. -(1)
 .عمار عباس، المرجع السابؽ-(2)
 .74عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص-(3)
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ت إلى قصور القواعد خاصة أدّ  ؼٌ و إذا اعترضت الدولة ظر  ويعتبر الوضع غير عادي

ظاـ واألمف العاـ، األمر الذي يدفع بالسمطات العامة إلى وقؼ العمؿ العادية عف حماية النّ القانونية 

تأرجحت اآلراء الفقيية حوؿ وقد ، (1)استثنائية وغير مألوفة جوء إلى تدابير تعدّ مؾ القواعد، والمّ تب

 لمحكومة اتخاذ رورة التي تُبيحُ الضّ  إلى فكرة وقفالرات السمطات االستثنائية، وأسندىا الراجح مف مبرّ 

نظرية  وانبثؽ عف ىذه الفكرة نظريتاف، ىماالتي تعتبر محظورة في األوقات العادية،  اإلجراءاتكؿ 

مطة التنفيذية ظرية األولى عمى فكرة أف السّ ونظرية الضرورة السياسية، وتقوـ النّ  الضرورة القانونية

وىي صاحبة  سمطات األخرى انبثقت عنيا، وبذلؾ فإنيا ىي األصؿوأف ال ىي السمطة األولى

فيرى أنصارىا أف القانوف ما  ة السياسيةا نظرية الضرور دخؿ لحماية الدولة، أمّ االختصاص في التّ 

بؿ  حقوقاوسيمة لتحقيؽ ىدؼ حماية المجتمع والحفاظ عميو، والسمطة التنفيذية ال تممؾ  ىو إالّ 

وتعطي لممخالفة  ر، وليس ليا أف تخالؼ ىذه الحدودة تستمدىا مف الدستو تمارس اختصاصات مقّيد

ف ىذه تخالؼ القانوف، فإ إجراءات تخاذا ف كانت الظروؼ تجيز لمحكومةا  و  ا،وجيا مشروعً 

 (2).بؿ واقعية ليست قانونية اإلجراءات

ده مف يقّدر بأف وضعا ما ىو ظرؼ وفي كّؿ األحواؿ فإّف رئيس الجميورية ىو وح

 (3)ستثنائي.ا

                                                           
 ...، نفس المرجع، نفس الصفحة.عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية -(1)
 .76-75عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، المرجع السابؽ، ص، ص-(2)

 .303-302سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التنفيذية، المرجع السابؽ، ص، ص -
)3(- Paul Leroy, préface de George Lavau, l’organisation constitutionnelle et les crises,                                   
L.G.D.J, Paris 1966, P181. 

- André Hauriou, droit constitutionnel et institutions politiques, 5eme édition, 

édition Montchrestien, 1972 , p841. 
- Simon Louis Formery, OP, Cit, p58. 
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جربة الدستورية الجزائرية األخذ بنظرية الضرورة القانونية، أو ما يعرؼ كذلؾ وقد أثبتت التّ 

ذية يالتنف ىو عدـ تحديد اختصاصات السمطة اإلطارىذا  والمالحظ فيبالمشروعية االستثنائية، 

لـ تخّوؿ  ّتخاذ إجراءاتوتسمح ىذه الحالة لمرئيس با ،(1)المشرعطرؼ  مف ة في ىذه األوضاعبدقّ 

روؼ العادية ّتخاذىا في األحواؿ العادية، سبب عجز القانوف الذي يحكـ الظلو األحكاـ الدستورية ا

بعد الحرب العالمية خاصة –قع أف أغمب الدساتير اوالو ، (2) ستثنائيةعف مواجية الظروؼ اال

تقترب كثيرا مف سمطات الحاكـ في  قد تكوف مطمقةرئيس الدولة سمطات  درجت عمى منح –األولى

 (3).النظـ الديكتاتورية، حيث تكوف جميع السمطات في قبضتو خالؿ ىذه الفترة

والحالة االستثنائية وحالة  والحصاررج ضمف مفيوـ الظروؼ غير العادية حالتا الطوارئ ويند

صالحيات واسعة لرئيس  قرارإ إلى ىر خطورة األمر الذي أدّ أكثالحرب، وتعتبر الحالتاف األخيرتاف 

كثر فأكثر في ىاتيف الحالتيف أفاف دور البرلماف يتراجع  يما، وفي مقابؿ ذلؾالجميورية في ظمّ 

الحالة االستثنائية  حيث أف الشروط الالزمة لتطبيؽ،(4)مع دوره في حالتي الطوارئ والحصارمقارنة 

تكشؼ عف الوضع الساكف والجامد الذي  االستثنائية الممارسة في إطارىماوالسمطات  وحالة الحرب

 (5).امييكوف عميو البرلماف في ظمّ 

 :االتجاه نحو تعزيز مكانة البرلمان: الفرع الثاني

مف خالؿ االختصاصات الموكمة  -السمطات في ظؿ مبدأ الفصؿ بيف–تتجمى مكانة السمطة 

رى فكّمما كانت االختصاصات واسعة ليا، واآلليات الرقابية التي تممكيا في مواجية السمطات األخ
                                                           

 .77...، نفس المرجع، صعقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية -(1)
)2( - Simon Louis Formery, OP, Cit, p48. 

 .187رأفت دسوقي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .81عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...،  المرجع السابؽ، ص-(4)
 .87عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية ...، نفس المرجع، ص-(5)
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باقي السمطات، وعمى ما ارتقت السمطة إلى درجة سامية تتجاوز فييا كمّ  يات الرقابية فّعالةواآلل

ما دّؿ ذلؾ وغير فعالة، كمّ  ليات الرقابية قميمة ومقيدةختصاصات واآلما كانت االفكمّ  العكس مف ذلؾ

 عمى مركز متدٍف لمسمطة.

أف مكانة كؿ سمطة مف السمطات تتحّدد بالنظر إلى صالحياتيا ومسؤوليتيا  إذف ىو المؤكدف

مركز رئيس الجميورية بالنسبة مف جية، واآلليات الرقابية الممنوحة ليا مف جية ثانية، فإذا كاف 

ىو مركز ممتاز كما سبؽ وأف تطرقنا إلى ذلؾ، فإف مكانة  -بالنظر إلى ىذه المعطيات– لمبرلماف

مكانة محتشمة، تنبئ بتفّوؽ السمطة  -عبر كؿ المراحؿ الدستورية–السمطة التشريعية كانت 

عمى البرلماف، غير أف تحميؿ التعديالت الواردة في دستور  -خاصة مف خالؿ رئيسيا–التنفيذية 

جاؿ الرقابة البرلمانية، قد جعؿ الحديث عف إمكانية استعادة السمطة التشريعية في م 2016

فإننا سنتناوؿ في ىذا الفرع آليات تأثير البرلماف عمى  يا أمرا وارًدا، وتأسيسا عمى ذلؾلمكانت

عمى اعتبار أنيا ىي مف يتحّمؿ المسؤولية في ظّؿ حكومة الرئيس، مع اإلشارة في كؿ الحكومة، 

وفي إطار الحديث عف الوسائؿ ، 2016مكانة البرلماف في ظؿ تعديؿ لى مظاىر تعزيز مّرة إ

رقابة البرلماف إلى أف  سمطة التشريعية، نشير في البدايةالرقابية الممنوحة لمبرلماف في مواجية ال

يؤسس مبدئيا لمركز ممتاز لمرئيس عمى الحكومة  دوف رئيس الجميورية، مّما تنصب عمى الحكومة

وعمى البرلماف عمى وجو الخصوص، خاصة إذا عممنا أف الرئيس في وسعو حّؿ البرلماف  مف جية

مف أخطر األسمحة التي تقّرىا النصوص الدستورية جمس الشعبي الوطني(، والذي يعتبر )الم

 فيو غير مسؤوؿ أماـ البرلماف. وفي مقابؿ ذلؾ، (1)لمسمطة التنفيذية في مواجية السمطة التشريعية

 

                                                           
 .147رأفت دسوقي، المرجع السابؽ، ص -(1)
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 : آليات طرح المسؤولية:الفقرة األولى

اسقاط الحكومة، وىي نتيجة  و ينتج عنياعمى اعتبار أنّ  تعتبر ىذه اآلليات األكثر فعالية

 أّف إعماؿ ىذه الميكانيزمات الممنوح لرئيس الجميورية، غير تساوي خطورة إجراء الحؿّ  خطيرة

مقترف بجممة مف الظروؼ التي قد تحوؿ دوف المجوء إلى استعماليا،  إلى رحيؿ الحكومة ضيةالمف

خاصة وأف الوزير األوؿ ما ىو إال منفذ لبرنامج الرئيس، وقد أثارت مسألة تحريؾ مسؤولية 

الحكومة أماـ البرلماف جدال كبيرا حوؿ الجية التي في وسعيا إثارة ىذه المسؤولية، ونقصد ىنا 

مت ىذا أف أغمب الدساتير الديمقراطية قد أوك والواقع ير التي تأخذ بنظاـ الثنائية المجمسية،الدسات

 مى اعتبار أنو أكثر تمثيال لمشعبع االختصاص إلى مجمس النواب أي بنص صريح، وذلؾ

 (1)والمعّبر الحقيقي عف إرادتو.

 عمل الوزير األول: مناقشة مخططأوال: 

عف عرض برنامج الحكومة المعّد مف طرؼ  2008سنة  الدستوركاف الحديث قبؿ تعديؿ 

فإف برنامجو ىو بالنتيجة برنامج ىذه األغمبية،  األغمبية البرلمانية، بذلؾ المختار عادة مف رئيسيا

وجوب إعداد برنامج حكومي مف طرؼ رئيس الحكومة  1996التعديؿ الدستوري لسنة  حيث أقرّ 

بعد موافقة مجمس  ى المجمس الشعبي الوطني لممناقشةج عمعقب تعيينو، ويعرض ىذا البرنام

ويستمر البرلماف في بسط رقابتو مف  ،الوزراء، فإذا ناؿ ىذا البرنامج الموافقة فإنو ُيشَرُع في تنفيذه

 سياسة العامة، وفي ىذه الحالةخالؿ الحوصمة التي تقدميا الحكومة سنويا بمناسبة عرض بياف ال

 ا مجمس األمةالحكومة بموجب ممتمس الرقابة، أمّ  إسقاطالشعبي الوطني و في وسع المجمس نّ فإ

                                                           
الوزارة" في األنظمة السياسية المعاصرة، –وضع السمطة التنفيذية "رئيس الدولة ابراىيـ عبد العزيز شيحا،  -(1)

 .65، ص2006دراسة تحميمية بيف النصوص والواقع، منشأة المعارؼ االسكندري 
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، وبذلؾ (1)دوف أف يحؽ لو إسقاط الحكومة -عند الحاجة–فإف دوره يقتصر عمى إصدار الئحة 

فإّف عرض المخطط الحكومي عمى المجمس الشعبي الوطني يحتؿ تحّقؽ إحدى النتائج التالية: فإّما 

ّما أف يقترح النواب تعديالت  أف يوافؽ المجمس كميا عمى المخطط، وىو أمر ال يطرح أي إشكاؿ، وا 

تيجة األكثر فعالية ، أّما الن(2)عتبار وتكييؼ مخططيا وفقا لياجزئية، تأخذىا الحكومة بعيف اال

فتتمثؿ في رفض المخّطط كميا، مّما يؤدي إلى إسقاط الحكومة، وتكوف المسؤولية في ىذه الحالة 

 (3)تضامنية.

سنة المعمف عنو صراحة في التعديؿ الدستوري ل و الجديدوفي ىذا اإلطار نشير إلى التوجّ 

البرلماف، الذي ىو في أصمو عمى وحدة البرنامج المعروض عمى ، والمتمّثؿ في التأكيد 2008

الحائز عمى ثقة أغمبية الشعب في االنتخابات الرئاسية، والذي تتكّفؿ  رنامج رئيس الجميوريةب

، وبيذا يصبح واضًحا أف مخطط عمؿ الحكومة لف يخرج عف نطاؽ تنفيذ برنامج (4)الحكومة بتنفيذه

 رئيس الجميورية.

يوحي بالدخوؿ في أزمة سياسية  ر األوؿط الوزيإف رفض المجمس الشعبي الوطني لمخطّ 

بيف البرلماف والحكومة، نظرا لإلجراءات الخطيرة التي في وسع رئيس الجميورية اتخاذىا في حالة 

يدفع بالوزير  ط عمؿ الحكومة المعروض عميوفض، حيث أف عدـ موافقة المجمس عمى مخطّ الرّ 
                                                           

، 2011ر والتوزيع، مصر دراسة مقارنة، دار الفكر والقانوف لمنش–كريمة رازؽ بارة، حدود السمطة التنفيذية  -(1)
 . 184ص
 .149سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص -

(2)-Mohamed Brahimi, op.cit , P67. 
 1989النظرية العامة لمدولة، والنظاـ السياسي الجزائري في ظؿ دستور ، ادريس  أحمد وافي ادريس بوبكر (3) -
 . 314، ص1992لمطباعة ، سة الجزائريةالمؤس

-Mohamed Brahim, IBID, p67. 
عقيمة خرباشي، مركز مجمس األمة في النظاـ الدستوري الجزائري، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر -(4)

 .342، ص2013
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المجمس ينحّؿ الجديدة الرفض مجددا، فإف ط الحكومة األوؿ إلى تقديـ استقالتو، فإذا القى مخطّ 

شير، ونظرا ليذه النتيجة وتستمر الحكومة في تسيير الشؤوف العادية لفترة أقصاىا ثالثة أ وجوبا

الحكومي، ويمجؤوف  طالمخطّ رفض  فإف نواب المجمس الشعبي الوطني عادة ما يتحاشوف الخطيرة

راع خير الصّ  حفاظا عمى استمرارىـ في السمطة، ألف االستمرار في ظؿّ  (1)إلى المناقشة والتكييؼ

 (2)مف فقداف السمطة بالحؿ.

يبقى بيد رئيس  ف التجانس بيف الحكومة والبرلمافاألمثؿ لضما أف الحؿّ و الجدير بالذكر ىو 

العاـ،  المحيط السياسي عتبار في تعيينو لموزير األوؿورية، الذي عميو أف يأخذ بعيف االالجمي

مف  5وفي ىذا اإلطار وسعيا لتحقيؽ التوازف بيف السمطتيف فإف تعديؿ البند ،(3)وتوجو األغمبية

 جديدجراء إدراج ، ييدؼ إلى إ2016مف تعديؿ  91ادة ، والتي تقابميا الم1996تعديؿ  77المادة 

يقضي باستشارة رئيس الجميورية لألغمبية البرلمانية في تعيينو لموزير األوؿ، وىذا مف شأنو تدعيـ 

 ، (4)العالقة التكاممية بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية، في إطار احتراـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات

الة الحكومة بسبب عدـ يستبعد تماما استق قع التجربة الدستورية في الجزائركما نشير إلى أف وا

واب، موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى مخطط عمميا، نظرا لتمتعيا بوسائؿ تأثير قوية عمى النّ 

د توجيياتيا في التي تتجس ؿ التعايش بيف األغمبية الرئاسيةوافؽ، أو عمى األقا يحقؽ دائما التّ ممّ 

                                                           
وبعض األنظمة بركات محمد، النظاـ القانوني لعضو البرلماف، دراسة مقارنة لكؿ مف الجزائر ومصر، وفرنسا  -(1)

، 2012األخرى، الجزء الثاني، مياـ وأعماؿ وعالقات عضو البرلماف، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .151ص

 .157سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .158المرجع، صسعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، نفس  -(3)
، 2016التعديالت المتعمقة بتنظيـ السمطة التشريعية ومبرراتيا في ظؿ دستور ابراىيـ مالوي، حورية سعايدية،  -(4)

الجميورية، جامعة قسنطينة،  ، وأثره عمى منظومة قوانيف2016الممتقى الوطني حوؿ التعديؿ الدستوري لسنة 
 .10، ص2016



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

252 
 

في ظؿ برلماف تعّددي، فإذا كاف السبب الرئيسي في  (1)واألغمبية البرلمانية مخطط عمؿ الحكومة

يعود أساسا إلى بنية النظاـ السياسي الجزائري بعد  السمطة التنفيذية عمى التشريعية وتأثير ؽتفوّ 

حساب السمطة التشريعية، إلى درجة أصبحت االستقالؿ، الذي تمّيز بتفوؽ السمطة التنفيذية عمى 

ذا كاف ىذا األمر يبدو طبيعيا في ظّؿ الحزب الواحد، فإنووكأنيا تابعة لألولى،  الثانية أمٌر غير  وا 

 ينة البرامج عمى مستوى السمطتيفالذي يفترض تعايش أغمبيات متبا مستساغ في ظّؿ الجو التعددي

ف لـ يحدث ذلؾ فإف وجود معارضة داخؿ البرلمافالتنفيذية و  و أف ُيفع َؿ مف شأن التشريعية، وحتى وا 

 في ظؿ برلماف تعّددي. (2)والرقابية الممنوحة ألعضاء البرلماف تشريعيةاألدوات ال

 في مجاؿ مناقشة مخطط عمؿ الحكومة فإنو أقؿ فعاليةأّما بالنسبة لدور مجمس األمة 

ضح ذلؾ مف خالؿ إلزاـ الوزير األوؿ بتقديـ كؿ البرنامج مقارنة بدور المجمس الشعبي الوطني، ويتّ 

ط أماـ لمناقشتو، بينما يكتفي بتقديـ عرض فقط حوؿ ىذا المخطّ  وطنيالشعبي ال أماـ المجمس

دوف التفاصيؿ  ط ومحاوره الكبرىمجمس األمة، ويتضمف العرض مجّرد قراءة ألىداؼ المخطّ 

ذا كاف النّ ، (3)ط العمؿبمخطّ  ىو مجّرد إعالـٍ فالعرض إذف  والجزئيات، غير واضح  ص الدستوريوا 

بشأف إجراء مجمس األمة لمناقشة حوؿ المخطط المعروض عميو، فإف الممارسة قد أنشأت لممجمس 

ط عمؿ دالء بآرائيـ ومالحظاتيـ وتحفظاتيـ بشأف مخطّ مّكف أعضاءه مف اإل حّقا دستوريا

، (4)الت أعضاء مجمس األمةالحكومة، حيث قبؿ رؤساء الحكومات المتعاقبيف الرّد عمى تدخّ 

 50لما جاء في نص المادة ط الحكومة بإصدار الئحة وفقا ج مناقشة عرض مخطّ توّ ويمكف أف ت

                                                           
 .352األمة ...، المرجع السابؽ، ص عقيمة خرباشي، مركز مجمس -(1)
 .03-02عمار عباس، سيد عمي بف عومر، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
 .353عقيمة خرباشي، مركز مجمس األمة ...، نفس المرجع ، ص -(3)
 .358عقيمة خرباشي، مركز مجمس األمة ...، نفس المرجع، ص -(4)
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،والواقع أّف ضعؼ دور مجمس األّمة في ىذا المجاؿ ال يقتصر (1)16/12مف القانوف العضوي 

 عمى الجزائر فحسب، بؿ أّف أغمب الغرؼ الثانية في العالـ ال يكنيا طرح المسؤولية السياسية

ّنما إلى كوف الغرفة ة، وال يرجع ذلؾ إلى المحكوم ختالؿ في مبدأ المساواة مع الغرفة األولى، وا 

الثانية غير قابمة لمحّؿ مف طرؼ الحكومة، وتأسيسا عمى ذلؾ فإّنو ليس وسعيا طرح مسؤولية 

ما ، ك(2)الحكومة ذلؾ أّف حّؿ البرلماف وطرح المسؤولية السياسية لمحكومة ىما وجياف لعممة واحدة

نما أنشئت لتحقيؽ التوازف  أّف الغرفة الثانية في الجزائر لـ تنشأ لمعب دوٍر رقابي فعمي، وا 

   (3)نتقالية واألزمات.الحّؿ األفضؿ لمواجية المراحؿ االالمؤسساتي والسياسي، ذلؾ أّنيا 

 بيان السياسة العامة:ثانيا: 

، إاّل أف العديد مف 1989دستور تكرست آلية تقديـ بياف عف السياسة العامة ألوؿ مرة في 

 عرضمدى وجوب  حوؿ رؤساء الحكومات قد تراخوا في تقديـ ىذا البياف، مّما طرح تساؤؿ

دستوري في الحكومة لبياف سياستيا العامة أماـ المجمس الشعبي الوطني، وقد تدارؾ المؤسس ال

، 98وذلؾ وفقا لنص المادة  البيافص عمى وجوب تقديـ مف خالؿ النّ  ىذه الثغرة 2016تعديؿ 

بعد ف، (4)األمر الذي يسمح لنواب الشعب مف ممارسة رقابتيـ عمى آداء الحكومة التي منحوىا ثقتيـ

تشرع في تنفيذه، وىي ممزمة في ىذا اإلطار بتقديـ حصيمة  ط عمؿ الحكومةالموافقة عمى مخطّ 

قديـ بياف عف السياسة العامة، وىو ط، وذلؾ مف خالؿ تسنوية عف المستوى الذي بمغو تنفيذ المخطّ 

ـّ تطبيقو خالؿ توضيح م ورية لمحكومة، ويتضمف ىذا البيافإجراء يعّبر عف رقابة البرلماف الد ا ت
                                                           

، المحّدد لتنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس 2016أوت  25، المؤرخ في 16/12القانوف العضوي  -(1)
 .50األمة، وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، الجريدة الرسمية العدد 

 .35-34-23األميف شريط، واقع البيكاميرالية في العالـ، ومكانة التجربة الجزائرية فييا، ص، ص، ص -((2
 .27البيكاميرالية ، المرجع نفسو، صاألميف شريط، واقع  -(3)
، الممتقى الوطني حوؿ أثر التعديؿ 2016آليات تعزيز الرقابة في ظؿ التعديؿ الدستوري لسنة  ،خالؼ  فاتح-(4)

 .04، ص2016ف الجميورية، جامعة قسنطينة الدستوري عمى منظومة قواني
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 وبات التي اعترضت تطبيؽ البرنامجوالعراقيؿ والصع السنة الماضية وما ىو في طور اإلنجاز

تمّكنيـ مف االّطالع  مناقشة مف طرؼ النواب، ويكوف تقديـ البياف متبوعا ب(1)واآلفاؽ المستقبمية

أكثر عمى مضمونو والتعبير عف موقفيـ مف سياسة الحكومة، ويمكف أف تفضي المناقشة إلى 

واب ف يتقدـ النّ أا لسياسة الحكومة، كما يمكف إصدار الئحة مؤيدة أو معارضة جزئيا أو كمي  

تصويت بالثقة، وقد ال تفضي المناقشة إلى  ؿ الحكومة بالمناسبة لطمببممتمس رقابة، أو أف تتدخّ 

 (2)أي إجراء مف اإلجراءات سالفة الذكر.

 الالئحة: -1

انت ترمي إلى مدح واليدؼ مف الالئحة، ما إذا ك بشأف مضموف لـ تكف النصوص واضحة

نذارىا، ولّما كاف األمر كذلؾ أو معاتبتيا وتأييد الحكومة ف  وا  فإف المجاؿ مفتوح لكال الحالتيف، وا 

بياف، ومعّبرا عف كاف غالب الّظف ينصرؼ إلى أف مضموف الالئحة البد أف يكوف كاشفا لسمبيات ال

داء الحكومة، فالالئحة يجب أف تتضمف االنتقادات والمالحظات لكشؼ العيوب عدـ الرضا عمى أ

لتقديـ ؿ إلى مجاؿ وقد تكوف مرفقة بتوصيات بديمة، وال يجوز أف تتحوّ  ،والقصور والتناقضات

يكوف الطريؽ األصّح واألسمـ ىو  ودات الحكومة، ألنو في ىذه الحاؿوتقدير مجي عبارات الشكر

جوء مباشرة إلى المصادقة عمى بياف السياسة العامة دوف الحاجة إلى إصدار الئحة مدح المّ 

 (3)وتأييد.

ىو بمثابة إنذار  لدى مناقشة بياف السياسة العامة ئحة معارضة لعمؿ الحكومةإف إصدار ال

خذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ لمحكومة، يبرز عدـ رضا المجمس عف عمميا، سواء لكونيا لـ تتّ 

                                                           
الدستوري، آليات تنظيـ السمطة السياسية: المؤسسات واألنظمة، دراسة مقارنة، دار  عبد اهلل بوقفة، القانوف -(1)

 .167، ص2013اليدى، الجزائر 
 .161-160سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
 .155-154بركات محمد، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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ط عمميا، وعمى العكس مف مة ليا أثناء مناقشة مخطّ برنامجيا، أو ألنيا لـ تأخذ بالتحفظات المقد  

صدار الئحة مؤيدة لمحكومة أثناء مناقشة البياف يعبر عف مساندة المجمس الشعبي فإف إ ذلؾ

مف مشاريع قوانيف وفقا لمخطط عمميا، األمر يا مسبؽ لكؿ ما سيصدر عن الوطني لمحكومة، وتقّبؿٍ 

لالئحة أثر إلى أنو ليس  ، وتجدر اإلشارة ىنا(1)الذي يقوي مركز الحكومة عمى الصعيد السياسي

، ومع ذلؾ فإنو مف بقانوني  ما جاء في الالئحة  عتباراب أولى أف تأخذ الحكومة بعيف االممـز

إف رغبت في استمرار التأييد ليا مف طرؼ النواب، وذلؾ لتفادي كؿ ما مف شأنو أف  السمبية خاصة

عمى الحكومة اتخاذ  -عمميا–فإنو يصعب  بذلؾ، (2)يضاعؼ الخالؼ بيف الحكومة والمجمس 

ئحة، ألف ىذا سيكوف سببا في مواجيتيا لمعديد مف العراقيؿ مستقبال مف اتجاه الالّ  اؿٍ موقؼ ال مب

ف لـ يتمكنوا مف تحريؾ ممتمس الرقابة بسبب صعوبة تحقّ –طرؼ النواب، المذيف   2/3ؽ أغمبية وا 

مشاريع القوانيف بقصد دفع الحكومة إلى طرح  إال أنيـ سيمجؤوف الحقا إلى معارضة -وابمف النّ 

 (3)ومنو إمكانية إسقاطيا. المجمس مسألة الثقة أماـ

 ممتمس الرقابة: -2

ؼ ممتمس الرقابة في بعض الدساتير بػػ "الئحة الموـ"، وىو ثاني إجراء يمكف لمنواب عرَ يُ 

جبارىا عمى تقديـ استقالتيا في حاؿ توافر النّ  صاب الّمجوء إليو لمضغط عمى الحكومة، بؿ وا 

مثؿ الالئحة، غير أف مثمو  قابة مرتبط ببياف السياسة العامةممتمس الر  المطموب، وجدير بالذكر أف

دوف المجوء إلى  النواب إيداع ممتمس رقابة مباشرةو في وسع أنّ  إذغير مرتبط بالالئحة،  المجوء إليو

 (4)الالئحة.

                                                           
 . 188المرجع السابؽ، ص كريمة رازؽ بارة، -(1)
 .162سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .123عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...، المرجع السابؽ، ص-(3)
 .163سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، نفس المرجع، ص -(4)
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ا واب، ويتضمف تبياف العيوب واألخطاء، وغيرىالنّ  إليويمكف أف يمجأ  خطير والممتمس اجراءٌ 

أو مواجيتيا  ة العامة، والتي ال يمكف تجاوزىامف المالحظات السمبية التي شابت بياف السياس

اليدؼ مف إيداع الممتمس ىو إسقاط الحكومة في و بمجرد الئحة حتى واف صادؽ عمييا المجمس، 

حاؿ مصادقة المجمس عميو، فخطورة ىذا اإلجراء تكمف في رحيؿ الحكومة، وليس عمى المجمس 

ار خطيرة، خالفا لما ىو الحاؿ عميو عند عدـ الموافقة عمى آثأية  –فيما يبدو-صادؽ عميو  الذي

 –ط عمؿ الحكومة لممرة الثانيةفي حاؿ عدـ الموافقة عمى مخطّ –و نبرنامج الحكومة، الذي ينجـ ع

الرقابية، ، ويعتبر ممتمس الرقابة مف أىـ اآلليات (1)المجمس الشعبي الوطني بقوة الدستور حؿّ 

ة إذا تمكف المجمس الشعبي الوطني مف خاصّ  ،وأكثرىا فعالية في إثارة المسؤولية السياسية لمحكومة

 ،التي يمكف أف تقؼ حائال أماـ تحقيؽ اليدؼ المرجّو مف الممتمس ،تجاوز عقبة األغمبية البرلمانية

مف نواب  3/2متمثؿ فيصاب المطموب في التصويت عمى ممتمس الرقابة، والبسبب عدـ تحقؽ النّ 

مف القانوف  62، والمادة 2016مف تعديؿ  154المجمس الشعبي الوطني حسب نص المادة 

 .16/12العضوي 

احية صويت عمى الممتمس يعّد أمرا صعبا مف النّ صاب القانوني لمتّ ر النّ إف إمكانية توفّ 

، ونظرا (2)التي تترتب عنيا االستقالة الوجوبية لمحكومة ةا يعيؽ تحريؾ ىذه اآللية الفعالالعممية، ممّ 

فقد أحاطو المؤسس واألثر المترتب عميو، وحفاظا عمى استقرار الحكومة،  اإلجراءلخطورة ىذا 

ا شبو مستحيؿ، وجعمت منو فكرة غير قابمة لمتطبيؽ واقعيا، ممّ  وُ مالَ عْ إجعمت  الدستوري بشروط

                                                           
 .155المرجع السابؽ، صبركات محمد،  -(1)
 . 192كريمة رازؽ بارة، المرجع السابؽ، ص -(2)
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عمى تسّمط السمطة التنفيذية، ورفض  اإلبقاءنحو  توري أكثر فأكثرتجاه النظاـ الدسيدعـ القوؿ با

 (1)سقاط الحكومة المّعينة مف طرؼ صاحب السمطة العميا في الدولة.إمف  وابتمكيف أغمبية النّ 

جوء إلى اقتراح ممتمس الرقابة بمناسبة بياف السياسة العامة لمحكومة، والذي إف ربط مسألة المّ 

واب عمى االقتراح لتحقيؽ نتيجة السنة، إضافة إلى اشتراط موافقة ثمثي النّ يكوف مرة واحدة في 

ث أنو ليس ىناؾ ، حي(2)إسقاط الحكومة، قد أفرغ ىذه اآللية الرقابية مف محتواىا، وقمّؿ مف فعاليتيا

بالئحة ممتمس الرقابة خارج نطاؽ مناقشة بياف السياسة العامة، وكأف المؤسس  طريؽ ثاٍف لممبادرة

وبيذا  ،أو خوؼ دستوري أراد أف تمارس الحكومة نشاطيا التنفيذي خالؿ سنة كاممة، دوف ىاجسٍ ال

يكوف الدستور قد وضع حكومة الرئيس في مأمف، ذلؾ أنيا لف ترحؿ إاّل عمى إثر إقالتيا مف طرؼ 

 (3)رئيسيا الفعمي.

 التصويت بالثقة:  -3

قة في حالة وجود معارضة لسياسة صويت بالثّ طمب التّ  بأف يكوف (4)ي القاعدة العامةتقض

الحكومة مف طرؼ النواب أو مف األطراؼ الفاعمة سياسيا، ففي ىذه الحالة يمجأ رئيس الحكومة 

لصالح الحكومة، فإف في ذلؾ تأكيد عمى أف  يجابيةإصويت بالثقة، فإذا كانت النتيجة إلى طمب التّ 

لحكومة تضطر ا في الحالة العكسية، فإف اأمّ ع بثقة األغمبية في البرلماف، الحكومة ما تزاؿ تتمتّ 

قة وفي ذلؾ انتصار لممعارضة، كما أنو يمكف لمحكومة أف تطمب التصويت بالثّ  إلى تقديـ استقالتيا

في حاؿ نشوب خالؼ بينيا وبيف رئيس الجميورية، فإذا صّوت البرلماف لصالح الحكومة، فإّف ذلؾ 

فقد لجأت حكومة السيد مولود  ية، وفي ىذا اإلطاررئيس الجميور  تدعيما لموقفيا أماـيعتبر 

                                                           
 .164سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .166سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، نفس المرجع، ص-(2)
 .192...، المرجع السابؽ، صعبد اهلل بوقفة، القانوف الدستوري  -(3)
 .379عقيمة خرباشي، مركز مجمس األمة ...، المرجع السابؽ، ص -(4)
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نائبا،  275، وتحصمت فعال عمى ثقة 1990ديسمبر11 في قةحمروش إلى طمب التصويت بالثّ 

فإنيا تستقيؿ، والواقع أف  تتحصؿ الحكومة عمى تصويت بالثقة أما إذا لـ، (1)أي األغمبية الساحقة

 (2)قالة الحكومة متى شاء.رئيس الجميورية في إستخداـ بفعؿ صالحية نادرة اال ىذه الحالة

قة، فيي حالة تقديـ صويت بالثّ جوء إلى طمب التّ أما الحالة الثالثة التي يمكف فييا لمحكومة المّ 

بياف السياسة العامة أماـ المجمس الشعبي الوطني، حيث يمكف لمحكومة بيذه المناسبة أف تطمب 

 1996وحيدة التي نّص عمييا دستورإلى أف ىذه الحالة األخيرة ىي ال ر ىنايتصويتا بالثقة، ونش

مكف ي -كقاعدة عامة-و مف المعمـو أف التصويت بالثقة إلى باقي الحاالت، حيث أنّ  اإلشارةدوف 

مثمما ىو الحاؿ في  ، كما يمكف أف يكوف عمى نصٍّ فقطأو بياف الحكومة أف يكوف عمى برنامج

مثميا مثؿ الالئحة -فإف مسألة الثقة  لنظاـ الفرنسي، أما في الجزائرا بعض األنظمة عمى غرار

 (3).مرتبطة ببياف السياسة العامة –وممتمس الرقابة

ضرورة   ما ارتأتىجومية"، تستعمميا الحكومة إذا " ىو بمثابة أداة دستورية صويت بالثقةوالتّ 

تو، الذي مواجية المعارضيف لبياف سياستيا العامة، وىي بيذا تريد أف تتمّسؾ ببيانيا السياسي برمّ 

افقة بمو  يَ ظِ يا مف تطبيؽ برنامجيا الذي كاف قد حُ ترى فيو أنو منسجـ وموضوعي وجّدي، وسيمكنّ 

جمس الشعبي الوطني فإنيا تريد الوقوؼ عمى مدى تأييد نواب الم المجمس نفسو، ومف جية ثانية

فإّنو  ير ذلؾفإف حصوليا عمى ثقة البرلماف يعني تعزيز الثقة بيا، أّما القوؿ بغ ليا، ومف ىنا

 يكوف في وسع رئيس الجميورية حؿّ  ،وىنا(4)ح الطريؽ أماـ حكومة أخرىيستمـز رحيميا، وفت

                                                           
 .125عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .379عقيمة خرباشي، مركز مجمس األمة ...، نفس المرجع، ص -(2)
 .169-168ريعية، المرجع السابؽ، ص، صسعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التش -(3)

 .125عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...، المرجع السابؽ، ص -
 .158بركات محمد، المرجع السابؽ، ص -(4)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

259 
 

مف تعديؿ  98مف المادة المجمس الشعبي الوطني قبؿ قبوؿ استقالة الحكومة، وفقا لمفقرة األخيرة 

، وبيذا (1)قبؿ قبوؿ االستقالة 147، التي خّولت لرئيس الجميورية المجوء إلى أحكاـ المادة 2016

يكوف المجمس الشعبي الوطني في مواجية إجراء خطير مرة أخرى، ييّدد بقاءه واستمراره، ويجبره 

عمى –سينجـ عميو  غير ذلؾقة، ألف القوؿ بعمى اتخاذ موقؼ إيجابي اتجاه طمب تصويت الثّ 

 لجوء رئيس الجميورية إلى حؿ المجمس الشعبي الوطني. –األرجح

ال ترقى إلى مستوى األدوات الرقابية المعروفة في األنظمة  قةفإف أداة طرح الثّ  وعميو

الديمقراطية، ذلؾ أف الحكومة لف تمجأ إلى طمب الثقة إال إذا كانت عمى يقيف مف أنيا ستحصؿ 

بو رئيس  سيواجييـروا جيدا في الموقؼ الذي أف يفك  عمى النواب عمى األغمبية والتأييد، و 

، ومختصر القوؿ بخصوص طمب التصويت بالثقة، (2)بالثقة الجميورية في مقابؿ عدـ تصويتيـ

ىا، وال ىيئة فوقيا ماعدا رئيس ىو أنو "ال شيء خارج إرادة حكومة الرئيس، وال شيء ضدّ 

 (3)الجميورية".

سس الدستوري قد راعى ونتوصؿ في نياية دراسة آليات طرح مسؤولية الحكومة، إلى أف المؤ 

ا يؤكّد القوؿ بأف النظاـ الدستوري الجزائري يدور قيا، ممّ وتفوّ  ومةلدى تبّنييا ضماف استقرار الحك

فإنو  ، وفي المقابؿ(4)ال توازنية، تحت قيادة رئيس الجميورية مفتاح قّبة النظاـ طةفي حمقة مضبو 

مف تعديالت تنـّ عف رغبة حقيقية في  2016 ي لسنةدستور ال التعديؿ ال يجب إنكار ما جاء بو

 تعزيز مكانة البرلماف.

                                                           
: "يمكف لرئيس الجميورية أف يقّرر حؿ المجمس الشعبي الوطني 2016مف تعديؿ الدستور لسنة  147المادة  -(1)

 ؿ أوانيا...".أو إجراء انتخابات تشريعية قب
 .171سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .209عبد اهلل بوقفة، آليات تنظيـ السمطة ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .171-170سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، نفس المرجع، ص، ص -(4)
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 : الوسائل االستعالمية:ةثانيالفقرة ال

فّعالية، نظرا لكوف الغاية منيا ليست إسقاط  آليات أقؿّ  ستعالمية ىي منطقيااآلليات اال

ىو مجّرد  منيا ط العمؿ، بؿ إف اليدؼالحكومة في حاؿ التجاوزات، أو االنحراؼ عف تنفيذ مخطّ 

طيا، دوف أف خطّ مفي إطار تنفيذ  والمتابع لخطى الحكومة ،قابي المستمرإلى الدور الرّ  التنبيو

، وىي يترتب عمى ذلؾ أثر إسقاط الحكومة، ويطمؽ عمييا كذلؾ آيات متابعة النشاط الحكومي

    (1)البرلماف.لتزاـ الحكومة بتطبيؽ البرنامج الذي وافؽ عميو آليات تيدؼ إلى رقابة مدى ا

 السؤال: أوال: 

تعّبر آلية السؤاؿ عف عالقة مباشرة بيف السائؿ والمسؤوؿ، وفؽ إجراءات معينة لطرح السؤاؿ 

ستيضاح مف أحد الوزراء عف أمر غامض مف قصد مف وراء طرح السؤاؿ االي، و (2)واإلجابة عنو

أو لفت نظر الحكومة إلى بعض المخالفات  ،أمور وزارتو، أو الوقوؼ عمى حقيقة أمر معيف

البرلماف إيضاحات وىو وسيمة رقابية واسعة االنتشار، يتضمف طمب أحد أعضاء  ،(3)الستدراكيا

 (4)مف أحد أعضاء الحكومة. حوؿ نقطة معينة

، تمارسيا كؿ غرفة مف خالؿ أعضائيا، إال أف أثرىا (5)أدوات رقابية دستورية وتعتبر األسئمة

، فالغرض (6)إلى حّد إقالة الحكومة أو حّؿ البرلماف، أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقةال يصؿ 

عضو مف البرلماف إلى أحد يو لمعرفة الحقيقة، يوج   مف السؤاؿ ىو مجرد استعالـٍ عف أمر ما

                                                           
(1)-Jean Paul Jpcqué, op, cit, p190. 

 .475سميماف الطماوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .125رأفت دسوقي، المرجع السابؽ، ص -(3)
إيياب زكي سالـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني، عالـ الكتب، القاىرة  -(4)

 .27-26، ص، ص1983
 .2016مف دستور  152المادة  -(5)
 .158بركات محمد، المرجع السابؽ، ص -(6)
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 مناقشة، إالّ الوزير الذي ُوًجو إليو السؤاؿ أف يشترؾ في اللغير  يا، وال يحؽّ أو إلى الوزارة كم   الوزراء

مف الوزراء  أو أيٍّ  رمتيا، فينا يجوز لرئيس الحكومةبيا إلى الحكومة في حاؿ كاف السؤاؿ موجّ 

ء البرلماف عادة ما يمجؤوف ، وتعتبر األسئمة الكتابية أكثر استعماال، حيث أف أعضا(1)االشتراؾ فييا

،وكثيرا ما يواجو أعضاء الحكومة (2)وإلعطاء الحكومة فرصة أكبر لإلجابة عنيا إلييا لربح الوقت

  (3)األسئمة بالتأجيؿ والمماطمة في الّرد، وىو أمٌر ال يتوافؽ مع الديمقراطية.

ذلؾ أف الغاية منو  ،بأىمية كبيرة -نظريا–قابة البرلمانية يتمتع إف السؤاؿ كآلية مف آليات الرّ 

ىي تمكف عضو البرلماف مف نقؿ انشغاالت المواطنيف إلى الجيات الرسمية، كما أنو يفتح المجاؿ 

ثبت فعالية آلية تأماـ عضو الحكومة لمعرفة حقيقة أوضاع قطاعو، غير أف الممارسة العممية لـ 

حاطتيا في توجّ السؤاؿ، حيث أنو مجّرد آلية إعالمية لـ ترؽ بعد إلى درجة التأثير  يات الحكومة وا 

برقابة جّدية، ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ دقة النصوص القانونية، األمر الذي أّدى إلى تمّمص 

وفيما يتعمؽ بتحديد آجاؿ دستورية لمرّد  ،األحيافمف الحكومة مف اإلجابة عمى األسئمة في كثير 

لحقب الدستورية في الجزائر قد تضمنت مف المعمـو أّف كؿ اإنو عمى أسئمة أعضاء البرلماف، ف

، 1996الّنص، عمى إمكانية تقديـ أسئمة إلى أعضاء الحكومة، بما فييا التعديؿ الدستوري لسنة 

منو عمى أنو يمكف ألعضاء البرلماف أف يوجيوا أي سؤاؿ شفوي أو كتابي  134الذي نصت المادة 

تابي كتابيا خالؿ أجؿ أقصاه ثالثوف إلى أي عضو في الحكومة، ويكوف الجواب عف السؤاؿ الك

يوما، فيو إذف حّؽ مكفوؿ ألعضاء المجمس الشعبي الوطني، ومجمس األمة، عمى حدٍّ سواء، أّما 

في ىذا اإلطار، فيتعمؽ بإلزامية الرّد عف  2016الجديد الذي جاء بو التعديؿ الدستوري لسنة 
                                                           

 .126-125رأفت دسوقي، المرجع نفسو، ص، ص -(1)
 . 195كريمة رازؽ بارة، المرجع السابؽ، ص -(2)

(3)-George Burdeau, Francis Haman, Michel Troper, manuel de droit constitutionnel, 
24eme édition, L.G.D.J, Paris 1995, P540. 
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ف األسئمة الكتابية، وذلؾ تأسيسا عمى نّص شأ خالؿ ثالثيف يوًما، شأنيا في ذلؾاألسئمة الشفوية 

تخصيص كؿ غرفة لجمسة نصؼ  إضافة إلى ،(1)2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  152المادة 

شيرية، لعرض األسئمة الشفوية ألعضاء البرلماف، والرّد عمييا مف طرؼ أعضاء الحكومة، مما 

 (2)سُيفع ؿ مف ىذه الوسيمة الرقابية، وتحوؿ دوف التيرب مف الرّد عمييا بحجة ضيؽ الوقت.

 ستجواب :االثانيا: 

اجية الحكومة، وتيدؼ إلى استقاء المعمومات ستجواب آلية رقابية ممنوحة لمبرلماف في مو اال

ظر بيف الحكومة والبرلماف، ويتضّمف معنى ت النّ احوؿ موضوع معيف، وىو يسمح بتبادؿ وجي

تقديـ طمب استيضاح حوؿ قضية مف  أعضاء البرلماف بموجب ىذه اآلليةويستطيع ، (3)المؤاخذة

ستفسار، بؿ د االقضايا الساعة إلى الحكومة، وىو أخطر مف السؤاؿ، فيو ال يقتصر عمى مجرّ 

تياما ا ستجوابير تعتبر االوىناؾ بعض الدسات ،(4)لمحكومة عداه إلى درجة توجيو انتقادات الذعةيت

والتي قد تصؿ  خطير نظرا لمنتائج المترتبة عنو إجراءوىو  ،أو ألحد الوزراء يا إلى الحكومةموجّ 

داء الحكومة معيب يا، إذا ثبت لمبرلماف أف أأو مف الوزارة كمّ  إلى درجة سحب الثقة مف وزير معيف

 (5)بالقصور واإلىماؿ.

ة استعماؿ أّي أثر فّعاؿ في مواجية الحكومة نتيج ىناؾنو ليس أّما في الجزائر، فإ

ُتطرح مف خاللو  ستجواب بأي إجراء آخر،في عدـ إتباع اال الفعاليةعدـ  تتجمىستجواب، و اال

 سألة الثقة، وىو بيذا يبقى وسيمة لممعرفة واالستيضاحأو طرح م مسؤولية الحكومة كممتمس الرقابة
                                                           

 .03خالؼ فاتح، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .23عمار عباس، سيد عمي بف عومر، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .87إيياب زكي سالـ، المرجع السابؽ ،ص -(3)
 .145عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...،  المرجع السابؽ، ص-(4)
 .134رأفت دسوقي، نفس المرجع ، ص -(5)
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ستجواب طرح المسؤولية السياسة عمى اال بُ ت  رَ شريعات التي تُ عمى عكس بعض التّ  ،(1)ال أكثر

الحكومة عمى  إّما إلى شكر تفضيقد  الدستور المصري الذي ربطو بمناقشة واسعةمحكومة، مثؿ ل

في حاؿ الخطأ البسيط، أو إصدار الئحة تديف الحكومة  جاوز عنياأو التّ  حسف قياميا بواجبيا

لموزير المستجَوب، أو  ب عف ذلؾ إقرار المسؤولية الفرديةأو بعض أعضائيا، ويترتّ  برمتيا

 (2)والتي تؤدي إلى سحب الثقة مف الحكومة ككؿ. التضامنية

قد عّزز ىذه اآللية، مف  2016وتجدر اإلشارة في األخير إلى أف التعديؿ الدستوري لسنة 

وفقا لنّض –خالؿ تحديد آجاؿ إجابة الحكومة عمى استجواب أعضاء البرلماف، حيث أف الجواب 

جؿ أقصاه ثالثوف يوما، فمـ تعد آجاؿ يجب أف يكوف في أ-مف التعديؿ الدستوري 151المادة 

، حيث أفضى عدـ 1996اإلجابة مفتوحة، مثمما كاف عميو األمر في ظؿ التعديؿ الدستوري لسنة 

تحديد أجؿ الرّد إلى بقاء الكثير مف االستجوابات معّمقة دوف رّد لفترات زمنية، قد تستغرؽ مدة 

ولية وسيمة ال تفضي إلى إقرار المسؤ  الجزائر إذف ىوستجواب في فاال، (3)العيدة البرلمانية لمنائب

يقترب مف السؤاؿ، حيث أف كالىما وسيمة استعالمية ال يتجاوز أثرىا  السياسية لمحكومة، وىو بيذا

 ممسؤولية.لدوف أدنى تقرير  لمحكومة ولفت انتباىيا مجرد إعالـٍ 

 لجان التحقيق:ثالثا: 

ة الييئة ، وىو يعكس نيّ (4)الحقائؽالتحقيؽ تعبير عف رغبة البرلماف في الوقوؼ بنفسو عمى 

التشريعية في التوصؿ إلى المعمومات الالزمة حوؿ مسألة معينة، قصد إصالح األخطاء، وجبر 

                                                           
 . 207رازؽ بارة، المرجع السابؽ، ص كريمة -(1)
 .475سميماف الطماوي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .03-02خالؼ فاتح،  المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
 .479سميماف الطماوي، المرجع السابؽ، ص -(4)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

264 
 

 تقّصي، فيو آلية رقابية تيدؼ إلى الوقوؼ عمى حقيقة معينة تتعمؽ بنشاط الحكومة، أو (1)الضرر

ـّ تشكيؿ المجنة مف لحقيقة عف األوضاع االا  (2)أجميا.قتصادية أو المالية أو اإلدارية لمجية التي ت

عمى إمكانية إنشاء لجاف تحقيؽ في قضايا ذات مصمحة عامة، دوف أف  الدستوروقد نص 

المسائؿ التي يمكف إدراجيا ضمف القضايا ذات المصمحة  تبّيفد المؤسس الدستوري معايير يحدّ 

في إطار اختصاصاتو، وفي حاؿ ما لـ يقتنع  ي كؿ األحواؿ فإنو يمكف لمبرلماف، وف(3)العامة

مة إليو مف طرؼ السمطة التنفيذية عف طريؽ أجيزتيا، أف ينشئ لجاف بالبيانات والتوضيحات المقد  

 (4)تحقيؽ كوسيمة لمكشؼ عف االنحرافات في القطاعات واإلدارات.

أو عضوا حسب الحالة،  نائبا 20عمى الئحة يوقعيا شترط إلنشاء لجنة تحقيؽ، التصويت وي

وحقيا في الرقابة، ألنو ال يمكف أف  منع المعارضة مف ممارسة وظيفتيا وىو شرط ينتج عنو

نديف ليا، نتصّور قياـ نواب األغمبية البرلمانية بمبادرة إنشاء لجنة تحقيؽ حوؿ عمؿ الحكومة المسا

 (5)وأنو لـ يتـ تحديد األغمبية المطموبة لمتصويت عمى الئحة إنشاء لجنة تحقيؽ. ةخاص

يعّد  1989بيف السمطات في الجزائر منذ  وفي األخير، نصؿ إلى أف إقرار مبدأ الفصؿ

دعامة أساسية إلقامة نظاـ حكـ ديمقراطي، غير أف التطبيؽ الفعمي ليذا المبدأ عرؼ العديد مف 

، وىو ح الكفة لصالح الييئة التنفيذية عمى غرار العديد مف دوؿ العالـى رأسيا ترجياالنحرافات، وعم

ما كاف مبّررا بتحقيؽ االستقرار، وتأكيد الدور التحكيمي لرئيس الجميورية، وقد رسـ  اترجيح كثيرً 

منحى آخر لمعالقة بيف السمطات، مف خالؿ إقرار العديد مف  2016التعديؿ الدستوري لسنة 
                                                           

 .151عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .131رأفت دسوقي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .183سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ...، السمطة التشريعية، المرجع السابؽ، ص -(3)
، 2000ابراىيـ بولحية، عالقة الحكومة بالبرلماف، نشريات الوزارة المكمفة بالعالقات مع البرلماف، الجزائر  -(4)

 .69ص
 .153عقيمة خرباشي، العالقة الوظيفية...، المرجع السابؽ، ص-(5)
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التعديالت التي توحي بالرغبة في تعزيز مكانة البرلماف، ومحاولة تحقيؽ نوع مف التوازف بيف 

السمطتيف التنفيذية والتشريعية، والوصوؿ في النتيجة إلى تدعيـ ركائز الديمقراطية استجابة 

 لمتطمبات المحيط الدولي. 

 :ةنحو تكريس الديمقراطيالحريات العامة: خطوة عمالقة الحقوق و المطمب الثاني: إقرار 

أف  ذلؾإقرار الحقوؽ والحريات،  ستجابة السياسية لمستمزمات العولمةمف أبرز مظاىر اال

ٍر أوسع عصر العولمة ىو المرحمة التي ازدىرت فييا حقوؽ اإلنساف، وتزايدت فييا المطالبة بإقرا

اإليجابي مع إفرازات العولمة، فقد تضمنت الدساتير  وفي إطار تفاعميا لمحريات، وتماشيا مع ذلؾ

وتكريس حقوؽ اإلنساف، وفي ذلؾ  ّنص عمى إطالؽ العديد مف الحرياتال 1989الجزائرية منذ 

غبة في تحقيؽ تحّوؿ ديمقراطي حقيقي استجابة لممطالب الداخمية، ومسايرًة داللة أخرى عمى الرّ 

 إلى إرساء قواعد النظاـ الديمقراطي.  اىف، المّتسـ بالدعوةلموضع الدولي الرّ 

 نسان في الجزائر: واقٌع متردٍّ وانفراج مأمول:إل الفرع األول: حقوق ا

إلى الظيور في صورة الدولة  -عمى غرار كؿ دوؿ العالـ الحديث–تسعى الدولة الجزائرية 

راطي متكامؿ، وفي الديمقراطية، التي تسعى إلى إرساء كؿ القواعد التي تساىـ في تحقيؽ بناء ديمق

ىذا اإلطار فقد كثر الحديث عف ترقية حقوؽ اإلنساف مف خالؿ التكريس الدستوري لمعديد مف ىذه 

 فاع عف حقوؽ اإلنساف.منظمات تتولى الدّ  نشاءالحقوؽ، وكذا فتح المجاؿ إل

 الفقرة األولى: الييئات الفاعمة في مجال حقوق اإلنسان:

اتفاقيات األمـ المّتحدة  ديمقراطي، صادقت الجزائر عمىفي إطار سعييا إلى تحقيؽ نظاـ 

المعنية بحقوؽ اإلنساف، وىي: العيداف الدولياف الخاصاف بالحقوؽ المدنية والسياسية،  الّسبع
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، واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ 1989وذلؾ سنة  القتصادية واالجتماعية والثقافيةوالحقوؽ ا

، 1996اقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة سنة ، واتف1972التمييز العنصري سنة 

واتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الُميينة 

أسرىـ سنة  ، واتفاقية حماية العّماؿ المياجريف وأفراد1993، واتفاقية حقوؽ الطفؿ سنة 1989سنة 

ختياري األوؿ" الممحؽ بالعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية سنة اال، "والبروتوكوؿ 2005

، كما صادقت الجزائر عمى اتفاقيات منظمة العمؿ الدولية الثماني المعنية بحقوؽ 1989

 (1)اإلنساف.

، ف في الجزائر، بيف منظمات وطنية حكوميةوقد اختمفت أنماط مؤسسات حقوؽ اإلنسا

ط ظيورىا بظرفيف فأّما بالنسبة لممنظمات الرسمية الحكومية، فقد ارتبومنظمات غير حكومية، 

وضماف الحقوؽ  الذي يؤكد عمى التعددية السياسية، 1989تاريخييف ىاّميف ىما: اعتماد دستور 

اجية الظرؼ إعالف حالة الطوارئ لمو  لفردية والجماعية، ومف جية ثانيةا والحريات السياسية

البالد، حيث كاف ليذيف السببيف دور مباشر في ظيور أوؿ مؤسسة وطنية ستثنائي الذي عرفتو اال

لحماية حقوؽ اإلنساف، والمتمثمة في إنشاء مكتب لحقوؽ اإلنساف عمى مستوى اإٌلدارة المركزية 

لوزارة العدؿ، ىذا المكتب الذي سرعاف ما توسعت صالحياتو ليصبح وزارًة في ظّؿ حكومة السيد 

عالف حالة الطوارئ في "أحمد غزالي"، وبتول فيفري  09ي المجمس األعمى لمدولة زماـ األمور، وا 

ـّ إنشاء المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف، الذي يعتبر  77-92، وبموجب المرسـو الرئاسي 1992 ت

 فإف ، بذلؾ(2)أوؿ مؤسسة وطنية رسمية لممراقبة والتقويـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف في الجزائر

ىي ترقية حقوؽ اإلنساف، طبقا لإلعالف العالمي لحقوؽ  رصدممنوطة بالالميمة الرئيسية ال
                                                           

)1 - ( www.startimes.com 
)2 - ( www.tribunaldz.com>Forum 
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لدولية المنصوص عمييا في االتفاقيات ا األحكاـ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف اإلنساف، ومراقبة وتقييـ

والتشريعات الوطنية، ويعتبر المرصد أداة فّعالة  التي صادقت عمييا الجزائر والمقّررة في الدستور

ستماع إلى شكاوى المواطنيف، سواًء المرسمة وؽ اإلنساف، ذلؾ أنو يعمؿ عمى اإلاية حقلتحقيؽ حم

الؿ أياـ االستقباؿ، وليذا الغرض أنشئت خمية عمى إليو عف طريؽ البريد، أو المقّدمة إليو مباشرة خ

ية تتكّفؿ بجمع شكاوى المواطنيف فيما يتعمؽ بالمسائؿ المرتبطة بالحقوؽ األساس مستوى المرصد

 (1)والحريات العامة.

ستشارية لترقية جنة الوطنية االأنشئت المّ  إلى المرصد الوطني لحقوؽ اإلنسافوباإلضافة 

 ، وىي2001مارس  25المؤّرخ في  71-01ذلؾ بموجب المرسوـ الرئاسي حقوؽ اإلنساف، و 

بمياـ استشارية تتعمؽ  ستقالؿ المالي واإلداري، تتولى القياـمؤسسة عمومية مستقمة، تتمتع باال

المبك ر في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، كما أّنيا تشارؾ في إعداد التّقارير التي تمتـز  واإلنذار بالّرقابة

، (2)الدولة بتقديميا إلى أجيزة األمـ المّتحدة، وتقوـ بإعداد تقرير سنوي ُيرفع إلى رئيس الجميورية

المبك ر في مجاؿ  واإلنذاربع استشاري لمرقابة باعتبارىا جياز ذو طا –فإف مياـ المجنة بذلؾ 

تتجّسد أساسا في دراسة جميع الوضعيات المتعمقة بانتياؾ حقوؽ اإلنساف،  -احتراـ حقوؽ اإلنساف

والقياـ بكؿ عمؿ مالئـ في ىذا المجاؿ بالّتشاور والتنسيؽ مع السمطات المختصة، وذلؾ دوف 

 القضائية، وىي تتولى ترقية البحث والتربيةإلدارية و المساس بالصالحيات المسندة إلى السمطات ا

بداءالوطني  والتعميـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وكذلؾ دراسة التشريع قتضاء في الرأي فيو عند اال وا 
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مع أجيزة األمـ  ير التعاوف في إطار حقوؽ اإلنسافميداف حقوؽ اإلنساف، كما أنيا تعمؿ عمى تطو 

 (1)كومية الوطنية والدولية.المّتحدة، والمنظمات غير الح

أنشئ المجمس الوطني لحقوؽ  2016وفي إطار تجسيد أحكاـ التعديؿ الدستوري لسنة 

اإلنساف، وىو مجمس ُأس َس لمعمؿ عمى ترقية حقوؽ اإلنساف مع مؤسسات األمـ المّتحدة 

األخرى، والمؤسسات اإلقميمية المتخص صة، ومع المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في الدوؿ 

ورصد  ييـنذار المبّكر والتقمراقبة واإلومع المنظمات غير الحكومية، ويتولى المجمس ميمة ال

بالغ الجيات المختصة بيا ـّ تنصيب المجمس (2)انتياكات حقوؽ اإلنساف والتحقيؽ فييا وا  ، وقد ت

زائر قد تكوف الج 2016في إطار تعديؿ الدستور سنة  وبدسترة ىذه الييئة ،2017مارس  09في 

دخمت مرحمة جديدة في مجاؿ ترقية والدفاع عف حقوؽ اإلنساف، ويقوـ المجمس بإعداد تقرير سنوي 

يرفعو إلى رئيس الجميورية والبرلماف والوزير األوؿ يبّيف فيو وضعية حقوؽ اإلنساف، كما يعمؿ 

مؤسسات اإلقميمية ميا الجزائر دوريا أماـ اآلليات والييئات األممية، والعمى إعداد تقارير تقدّ 

ويرى الكثير   ،(3)وصيات الصادرة عف ىذه األخيرةد المالحظات والتّ يالمتخصٍّصة، ومتابعة تجس

مف القانونييف أف ميمة المجمس ستكوف صعبة، خاصة في ظّؿ األزمة االقتصادية، التي ستعيد 

رة منيا إلى الحديث عف حقوؽ أساسية كال فإّنو  الكريـ، لذلؾ حؽ في السكف والعيشالدوؿ المتضر 

ال يمكف الحديث عف المجمس كأّنو "المنقذ"، ولكنو سيعمؿ عمى تشريع ورصد واقع حقوؽ اإلنساف 

 (4)والحريات الفردية والجماعية في الجزائر.
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 ف، فإنو تجدر اإلشارة في البدايةوأّما بالنسبة لمييئات غير الحكومية التي ُتعَنى بحقوؽ اإلنسا

إلى أف ىذه الييئات كثيرا ما ترتبط بمفيوـ المجتمع المدني، حيث جعؿ الفكر الحديث والدولة 

وممارسة المواطنة، وتشمؿ منظمات المجتمع المدني  فضاًء لمحرية العصرية مف ىذا المفيوـ

بادر فقد  الفكرية، وغيرىا، وفي ىذا اإلطارالجمعيات، والرابطات، والنقابات، والمؤسسات الخيرية و 

المجتمع المدني في الجزائر بإنشاء منظمات مستقّمة عف جياز الدولة لخدمة قضايا حقوؽ 

الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف، التي تزامنت فكرة  ، ومف أبرز ىذه الييئات(1)اإلنساف

، وقد 1984إنشائيا مع االحتجاجات المنبثقة عف الحركة القبائمية بمنطقة تيزي وزو في أكتوبر 

تعّذر الحصوؿ عمى موافقة رسمية إلنشاء ىذه الرابطة، بسبب التخّوؼ مف فتح الباب لمنافسة 

يذه عتماد الرسمي لدور كبير في اال 1988حداث أكتوبر الحزب الواحد الحاكـ آنذاؾ، وقد كاف أل

تشك ؿ انتياًكا نديد بالتجاوزات التي عممت منذ تأسيسيا عمى التّ  التيو  1989الرابطة في جواف 

 (2)لحقوؽ اإلنساف.

تعمؿ عمى الدفاع عف حقوؽ اإلنساف، أطمؽ عمييا الرابطة الجزائرية  كما أنشئت ىيئة أخرى

مف طرؼ مجموعة مف  1987أفريؿ  11ر حكومية تأسست في لحقوؽ اإلنساف، وىي منظمة غي

عمى  رابطة منذ البدايةقد عممت ىذه الومعتقدات متفّرقة، و  نتموف الختصاصات وميفي المؤسسيف

يف في الجنوب الجزائري، وكذلؾ اإلفراج عف المعتقميف في أحداث المطالبة باإلفراج عف المعتقم

، وتتمثؿ أىـ أىداؼ الرابطة في الدفاع عف 1986التي وقعت في نوفمبر  سطيؼ وقسنطينة،

 (3)لحكـ الراشد.وترقية مبادئ الديمقراطية وا اف وترقيتيا وتعزيزىا واحترامياحقوؽ اإلنس
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 الفقرة الثانية: واقع حقوق اإلنسان في الجزائر:

وترقيتيا في  ُتعَنى بالدفاع عف حقوؽ اإلنساف عمى الرغـ مف إنشاء العديد مف الييئات التي

عمى المدى القريب،  صعب التطبيؽيبقى مطمبا  أف تجسيد ىذه الحقوؽ في الواقع الجزائر، إالّ 

أف واقع تجسيد ىذه الحقوؽ الزاؿ  ارية لترقية وحماية حقوؽ اإلنسافستشرئيس المجنة االحيث أّكد 

والمتابعة إلنساف ثقافة في حّد ذاتيا، لذلؾ فإف نشرىا يتطّمب الوقت الكافي ضعيفا، مبي ًنا أف حقوؽ ا

ضرورة العمؿ عمى تحقيؽ  أية تفاصيؿ، مبرزا في نفس السياؽدوف إغفاؿ  لمستجداتيا الدائمة

القضاء في الجزائر، عمى اعتباره أّنو الييئة الرسمية الّداعمة، والمدافعة عف ىذه الحقوؽ استقاللية 

 (1)في كؿ دوؿ العالـ، بعيدا عف أي ضغط أو توجيو سياسي.

 69بمناسبة تخميد الذكرى الػػ  ،لجزائرية لحقوؽ اإلنسافابطة اوقد كشؼ تقرير أعّدتو الرّ 

الة حقوؽ اإلنساف في الجزائر مقمقة، ذلؾ أف ممارسات أف ح لإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف

خالؿ رصدىا –القمع وانتياؾ الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف ما تزاؿ مستمرة، وقد أعربت الرابطة 

ـّ معاي -2017لمتجاوزات التي تعرضت ليا حقوؽ اإلنساف خالؿ سنة  نتو اليـو عف أسفيا لما تت

مف خالؿ تحامؿ القضاء عمى الصحفييف، مشيرة إلى وجود مخاوؼ  ،مف مساس بحرية التعبير

اشطيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وضد الديمقراطية التي حقيقية بخصوص نوايا النظاـ ضّد النّ 

أف  دت منظمة العفو الدوليةأكّ  2017-2016ا السنوي ، وفي تقريرى(2)تطاِلُب الشعوب بإقرارىا

 والعقيدة، في التعبير وتكويف الجمعيات والتجّمع ود عمى الحؽّ السمطات الجزائرية واصمت فرض قي

ومف بينيـ مدافعوف عف حقوؽ اإلنساف، باإلضافة إلى منع  وحاكمت بعض المنتقديف السممييف
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اآلليات ذات  حدة مف دخوؿ الجزائر، بما في ذلؾابعة لألمـ المتّ آليات حقوؽ اإلنساف التّ 

 مثؿ منظمة عاممة السيئة، ومنع منظمات دوليةوغيره مف طرؽ الم الحيات المتعمقة بالت عذيبْ الصّ 

ي الحقائؽ حوؿ وضعية حقوؽ اإلنساف العفو الدولية مف زيارة الجزائر ، كما أشار تقرير (1)لتقص 

منظمة العفو الدولية إلى فرض السمطات الجزائرية لقيوٍد مشّددة عمى الحؽ في حرّية الّتجمع، 

ّلت الحكومة تبيح ، كما 2001وفقا لمرسوـ صادر سنة في العاصمة، حظر المظاىرات  واصمةمو 

نتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، التي وقعت في عقد التسعينات مف اإلفالت مف العقاب عف اال

القرف العشريف، وذلؾ مف خالؿ عف التحقيؽ في االنتياكات التي وقعت في الماضي، ومحاسبة 

 (2)المسؤوليف عنيا.

التي ترسـ صورة قاتمة عف وضعية حقوؽ اإلنساف في الجزائر،  كؿ ىذه التقاريروفي مقابؿ 

تجدر اإلشارة إلى المساعي الحثيثة التي تقوـ بيا السمطات مف أجؿ تحسيف ىذه الوضعية مف 

لى الصعوبات التي تواجو تجسيد ىذه الحقوؽ مف جية ثانية.  جية، وا 

العقبات التي فأّما بالنسبة لمصعوبات والمعوقات، فإف مشكؿ اإلدراؾ والوعي يعّد مف أكثر 

خاصة في المنطقة العربية، حيث يكوف الفرد عاجزا عف إدراؾ حقوقو، أو  تعترض حقوؽ اإلنساف

ا في المتفشية كثير  نتشار األميةذلؾ في أغمب األحياف إلى ا مستغنًيا عف المطالبة بيا، ويكوف مردّ 

ستغناء عف في مختمؼ مجاالت الحياة، أّما االالوطف العربي، والتي تعتبر مف أىـ عوامؿ التأّخر 

تحصيميا، خاصة في ظّؿ  إمكانيةالمطالبة بالحقوؽ فإنو كثيرا ما يرجع إلى يأس المواطف مف 

التي تؤثر  رةأحد أىـّ العقبات الخطي وسياؽ مكافحتو كما يعتبر اإلرىاب ،(3)األنظمة االستبدادية

                                                           
)1 - ( https://amnesty.org>report-algeria 
)2 - ( https://amnesty.org>report-algeria 
)3 - ( cdf-sy.org>content 
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عمى مسار حقوؽ اإلنساف في الجزائر، سواًء بما يخّمفو اإلرىاب مف ضحايا واضطرابات أمنية، أو 

جراءاتمف انتياكات  بما ينجـ عف سياؽ مكافحتو وقوانيف تتعارض مع مبادئ حقوؽ  استثنائية وا 

اءات تؤدي إلى وقانوف مكافحة اإلرىاب مف إجر  ى غرار ما يرد في قانوف الطوارئاإلنساف، عم

، وتندرج ىذه الحالة ضمف ما ُيعرؼ بمعّوقات الممارسة، والتي تتضمف (1)المساس بحقوؽ اإلنساف

بسبب خضوعو لنظاـ  وامؿ موضوعية مسّمطة عمى المواطفما قد يعترض الحياة العامة مف ع

جتماعية البنية االاجتماعي يّتسـ باختالؿ ، أو بسبب وجود نظاـ (2)ستثنائية أو الطوارئالحالة اال

في ظّؿ نظاـ متسّمط، تنعدـ فيو الحرّيات والحقوؽ، ىذه األخيرة التي ال يمكف أف تتوّفر إاّل في ظّؿ 

ستأثر بيا بال ينظاـ رشيد، يتمتع فيو الحّكاـ بالشرعية الدستورية فال تنحصر السمطة بيد حاكـ 

ة، وسمطة قضائية مستقمة، ورأي عاـ رقيب وال حسيب، وال يمارسيا في إطار مؤسسات نيابية منتخب

ر، وصحافة حّرة ناقدة ، كما تشير التقارير إلى ضعؼ استقاللية القضاء في الجزائر، الذي (3)متبص 

قامة نظاـ ديمقراطي، حيث يعاني ىذا الجياز مف  يعتبر ضمانة ميمة لتكريس حقوؽ اإلنساف وا 

صدارىا لمعديد مف القرار  ، وفي نفس (4)ات التي تؤّثر عمى ىذه االستقالليةتدخّؿ السمطة التنفيذية، وا 

في مقابؿ إضعاؼ دور السمطات  إلى أف توسيع سمطات أجيزة الدولةىذا السياؽ، تجدر اإلشارة 

الرقابية في البالد العربية، بدًءا بالرقابة القضائية، ومرورا بالرقابة البرلمانية، وصوال إلى الرقابة 

ـّ إدخاؿ تعديالت عمى اإلعالمية والرأي العاـ، يعت بر حائال دوف تكريس حقوؽ اإلنساف، حيث يت

تمّس باستقالليا، وتمت العديد مف  والتي التشريعات المنظمة لمسمطة القضائية في الدوؿ العربية

                                                           
)1 - ( www.startimes.com 

نورة يحياوي، حماية حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي والقانوف الداخمي، دار ىومة، الطبعة الثالثة، الجزائر  -( 2)
 .38، ص2008

)3 - ( cdf-sy.org>content 
)4 - ( www.startimes.com 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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، كما (1)المحاكمات التي تفتقر إلى شروط العدالة واإلنصاؼ وفقا لممعايير المتعارؼ عمييا دوليا

لدوؿ العربية مف ضعؼ الرقابة البرلمانية، وضعؼ دور اإلعالـ كجياز رقابي، تعاني العديد مف ا

حيث تُفرُض عميو العديد مف القيود القانونية والتنظيمية، كما تمتمؾ سمطة الدولة في أغمب البمداف 

العربية وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة، وتفرض أنظمة لمراقبة الصحافة بدّقة، ويضاؼ إلى كؿ 

إضعاؼ مؤسسة المجتمع المدني، حيث تقّيد معظـ دوؿ المنطقة العربية حّؽ التنظيـ  المعّوقاتىذه 

 (2)الحزبي والنقابي، والحؽ في تكويف الجمعيات المستقمة.

نكار  يجب إو الوالوضع المترّدي لحقوؽ اإلنساف، فإنّ  وفي مقابؿ كؿ ىذه المعوقات

، 2016خاصة في ظؿ التعديؿ الدستوري لسنة  لتحسيف وترقية ىذه الحقوؽ،المساعي الحثيثة 

وؼ وتحسيس ظر  ي عدة مواد تتمحور حوؿ اإلنسافحيث استحدث المؤسس الدستوري الجزائر 

التي تمتـز بقواعد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، ومف بيف المواد  معيشية، في إطار سياسة الدولة

المتعمقة بكفالة  68إلطار، نجد المادة في ىذا ا 2016المستحدثة في التعديؿ الدستوري لسنة 

، (3)والمعنوية في الحفاظ عمييا ميمة، ومسؤولية األشخاص الطبيعيةالدولة لحؽ المواطف في بيئة س

ىي عالقة طردية، ذلؾ أف اإلنساف ال يستطيع العيش  لعالقة بيف حقوؽ اإلنساف والبيئةحيث أف ا

خالؿ تحّمؿ األشخاص الطبيعية والمعنوية لمسؤولياتيـ إال مف  في بيئة سميمة، وال يتأّتى ذلؾ إالّ 

 شاط االقتصادي وحقوؽ اإلنساففي الحفاظ عمى البيئة مف كؿ مظاىر التموث، كما أف جدلية النّ 

تعتبر موضوع الساعة عمى الصعيد الدولي، خاصة بظيور الشركات متعددة الجنسيات، وما يمثمو 
                                                           

)1 - ( www.mokarabat.com 
)2 - ( www.mokarabat.com 

 .515، ص2003الوطنية، بيت الحكمة، العراؽ  ىيميف تورار، ترجمة باسيؿ يوسؼ، تدويؿ الدساتير -
عمى ضوء القانوف  68: دراسة تحميمية لممادة 2016لوكاؿ مريـ، دسترة حؽ المواطف في بيئة سميمة في تعديؿ -(3)

، وأثره عمى 2016الدولي لحقوؽ اإلنساف، والنظاـ القانوني الجزائري، الممتقى الوطني حوؿ التعديؿ الدستوري لسنة 
 .02، ص2016قوانيف الجميورية، جامعة قسنطينة منظومة 

http://www.mokarabat.com/
http://www.mokarabat.com/
http://www.mokarabat.com/
http://www.mokarabat.com/
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ـّ ب(1)نشاطيا مف خطر عمى البيئة ذلؾ دسترة الحؽ في بيئة سميمة، وذلؾ كردٍّ إيجابي، خاصة ، لتت

خّوؼ مف بسبب الت ّؿ االحتجاجات الشعبية في الجنوب ضّد استغالؿ الغاز الّصخريفي ظ

، ونظرا لما لمدستور مف مكانة في (2)والثورة المائية في المنطقة االنعكاسات السمبية لذلؾ عمى البيئة

ة دستوريا، يساىـ في تحقيؽ أسمى مالنص عمى الحؽ في بيئة سميسّمـ النصوص القانونية، فإف 

ـّ استحداث ىيئة دستورية مستقمةفقد  ، وفي ىذا اإلطار(3)حماية قانونية ليا تتوّلى مياـ استشارية  ت

 2016، كما تضّمف التعديؿ الدستوري لسنة (4)ورقابية في مجاؿ حماية البيئة والتنمية المستدامة

ساء والرجاؿ في سوؽ قوؽ المرأة، وذلؾ مف خالؿ ترقية التناصؼ بيف النّ النص عمى ترقية ح

التشغيؿ، وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الييئات واإلدارات العمومية وعمى مستوى 

، إضافة إلى دسترة حّؽ األشخاص المعوز يف في المساعدة القضائية، والتشجيع عمى (5)المؤسسات

، وغيرىا مف التعديالت التي (6)وتسييؿ حصوؿ الفئات المحرومة عمى سكفانجاز المساكف 

 تضمنت إعطاء دفعٍة قوية لترقية حقوؽ اإلنساف.

 الفرع الثاني: إقرار الحريات العامة: تعبيد طريق الديمقراطية:

ارتفع تعتبر الحريات العامة معياًرا دقيقا لقياس الديمقراطية، فكّمما اّتسعت دائرة ىذه الحريات 

مؤشر الديمقراطية، أّما في الحالة العكسية، فإّف نظاـ الحكـ لف يخرج عف إطار الوصؼ 

مع اختالؼ في التعداد  اتير الجزائرية قد أقّرت الحرياتاالستبدادي، والمؤّكد ىو أف جميع الدس
                                                           

 .14لوكاؿ مريـ، نفس المرجع ، ص-(1)
، وأثره عمى منظومة 2016يوسؼ معمـ، دسترة الحّؽ في البيئة، الممتقى الوطني حوؿ التعديؿ الدستوري لسنة  -(2)

 .04، ص2016قوانيف الجميورية، جامعة قسنطينة 
 .05يوسؼ معمـ، نفس المرجع، ص -(3)
 .04يوسؼ معمـ، نفس المرجع، ص -(4)
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  36المادة  -(5)
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  67-57المواد  -(6)
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شحيحة في ىذا المجاؿ، بينما جاء دستور  1976-1963والضمانات، حيث كانت دساتير 

والضمانات الكفيمة بتجسيدىا واحتراميا، محدثا  ت التي تمتو( بالعديد مف الحرياتالتعديال)و  1989

بذلؾ نقمة نوعية في نظاـ الحكـ، الذي اقترب أكثر فأكثر مف النظاـ الديمقراطي، خاصة في ظؿ 

سة لبناء اقرار حرية اإلعالـ واعتماد نظاـ التعددية الحزبية، المذيف يعتبراف مف أبرز الحريات المؤس  

 فإننا سنركز دراستنا في ىذا اإلطار عمى ىاتيف النقطتيف.  صرح الديمقراطية، لذلؾ

 :ودور العولمة في إقرارىا : حرية اإلعالمالفقرة األولى

عايش السممي بيف السمطة والحرية، فال معنى لمسمطة بأنو التّ  ىناؾ تعريؼ يصؼ الدستور

وسيمة  اإلعالـتعتبر حرية ، و (1)ظؿ سمطة تؤمف بيذه الحرية إاّل في ظؿ الحرية، وال حرية إاّل في

د تعبير ّيدة في الحكومات الديكتاتورية، حيث تكوف مجرّ ، وتكوف ىذه الحرية مق(2)لمتعبير عف الرأي

يكوف  مات الديمقراطية فإف مجاؿ حرية اإلعالـعف إرادة السمطة الحاكمة وآرائيا، أّما في الحكو 

بداء فحرية التعبير، (3)مفتوحا دوف قيود لمدولة القانونية، وفي ىذا اإلطار  ـٌ الرأي ىي ركف مقو   وا 

تمعب الصحافة دورا ميًما وتحتؿ مكانة مرموقة في النظـ الديمقراطية المعاصرة، حيث أف الصحافة 

كسوف" مف سّده الحكـ، وكادت أف تمحؽ بو الرئيس كمنتوف، فيي تمعب نأسقطت الرئيس األمريكي "

ال تقتصر عمى  حرية التعبيرأف وىنا نشير إلى  ،رئيسيا في الرقابة عمى الحياة السياسية دورا

والجامعة، التي ال يمكنيا لعب دورىا العممي  بؿ تمتد إلى مجاؿ البحث العممي الصحافة فقط

                                                           
 .74زحؿ محمد األميف، مبدأ الشرعية، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  105محمد فييـ درويش، الشرعية الدولية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .  444أميف زيف الديف، المرجع السابؽ، صبالؿ  -(3)
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بداءوالتربوي إال إذا توفّرت لدييا الوسائؿ وعمى رأسيا حرية التعبير   حافةحرية الصّ ف ،(1)الرأي وا 

قامة نظاـ حكـ ديمقراطي، حيث تمعب الصحافة دورا في إلتؤسس  التي مف أىـ الحريات ىي

 (2).توعية الشعوب سياسيا، وتمارس رقابة فّعالة عمى أعماؿ الحكومة

لـ يكف ثّمة إذ تقييًدا لحرية اإلعالـ،  1989وقد عرفت الحقب الدستورية السابقة لدستور 

، بؿ إف وسائؿ أو عف إعالـ مستقؿّ  اآلراء المعارضة لمسمطةية إبداء مجاؿ لمحديث عف حر 

 اإلعالـ لـ تكف إاّل أداة بيد الجياز الحاكـ يسيرىا ويوظفيا كما يشاء.

وع ي، وشفييتية عمى إثر انييار االتحاد السو موجة التغيرات التي شيدىا العالـ، خاصّ  وفي ظؿّ 

لديمقراطية، فقد واكب المؤسس الدستوري وما رافقُو مف مطالب بإرساء أسس ا مفيوـ العولمة

تندرج ضمف قرار العديد مف الحريات التي كانت إالجزائري ىذه التحوالت، ويظير ذلؾ جميا في 

فتاح الديمقراطي في ومف أبرز مظاىر االنعمى غرار حرية اإلعالـ،  المجاؿ المحفوظ لمسمطة

اإلعالـ السابؽ لصدور يث أف قانوف طة عمى الصحافة، حإلغاء العقوبات المسمّ  مجاؿ الحريات

كاف يتضمف معاقبة كؿ مف يعارض المبادئ المفروضة مف طرؼ حزب جبية  1989دستور 

تغير جذريا  التحرير الوطني، وبذلؾ لـ تكف المعمومة تصؿ إلى المواطف بموضوعية، األمر الذي

وقد تضمنت ، (3)ـوالمتضمف قانوف اإلعال 1990أفريؿ  03الصادر في  90/07في ظؿ القانوف 

بشكؿ يتوافؽ مع ما تضمنتو دساتير الدوؿ  يا جممة مف الحقوؽ والحرياتدساتير الدوؿ العربية نظر 

غير أف ىذه المتقدمة ديمقراطيا، وىو أمر يسيؿ اكتشافو مف خالؿ قراءة بسيطة ليذه الدساتير، 

                                                           
خروع أحمد، دولة القانوف في العالـ العربي، بيف األسطورة والواقع، محاولة نظرية تحميمية لألسس القانونية  -(1)

 .87-86، ص، ص2004والسياسية لمدولة العربية اإلسالمية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .238الحوار، المرجع السابؽ، صكاوة الطالباني، لغة -(2)

)3(- Denidn iyahia, op.cit, P, P98-99.  
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مة ىي إّما معّطمة قانونا بفرض حالة الطوارئ مثال، أو ىي دساتير معط   الدساتير الديمقراطية

مما (1)التي تبقى مجّرد حبر عمى ورؽ ىذه النصوص شكميةلمحقوؽ والحريات فعميا، فالواقع يكشؼ 

يز بو الحكومة الديمقراطية عف الذي تتمأو سيادة القانوف  قد يصطدـ مع مبدأ الشرعية،

 (2).ئدامبيذه الالديمقراطية نفسيا تصبح مستبدة إذا لـ تتقّيد ب الحكومةف ،ستبداديةاإل

تعمؿ األجيزة  إذإف اإلعالـ ىو أحد أىـ وسائؿ االتصاؿ بالجماىير في العالـ المعاصر، 

اإلعالمية عمى تكويف الرأي العاـ في مختمؼ المواضيع والظروؼ واألوضاع والمشاكؿ التي تطرح 

ر ، حيث تعتب(3)واحي السياسية واالجتماعية والثقافيةمختمؼ النّ نفسيا في أذىاف العامة، وفي 

دوات الرئيسية التي يتـ استخداميا لتوظيؼ الرأي العاـ ألداء دور وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ مف األ

ؼ ضمف أكثر ثالث عوامؿ ساىمت في تصنّ  لذلؾؿ الديمقراطي، معيف في نطاؽ عممية التحوّ 

الديمقراطية خالؿ المرحمة المعاصرة، حيث كسرت الوسائؿ اإلعالمية المتطورة ؿ نحو عممية التحوّ 

 ،قابة عمى مواطنييااألسوار والحواجز التي كانت تقيميا الحكومات وأنظمة الحكـ بغرض الرّ 

عات أف يتواصموا فيما بينيـ، االجمو ياتيـ، وأصبح في وسع المواطنيف حكـ في أفكارىـ وتوجّ والتّ 

ع نشاء قطاإف ىو أ، والمؤكد (4)ؽ األوضاع في مجتمعاتيـ والمجتمعات األخرىويدركوا حقائ

يعد أمًرا ضروريا لتحقيؽ الديمقراطية، كما يعد عامال لتحقيؽ التنمية  صحافة حّر وتعّددي

ىي أىـ  ،إعالـ، وأف ىذه الحريةوجود لمديمقراطية مف دوف حرية  أّنو ال ، كما(5)االقتصادية

رات قياس الديمقراطية المعاصرة، وبالموازاة مع ذلؾ فإف الديمقراطية الحقيقية تمّثؿ ضمانة مؤش
                                                           

تغيير الحكومات بالقوة، دراسة في القانوف الدستوري والقانوف الدولي العاـ، عبد العزيز رمضاف عمي الخطابي،  -(1)
 .102، ص2013سكندرية دار الجامعة الجديدة، اال

 .75محمد األميف، مبدأ الشرعية، المرجع السابؽ، ص زحؿ -(2)
 .63-62، ص، ص2013عمي جروة، فضاء الديمقراطية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر -(3)
 .181، ص2010محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ والتحوؿ الديمقراطي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية  -(4)

)5(- Riadh Bouriche, regard sur la politique, IBID, P209.  



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

278 
 

التعددية التي ال تسمح بأكثر مف  صمبة لممارسة الحرية اإلعالمية، عمى عكس الديمقراطية الشكمية

 (1)اإلعالمية، وىو األمر الحاصؿ في الكثير مف الدوؿ العربية.

دت ة في بالد الديمقراطية الغربية، وقد أكاإلعالـ مف الحريات المستقرّ لقد أصبحت حرية 

وكفمت ليا ضمانات االستقالؿ، بؿ وأعطتيا مساعدات مادية في  قوانيف ىذه الدوؿ عمى ذلؾ

لثورة  2012الصادر في  في الجزائر مّيد قانوف اإلعالـاإلطار فقد  ذا، وفي ى(2)كاؿ مختمفةأش

الضوء األخضر لفتح قطاع  ، حيث أعطى ىذا القانوف(3)جديدة في مجاؿ اإلعالـ السمعي البصري

السمعي البصري أماـ األشخاص والييئات العمومية والمؤسسات أو الشركات التي تخضع لمقانوف 

سباب أل تكر مف طرؼ السمطة منذ االستقالؿالجزائري، وحّدد الكثير مف مفاىيـ ىذا النشاط المح

رات مختمفة تجاه ىذا اإل 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  50وقد دعمت وكرست المادة ،(4)ومبر 

حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية  إفعالـ، وذلؾ مف خالؿ نصيا عمى نحو فتح مجاؿ اإل

، األمر الذي (5)وال تقيد بأي شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية ،وعمى الشبكات اإلعالمية مضمونة

 عف طريؽ، مف خالؿ استدراؾ النقائص في كؿ مناسبة الديمقراطيةيوحي بالرغبة في إرساء قواعد 

 التعديالت الدستورية.

ويتمثؿ أىـ أثر مترّتب عمى إقرار حرية اإلعالـ في تنوير الرأي العاـ، خاصة إذا كانت ىذه 

وفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أف  الحرية مصحوبة بضمانات تكفؿ ممارسة الحرية اإلعالمية،

                                                           
 .11فضيؿ دليو، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .202، ص2014مولود ديداف، مباحث في القانوف الدستوري والنظـ السياسية، دار بمقيس، الجزائر  -(2)
سنة حميد بوشوشة، آفاؽ جديدة لحرية الصحافة وحرية التعبير، الممتقى الوطني حوؿ التعديؿ الدستوري ل -(3)

 .13، ص2016، وأثره عمى منظومة قوانيف الجميورية، جامعة قسنطينة 2016
 .14حميد بوشوشة، نفس المرجع، ص -(4)
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 50المادة  -(5)
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دور وسائؿ اإلعالـ في تكويف الرأي العاـ وتنويره وتشكيؿ اتجاىاتو يتوقؼ عمى طبيعة أنظمة 

الحكـ وحجـ الحريات التي تتمتع بيا، ففي الدوؿ المتقدمة مثال، تعتبر الصحافة المكتوبة مف أكثر 

 خالؿ ما تنشره مف مقاالت أو تعميقات وأخباروسائؿ اإلعالـ قدرة عمى تكويف الرأي العاـ مف 

، وىنا تبرز العالقة جمّية بيف (1)وتحقيقات، والتي كاف ليا فعال أثر بالغ في توجيو السياسة وتعديميا

ز السياسي تزامنا مع تزايد المطالبة المجاليف اإلعالمي والسياسي، حيث احتمت وسائؿ اإلعالـ الحيّ 

ر دور اإلعالـ خاصة في المجاؿ وفي سياؽ تحميؿ تطوّ  ،(2)الديمقراطيبتحقيؽ نظاـ الحكـ 

صؿ إلى أف السمطة الحاكمة في مختمؼ دوؿ العالـ قد فقدت ميزة ىامة كانت تتمتع بيا ن ،السياسي

ـ في إطالقيا، عمى مدى التاريخ وىي خاصية احتكار المعمومات السياسية واإلمساؾ بيا والتحكّ 

أىـ عناصر القوة، ومف وة وسيطرة القائميف عمى الحكـ، ذلؾ أف المعمومة مف وىو احتكار زاد مف ق

 ،لحاكـ مجاال لتوجيو مسار األحداثفإف احتكار المعمومة السياسية كاف يتيح لمجياز ا ناحية أخرى

دور اإلعالـ في المجاؿ  قد بمغو ، (3)يات الرأي العاـ بما يتماشى مع أىدافو ومصالحوورسـ توجّ 

طور التكنولوجي التّ  حّد تغيير األنظمة واإلطاحة باألجيزة الحاكمة، خاصة في ظؿّ  حالياالسياسي 

 ،عاتاجتماعي وقع مؤثر في التواصؿ بيف األفراد والجمقع التواصؿ االاالمذىؿ، فقد أصبح لمو 

لتصبح  ار وتوسيع المفاىيـ وتقريب الرؤى مؤثرة بذلؾ في أفعاؿ وتصرفات المسؤوليف،ونشر األخب

الىتماـ وسائؿ اإلعالـ بالقضايا ذات الطابع  الؾ الوظيفة اإلعالمية جزءا مف السياسة نظرً بذ

وتكويف الحقوؽ ورسـ معالـ النظاـ  ،نمية السياسيةالسياسي والديمقراطي، ومساىمتيا في التّ 

اّل بوجود إالسياسي المحمي، وبيذا يصبح واضحا أف الحياة السياسية في الدولة الحديثة ال تكتمؿ 

                                                           
 .63عمي جروة ، المرجع السابؽ، ص -(1)
 ..12فضيؿ دليو، حرية إعالـ ...، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .183-182محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
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وكانت مرجعا  ،ست لقياـ النظاـ العالمي الجديدإعالـ غزير وحوار قوي، وىي المميزات التي أسّ 

 (1)ألجيزة الحكـ والعولمة في العالقات بيف الدوؿ الحديثة.

االقتصادي دور كبير في تحقيؽ حرية اإلعالـ، فالصحافة ال  جانبوتجدر اإلشارة إلى أّنو لم

يد مف البرلمانات عكفت العد لذلؾ يتيا إذا لـ تكف لقمة عيشيا مف مبيعاتيا،يمكف ليا أف تحقؽ حر 

ضغط القوى االقتصادية عمييا،  خفيؼلت يف تقديـ مساعدات لوسائؿ اإلعالـة عمى تقنيالغرب

 (2)اؿ في تحقيؽ التنمية المستدامة.فرغ لدورىا كطرؼ فعّ ومساعدتيا عمى التّ 

دوؿ العربية ما يزاؿ خاضعا في معظـ الحاالت لإلدارة ويرى البعض أف قطاع اإلعالـ في ال

حيث تـّ سّف قوانيف ردعية ومكّممة لألفواه بالنسبة لإلعالـ الحر  في الجزائر، ىذا فضال الحكومية،

زاؿ سالحا في يد الدولة، إذ أنيا تحتكر المؤسسات اإلشيارية وكذا المطابع، اعف اإلشيار الذي م

الجرائد المستقمة اشترت المطابع، وليا مدخوليا اإلشياري المستقّؿ، إاّل وعمى الرغـ مف أف بعض 

أّف ليا قضايا في العدالة بالعشرات، سواء ضد مسيري ىذه الجرائد، أو ضد المراسميف عبر 

ـّ رَ بِ تُ الواليات، واعْ  ت الصحافة الحّرة "الحزب الوحيد" الذي كاف ضد انتخاب الرئيس بوتفميقة بعد ما ت

بمستوى التطور السياسي في البالد  ، ويربط البعض قمع حرية اإلعالـ(3)في العيدة األولىتأييده 

العربية، إذ أف األنظمة الحاكمة مازالت مسيطرة عمى النشاط السياسي، وبالنتيجة فيي أقؿ استعداًدا 

وفي ىذا  خمي عف السيطرة عمى وسائؿ اإلعالـ التي تعتبرىا جزًءا مف أجيزة السمطة السياسية،لمتّ 

سيعّرض  ،اإلطار تجدر اإلشارة إلى أف الوضع الدولي الجديد واالنفتاح اإلعالمي العالمي

                                                           
 .64-63عمي جروة، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .13فضيؿ دليو، حرية إعالـ ...، المرجع السابؽ، ص -(2)
الجزائر، مركز بومديف بوزيد، قوة الشارع في التغيير السياسي، محاولة في فيـ تعثر التجربة الديمقراطية في  -(3)

 .225، ص2007دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 
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، حيث أف (1)الحكومات العربية إلى مزيد مف الضغط لالتجاه نحو التخصيص في قطاع اإلعالـ

الوطنية إلعالـ واالتصاؿ فرضت واقعا جديدا، يتميز بإضعاؼ السيادة لالتكنولوجيات الحديثة 

قتصادي والسياسي المحمييف، فقد اال عالـ يمعب دورا مؤثرا في النظاميفاإلعالمية، وأصبح اإل

 -عمى اثر انييار االتحاد السوفييتي–فتحت وسائؿ اإلعالـ أعيف المواطنيف في أوروبا الشرقية 

دور عالـ كاف لوسائؿ اإل ، وكذلؾ(2)عمى نمط وأنظمة عيش غيرىـ ومقارنتيا مع واقعيـ المحمي

يكوف التطور العممي قد  بيذالينجـ عف ذلؾ ثورات الربيع العربي، و  في تعبئة شعوب الدوؿ العربية

البيئة المالئمة التساع نطاؽ دور الرأي العاـ في الحياة السياسية المعاصرة، وساىـ في تزايد  وّفر

بؿ تعداه إلى  ى إقميـ الدولةذا الدور قاصرا عمالمطالبة بإقامة أنظمة حكـ ديمقراطية، ولـ يعد ى

قميـ الدولة فحسب، إيؤثر سياسيا عمى نطاؽ ال الرأي العاـ أصبح تأثير عابر لمحدود القومية، ف

ّنما تعّدى ىذا الحدّ  ت ره تقنياليؤثر في أقاليـ مجاورة أو غير مجاورة، مستفيدا في ذلؾ بما توف   وا 

نتاج المعمومات تزيد مف نطاؽ نشر وا  كانات وطاقات ماإلعالـ واالتصاؿ المتطورة مف إ

 (3)السياسية.

وتجدر اإلشارة في األخير، إلى أنو ثّمة جممة مف العوائؽ التي تقؼ حاجزا أماـ تحقيؽ حرية 

ـ اإلعالـ خاصة في الدوؿ النامية، ولعّؿ مف أبرز ىذه المعّوقات، تقييد ىذه الحّرية باسـ عد

، فعمى الرغـ مف أف تجارب االنفتاح السياسي قد أتاحت (4)وأمنيا المساس بالمصالح العميا لمدولة

                                                           
 .273سييؿ حسيف الفتالوي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .15فضيؿ دليو، حرية إعالـ ...، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .183محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .14إعالـ ...، نفس المرجع، صفضيؿ دليو، حرية  -(4)
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ىذا ىامشا مف حرية التعبير في وسائؿ اإلعالـ، إال أف الدولة مازالت تحتكر القسـ األكبر مف 

 (1)قوانيف مقيدة ومعيقة لحريات الرأي والتعبير.مف خالؿ وضع  المجاؿ

 : إقرار التعددية الحزبية:ةالثاني قرةالف

، وتتجسد ىذه (2)ستقرار السياسيؽ االسياسية الوسيمة األنجع لتحقيالمشاركة التعتبر 

عنصرا ميما لتحقيؽ مبدأ التداوؿ التي تعتبر و  ،المشاركة مف خالؿ إقرار نظاـ التعددية الحزبية

، ويعتبر ذلؾ أحد أىـ 1989ور وقد اعتمدت الجزائر ىذا النظاـ في دست، (3)السمطةعمى 

التي  ،1988عبية في أعقاب أحداث أكتوبر أقّرىا النظاـ استجابة لممطالب الشّ التي  صالحاتاإل

قت مضمونو، حيث لـ يعد يقتصر عمى الجانب االقتصادي وعمّ  متواإلصالحي ودعّ  ست المساركرّ 

، حيث رفض فقط مف خالؿ التراجع عف النظاـ االشتراكي، بؿ إنو شمؿ كذلؾ المجاؿ السياسي

وطالب بحرية الرأي والتعبير وتقّبؿ اآلخر، وىو األمر الذي لف يتحقؽ في ظؿ  نغالؽاالالشعب 

نّ تنظيـ موحّ   (4).التعددية السياسية والحزبية ما في ظؿّ د محتكر لمسمطة، وا 

العديد مف اآلليات  إقرارواتجيت صوب  ،أعمنت الجزائر القطيعة مع الماضيلقد 

ثر األحداث إالديمقراطية، وعمى رأسيا اعتماد نظاـ التعددية الحزبية، وقد جاءت ىذه القطيعة عمى 

ىذه قد ساىمت و ، (5)1988وأحداث أكتوبر  1980مت في الربيع األمازيغي سنة الكبرى التي تمث

ؿ السياسي في الجزائر وترسيخ اإلدراؾ بضرورة االنتقاؿ إلى بشكؿ كبير في بمورة التحوّ  األخيرة

حتقاف السياسي الذي عرفتو مقضاء عمى االلنظاـ التعددية الحزبية، عمى اعتبار أف ذلؾ ىو الحؿ 

                                                           
 .314أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .259عبد الرحماف خميفة، مناؿ أبو زيد، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .32سعاد بف سرية، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .47، المرجع السابؽ، ص1989سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي ... دستور  -(4)

)5(- Chabane BenaKazouh, op.cit, P353.  
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سة لقاعدة يعّد الوثيقة السياسية المؤس   1989دستور  ، بذلؾ فإف(1)قبؿ وبعد أحداث أكتوبر دولةال

نفتاح وحريات ودستور دولة ىذه الوثيقة بأنيا دستور ا تْ فَ صِ الجزائر، وقد وُ التعددية الحزبية في 

دة لمممارسة الحزبية في شريعية المحد  صوص التّ النّ ، وتتمثؿ (2)قانوف تعتمد النظاـ الديمقراطي

المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي،  89جويمية  5الصادر في  89/11الجزائر في القانوف 

المتعمؽ باألحزاب السياسية، ثـ القانوف  1997مارس  6الصادر في  97/09ف العضوي ثـ القانو 

المتعمؽ باألحزاب السياسية، وقد صدر ىذا األخير 2012جانفي 12المؤرخ في  12/04العضوي 

، وذلؾ بغية تدعيـ 2011ريؿ التي أعمف عنيا رئيس الجميورية في أف اإلصالحاتفي سياؽ جممة 

 (3)خفيؼ مف إجراءات تأسيسيا.األحزاب السياسية، والتّ نشاء حرية إ

 ي تختمؼ في تبريرىا لتبن  و بالعودة إلى الحديث عف نظاـ الحزب الواحد فإف الدوؿ العربية 

نظاـ ، حيث يستند بعضيا إلى الرغبة في الحفاظ عمى الوحدة الوطنية، عمى اعتبار أف تعّدد ىذا ال

ب جتصادية يبمية، ويضيؼ البعض اآلخر أف جيود التنمية اإلقامات القاألحزاب ييّدد باالنقس

، غير (4)بتفريؽ الجيود في صورة أحزاب سمحيٌ تعبئتيا جميعا مف أجؿ مصمحة الدولة، ومف ثـّ ال 

والحرية، ذلؾ أف فرضت عمى الدوؿ ضرورة األخذ بالتعددية  حوالت الدوليةوالتّ  أف المطالب الداخمية

وىو نظاـ يتنافى ويتعارض مع وجود الديمقراطية، كما أف  ،وليد الديكتاتوريةنظاـ الحزب الواحد ىو 

مف أىـ خصائص ىذا النظاـ، إذ يسيطر  اإلنكارلمبدأ الفصؿ بيف السمطات، ويعتبر ىذا  إنكارٌ فيو 

                                                           
 .399بوكرا ادريس، المبادئ العامة لمقانوف ...، المرجع السابؽ، ص -(1)
 . 107ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص -(2)

- Khalfa Mameri, Les constitutions Algériennes, Histoire, Teste, Réflexion, Edition 
Thala, Algérie 2008, P186.  
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مف المعمـو و ، (1)وغير الرسمية داخؿ الدولة سميةالحزب الواحد عمى جميع المؤسسات والييئات الر 

ِمو الشعب حسب قدرتو أف  ّنما ىي حؽ  ُيِحص  الديمقراطية ليست منحة ُتعَطى مف قبؿ الحكومة، وا 

د ىذه المشاركة مف وتتجسّ ، (2)وقدرتو عمى تغيير واقع األحداث عمى المشاركة في الحياة السياسية

والسمطة تقتضي الديمقراطية المعاصرة وجود وسيط بيف الشعب حيث  نتخاب واألحزاب،خالؿ اال

وقد أخذت األنظمة السياسية في الدوؿ العربية تتجو  ،(3)ويتمثؿ ىذا الوسيط في األحزاب السياسية

سياسية داخمية، وعمى رأسيا إقرار التعددية الحزبية، وذلؾ نظرا لرغبتيا في  إصالحاتنحو اعتماد 

سمة العصر وحقيقة  ، حيث أصبحت األحزاب السياسية(4)تحسيف صورتيا أماـ قادة النظاـ العالمي

كبرى عمى المستوى السياسي العالمي، وىي نتيجة صراع اإلنساف مف أجؿ تحصيؿ حقوقو وحرياتو 

األساسية، فقد ثبت أف الصوت الواحد والرأي الواحد ىو ظاىرة لصيقة بالديكتاتورية، وأف تأجيؿ 

ى إلى الفشؿ عمى كؿ كالتنمية أدّ  ىىتماـ نحو أىداؼ أخر د وتوجيو االالتعبير السياسي المتعدّ 

 تياتضع لبنناء صرح الديمقراطية، أف ، لذلؾ فإنو أصبح لزاما عمى الدوؿ الراغبة في ب(5)المستويات

خاصة منيا األخذ بمبدأ التعددية الحزبية، فغياب  ،مة في إقرار الحريات بصفة عامةاألولى المتمثّ 

يعّد  ا مستحيال، وعمى العكس مف ذلؾ فإف وجودىاأمر األحزاب يجعؿ مف ىدؼ تحقيؽ الديمقراطية 

شاط في الحياة السياسية والبرلمانية، ويسمح بتحديد مسؤولية الحكومة عف مف أىـ عوامؿ النّ 

، (6)السياسة العامة المتّبعة مف طرفيا، كما أف وجود أحزاب معاِرضة يحوؿ دوف استبداد الحكومة

                                                           
 .191حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .89كاوة الطالباني، لغة الحوار السياسي، المرجع السابؽ، ص-(2)
نظاـ األحزاب السياسية والتجربة الجزائرية في التعددية الحزبية، رسالة دكتوراه، بف شعباف ، محمد الصالح -(3)

 .91، ص2014-2013جامعة قسنطينة 
 .192حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .304بف حمودة ليمى، المرجع السابؽ، ص -(5)
 .101، ص2009العربية، القاىرة ابراىيـ عبد اهلل ابراىيـ حسيف، المعارضة السياسية، دار النيضة  -(6)
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ترغب في إقامة نظاـ حكـ ديمقراطي، فإنيا قد أّسست  ولّما كانت السمطة السياسية في الجزائر

 لذلؾ مف خالؿ اعتماد نظاـ التعددية الحزبية، والذي يعني "الحرية الحزبية" أي أف ُيعطى ألي  

عبير عف نفسو ومخاطبة الرأي العاـ مباشرة، ليتـ مف خالؿ في التّ  الحؽّ  -ولو بشروط–تجّمع 

لسياسي مف أجؿ الوصوؿ التي تسمح بسيادة مفيوـ التنافس ار طُ ؿ إلى أحسف األُ الحزب التوصّ 

 (1)أو المشاركة فييا. إلى السمطة

 ،لى تدارؾ سمبيات المرحمة السابقةإّنما ييدؼ إ نتقاؿ مف مرحمة إلى أخرىو أف االى والمؤكد

الجزائر القائـ في ض نظاـ الحزب الواحد قد تعرّ ة الحقة، فأو تجاوزىا في مرحم ومحاولة معالجتيا

حيث أف رئيس  ،ألنو نظاـ ينتج عنو توحيد السمطة وتركيزىا ،منذ االستقالؿ إلى انتقادات كثيرة

ويسيطر  ويتولى قيادة الحكومة ،يورية يجمع بيف منصب رئيس الدولة واألميف العاـ لمحزبالجم

ي قالب نظاـ فسيصّب في النياية  الواحد، كؿ ذلؾ عمى السمطة التشريعية مف خالؿ قيادتو لمحزب

 أف احتكار الحكـ مف طرؼ حزب واحدبفعؿ توحيد السمطات ودمجيا، كما  ستبدادأقرب إلى اال

الحوار ضعيفا في الحزب يكوف  حيثنحراؼ، إلى اال مةٍ ب عنو ارتكاب أخطاء سياسية موصِ يترتّ 

 (2)ة اليـر الحزبي.أف أغمب األفكار والقرارات تأتي مف قمّ  إذ الواحد

ا بالنسبة وخارجية، فأمّ  ة في الجزائر نتيجة أسباب داخميةحوؿ نحو التعددية الحزبيالتّ  لقد كاف

طيف والمسيريف في إفالس القطاع ؿ أساسا في مساىمة بعض المخط  يا تتمثّ فإنّ  ،لألسباب الداخمية

عالف الفش ، وعمميـ عمى تضخيـ مخاطر األزمةالعاـ  ؿ فيالمتمث   ؿ، لموصوؿ إلى القبوؿ بالبديؿوا 

، كما أف احتكار حزب جبية (3)التي تعتبر مف أىـ عوامؿ الميبرالية السياسية ،الميبرالية االقتصادية

ة، المجمس الشعبي الوطني، التحرير الوطني لكؿ مؤسسات الدولة )ِرئاسة الجميورية، الحكوم
                                                           

 .304بف حمودة ليمى، المرجع السابؽ، ص -(1)
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ى إلى زب، وأدّ تحادات( قد وّلد أزمة غياب الديمقراطية داخؿ الح، الوالية، النقابات، االالبمديات

رعية والشّ  ، إضافة إلى أزمة المشاركة(1)وشخصياتو تياراتوظيور نزاعات ورؤى متباينة بيف 

وسوء التسيير والتبذير واستغالؿ  شتراكييج االة الحزبية وفشؿ النّ وسمبيات األحادي ،السياسية

تحاد حوؿ تزعزع مكانة اال باألسباب الخارجية فإنيا تتمحور بدرجة أولى يتعمؽ ماا فيالنفوذ، أمّ 

إضافة إلى موجة المّد الديمقراطي التي شيدتيا دوؿ  ،وبداية انييار المعسكر الشيوعي السوفيتي

وتزايد  1986انخفاض أسعار البتروؿ سنة  ة كمصر وتونس ولبناف، زد عمى ذلؾالمنطقة العربي

المجتمع الجزائري لـ تتـ بشكؿ  رات الميمة التي عرفيافإف التغيّ  وبذلؾ ،(2)المديونية الخارجية

اخمية التي عمى القرارات الدّ  أّثرت مؤثرات خارجية مباشرةعمى ا كرّد فعؿ تمقائي، بؿ إنيا تّمت إمّ 

اخمية لقرارات السياسية الدّ ى امعقتصادية والثقافية، أو كرّد فعؿ واال مختمؼ البنى السياسية تمّس 

 (3.)ة واقتصاديةالتي يصدرىا الحكاـ تحت ضغوط أزمات سياسي

 ،الجتماعية والثقافية واالقتصاديةمجموعة مف العوامؿ الداخمية السياسية وا تضافرتلقد  

ضغوطا وتأثيرات دفعت الجياز الحاكـ إلى إقرار العديد مف  مةً مشك   ،إقميمية ودولية وعوامؿ خارجية

بية، وكاف عمى الدستورية والسياسية تجاوبا مع ىذه المتغيرات الدولية والمطالب الشع اإلصالحات

رات ثفاعؿ بيف المؤ التّ  إنكاروالواقع أنو ال يمكف ، (4)اعتماد التعددية الحزبية رأس ىذه اإلصالحات

التي أصبحت سببا مباشرا في إقرار  ،اىنةالتحوالت الدولية الرّ  ة في ظؿّ الخارجية والداخمية، خاصّ 

مسايرة لموجة التحوؿ  ى المجاالت، سواء كاف ذلؾ طوًعاتّ وفي شاإلصالحات العديد مف 

الديمقراطي التي يشيدىا العالـ بأسره، أو قسًرا بفعؿ الضغوط الخارجية، خاصة منيا ضغوط 
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والعديد مف  أوروبا الشرقية يا بمدافحوالت السياسية التي عرفتقد كاف لمتّ فالمؤسسات المالية الدولية، 

نتقاؿ مف نظاـ الحزب الواحد إلى االنفتاح السياسي والتعددية الالتي عرفت ا–بمداف العالـ الثالث

، حيث أصبحت (1)ر مباشر عمى المنظومة السياسية في الجزائر ومنيا النظاـ الحزبيأثّ  -الحزبية

إلسراع وتمارس ضغوطا ل ؿ مصدر تأثيرالحكومية تمث  ويؿ الدولية والمنظمات غير مؤسسات التم

مثؿ  ،مف خالؿ تقديـ حوافز لمدوؿ التي تدعـ التحوؿ الديمقراطي ،السياسي اإلصالحفي عممية 

 (2)تقديـ المساعدات المالية والتسييالت التجارية.

االتحاد  عمى اثر انييار حدة األمريكية في المجتمع الدوليكما أف بروز ثقؿ الواليات المت

 ،ألوروبي، ومناداتيا بالديمقراطيةتحاد اة دوؿ االخاصّ  تي، ومساندة الدوؿ األوروبية لياالسوفيي

ة الدوؿ العربية منيا، وتطالبيا بإدخاؿ خاصّ  ي الشؤوف الداخمية لمعالـ الثالثجعميا تتدّخؿ ف

ة خاصّ  حرياتوال تعديالت وتغييرات عمى أنظمة الحكـ السائدة فييا، وتمزميا بإقرار الحقوؽ

السياسية منيا، ويندرج ىذا في إطار المطالبة بالقياـ بإصالحات سياسية، وىو األمر الذي كاف لو 

انعكاس كبير عمى دور مختمؼ التيارات السياسية واالجتماعية داخؿ البالد العربية، إذ صاحب تمؾ 

 (3)اب المعارضة.الدعوات األمريكية واألوروبية ظيور الحركات السياسية وتقوية أحز 

خمي عمى نظاـ مقترنة بالتّ  -في ظؿ التغيرات السياسية الدولية–لقد أصبحت الديمقراطية 

وسعيا منيا إلقامة نظاـ ديمقراطي تماشيا مع المستجدات –، وفي ىذا اإلطار (4)الحزب الواحد

ف كاف نابًعا –خيار إلى أف ىذا ال ونشير ىنا ،فقد اعتمدت الجزائر نظاـ التعددية الحزبية -الدولية وا 

جعؿ  ،فإف اتجاه العالـ نحو اقتصاد السوؽ -مف رغبة في التغيير استجابة لممطالبة الشعبية
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، مثؿ اشتراط الدولية قتصاديةالاروط التي تممييا القوى السياسة الداخمية الجزائرية تتأثر بالشّ 

سياسية داخمية لكي تتحصؿ عمى قد الدولي عمى العديد مف البمداف إجراء تغييرات صندوؽ النّ 

تكوف العوامؿ الخارجية قد أثرت بفعالية في رسـ الخيارات السياسية لمدولة، وقد  ، وبيذا(1)إعانات

بحقوؽ وىي منظمة غير حكومية تيتـ -، Freedom houseنشرت منظمة "فريدوـ ىاوس" 

فإنو ال بد ليا  ،طية انتخابيةيمقراأنو حتى توصؼ دولة ما أنيا دولة د تقاريرىا إحدىفي  -اإلنساف

ـ انتخابات وأف يكوف االقتراع عاما وسريا، وأف تنظّ  ،أف تتوفر عمى نظاـ تعددية حزبية تنافسي

خاصة  ؽ في الجزائروىو األمر المحقّ  ،(2)دورية بعيدا عف عمميات الغش التي تشّوه إرادة الشعب

 .1989منذ دستور 

أنيا جاءت بمبادرة  ،التعددية السياسية في الجزائر حونتقاؿ نغير أنو يعاب عمى عممية اال

لتحقيؽ أىداؼ تخدـ سياستيا القائمة، وتمارس ىذه التعددية  مف طرؼ األنظمة السياسية الحاكمة

، كما (3)ضمف الحدود المرسومة ليا، لذلؾ كانت التعددية الحزبية في الدوؿ العربية تعددية شكمية

 89/11بعدـ الوضوح، حيث جاء القانوف  -تيا األولىااية في بدخاص-اّتسمت أف التجربة التعددية

مف خالؿ إقراره لمصطمح "الجمعية السياسية" بدؿ الحزب السياسي،  مترّددا إزاء الظاىرة الحزبية

ؿ دور األحزاب ينحصر عددية، وجعيؽ مجاؿ التّ يويرى البعض أف ذلؾ يجد تفسيره في محاولة تض

واستبعاد قياـ أحزاب قوية ما دامت ستبقى في شكؿ جمعيات  ،الةلفعّ دوف المشاركة ا في المعارضة

حوؿ نحو التعددية يجب أف تبدأ بجمعيات سياسية، ثـ سياسية، كما يرى البعض أف عممية التّ 

تتطور فيما بعد إلى أحزاب، نظرا الفتراض عدـ قياـ أحزاب مؤىمة وقادرة عمى خوض معركة 
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الجمعيات ذات الطابع السياسي إلى "الحزب السياسي" في ظؿ ، وقد تغيرت تسمية (1)المنافسة

 .12/04و 97/09القانوف 

في تستعمؿ  ، والتيالمعارضة الحديث عف التعددية الحزبية يقودنا إلى الحديث عف إف

ال يكوف بيف  ناوب عمى السمطةفإف التّ  وعميو ،الديمقراطيات الغربية في خدمة األجيزة المؤسساتية

ا بؿ يرتكز عمى قبوؿ السمطة الحاكمة بوجود مف ينازعيا ويعارضيا، أمّ  ،ناقضةقوى سياسة مت

ناوب عمى السمطة في الجزائر فيعني تعاقب سياسات متباينة ومتناقضة، األمر الذي شكؿ خطرا التّ 

كما أّف األحزاب السياسية خاصة المعارضة، تظير وتختفي ،(2)عمى الوحدة الوطنية واستمرار الدولة

فإنو مف الضروري  لذلؾ ،(3)انتخابات تشريعية أو رئاسية إجراءبسرعة، وال يكوف ذلؾ إال بمناسبة 

حتى َتمارس دورىا الفّعاؿ في الرقابة عمى السمطة، وفي  تعمؿ األحزاب عمى تنظيـ المعارضةأف 

د كشؼ األخطاء والعيوب، بؿ رضة( البد أاّل يقتصر عمى مجرّ ىذا اإلطار فإف عمميا )المعا

، (4)المطموب منيا ىو تقديـ الحموؿ واالقتراحات مف خالؿ برامج متكاممة يمكف تجسيدىا عمميا

والتي تضمنت تعزيز مكانة المعارضة  ،2016لتعديالت التي جاء بيا دستور خاصة في ظؿ ا

وخالفا لمدساتير  أنوحيث ، فعمى األحزاب الممثمة في البرلماف أف تستغؿ ىذا الوضع ،البرلمانية

وذلؾ ، 2016فقد تمت دسترة حقوؽ المجموعات البرلمانية المعارضة ألوؿ مرة في تعديؿ  ،السابقة

ى ذلؾ خاصة في نص المادة تجمّ  ، و قدتماشيا مع التطورات التي شيدتيا أغمب الدوؿ الديمقراطية
                                                           

 .  113-112ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
البعد التمثيمي لمجمس األمة ودوره في االستقرار المؤسساتي، رسالة دكتوراه، جامعة محمد عمراف بوليفة، -(2)

 .74-73، ص، ص2015-2014قسنطينة، 
)3(- Ahmed Essoussi, op. cit, P67.        

 .90بف شعباف محمد الصالح، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .06-05خالؼ فاتح، المرجع السابؽ، ص،  ص-(4)
 .18عمار عباس، سيد عمي بف عومر، المرجع السابؽ، ص-  
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الذي يستخمص منو أف الدستور قد منح لممعارضة جممة مف الحقوؽ التي تمكنيا مف القياـ  ،114

، غير أف ىذا التعديؿ الميـ يحتاج إلى تدعيمو (4)اؿ في العمؿ البرلماني و الحياة السياسيةبدور فعّ 

قد عززت دور المعارضة بخطوات أخرى، خاصة إذا عممنا أف بعض التجارب الدستورية 

عمى غرار الدستور التونسي  لجاف التحقيؽترؤس مف خالؿ منحيا حؽ تكويف و وذلؾ  ،البرلمانية

المعارضة مف بعض  قد مّكف 2016دستور نشير إلى  ، و في ىذا اإلطار(1)2014لسنة 

حرية ، مثؿ التي تسمح ليا بالمشاركة الفعمية في األشغاؿ البرلمانية و في الحياة السياسيةالحقوق

و تخصيص كؿ غرفة  ،و المشاركة الفعمية في مراقبة عمؿ الحكومة و التعبير و االجتماعالرأي 

مف غرفتي البرلماف جمسة شيرية لمناقشة جدوؿ أعماؿ تقدمو مجموعة أو مجموعات برلمانية 

 30أو  نائبا مف المجمس الشعبي الوطني 50يتمثؿ في تمكيف  ، إضافة إلى حؽ ميـ(2)معارضة

 مف ف المعارضةلية تمكّ آألمة مف حؽ إخطار المجمس الدستوري، و ىي عضوا مف مجمس ا

الفة القوانيف والتنظيمات و المعاىدات التي ترى أنيا مخ فيماـ المجمس الدستوري أالطعف 

كفميا ليا الدستور في العديد مف  وف المعارضة قد حظيت بمكانة أرقىتك بيذا، و (3)رلمدستو 

 (4) .قابير الجوانب ذات الصمة بممارستيا لمنشاط السياسي و ال

تجربة  رت إلى تعثّ أدّ  ى أف ىناؾ العديد مف العوائؽ التيتجدر اإلشارة في األخير إلو 

سيطرة منطؽ عمى رأسيا و  ،الجزائر زبية بصفة خاصة فيالحو  ،مةالتعددية السياسية بصفة عا

عف  ؿعي، وغياب المجتمع المدني المستقالثقافة األحادية المغمقة عمى العقؿ السياسي المجتم

                                                           
 .07المرجع السابؽ، صخالؼ فاتح، ،  -(1)
 .21-20صالمرجع السابؽ، ص، عمار عباس، سيد عمي بف عومر، -(2)
 .21نفس المرجع، ص، صعمار عباس، سيد عمي بف عومر، -(3)
   .06مالوي إبراىيـ، سعايدية حورية، المرجع السابؽ، ص -(4)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

291 
 

ومركزية اتخاذ القرار وغياب الديمقراطية وتيميش ذوي الكفاءات  ، كما أف احتكار السمطة(1)النظاـ

اؿ العمّ  نمية، األمر الذي كاف لو تأثير سمبي مباشر عمىت إلى تعطيؿ عجمة التّ كّميا عوامؿ أدّ 

عاد ىذه ا أدى إلى ابتد، حيث انخفض مستوى المعيشة، ممّ و والفالحيف والفئة ذات الدخؿ المحد

-كما أنو مف الواجب االعتراؼ،(2)كانت بمثابة قاعدتو الشعبية بعدما الفئات تدريجيا عف الحزب

ف ذلؾ فإ ، أضؼ إلى(3)الحزب ىي عادة صورة زعيـ أف صورة الحزب -وفقا لما أثبتتو الّتجارب

ومف بينيا حؽ  ،تضمف وضع قيود جديدة عمى عدد مف الحريات 1996التعديؿ الدستوري لسنة 

األحزاب السياسية وممارسة الحريات بواسطتيا، األمر الذي أّدى إلى التساؤؿ عّما إذا كانت  إنشاء

ظاىرىا  ،يمقراطيةيا تعمؿ عمى إيجاد واجية دأـ أنّ  ،فعال ترسيخ الممارسة الديمقراطيةالسمطة تريد 

 (4).وحقيقتيا أحادية تعّددي

، تمعب فيو المعارضة دورا نظاـ تعددي إقرارإف تحقيؽ الديمقراطية ال يتأّتى إال مف خالؿ 

غير أف المالحظ ىو أف  التيا وتكوينيا السياسي ووعييا ونقدىا البّناء،مف خالؿ مؤىّ  فّعاال

زعة، وغياب الطابع الديمقراطي عنيا يعكس نقصا المعارضة في الدوؿ العربية ليست ديمقراطية النّ 

نظاـ في تكوينيا السياسي، األمر الذي يتيح الفرصة أماـ النظـ الحاكمة لتشديد قبضتيا، لذلؾ فإف 

إلى مخاطر جّر ا يمشابية لو، ممّ ىو نظاـ يسعى دائما إلى أف تكوف المعارضة  احتكار السمطة

الحروب األىمية التي قد تؤدي إلى تدمير البالد، بدال مف التنمية ومواجية التحديات الداخمية 

ونمو تنظيماتيا في أغمب الدوؿ  مف اشتداد قوة المعارضة الحزبية وعمى الرغـ ،(5)وتحديات العولمة

                                                           
 .543-542عمي قريشي، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .92مزياني فريدة، المرجع السابؽ، ص -(2)

)3(- Henri Gunsbery, une démocratie en trompe-œil, L’harmattan, Paris 2007, P64.      
 .  110ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .222محمد عمي حوات، المرجع السابؽ، ص -(5)
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وتمّر بحّؿ المجالس النيابية  ،أنيا تصطدـ دائما بعقبات متعددة تبدأ بتزوير االنتخابات العربية، إالّ 

حزاب الجزائرية كما تعاني األ، (1)مصادرة حؽ األحزاب في العمؿ السياسيوتنتيي ب ،ربدوف مبرّ 

 وليس مف خالؿ ،بموجب القوانيف المؤسسة لمتعدديةتتمثؿ في كونيا قد تأسست  مف مشكمة أساسية

مثميا مثؿ معظـ األحزاب في –فإنيا تعاني  ماعي تسعى لتحقيقو، ومف جية أخرىمشروع اجت

أىميا الفشؿ في ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخؿ  ،مف مشكالت داخمية -المنطقة العربية

واالحتكار  الجزائر بسيادة النزعة السمطوية وبيف أعضائيا، حيث تتميز الحياة الحزبية فيصفوفيا 

 (2).ى إلى حدوث انقسامات داخؿ األحزابخصي، األمر الذي أدّ الش

كما تعتبر العوامؿ الخارجية، اإلقميمية أو الدولية مف أىـ عوائؽ التعددية السياسية في 

الجزائر، حيث أف الحركة اإلسالمية في الجزائر وغيرىا تمثؿ بالنسبة لمغرب خطرا ييّدد مصالحة 

ىو العدو الجديد بعد انييار االتحاد السوفيتي، وقد  اإلسالـيعتبر العالـ الغربي أف  إذ، ستراتيجيةاال

إلى الحكـ إلى إثارة  اإلسالمّييفبوادر صعود ى تطور األحداث السياسية في الجزائر، وظيور أدّ 

الذي اعتبر ذلؾ خطرا ييدد مصالحو وتطّمعاتو، فتزايد عمى إثر ذلؾ التدّخؿ  ،مخاوؼ الغرب

  (3)بي في الشؤوف الداخمية لمجزائر.الغر 

                                                           
 .208-207حاـز صباح حميد، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .158أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .545-544ص، ص عمي قريشي، المرجع السابؽ، -(3)
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 الثاني: معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر وسبل معالجتيا: الفصل

مف موضعو الحالي إلى  نتقاؿ بنظاـ سياسي ماى أنو "االعم استقر مفيوـ التحّوؿ الديمقراطي

عادة ما تكوف نتاًجا لتفاعؿ  وىذه العممية ،ب إلى النموذج الديمقراطييكوف أقر  موضٍع جديد

الّتوجو  ياسي، ويتضمف الّتحوؿ الديمقراطيالعوامؿ الداخمية والخارجية المحيطة ببيئة النظاـ الس

نحو األخذ ببعض القيـ كالعدالة والمساواة والحرية السياسية، وىو في جوىره عممية تغييٍر لمواقع 

 (1)."وظيفيالمّنظاـ السياسي فكريا ومؤسسيا و  القائـ وتطويرٍ 

طار تفاعميا إستجابة لمقتضيات العولمة في ممت الجزائر عمى تحقيؽ نوع مف االقد عو 

ساسا عمى تحقيؽ تحوؿ أػة خاصة في جوانبيا السياسية المنصبّ  ،الظاىرة ىذه اإليجابي مع

، لّتسمطاستبداد و سـ بالديمقراطية و نبذ االالجديد المتّ  يكفؿ ليا التأقمـ مع المحيط الدولي ،ديمقراطي

 في وسع الدوؿ اجتيازه بكؿ أماف لمرسوّ  ،ليس دائما مسمكا سيال غير أّف سبيؿ التحوؿ الديمقراطي

 ،ىناؾ العديد مف العثرات التي تقؼ حائال دوف تحقيؽ ىذا المسعى فّ أحيث  ،الديمقراطية في برّ 

مثؿ تجاوز مبدأ الشرعية  ،قات ناتجة عف سوء تطبيؽ المبادئ الديمقراطيةىي في مجمميا معوّ و 

تخرج  ال ة السياسية لمدولة و غيرىا مف الحواجز التيدار استبعاد المشاركة الشعبية في تحقيؽ اإلو 

و في دوؿ الوطف العربي و الدوؿ النامية  ،عف اإلطار العاـ ألزمة التحوؿ الديمقراطي بصفة عامة

 أو مف الناحية اإلقميمية لمجزائر. ،يا األقرب مف ناحية التنميةعمى اعتبار أنّ  ،بصفة خاصة

خاصة في المراحؿ السابقة لمتعديالت  ،ويضاؼ إلى ىذه العوائؽ تدخؿ الجيش في الحياة السياسية

 تجاوزوما كاف لذلؾ مف دور في تحويؿ االىتماـ نحو  ،وبروز ظاىرة اإلرىاب ،الدستورية األخيرة

 .ةيالديمقراطنشغاؿ عف تجسيد دعائـ واال ،ىذه العوائؽ

                                                           
 .134محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع السابؽ، ص -(1)
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فإف الدولة ممزمة برفع التحدي مف أجؿ إصالح النظاـ  ،وفي مواجية كؿ ىذه العوائؽ

والعمؿ عمى  ،وذلؾ مف خالؿ معالجة المشاكؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذا المسعى ،الديمقراطي

 إرساء قواعد الديمقراطية الحتواء مخاطر العولمة.

 :معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر :المبحث األول

مف الضروري التأكيد عمى أنو ليس في الوسع تناوؿ معوقات التحوؿ الديمقراطي في الجزائر 

خاصة تمؾ التي تشترؾ معيا في التصنيؼ مف حيث التنمية أو مف  ،بمعزؿ عف غيرىا مف الدوؿ

ة فإنو ثمّ  ،في مقابؿ ذلؾو  ،ديمقراطيالعاـ ألزمة التحوؿ ال ذلؾ في اإلطار جر دوين ،حيث الموقع

والمقصود  ،ؿ ميزة خاصة أو تجربة منفردة تنفرد بيا دولة ما عف غيرىاجممة مف العوائؽ التي تمثّ 

بروز ظاىرة اإلرىاب و  ،في ىذا اإلطار خاصة ىو التركيز عمى مساىمة سيطرة المؤسسة العسكرية

 في تعطيؿ المسار الديمقراطي في الجزائر.

 :اإلطار العام ألزمة التحول الديمقراطي :األول المطمب

خاصة –ة التحوؿ الديمقراطي في العالـسقاط المظاىر العامة ألزمىو إ المقصود باإلطار العاـ

 ،حيث أف ىناؾ العديد مف األوجو التي تشترؾ فييا الكثير مف الدوؿ ،الجزائر عمى-العربيالوطف 

لتقع بذلؾ ىذه الدوؿ في إشكالية الموازنة  ،والتي شكمت عائقا حقيقيا دوف تحقيؽ التحوؿ الديمقراطي

المعيقة العوامؿ بيف و  ،التي تقتضي إرساء قواعد نظاـ الحكـ الديمقراطي ،بيف مستمزمات العولمة

 لتحقيؽ ذلؾ.
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 :أزمة الثقافة الديمقراطية :الفرع األول

فرزتيا أ ،قراطي في المنطقة العربية أبعادا ومظاىر خاصةالديمتكتسي أزمة التحوؿ 

المعطيات الموضوعية في الواقع العربي مف جية، والممارسات السياسية ألنظمة الحكـ العربية مف 

ظـ التعددية، ظـ التسمطية إلى النّ نتقاؿ مف النّ كاف التحوؿ الديمقراطي يقتضي اال فإذا، (1)ثانيةجية 

، وعمى ختيار الشعبيكوـ قائمة عمى قدر مف الحرية واالالمحبإقامة عالقة بيف الحاكـ و ا يسمح ممّ 

،فإف (2)ويضمف حرية الرأي والتعبير ادؿ السمطة، ويعترؼ بوجود معارضةنتخاب كوسيمة لتباال

ة يرتكز في األساس عمى الخصوصية في رفض الديمقراطية بحجّ  ،العالـ العربي ينطمؽ مف مفيوـٍ 

ىذا المفيوـ ظيور عوامؿ اإلحباط والفقر  ب عفوقد ترتّ  ،وتراثو تنبع مف ظروؼ غير ظروفويا أنّ 

ود أنظمة وعالقات زاعات الطائفية، ووجإضافة إلى بروز أزمة اليوية والن   ،والمديونية والبطالة

اب غي داخؿ المجتمع في ظؿّ  وأزمةٌ  ،مطةب عنيا أزمة عالقة المجتمع بالسّ ترتّ  عشائرية وقبمية

طية ، األمر الذي جعؿ الديمقرا(3)غياب الشرعية حيحة، وأزمة الحكومة في ظؿ  مفيوـ المواطنة الصّ 

توصؼ بأنيا ديمقراطية مفرغة مف محتواىا، فيي ال تتعدى وجود  في األنظمة السياسية العربية

أو حتى مراقبتو،  ية لمشعوب في صنع القرار السياسيؽ أية مشاركة فعمال تحق   ،مؤسسات وىمية

نتائجيا معروفة مسبقا،  العربية يشارؾ في انتخابات صوريةعب السياسي في البمداف حيث أف الشّ 

ظاـ تأخذ شكؿ تعبئة سياسية لتقديـ الوالء لمنّ  ،وقد تتطور ىذه المشاركة مف اختيارية إلى إجبارية

عطائو شرعية مزّيفة الحاكـ السيادة الشعبية، غير  إقرار مبدأفالدساتير الجزائرية تنص عمى ، (4)وا 

الممارسة يثبت غير ذلؾ، ومرد  ذلؾ إلى أسباب عديدة أىميا عدـ إيماف أف الواقع المترتب عف 

                                                           
 .47خالد الّناصر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  53محمد أحمد نايؼ العكش، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .266عمي جروة، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .105عبد العزيز رمضاف عمي الخطابي، ، المرجع السابؽ، ص -(4)
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ذا كاف(1)المؤسس الدستوري بالمبادئ المدرجة في الدستور مفيوـ الديمقراطية التمثيمية ىو  ، وا 

ىو أف الشعوب ال تشعر بأنيا  ىذا اإلطار اإلشكاؿ المطروح في األكثر انتشارا في العالـ، فإفّ 

ذلؾ أّف معيار قياس نجاح الديمقراطية التمثيمية ىو نسبة ، (2)ُمَمّثمة فعال مف طرؼ رجاؿ السياسة

في  المشاركة في االنتخابات، حيث أثبتت التجارب تراجع نسبة مشاركة المواطنيف في االنتخابات

ذلؾ أف المشاركة السياسية تمّثؿ المحرؾ ، (3)ثيؿ حقيقةا يشير إلى وجود أزمة تمممّ  والعالـ كمّ 

لعممية التنمية الشاممة والمستدامة مف خالؿ التركيز عمى العامؿ البشري وتنشيط دوره وتفعيمو 

مشاركة إبعاد الحكومة عف حالة كحمقة أساسية مدع مٍة لحمقات التنمية، كما أنو مف شأف ىذه ال

أماـ العمؿ الجماعي الذي ال تكوف فيو الحكومة الطرؼ الوحيد نغالؽ، وتفتح مجاال واسعا اال

والتي تعّبر –، ولعّؿ مف أبرز مظاىر أزمة المشاركة في الجزائر (4)المعّبر عف إرادة الدولة السياسية

غياب التطابؽ بيف المبادئ اإليديولوجية  -عف أزمة حقيقية تواجو عممية التحّوؿ الديمقراطي

والنصوص القانونية مع الممارسات السياسية التي صاحبيا تفشي الفساد اإلداري والمواقؼ والبرامج 

 .)5)كمية موسمية غير فّعالةوالسياسي، باإلضافة إلى تحّوليا إلى مشاركة ش

 ،انتقاء العبارات ورفع الشعارات المغرية(6)التي تواجو عممية التحوؿ اإلشكالياتومف أبرز 

وتوجيو الشعوب صوب  ،لتزييؼ الحقائؽيستعيف بيا رجاؿ السياسية  وسيمةالتي أصبحت 

                                                           
فوزي أوصديؽ، النظاـ الدستوري الجزائري، ووسائؿ التعبير المؤسساتي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر  -(1)

 .20، ص2006
)2(- Ahmed Essoussi, op.cit, P200.      
)3(- Ahmed Essoussi, IBID, P202.      
)4 (- https :democraticoc.de/?p. 
)5 (- https :democraticoc.de/?p. 
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اختالفات وجيات نظر القوى السياسية الفاعمة حوؿ مضموف  ، إضافة إلى(1)معينة إيديولوجية

يشير البعض إلى خطورة أف ينقمب الوضع إلى  حاؿال ي ىذهغيير والتحّوؿ ومداه وآلياتو، وفالتّ 

آخر  إشكاؿكما أنو ثمة حوؿ قبؿ أف تكتمؿ، تتوقؼ عممية التّ الديكتاتورية في حالة الفشؿ، أو قد 

حيث أف  بالميراث السياسي غير الديمقراطي،حوؿ نحو الديمقراطية، ويتعمؽ األمر يواجو عممية التّ 

وفي ،(2)اعمة لمنظاـ غير الديمقراطيح القوى السياسية الدّ الديمقراطية ستؤدي إلى اإلضرار بمصال

 -خاصة بعد ثورات الربيع العربي–ىذا اإلطار يواجو التحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي 

نس في المواقؼ عديدة تتعمؽ بماىية ىذا االنتقاؿ ومسالكو، حيث أف ما يظير مف تجا إشكاليات

 ،ثورات في عزؿ الحكاـال ىذه فبعد نجاح بعض، (3)تطبيقية كثيرةيخفى تباينات  اتجاه الديمقراطية

 حُ رَ طْ مع ذلؾ تُ وبالموازاة ، (4)دخمت ىذه البمداف في مرحمة إشكاالت القابمية لمتطبيؽ الديمقراطي

التحوؿ الديمقراطي في الجزائر، حيث أنو مف أىـّ المقوالت التي كأحد أبرز معوقات  أزمة اليوية

التي تعتبر مقة "بتعايش الّذوات المتناقصة" تمؾ المتع ،جتماعي الجزائريالبناء االصوصية تحّمؿ خ

وخالؿ  التحريريةمف أىـ أسباب العنؼ، فقد عاشت اليويات المتباينة نوعا مف الركود خالؿ الثورة 

 خاصة منذ أحداث أكتوبر-ليةفرازات المرحمة الحاإ المرحمة االشتراكية بعد االستقالؿ، إاّل أفّ 

قد أحيت أزمة اليوية كأحد العناصر الرئيسية التي تعيؽ التحوؿ الديمقراطي في  -1988

 (5).الجزائر

                                                           
)1(- Henri Gunsbery, op. cit, P35.      

 .155محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، نفس المرجع، ص -(2)
 .27سييؿ الحّبيب، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .163-162سييؿ الحّبيب، نفس المرجع، ص، ص -(4)
 .162أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(5)
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د عنيا مخاوؼ مف وصوؿ قوة فإف ىذه العممية )التحوؿ الديمقراطي( قد يتولّ  ومف جية أخرى

مف الدوؿ سياسية معينة إلى الحكـ مف خالؿ الوسائؿ الديمقراطية، مثمما ىو عميو الحاؿ في العديد 

قميمية ودولية مف وصوؿ قوى اإلسالـ  اإلسالمية، حيث يثير التحوؿ الديمقراطي مخاوؼ داخمية وا 

السياسي إلى السمطة، األمر الذي  قد يؤدي إلى وضع العديد مف القيود عمى عممية التحوؿ 

ليا مف أف التحوؿ نحو الديمقراطية ليس دائما مسمكا خا، كما أف ىناؾ مف يرى (1)الديمقراطي

ب عمى عممية إصالح النظاـ السوفياتي، المخاطر، ففي روسيا والجميوريات التابعة ليا لـ يترتّ 

ب عنيا انييار النظاـ وسيطرة القوى الميبرالية بقدر ما ترتّ  ،نشوء أنظمة أكثر عقالنية وفاعمية

قرار التعددية السياسية تحت  ،قتصادياال نفتاحاعتماد سياسة االا في الجزائر فإف الجديدة، أمّ  وا 

، وفي (2)قد أفضت إلى حرب أىمية ،جتماعية في عيد الرئيس الشاذلي بف جديدالضغط القوى ا

عتماد نظاـ الحزب الواحد، حيث ما يزاؿ العودة إلى اىذا اإلطار يؤيد الكثير مف القادة العرب 

ة بما يتضمنو مف غياب الرقابة ىناؾ قسـ كبير مف الرأي العاـ السياسي يعتقد نظاـ التعّددي

باحة التنافس والصراع بيف األحزاب السياسية وحرية التعبير كّميا  المباشرة عمى الفضاء العاـ وا 

الصراعات الداخمية التي تيّدد  عوامؿ قد تساىـ في توفير تربة صالحة لتزايد النفوذ األجنبي وتنمية

عمى الرغـ مف –وبذلؾ فإف النظـ العربية ،(3)يةالكياف الوطني وتفشي الطائفية والعشائر  بتصّدع

تبقى مف أقؿ المناطؽ تأثرا برياح التغيير التي ىزت المعسكر  -بعض مظاىر التعددية الشكمية

فريقيا وآسيا، كما أف تحّرر العالـ اال شتراكي، وىزت النظـ العسكرية والدكتاتورية في جنوب أمريكا وا 

ما تزاؿ النخب الحاكمة بعيدة عمة أف تقّر وتعترؼ العربي مف النظاـ الّتسّمطي يظّؿ شكميا، حيث 

                                                           
 .159محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .159محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، نفس المرجع ، ص -(2)

)3 (- www.aljazeera.net/special/pages. 
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جزائر مثال وعمى ي ال، فف(1)بمبدأ صدور الّسمطة عف الشعب، وبحؽ  ىذا األخير في المشاركة فييا

إثر األزمة التي عرفيا نظاـ الحزب الواحد، فقد نجح  ،1989نتقاؿ نحو التعددية منذ الرغـ مف اال

 ).2(الفريؽ العسكري الذي يسيطر عمميا عمى زماـ األمور في منع أي تحوؿ سياسي حقيقي

ىو تمؾ الفجوة بيف الحاكـ والمحكوـ في  ،ولعّؿ مف أبرز مظاىر أزمة التحوؿ الديمقراطي

ياسية، وليس في الدوؿ العربية، حيث أف المواطف العربي محروـ مف أبسط حقوقو في المشاركة الس

فيي مطمب صعب المناؿ،  قوؽ والحرياتا بالنسبة لمحأو حتى تكويف الرأي، أمّ  وسعو إبداء الرأي

وفي ىذا اإلطار فقد الحاكـ تآمٌر مع الغرب، والمعارضة في الوطف العربي ىي بالنسبة لمجياز 

أىميا حظر النشاط الحزبي القائـ عمى أسس دينية  قيودعدة  1996تعديؿ الدستوري لسنة التضمف 

مف خالؿ تضييؽ الحصار  ى تقميص عدد األحزاب السياسيةأو طائفية، وقد سعى ىذا التعديؿ إل

، (3)إلى حزب الرئيس آلخرالبعض ا، وانضماـ ياعمى األحزاب، األمر الذي أّدى إلى اختفاء بعض

لى نوع تتحّوؿ في كؿ مرة إ ة التعّددية التي شيدتيا الجزائرنتخابات الرئاسيفإف اال وفي نفس السياؽ

 ،تو مثمما كاف الحاؿ مع الرئيس األميف زرواؿبسبب شعبي إّما ،االستفتاء عمى شخص الرئيس

عدـ وجود منافسة فعمية مثؿ حالة  سببب و، ألو والذي حظي كذلؾ بتأييد المؤسسة العسكرية

والذي كانت المؤسسة  ،عبد العزيز بوتفميقة مثمما حدث مع الرئيس كافة المرشحيف نسحابا

قتصادية، فإف المواطف العربي ىو األكثر ابتعاًدا وفي مجاؿ الحقوؽ اال، (4)العسكرية كذلؾ تدعمو

أو حتى السكف الالئؽ، ذلؾ أف الدخؿ  ،في العمؿ المناسب واألجر الكافي عف تحصيؿ حّقو

                                                           
)1 -( www.aljazeera.net/special/pages. 
(2)- www.aljazeera.net/special/pages. 
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بيف مف النظاـ السياسي وبيف الجياز القومي ينقسـ بيف مجموعة محدودة مف رجاؿ األعماؿ المقرّ 

 (1)الحاكـ.

 جتماعيةالقوى اإل باألحرى وأ ،ولعّؿ ما يزيد أزمة الديمقراطية تعقيدا ىو أف نظاـ الحكـ

تسمؾ كؿ السبؿ المؤدية لفرض استمراره، وفرض استمرار الشكؿ الديمقراطي الذي  المسيطرة عميو

ؿ وسائؿ القمع تستعم مف جيةفتّدعيو، وىي في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تمجأ إلى استعماؿ أسموبيف، 

إرساء ظاـ، وذلؾ مف خالؿ لمحيمولة دوف المساس باألسس التي يرتكز عمييا الن   المعنوية والمادية

تمجأ إلى  فإنيا ما يخدـ مصالحيا، ومف جية ثانية رعية وسيادة القانوف في إطارمفاىيـ الشّ 

طر عمييا النظاـ، فتقوـ ىذه يمف خالؿ تسخير وسائؿ اإلعالـ التي يس رغيباستعماؿ أسموب التّ 

طرؼ السمطة المعتمد مف  عاية والترويج لألسس التي يقوـ عمييا النظاـ الديمقراطياألجيزة بالد  

، و ىنا نشير إلى (2)المفاىيـ واألفكار الموالية لمنظاـ وبثّ  ى تشكيؿ الرأي العاـوتتولّ  ،السياسية

في المقابؿ الس مة الرئيسية نتفاحات التي ال يمكف ألحد إنكارىا، والتي لـ تغّير بعض االوجود 

الشعبية بقدر ما يأتي نتيجة شعور لألنظمة إيماف بضرورة تحقيؽ الديمقراطية أو أىمية المشاركة 

 3نفتاح إلى إصالح النظاـ الّتسّمطي.بعمؽ األزمة، وسعييا عف طريؽ اال بعض النخب المسؤولة

ىو محاولة تصدير  ،التحوؿ نحو الديمقراطية كما أنو مف أبرز المشاكؿ التي تواجو عممية

مصالح خارجية غير مشروعة يتضمف فرض قيـ وعقائد وكذلؾ  ،واستيراد نموذج مف الديمقراطية

ىماؿ مصالحيا  ىويتيا الوطنية إنكار اليعمى المجتمعات العربية، وبالتّ  والعربية واإلسالمية، وا 

موذج باستجابة بعض أطراؼ المعارضة وبعض نشطاء المجتمع ىذا النّ  رواج المشروعة، وقد ارتبط

                                                           
 .106عبد العزيز رمضاف عمي الخطابي، المرجع السابؽ، ص -(1)
وحقوؽ اإلنساف في الوطف العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  عمي الديف ىالؿ، الديمقراطية -(2)

 .33-32، ص، ص2001الرابعة، بيروت 
)3(-www.aljazeera.net/special/pages/. 
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ب عمى مف استبداد الحكومات، ويترتّ ستجابة إلى محاولة اليروب رجع سبب ىذه االما يالمدني، وربّ 

نتماء الحضاري، ويجعؿ يمقراطية، وفصميا عف الوطنية واالإلى الد اإلساءةىذا النموذج تكريس 

، (1)نتقاؿ إلى ديمقراطية فعمية، بدال مف االمنيا وسيمة لتفكيؾ المجتمعات وتييئتيا لمحرب األىمية

يد أزمة الديمقراطية في الوطف العربي، ويتعمؽ زاد مف تعق وفي نفس ىذا السياؽ يتجمى مظير آخر

ستراتيجي في ىذه ىـ في صنع القرار السياسي واالاالذي يس ،بعية والوالء لمغربمر برابطة التّ األ

، (2)إّما مف الداخؿ أو الخارج ة الغرب خوفا مف عدوٍّ تحتمي عديد األنظمة العربية بعباءالدوؿ حيث 

عـ المقدـ لمحاوالت التحوؿ األمريكي والغربي مف عدمو، ونوعية الدّ تقديـ الّدعـ نشير إلى أف  وىنا

عف أي التزاـ أخالقي بأىمية  ااألمريكية، وبعيدً  ستراتيجيةاالالديمقراطي يرتبط بالمصالح 

إذا ما تالءـ ذلؾ  ،ظـ غير الديمقراطيةر عف مساندة بعض النّ الديمقراطية، حيث أف أمريكا ال تتأخّ 

عـ الخارجي لعممية التحوؿ الديمقراطي في البالد العربية، قد اّتسـ مصالحيا، وبيذا يكوف الدّ مع 

عـ صار عبئا عمى عـ مف عدمو، بؿ إف ىذا الدّ بعدـ وجود معايير واضحة تحّدد إمكانية تقديـ الدّ 

ة مف عدـ الثقة عممية التحوؿ نحو الديمقراطية في البالد العربية واإلسالمية، التي تولدت لدييا حال

، وأصبح ىناؾ واقع سياسي ثابت وىو أف ديكتاتورية دولة (3)في كؿ ما يصدر عف أمريكا والغرب

مى استمرار ذلؾ تحافظ ع ،مفةتتسّبب فييا السياسة الدولية، إضافة إلى عوامؿ مساعدة مخت ما

 (4)ومبادئ حقوؽ اإلنساف.النظاـ في طغيانو ومحوِه لمحقائؽ 

                                                           
عمي خميفة الكواري، نحو مفيـو جامع لمديمقراطية في البمداف العربية، الدولة الوطنية المعاصرة، أزمة االندماج  -(1)

 .109، ص2008مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  والتفكيؾ،
 .105عبد العزيز رمضاف عمي الخطابي، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .165محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .15، ص2013الطالباني، دولة القانوف وميزلة األحزاب السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة  كاوة-(4)
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ر المردودية ، وتدىو قتصاديةثقافة الدولة في مجاؿ السياسة االو في األخير نشير إلى أف 

جربة الديمقراطية في ر لمتّ تعثّ  ثالثية شكمت حجر ىي جتماعيسيج االؾ النّ وتفكّ  ،التربوية والتعميمية

التي تقؼ  اؼ إلى ذلؾ تخّمؼ البنوؾ الماليةالجزائر، وىي محصمة غياب القيادة الرشيدة، ويض

،وىنا تجدر (1)يب والرشوة والمحسوبية والجيويةي قيـ النّ وتفش   ،قتصاديةرة أماـ تطور العممية االعث

ديمقراطي، الحوؿ التّ أو عدـ تحقيؽ  اؿ في تحقيؽامؿ االقتصادي دور فعّ اإلشارة إلى أنو لمع

العالقة الحياة السياسية، ف تراجعقتصادي وبروز الطبقية لف يؤدي إاّل إلى المزيد مف فالتدىور اال

 ى ىذه العالقة عمى مستويات عّدةمّ قتصادية ومصير الديمقراطية، وتتجإذف وطيدة بيف الحالة اال

عامة األساسية لمديمقراطية، والدّ  ى، والتي يرى فييا أرسطو المقياسأىميا وجود الطبقية الوسط

 .(2)المواطنيف مف الطبقة الوسطىمضيفا أف أفضؿ المجتمعات السياسية تتشكؿ دائما عف طريؽ 

قافة الديمقراطية لدى األنظمة العربية بما فييا الجزائر، يشكؿ وبيذا نصؿ إلى أف غياب الثّ 

أزمة حقيقية حالت دوف تحقيؽ تحوؿ ديمقراطي فعمي، حيث يعتقد القادة العرب أف اعتماد األسس 

الثقافة الديمقراطية لدى ؾ غياب الديمقراطية ينجـ عنو تنحيتيـ عف السمطة، وقد نجـ عف ذل

 مدولة. لة السياسية دار الذي فقد ثقتو في جيازه الحاكـ، فأحجـ عف المشاركة في تحقيؽ اإل المواطف

 نفصام بين النظرية والممارسة الديمقراطية:الفرع الثاني: أزمة اال 

طبيعة العالقة عتبار يستوجب األخذ بعيف اال يث عف معوقات التطبيؽ الديمقراطيإف الحد

تبّنت أثناء  ؿ العربية ذات األنظمة الجميوريةبيف النظرية والممارسة، حيث أف بعض قيادات الدو 

أخذت ترّكز السمطة  -وبعد فترة مف ممارستيا لمياميا–استالميا لمسمطة شعارات ديمقراطية، لكنيا 

                                                           
 .222بومديف بوزيد، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .340خميؿ حسيف، المرجع السابؽ، ص -(2)
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رس يما كـ في ىذا النظاـجعؿ الجياز الحابيدىا، وتحّدد مجاؿ المشاركة في صنع القرار، مّما 

، وقد عرؼ النظاـ السياسي الجزائري (1)لتحقيؽ فكرة الوالء لمحاكـ سيطرتو عمى كافة مظاىر الحياة

أف دساتير الجميورية العديد مف ىذه الممارسات، حيث يبتعد التطبيؽ الفعمي عف روح الّنص، ذلؾ 

مف التجاوزات  كثيرحممت العديد مف الركائز الديمقراطية، بينما الواقع يثبت ال 1989منذ 

كمف في أف ت مثال لية التحوؿ الديمقراطي في المغربالممارساتية، وفي سياؽ مماثؿ، فإف إشكا

يحاوؿ أف يجمع ويوازف بيف  ،عرؼ التعددية السياسية والحزبية الذي النظاـ الممكي المغربي

ؤسسة الممكية بصالحياتيا الواسعة وسمطاتيا قضيف ىما: اإلصرار عمى احتفاظ الماتجاىيف متنا

التي تفوؽ ما منحيا إّياه الدستور مف جية، ومحاولة تحقيؽ التحّوؿ الديمقراطي، مف  التاريخية

جراء خالؿ توسيع نطاؽ المشاركة السياسية حداث توازف فعمي بيف السم انتخابات حرة وا  طات، وا 

، (2)في مواجية الصالحيات الواسعة لمسمطة التنفيذية مف جية ثانية السمطة التشريعيةوخاصة دعـ 

جاوب يسعى لمتّ  عمى ىيمنة الممؾ، وفي نفس الوقت يحاوؿ مف جية اإلبقاء أي أف النظاـ المغربي

ية التي تقتضي التوازف بيف مع مقتضيات التغيير الديمقراطي، وىو أمر يتناقض مع الديمقراط

مى ة لصالح السمطة التنفيذية، حيث يعتبر تغميب الجياز التنفيذي عال ترجيح الكفّ  السمطات

مف أىـ مظاىر أزمة الديمقراطية في الوطف العربي، إذ أضحت  السمطتيف التشريعية والقضائية

يا، أكثر مّما ىي سمطة تشريعية في حّد ذات ،ّرد فرع تشريعي لمسمطة التنفيذيةالسمطة التشريعية مج

كما أف السمطة القضائية تعاني في مجاؿ حماية الحريات مف ضغوط السمطة التنفيذية، األمر الذي 

                                                           
لنشر والتوزيع، اعة واالديمقراطية بيف الفكر والممارسة، الوطف العربي انموذجا، التمويف لمطبعدناف عويد،  -(1)

 .75، ص2006دمشؽ، 
عبد السالـ نوير، قضايا التحوؿ الديمقراطي في المغرب، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة  -(2)

 .87، ص2004
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 ، وىنا نشير إلى أف واقع الدوؿ العربية(1)يضعؼ دور القضاء في حماية التجربة الديمقراطية

ال وجود ليذا  لكف مف الناحية القانونية الدستورية، ا نظريا لمبدأ الفصؿ بيف السمطاتيتضمف إقرارً 

، وتبقى الكّفة مرّجحة لصالح السمطة التنفيذية، (2)ال في الممكيات وال في الجميورياتالمبدأ فعميا، 

حيث تعتبر مؤسسة  وتعتبر ىذه الميزة مف أىـ مميزات األنظمة السياسية في بمداف العالـ الثالث،

والتي ُتسَتمد  منيا كؿ مطة، المؤسسة المحورية التي يقوـ عمييا كؿ ىـر الس" "رئاسة الدولة

ؾ وفًقا إلرادتيا كؿ األجيزة، فاألجيزة ال تتمّتع فعميا بأي استقاللية سياسية، وىي وتتحرّ  ،السمطات

التي تعتبر أىـ  ا يعيدنا إلى مرحمة دمج السمطات، ممّ (3)تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمرئيس

يتجمى  ،مكانة المرموقة لمسمطة التنفيذيةوفي مقابؿ ال ،ستبدادي، وفي ىذا اإلطاراالركيزة لمنظاـ 

الديمقراطي، حيث أف الحاكـ يحكـ  مبدأ عدـ مسؤولية الجياز الحاكـ كأحد أبرز مشاكؿ التحّوؿ

ات عمى منح المؤسس األفضؿ أف تنّص الدساتير العربيةوقد كاف مف  وال ُيسأؿ، ويقمع ويتسّمط

تجّنبا لمكوارث التي  عمى تصّرفات وقرارات رئيس الدولةبة حقيقية آليات رقا ،الدستورية والرأي العاـ

، حيث أّنو إذا أريد لمسمطة (4)أو مدد غير محدودة نفراد شخص واحد بالسمطة لمدةعف اتنتج 

ات تّقر مف إحاطتيا بقواعد وآلي فال بدّ  ،تصاصاتيا الدستورية عمى أحسف وجوالّسياسية أف تؤدي اخ

ىو خير ضماف  إقرار المسؤولية السياسية لمحاكـ، إذ أّف (5)وأماـ الشعب لمافمسؤوليتيا أماـ البر 

و األكيد ىو أف الحديث ،(6)نقالبات العسكريةا يحوؿ دوف حدوث الثورات واالضّد الفوضى، وىو م

                                                           
 .232-231لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص، ص -(1)
 .85أحمد خروع، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .88المرجع السابؽ، صعبد السالـ نوير،  -(3)
عادؿ أبو النجا، دور رئيس الدولة في النظـ السياسية المعاصرة، دوف ذكر دار النشر، عادؿ أبو النجا،  -(4)

 . 48، ص2010االسكندرية 
 . 304، صنفس المرجععادؿ أبو النجا،  -(5)
 . 306عادؿ أبو النجا، نفس المرجع، ص -(6)
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والذي ما يزاؿ غير  ،عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يقودنا إلى الحديث عف مبدأ تداوؿ السمطة

التي ينتيجيا بعض رؤساء الدوؿ  لتفاؼ عمى الديمقراطيةطريقة اال مجس ٍد فعال، وذلؾ مف خالؿ

وتعديمو ليعاد انتخابيـ، وىو األمر الذي حدث في سوريا  بية، مف خالؿ الّتصرؼ في الدستورالعر 

ـّ إلغاء تحديد عدد م رات الوالية التي تحّؽ لرئيس وتونس ومصر والجزائر واليمف والسوداف، حيث ت

أف العيدة الرئاسية مفيـو  ، إذ(1)نتخابات والحرياتوكذلؾ جرى الّتالعب في قوانيف االالجميورية، 

أعاد المؤّسس الدستوري و في ىذا اإلطار فقد  ،(2)رتباط بمصطمح التداوؿ عمى السمطةيد االشد

المعادلة المعاكسة لقاعدة التداوؿ عمى تكريس ما كاف يعرؼ في السابؽ باالستمرارية، وىي 

)وىو  المتضمف خاصة فتح العيد الرئاسية 2008بموجب التعديؿ الدستوري لسنة وذلؾ  (3)السمطة

 (.2016األمر الذي تـ التراجع عنو في تعديؿ 

تحوؿ الديمقراطي في الوطف وبالموازاة مع ىذا، ّفإف القسط الكبير مف المسؤولية عف أزمة ال

، وعدـ الر ضا عف رالرافضة لمرأي اآلخ مف خالؿ ممارستيا  تتحم ُمو القوى السياسية،العربي 

 كما أنيا تمجأ إلى فرض تصّوراتياصفية الجسدية، الجيات المعارضة، وقد يصؿ األمر إلى التّ 

ألجيزة الحاكمة في ا بغض  الّنظر عف مالءمتيا لممعطيات الموضوعية لواقع المجتمع، كما أفّ 

تمّيز بازدواجية واضحة في سموكيا السياسي، وتتناقض غالبا ممارستيا مع الشعارات ت الدوؿ العربية

وينادوف بيا،  اغبيف في الوصوؿ إلى ُسّدة الحكـ يطرحوف قضية الديمقراطيةالتي تحمميا، فجّؿ الر 

                                                           
 .300الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص محمد فييـ درويش، مرتكزات -(1)
 .36سعاد بف سرية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .90سعاد بف سرية، نفس المرجع، ص -(3)
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وحّتى  عمى محاربة وقمع القوى المعارضة وعند وصوليـ إلى السمطة ينفردوف بيا، ويعمموف

 (1)الشعب.

السمطات العربية تتقف كيؼ ُتمِبُس الديمقراطية أكثر مف لبوس، فيي تتباىى بقيـ و بذلؾ فإّف 

، حيث (2)المواطنة والحرية، وتسعى في المقابؿ إلى خنؽ المساعي التي تؤّدي إلى الديمقراطية

البمدية والوالئية مف خالؿ حّؿ المجالس  ،الجزائر عمى اإليياـ الديمقراطي عممت السمطة في

، وكانت النتيجة ىي 2006بات في مطمع المنتخبة في بالد القبائؿ مثال، والدعوة إلى إجراء انتخا

 ،ؿ، والذي تمكنت السمطة مف ترويضو وكسبوالقائد الجماىيري النتفاضة القبائ فوز تيار "أبريكا"

 لبالد القبائؿ، وفي زاوية أخرىي ضالوالنّ  رى تعتمد كذلؾ المخزوف األمازيغيلضرب معارضة أخ

مثمما حدث مع قانوف الوئاـ  نتخاباتمواطنيف لإلوجمب ال ،فإف السمطة تقوـ بإصدار القوانيف

، والجدير بالمالحظة أف 2005سبتمبر  المدني، وكذلؾ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية في

ذلؾ أف –تورية والتعددية بدؿ أف تنصّب عمى القضايا الجوىرية الدساالنتخابات في الجزائر 

 مطات، وتحقيؽ المواطنة والحرياتأيضا فصؿ بيف السمقراطية ليست انتخاب فقط، بؿ ىي الدي

تتعمؽ بالذاكرة، أو القّيـ  ناس باالنتخاب حوؿ قضايا أخالقيةفاف السمطة توىـ ال–واستقاللية العدالة 

سياسي المتعمؽ بالحوار أف الخطاب اليمكف القوؿ  ف ألي مواطف أف يقؼ ضّدىا، وبيذاالتي ال يمك

 ،، وفي إطار الحريات السياسية(3)لمتعبئة في قضايا سياسية شعبييستخدـ المخزوف ال والمصالحة

فقا و  ، فالحقيقة المؤكدة(4)فإّنيا تبقى تعددية موّجية الجزائر لنظاـ التعددية الحزبية ورغـ اعتماد فإنو

                                                           
 .49خالد الّناصر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  228بومديف بوزيد، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .  228-227بومديف بوزيد، نفس المرجع، ص، ص -(3)

)4(- Gibert Meynier, l’Algérie contemporaine, Bilan et solutions pour sortir de la crise, 

L’harmattan, Paris 2000, P267.     
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 إقرارفي ظّؿ التعددية الحزبية، ىي أّنو ال يكفي دسترة مبدأ ما )مثؿ  لمتجربة الدستورية الجزائرية

، (1)طالما أنو مف السيؿ جعمو غير نافذ بطرؽ ووسائؿ مختمفة ،التعددية( لمقوؿ بأنو قد ُطب ؽ فعال

فقد جاء إقرار التعددية في الجزائر مقرونا بجممة مف الشروط التي تقّيد الحؽ في إنشاء حزب 

ة عامة، يمجأ ، كما أف الّنظاـ العربي بصف(2)تي تقؼ حاجزا أماـ تفعيؿ التعددية الحزبيةسياسي، وال

يوىـ فيو الناس بأنو النظاـ األضمف لمصالحيـ، واألقدر تضميمي إلى خطاب  في كثير مف األحياف

وجود زوالو فيو خراب المجتمع ودماره، بينما أثبت الواقع  عمى توفير األمف واالستقرار ليـ، وأفّ 

تباعد بيف ما يمنحو لو القانوف مف مكانة مرموقة، وما يجده في الواقع مف قير واستبداد، األمر 

 .(3)الذي جعؿ السيادة فعميا لمحاكـ، عمى عكس ما تنص عميو الدساتير بأف السيادة لمشعب

وفي ىذا اإلطار نشير إلى أنو مف واجب الحكاـ تكريس مبدأ التداوؿ عمى السمطة، وكذلؾ 

الوفاء بالبرامج، ذلؾ أف الرئيس الذي يبدي التزاما كبيرا بتنفيذ برامجو، ويسعى إلى تخميص الدولة 

مف األزمات، وتحسيف مكانتيا في المجتمع الدولي، ىو رئيس متمسؾ بمبادئ الشرعية، التي تكوف 

ر بالذكر في نفس ، والجدي(4)ستكماؿ برنامجويو في إطار عيدة ثانية تسمح لو بادافعا لتحديد الثقة ف

ىذا السياؽ أف المؤسس الدستوري الجزائري يتأرجح بيف تحديد العيدة تارة، وعدـ تحديدىا تارة 

واضحا بشأف تجديد العيدة الرئاسية، إذ جاء في نص المادة  1989أخرى، حيث لـ يكف دستور 

يكوف لعيدة واحدة أّنو يمكف تجديد انتخاب رئيس الجميورية، دوف توضيح ما إذا كاف التجديد  71

                                                           
)1(- Gibert Meynier, IBID, P274.     
)2(- Gibert Meynier, IDEM, P278.     

 .  62-61-59خروع أحمد، المرجع السابؽ، ص، ص، ص -(3)
(4)- Boualem Benhamouda, op. cit, P48. 
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، وقد تدارؾ (1)فقط أو أكثر، األمر الذي يمّس بمبدأ التداوؿ عمى السمطة المؤس س لدولة القانوف

 ، وذلؾ في الفقرة الثانية مف المادة1996المؤسس الدستوري األمر في ظّؿ التعديؿ الدستوري لسنة

حدة فقط، ليتكّرس بذلؾ الطالؽ نتخاب رئيس الجميورية لمرة واوالتي نّصت عمى تحديد تجديد ا 74

ـّ التراجع مرة أخرى عف ىذا التحديد في ظؿ تعديؿ (2)ستئثار بالسمطةمع نظاـ اال ، 2008، لكف ت

، وىو األمر الذي يعّد 2016ثـ العودة مف جديد إلى تكريس مبدأ التداوؿ عمى السمطة في تعديؿ 

، والتي تقتضي تجديد الحياة 1989 مف مقتضيات التعددية السياسية المكّرسة في الجزائر منذ

 (3)السياسية.

ال يعني بالضرورة الوصوؿ إلى  اعتماد نظـ ديمقراطية موف السياسيوف مف أفّ وقد حّذر المحم  

 ،عور السائد في نياية القرف العشريف بانتصار الديمقراطيةالشّ  عصر الديمقراطية الحقيقية، ذلؾ أفّ 

فريقياالشعوب التي قامت بثورات في آسيا  أفّ  يخفي حقيقة مفادىا بذلؾ بدافع تقديرىا  ، لـ تقـوا 

فإف التعديالت التي  ، وفي ىذا اإلطار(4)ستبدادييفا السابقيف االقدر ما ىو ضد قادتيب لمديمقراطية

قناعات قانونية، أو نتيجة لحتمية دستورية،  عمىة لـ تكف مبنيّ  ريةعرفتيا مختمؼ الدساتير الجزائ

 (5).بؿ كانت في أغمبيا نتاًجا لحسابات سياسية

ط الحاكـ، أو عدـ تسمّ  طلـ تعد مرىونة بتسمّ  لعالـ الحديثفي ا الّتحوؿ الديمقراطي أزمة إفّ 

األمور، حكـ في كؿ ظاـ عمى التّ أصبحت تحوؿ دوف قدرة الن   ألّف التطورات التي يشيدىا العالـ

سببيا األساسي حالة التحديث  انفصاـ تحدث بيف النظاـ والمجتمعوف بذلؾ في مواجية حالة نكف
                                                           

بوكرا ادريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بيف الثبات والتغيير، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة، تصدر عف   (1)-
 .27، ص1998، الجزائر 1، العدد 8أمر التوثيؽ والبحوث اإلدارية، المجمة 

 28 بوكرا ادريس، المراجعة الدستورية، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .28بوكرا ادريس، المراجعة الدستورية، نفس المرجع، ص -(3)
 .162محمد سعد أبو عامود، الرأي العاـ ...، المرجع نفسو، ص -(4)
 .05فوزي أوصديؽ، النظاـ الدستوري الجزائري، ، المرجع السابؽ، ص -(5)
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التي تغزو المجتمعات المعاصرة، والتأثير الذي تمارسو العوامؿ الخارجية عمى داخؿ 

في العممية السياسية في العالـ العربي تنحصر  قد توصمت دراسة أمريكية إلى أفّ و  ،(1)المجتمعات

ثالث جيات سياسية ىي: نظـ الحكـ ومؤسساتيا، وقوى المعارضة التي ال تستند إلى عقيدة دينية، 

رت المشاركة في الحياة السياسية، وأشارت وقرّ  ،التي نبذت العنؼ وقوى حركات اإلسالـ السياسي

ىو الذي وقؼ ويقؼ حائال أماـ تحقيؽ  ؿ ىائؿ في التوازف بيف ىذه القوىراسة إلى أف وجود خمالدّ 

قتساـ السمطة، لكف الحكومات اتحّوؿ ديمقراطي في الوطف العربي، حيث أّف ىذا التحّوؿ يقتضي 

ضعاؼ أحزاب المعارضة، وشرعت العربية برعت في احتكار السمطة، والتّ  خويؼ مف اإلسالمييف، وا 

 .(2)ماد في العيوفالرّ  الحكومات العربية في إجراء إصالحات شكمية لذر  

واقع البنية السياسية في البالد العربية لـ يعرؼ تغيرات  إفّ ويشير العديد مف الباحثيف إلى 

ذا  إيجابية عمى طبيعة الييئات الحاكمة، حيث تعتبر ىذه الييئات امتداًدا لمييئات السابقة ليا، وا 

المؤسسات الديمقراطية في ى مف خالؿ تشكيؿ بعض يتجمّ  ،و تغيير شكميكاف ىناؾ تغيير، فإنّ 

، فعمى الرغـ مف أخذ (3)مثؿ البرلمانات النيابية وغيرىا ،ية مف طرؼ السمطة نفسياصيغة موجّ 

 معارضة بعض األنظمة العربية بالتعددية، مثؿ الكويت والمغرب واألردف، حيث توجد أحزابٌ 

ما تزاؿ األجيزة  إذومنظمات لممجتمع المدني، إاّل أف ذلؾ لـ يفِض إلى تحقيؽ تحوؿ ديمقراطي، 

يا فإنّ  ظـ البرلمانية في الوطف العربيكمة تتحكـ في كؿ مكونات الحياة السياسية، وحتى النّ االح

ريعية تخضع لنفوذ الحزب الحاكـ، كما يمارس الحكاـ العرب نفوذا كبيرا عمى السمطتيف التش

و ونظرا لمتراجع الكبير في نسبة المشاركة في االنتخابات في فإنّ  ،ومف جية أخرى، (4)والقضائية

                                                           
 .09أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .305الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص محمد فييـ درويش، مرتكزات -(2)
 .64عدناف عويد، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .206محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص -(4)
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أدت إلى فقداف الثقة في الطبقة  الديمقراطية في ىذه الدوؿ تعرؼ أزمة مشروعية امية، فإفّ الدوؿ النّ 

ة، ترتبط أساًسا بأزمة المواطن راطية التمثيمية في العصر الحديثحيث أّف أزمة الديمق، (1)السياسية

 (2).نتخاباتالمواطنة إلى عدـ المشاركة في االو  نتماءى عدـ الشعور باالوقد أدّ 

سباغ اإلدارة األمريكية صفة إ مديمقراطية، وكذلؾلسوء تطبيؽ الحكومات العربية  إفّ 

في ذىف  ه صورة الديمقراطيةالديمقراطية عمى نظـ عربية وىي أبعد ما تكوف عنيا، قد شوّ 

يا ضد عقائد وقيـ ومصالح المجتمعات العربية، وكّرس النظرة إلييا باعتبارىا مشروًعا غربيا موجّ 

نحراؼ عف مسار التحوؿ الديمقراطي، ودفع بالشعوب ى إلى االاألمر الذي أدّ ، (3)الشعوب العربية

مو مناخا مالئما لنّ إلى المطالبة بإسقاط األنظمة المستبدة، وساعد عمى انتشار الفوضى، وخمؽ 

 .ظاىرة اإلرىاب

 المطمب الثاني: المؤسسة العسكرية واإلرىاب: عوائق إضافية

إدراجيا ضمف اإلطار العاـ ألزمة  باإلضافة إلى عوائؽ التحوؿ الديمقراطي سالفة الذكر، والتي تـّ 

ؿ الجيش دخّ التحوؿ الديمقراطي، فإف ىناؾ عوائؽ أخرى عمى درجة مف األىمية، و يتعمؽ األمر بت

نظرا لما  او قد أفردنا ليذيف العنصريف مطمبا خاص ،في الحياة السياسية و بروز ظاىرة اإلرىاب

التجربة الجزائرية التي عرفت  في ظؿ خاصة ،ليما مف دور في تعطيؿ عجمة التنمية السياسية

ي، و ما كاف مراحؿ تطور النظاـ السياسي الجزائر  سيطرة الجيش عمى الحياة السياسية خالؿ جؿّ 

كما أنو ال يمكف ألحد أف ينكر لذلؾ مف أثر عمى تطور حركة اإلصالح و الديمقراطية، 

 نعكاسات السمبية لظاىرة اإلرىاب عمى عممية التحوؿ الديمقراطي.اال
                                                           

)1(- Ahmed Essoussi, IDEM, P203.      
)2(- Ahmed Essoussi, op.cit, P205.      

 .109السابؽ، صعمي خميفة الكواري، المرجع  -(3)
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 الفرع األول: تدخل الجيش في الحياة السياسية

الدور المحوري لممؤسسة العسكرية،  حوؿ الديمقراطيعممية التّ تعيؽ التي لعّؿ مف أبرز القيود 

ذا حدث ذلؾعمى المديي و الذي يصعب تجاوزه و لف يكوف إال بصفة فإنّ  ف القريب والمتوسط، وا 

 أف العاـ والخاص إذ ،(1)أوسع لممجاؿ السياسي تدريجي ة، وبعد تقديـ ضمانات لمعسكرييف مقابؿ فتحٍ 

مط يعرؼ بالنّ  ينتمي الجيش الجزائري إلى نمطٍ  ، حيث(2)يعتبر الجيش صاحب القرار في الجزائر

عمى الحياة السياسية، إاّل أف تيـ وسيطر  ـ ثقة العسكرييف في حكـ المدنييفالحاكـ، والذي يتمّيز بعد

الجيش الجزائري طبؽ نظرية الّطوؽ العازؿ، والتي تنصرؼ إلى وجود واجية مدنية تخفي وراءىا 

لعديد مف الدوؿ العربية، حيث أثبتت التجربة أف الجيش في في ا والحاؿ كذلؾ، (3)الحكـ العسكري

وتطور الحركة نحو الديمقراطية واإلصالح، وأسيـ في إلغاء  ا لنموّ ىذه الدوؿ لطالما لعب دورا كابحً 

لحاؽ النّ و التعددية الحزبية  قابات ومنظمات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة السياسية، وا 

ؿ الجيش ف تدخّ فإ بذلؾ، (4)اعتالؿ مسألة اإلصالح والديمقراطية ا أدى إلىالبيروقراطية، ممّ 

مف العقبات والعوامؿ المعيقة  قتصادية يعدّ واال المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية واإلدارية

في األصؿ مؤسسة ذات طبيعة  )الجيش( ؿ إلى كونوتدخّ ىذا ال، ويرجع (5)لمتحوؿ الديمقراطي

ر أاّل يكوف لو تدخؿ في توجيو سياسة الدولة، وىناؾ اختالؼ فقط في مستوى تصو  سياسية، فال يُ 

ابت ىو مبدأ الفصؿ بيف ، يكوف الثّ ؿ، ففي البمداف التي تتمتع بنظاـ مؤسساتي مستقرّ ىذا التدخّ 

اـ ظا في الدوؿ التي تفتقد إلى نأمّ  ،السمطتيف العسكرية والمدنية، مع أولوية الثانية عمى األولى

                                                           
 .318اسماعيؿ قيرة، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية في الجزائر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .201مولود ديداف، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .165أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .302محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .317، وآخروف، مستقبؿ الديمقراطية في الجزائر، نفس المرجع ، صاسماعيؿ قيرة -(5)
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ي عمى جياز الدولة المراد وذلؾ حسب القوة السياسية التي ستستول ،ي فإف األمر يختمؼمؤسسات

 (1)أو عسكرية. ا كانت قوة مدنيةما إذ إقامتو

، التي ال ثالثالة في دوؿ العالـ لقد أخذ الجيش يزف وزنا كبيرا في الحياة السياسية، خاصّ 

ؼ األمر عند الدوؿ كقوة سياسية، ولـ يتوقّ ُيعر ؼ دور الجيش فييا كمؤسسة عسكرية فحسب، بؿ 

انطالقا مف موازيف القوى  مةامية فقط، بؿ نجد ىذه القوة العسكرية موجودة أيضا في الدوؿ المتقد  النّ 

نشاطو السياسي،  حصرمف خالؿ  قد قيد دور الجيش 1989أف دستور  ، ورغـ(2)داخميا وخارجيا

واإلصالحات الديمقراطية، إاّل أف دور المؤسسة  ره في الحفاظ عمى الوحدة الوطنيةوقصر دو 

 الرئيس العسكرية قد تزايد خالؿ أزمة التسعينات، حيث استغّؿ الجيش تصاعد األحداث إلجبار

إلى األسانيد الدستورية إلرساء مجموعة مف  (الجيش)ستقالة، واستند الشاذلي بف جديد عمى اال

ى تدخؿ ، كما تجم  (3)حكـ في الفاعميف السياسييفضمنت انفراد المؤسسة العسكرية بالت المجالس

إثر دعـ المؤسسة العسكرية لممرشح عبد العزيز بوتفميقة خالؿ  ،الجيش في الحياة السياسية

وصية وضع مؤسسة الجيش في ، وقد شّدد بوتفميقة عمى خص1999 ة لسنةرئاسينتخابات الاال

حظى فاىـ، وذلؾ في إطار حرصو عمى أف تُ منذ توليو لمحكـ بالتّ  وسمت عالقتو بواتّ  الجزائر،

، إذ أّنو يمعب دورا ميما في (4)السياسية والعسكرية ، نظرا إلدراكو لمدى قوتوسياستو بموافقة الجيش

تولية الحكاـ وتنحيتيـ، وفي الحياة السياسية بصفة عامة، خاصة في دوؿ العالـ الثالث التي يزف 

، حيث أنو في وسعو عزؿ الحاكـ الذي يعبث بوحدة الدولة ومصمحتيا (5)فييا الجيش وزنا ثقيال

                                                           
 .28-27محمد عمراف بوليفة، المرجع السابؽ، ص، ص-(1)
 .119بومديف طاشمة، المرجع السابؽ، ص-(2)
 .166أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .166أحمد منيسي، نفس المرجع، ص -(4)

)5( - Maurice-pierre Roy, les régimes politiques du tiers monde, L.G.D.J, paris, p390. 
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العميا، والحقيقة أنو ليست ىناؾ وسائؿ دستورية ممنوحة لمجيش لإلطاحة بالحاكـ، بؿ إنو عادة ما 

، ليقترب بذلؾ دور (1)نقالب والقوة والتيديدالطرؽ غير القانونية كاال -يؽ ذلؾيستعمؿ في سبيؿ تحق

لسمطة التنفيذية، مف خالؿ سمطتو في منع األشخاص مف المشاركة في السمطة، الّرقيب عمى ا

، (2)خاصة أولئؾ الذيف ال يرغب فييـ، أو الذيف يرى فييـ عدـ القدرة عمى تحقيؽ مصمحة الدولة

، وفي ىذا اإلطار فقد (3)عتباره المركز الحقيقي لمسمطةذلؾ مسؤولية الرئيس أماـ الجيش بالتحّقؽ ب

زائر رقابة مف ىذا الّنوع، عمى إثر اإلطاحة بالرئيس بف بمة الذي كاف يستحوذ نظريا عرفت الج

عمى كّؿ السمطات، أّما فعميا فإف المركز الحقيقي لمسمطة يتمّثؿ في الجيش، الذي قاـ إبعاد بف بّمة 

  (4)عف الحكـ إثر محاولتو الجمع بيف السمطة القانونية والسمطة الفعمية.

يستحوذوف عمى الجزء األكبر في  وى مف العسكرييف في الوطف العربيالق إف أصحاب مراكز

ؿ وقد توصمت دراسة فرنسية عف إفريقيا إلى أف "التدخّ  ،(5)إدارة البالد وتوجيو العمؿ السياسي

ما ىو إاّل انعكاس لألزمة البنائية لمنظـ السياسية اإلفريقية "، إضافة إلى  العسكري في السمطة

، ينتج عنيا إثارة ؼٍ باع سياسة تقشّ تقُود إلى إتّ  وجود أزمة اقتصاديةو ، القادة السياسييفقاؽ بيف الش  

 ،(6)ظاـ السياسي، وكذلؾ انتشار ظاىرة الفساد، وعدـ فعالية الحكومة والحزبالمجتمع ضد النّ 

ث ظاـ السياسي القائـ، حيويرتبط دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بقوة أو ضعؼ النّ 

فساد السمطة الحاكمة وعدـ قدرتيا عمى حّؿ األزمات، يعّزز دور الجيش في الحياة السياسية، أنّ 

                                                           
)1( - Maurice-pierre Roy, op. cit, p420.   
)2( - Maurice-pierre Roy,  IBID, p.p416-418. 

 .586األميف شريط، خصائص التطور الدستوري في ظؿ الجزائر، المرجع السابؽ، ص  -(3)
 نفس المرجع، نفس الصفحة. ري في ظؿ الجزائر،الدستو ميف شريط، خصائص التطور األ-(4)
 .261عمي جروة، المرجع السابؽ، ص -(5)
القوى السياسية والتنمية، دراسة في عمـ االجتماع السياسي، ديواف المطبوعات الجامعية، نور الديف زماـ،  -(6)

 .231-230، ص، ص2007الجزائر 
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وتحقيؽ االستقرار  لوحدة الوطنيةوتدعيـ ا نميةكمشكؿ التّ  ،تدّخؿ مف أجؿ حّؿ المشكالت الرئيسةفي

 (1).لممؤسسات السياسية والدستورية

 1989مرحمة ما قبؿ صدور دستور ة في الخاصّ ؿ الجيش في الحياة السياسية، تدخّ  لقد أّدى

ويعتبر النظاـ السياسي الجزائري، مف األنظمة التي تميؿ ، (2)التحّوؿ نحو الديمقراطية ةعرقم إلى

أتت  خاضًعا لممصالح األساسية لجماعة مط العسكري البيروقراطي، الذي يكوف فيو الرئيسإلى النّ 

يائي الذي يفصؿ في الن   ـُ كَ ىو الحَ  ، فالجيش في الجزائرعة ىي العسكربو إلى السمطة، وىذه الجما

باعتباره القوة األساسية في  ىو محور الحكـ و، وبيذا يظير أنّ (3)راع حوؿ السمطة السياسيةالص  

خبة ظاـ، حيث قاـ النظاـ السياسي في الجزائر عمى أساس احتكار النّ الدولة، والعمود الفقري لمنّ 

خذت مف جبية رعية الثورية، والدستورية الشكمية، واتّ سمطة استندت إلى الشّ العسكرية لمسمطة، وىي 

وأدوات القمع، ونتج عف ذلؾ  رت جياز األمفالتحرير الوطني واجية إيديولوجية وسياسية، وطوّ 

 جاء بيذا الوضع لفترة زمنية، عمى اعتبار أف ىذا النظاـ شعبالتركيز شديد لمسمطة، وقد قبؿ 

المعمنة، لكف شرعيتو )الجيش( بدأت تيتز، وأصبح واضحا أنو مف الضروري لتحقيؽ األىداؼ 

 (4)إحداث التغيير.

ما أف يحكـ مباشرة، مثمما إ عمى إعاقة التغيير والتنمية، فيوأف الجيش يعمؿ  ويرى البعض

مف خالؿ تحالؼ الجيش مع السمطة  ظمة العسكرية، أو بشكؿ غير مباشرىو الحاؿ في األن

ومستشفياتو  ووجامعات وكمياتو يشّكؿ دولة داخؿ دولة، لو مدارسوُ  ا يعني أف الجيشالحاكمة، ممّ 

المسؤوؿ عف تدمير  عتبرُ وميزانيتو، وىو مسؤوؿ عف تخّمؼ التنمية السياسية، حيث يُ  وقيادتو

                                                           
 .123بومديف طاشمة، المرجع السابؽ، ص-(1)
 .34فوزي أوصديؽ، النظاـ الدستوري الجزائري ....، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .166أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .  55-52ناجي عبد النور، تجربة التعددية الحزبية، المرجع السابؽ، ص، ص -(4)
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الديمقراطية تعيش  مّما جعؿ، (1)تجارب التعددية السياسية، وتدمير األحزاب، واتحادات الطاّلب

فييا الجيش في توجيو الحياة السياسية، حيث أنو ال يحكـ يتدّخؿ ي تيديًدا دائما في الدوؿ التّ 

يؤدي أحيانا إلى بروز ديكتاتورية عسكرية، ذلؾ أف  يمعب دورا ىاما في مجاؿ السياسة بنفسو، لكنو

النتخاب، ش راضيا عمى الفائز في اانتخاب المواطنيف لممثمييـ لف يكوف لو معنى، إال إذا كاف الجي

ا في الجيش، فتشتغؿ الديمقراطية دوف حرج، أمّ  إرادةرادة المواطنيف مع ففي ىذه الحالة تتوافؽ إ

 (2)الحالة العكسية، فاف الجيش سيتدّخؿ ليعيؽ اشتغاؿ الديمقراطية.

سكرية تترّبع عمى تثبت أف المؤسسة الع ياسي الجزائريظاـ السّ إف الدراسة المعمقة لطبيعة النّ 

غوط ينتموف في األصؿ إلى مؤسسة الجيش، أو مف خالؿ الضّ  ، مف خالؿ تولية حّكاـٍ (3)السمطة

ف لـ يكف عسكريا، فقد كاف الجيش عمى مدار كؿ  التي يمارسيا ىذا األخير عمى الحاكـ، حتى وا 

يـ عسكري سياسي، المراحؿ الدستورية محور النظاـ، حيث تحّوؿ أثناء فترة حكـ بومديف إلى تنظ

 يةزعة الجيو وأقوى مؤسسة في الدولة، إذ ساىـ في تنمية البالد، وبناء االشتراكية، والقضاء عمى النّ 

نتماء الواحد إلى األسرة العسكرية، كما أف ز عمى االتَرك ،ةمينيّ  إيديولوجيةمف خالؿ تمقيف الجنود 

رية في النظاـ قد كّرس الدور البارز لممؤسسة العسك ،وصوؿ العقيد الشاذلي بف جديد إلى الحكـ

ف كاف يتمتع بنوع مف االستقاللية - السياسي، والحقيقة أف أي رئيس جزائري ياية فإّنو في الن   -وا 

إلى وصؼ النظاـ السياسي رجؿ عسكري يخضع لمصالح ىذه المؤسسة، وقد ذىب البعض 

الجيش، يخضع لمصالح  ي، حيث يكوف الرئيس مسّير اقراطوع العسكري البيرو بأّنو مف النّ  الجزائري

ىي قيادة بيروقراطية حاكمة، دائمة  ادة العسكرية في الجزائريفالق ،(4)بو إلى السمطة الذي أتى

                                                           
 .124-123بومديف طاشمة، دراسات في التنمية، المرجع السابؽ، ص، ص-(1)
 .56-55ليمى، المرجع السابؽ، ص، صبف حمودة  -(2)

)3(- Gibert Meynier, op. cit, P175.     
 .  107-106ناجي عبد النور، النظاـ السياسي الجزائري، المرجع السابؽ، ص، ص -(4)
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ؿ بذلؾ ىذه صمة بالحياة االقتصادية والسياسية لألمة، لتمث  الحضور في كؿ القرارات الكبرى، المتّ 

الذي تمعب فيو المؤسسة العسكرية دورا  ،(1)الرئاسي المشّدد في الجزائرالقيادة مفتاح قبة النظاـ 

 ياسية، تفّضؿ تعييف رؤساء لمدولةىذه المؤسسة واجية الحياة الس مف أف تحتؿّ  ، وبدالً (2)مييمنا

تستطيع مراقبتيـ، فرئيس الدولة ىو بمثابة عامؿ توازف بيف أعضاء القيادة العسكرية، وواجية 

ة العسكرية كانت، وما تزاؿ قوة سياسية، ذلؾ أف القوّ إذ أف ، (3)ف يكوف حاكما بمفردهلموحدة، دوف أ

عف جمعية في غاية التنظيـ كالدولة، والسمطة السياسية تجد في السمطة العسكرية  ىو عبارة الجيش

ياسة، واحتراـ ىيبة الدولة، فقد أصبح الجيش يتدخؿ في ممارسة السّ  ،إلدارة شؤوف الحكـ عامةالدّ 

في  وتبرز ىذه الييمنة أكثر ،(4)بؿ وأكثر مف ذلؾ، فإنو يييمف عمى مقررات السمطة السياسية

المجتمعات التي مازالت تبحث عف مؤسسات تالئـ أوضاعيا وظروفيا الخاصة، التي تحتـّ عمييا 

سات مؤسعبية التنموية التي عجزت العات الشّ بناء مؤسسة عسكرية مسّيسة، تسعى إلى تحقيؽ التوقّ 

ة ور المؤسسة العسكرية عمى الساحة السياسيدتكوف أسباب بروز  السياسية عمى تحقيقيا، وبذلؾ

يرى  اإلطاروفي ىذا  ،(5)أو ضعؼ المؤسسات السياسية ىي أسباب سياسية، مرتبطة بغياب

يممؾ برنامجا اجتماعيا واضحا،  لجزائرية، لـ تكف مؤطرة بحزب قويالكثيروف أف حرب التحرير ا

لى بروز دور العسكر إضعافيااألمر الذي أّدى إلى بروز صراعات داخؿ الجبية، وأدى إلى   (6).وا 

 (6).العسكر

                                                           
 .24محمد عمراف بوليفة، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  55-52التطور الدستوري، المرجع السابؽ، ص، ص األميف شريط، خصائص -(2)
 محمد عمراف بوليفة، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(3)
 .  200مولود ديداف، المرجع السابؽ، ص -(4)
 .120بومديف طاشمة، دراسات في التنمية، المرجع السابؽ، ص-(5)
 .19محمد عمراف بوليفة، المرجع السابؽ، ص-(6)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

317 
 

المؤثر والفاعؿ في عالـ  ،مف عوامؿ القوة والنفوذ وقد يتحّوؿ الحكـ العسكري إلى عامؿٍ 

مف  ث، حيث يعّد عامؿ النفوذ العسكريالسياسة، وىي حالة نادرة تنفرد بيا بعض دوؿ العالـ الثال

مطة العسكرية سمطة وتوجيو السياسييف، فتكوف بذلؾ السّ  لعوامؿ المؤثرة في تسيير السياسةأقوى ا

شمولي، بعيد عف  طيسيا األمور، ويحصؿ ذلؾ عادة في ظؿ نظاـ تسمّ ر بنفتسي   فعمية

د يصبح تزاي يذاب، و (1)الديمقراطية، تغيب فيو المؤسسات السياسية التي تستمّد سمطتيا مف الشعب

ظـ عمى األجيزة األمنية، كوسيمة افتراضية لتحقيؽ استمرارية النظاـ، أمًرا يقود اعتماد بعض النّ 

في يد النظاـ، إلى كياف تسّمطي أو قمعية  ؿ تمؾ األجيزة مف مجّرد أداة تنفيذيةتدريجيا إلى تحوّ 

درتو عمى السيطرة ظاـ قيفقد فييا النّ  ظاـ بكؿ مؤسساتو ورموزه، إلى درجةيفرض ىيمنتو عمى النّ 

، حيث تبدو مؤسسة (2)ظـ وكأنيا رىينة في يد أجيزتيا األمنيةعمى تمؾ األجيزة، فتبدو تمؾ النّ 

أف ىذه  تابعة لمسمطة التنفيذية، والواقعالجيش في الجزائر وفقا لمقوانيف األساسية، كأنيا مؤسسة 

، (3)في الحياة السياسية ثروتؤ ، يا تراقب مؤسسة الجيش الدولةاألخيرة ىي وليدة األولى، فبواسطت

 وقد ذىب البعض إلى القوؿ بتراجع أو إلغاء دور المؤسسة العسكرية في المجاؿ السياسي في ظؿ  

 ،، التي قصرت دور الجيش عمى الدفاع عمى استقالؿ الدولة(4)منو 24وفقا لممادة  1989دستور 

–بذلؾ ثورة سياسية ثَ حدِ في الحياة السياسية، ليُ  تدخؿٍ  وسيادتيا، دوف اإلشارة إلى أي   ،وكيانيا

مف خالؿ المعطيات الجديدة التي تضمنيا، وعمى رأسيا تسجيؿ انسحاب الجيش مف  قانونية ىادئة

                                                           
 .  66عمي جروة، المرجع السابؽ، ص -(1)
جماؿ سالمة عمي، مبادئ العمـو السياسية، اقتراب واقعي مف المفاىيـ والمتغيرات، دار النيضة العربية،  -(2)

 .  184-183، ص، ص2013القاىرة 
 .23محمد عمراف بوليفة، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .  476عمي قريشي، المرجع السابؽ، ص -(4)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

318 
 

مف المشاركة في  ا، وذلؾ اقتداًء بالديمقراطية الميبرالية، التي يكوف فييا الجيش مستبعدً (1)السمطة

باالقتراع العاـ، ىو الذي يختص الحياة السياسية، وفي ىذا اإلطار فإف رئيس الجميورية المنتخب 

احية ومف النّ  و، واألمر فعال كذلؾ مف زاوية نظرية، حيث أنّ (2)بصالحية حماية المؤسسات العمومية

وىو الرئيس تعود سمطة توجيو الدولة إلى رئيس الجميورية، الذي يرسـ سياسة األمة،  نونيةالقا

األعمى لمقوات المسمحة، والمسؤوؿ عف الدفاع الوطني... غير أف السياسات، وانشاء قوات مساعدة 

ىو  يثبت ذلؾمف طرؼ القيادة العسكرية، ولعّؿ مف أبرز ما  رُ تقر  لمجيش، وتنظيـ الحياة السياسية، 

مى أرضية الوفاؽ واإلشراؼ ع، 1992ابي سنة نتخسكرية لوقؼ المسار االتدخؿ المؤسسة الع

، وبذلؾ فإف إقرار التعددية الحزبية في (3)مف طرؼ الفاعميف السياسييف وعمى إمضائيا الوطني

ال يعني أف  بية التحرير الوطنيجنة المركزية لحزب ج، وانسحاب الجيش مف المّ 1989دستور 

 (4)الجيش قد انسحب مف السمطة.

ىو عامؿ أساسي  ،الجيش في الحياة السياسيةؿ يصبح واضحا أف تدخّ التحميؿ  ىذا كؿ وبعد

وتوجيو  ،ؿ يتضمف معنى السيطرة والييمنةمف عوامؿ إعاقة التحوؿ الديمقراطي، ذلؾ أف ىذا التدخّ 

اإلرادة السياسية في الدولة وفقا إلرادة فئة قميمة، األمر الذي جعؿ مف نظاـ الحكـ القائـ عمى 

، وفي ىذا اإلطار نشير ، وأبعد ما يكوف عف الديمقراطيةةسيطرة الجيش نظاـ أقرب إلى الدكتاتوري

إلى أف المراجعات الدستورية األخيرة في الجزائر قد عممت عمى التأسيس لمبدأ حياد الجيش، وىو 

 أمر مستحسف، يندرج ضمف المساعي الحثيثة لتحقيؽ تحوؿ ديمقراطي حقيقي.

                                                           
)1(- Mohamed Boussoumah, op.cit, P80.       
)2(- Mohamed Boussoumah, IBID, P90.       

 .26محمد عمراف بوليفة، المرجع السابؽ، ص -(3)
)4(- Gibert Meynier, op.cit, P178.     
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 :حول نحو الديمقراطيةل عن التّ في الجزائر: انشغا اإلرىابالفرع الثاني: بروز ظاىرة 

تعتبر ظاىرة اإلرىاب حائال أساسيا دوف تحقيؽ التحوؿ الديمقراطي، و تعد التجربة الجزائرية 

نفراج السياسي في الجزائر، قد ساىـ العنؼ في تأخير اإلففي ىذا اإلطار خير دليؿ عمى ذلؾ، 

الفردية، فالعنؼ يشّكؿ خطرا مزدوًجا ضييؽ عمى الحريات وعّبد الطريؽ لعودة قبضة السمطة، والتّ 

 1989تدىور الوضع األمني إلى وضع دستور  ىحيث أدّ  ،(1)عمى الديمقراطية، وتحقيؽ التنمية

دوف تطبيؽ المبادئ الديمقراطية األساسية الواردة فيو، خاصة ما تعّمؽ منيا  في حالة جمود، وحاؿَ 

 (2)بالحريات.

قات التحوؿ الديمقراطي، نظرا لما تنطوي عميو مف أبرز معوّ  اإلرىابعتبر بروز ظاىرة وي

 في إطار بيا اإلرىاباألخطار التي يسبّ  تندرجمجابية ىذه الظاىرة مف تقييد لمحريات، حيث 

ع لدى األفراد  دي إلى إحداث حالة مف الرعب والفز يؤ  تثنائية، ذلؾ أّف الخطر اإلرىابيالظروؼ االس

ؿ حالة مف حاالت الخطر العاـ الجسيـ الذي تتعرض األمر الذي يشك  سواء،  والحكومات عمى حدّ 

يا، وقد انتيجت د كياف الدولة كمّ ييد   ا استثنائيارىابية ظرفً خطار اإلبذلؾ األ ؽً لو الدولة، فتخمُ 

تشريعات مستقمة لمكافحة  إصدارالبمداف سبال مختمفة لمواجية ىذه األخطار، وذلؾ مف خالؿ 

إلجراءات الجزائية، وفي كال الحالتيف او  ضافة إلى قانوني العقوباتتعديالت باإل ؿإدخااإلرىاب، أو 

 (3).ا بالحقوؽ والحريات العامةفإف األمر ينطوي عمى إجراءات وتدابير تمثؿ مساسً 

عمى  ؿ العديد مف الدوؿمواسعة االنتشار، امتدت لتش لقد أصبح اإلرىاب ظاىرة عالمية 

وؿ غير والدّ  اىرة الدوؿ الديمقراطيةالرغـ مف اختالؼ البيئات السياسية، حيث اجتاحت ىذه الظّ 

                                                           
 .168أحمد منيسي، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .234سابؽ، صعبد اهلل بوقفة، القانوف الدستوري ...، المرجع ال -(2)
 .  527عاصـ رمضاف مرسي يونس، المرجع السابؽ، ص -(3)
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جوع إلى األرضية التي ينمو ، وبالرّ (1)الديمقراطية القائمة عمى ممارسة القمع والقير عمى حد  سواء

ي تمارسيا األنظمة التاىرة تنتشر عندما تكثر الممارسات القمعية فييا اإلرىاب، نجد أف ىذه الظّ 

 بإتباع أساليبتقـو بعض الفئات االجتماعية  ماعية، وكرّد فعؿ عمى ىذا السموؾجتضد الشرائح اال

، كما أّف تركيز السمطة عادة ما (2)فية مف طرؼ الحكومةتعّبر فييا عف رفضيا لمممارسات التعسّ 

بيف كؿ الدوؿ التي لعامؿ المشترؾ ، فا(3)زاعات الطائفيةيؤدي إلى بروز التعّصب والتطّرؼ، والنّ 

بداء  ،يعيؽ العنؼ والترو ىو توّجو فئة معينة إلى التعبير عف سخطيا عف طر  ،طاليا اإلرىاب وا 

واإلفرازات المرحمية، لمظيور  ناقضات االجتماعيةفي ذلؾ كؿ التّ  لمسمطة والمجتمع، مستغمةً  الَعَداء

وتحقيؽ  كأزمة السكف والبطالة ،األوضاع المعّقدةواإلجابات لمختمؼ  بمظير مف يممؾ األسباب

مع الّنوايا المبّيتة لقوى أجنبية  ،فئةالعدالة االجتماعية، وكثيرا ما تمتقي الطروحات العدائية ليذه ال

 عمى غرار مصر، والسعودية واجيت العديد مف البمداف العربية، وقد (4)تعمؿ عمى تأجيج نار الفتنة

ـ، الذي استيدؼ تخريب االقتصاد اإلرىاب المنظّ  ، ترقى لمستوىعنؼٍ  والجزائر أعماؿ واليمف

بسبب التطّرؼ الديني، الذي يصؿ  مف األحياف في الكثير ستقرار، ويحدث كؿ ذلؾوتيديد اال

ة، بدال مف األخذ يبمعتنقيو إلى انتياج العنؼ واإلرىاب، كوسيمة لمعالجة المشكالت المجتمع

اىرة، ووّفر مناخا مناسبا أىمية وخطورة ىذه الظّ  مف، ومّما زاَد (5)بأسموب الحوار العقالني

لمستخدمييا، ازدياد التقّدـ التكنولوجي، إضافة إلى بعض الممارسات السياسية الخاطئة التي 

بت العرب بشكؿ خاص، والتي تسبّ  شعوب العالـ الثالث، وضدّ  تمارسيا بعض الدوؿ المتقّدمة ضدّ 
                                                           

، 2011اسماعيؿ صبري مقّمد، العالقات السياسية الدولية، النظرية والواقع، المكتبة األكاديمية، القاىرة  -(1)
 .  426ص

 .  144، ص2010صالح نيار، مشكالت داخمية في التنمية واألمف القومي العربي، دار األمؿ، األردف  غازي -(2)
 .103حاـز الببالوي، المرجع السابؽ، ص -(3)
   حاـز الببالوي، نفس المرجع، نفس الصفحة. -(4)
 .  317محمد فييـ درويش، مرتكزات الحكـ الديمقراطي، المرجع السابؽ، ص -(5)
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عنؼ واإلرىاب غير ال لـ تحمؿ لمعالـ العربي اإلسالمي ، فالعولمة(1)في انتشار ظاىرة العنؼ

 (2)وطمس معالـ الحياة. والمجاعة واالختناؽ

لقد أصبح العنؼ السياسي عالميا، وأصبح في وسع الحركات اإلرىابية أف تعمؿ عبر 

 ، وفي ىذا(3)ىا قوات مواجية ضخمةا أثار مخاوؼ الحكومات، التي حّركت ضدّ الحدود، ممّ 

إلى أف اإلرىاب قد أخذ أبعاًدا دولية،  حدة بطرس غالييشير األميف العاـ السابؽ لألمـ المتّ  اإلطار

وتحّوؿ مف إرىاب محمي إلى إرىاب دولي  ةولـ يعد يقتصر عمى منطقة بذاتيا، فقد اّتسَع نطاقُ 

وخصخصة  ،والتطور التكنولوجي ساع ثورة اإلتصاالت،د بطرس غالي عمى أف اتّ عالمي، وقد أكّ 

يا تطورات ساىمت في توفير المناخ المناسب االقتصاد العالمي، وزواؿ الحدود بيف الدوؿ، كمّ 

تجاوز في  الخطر الوارد مف الخارج فّ إداخميا فحسب، بؿ ه ، فمـ يعد خطر (4)النتشار اإلرىاب

ولة، حيث "اإلرىاب المحمي"، والذي يقصد بو "أف تكوف ممارسة الفعؿ اإلرىابي داخؿ الد جسامتو

والمشاركوف في الفعؿ  يا مف نفس الدولة، ويكوف اإلعداد والتخطيطيكوف المشاركوف والضحا

وع مف ، وىذا النّ (5)"اإلرىابي داخؿ حدود الدولة، وال يكوف ىناؾ دعـ لمفعؿ اإلرىابي مف الخارج

لتدابير جممة مف ا خذت في سبيؿ مواجيتواإلرىاب عرفتو الجزائر في سنوات التسعينات، واتّ 

رغيب رىيب تارة، مف خالؿ إصدار قوانيف لمكافحة اإلرىاب، والتّ ، التي تأرجحت بيف التّ واإلجراءات

جراءات تارة أخرى، مف خالؿ قانوف الرحمةواألوبة  في العودة السمـ والمصالحة الوطنية، وما  وا 

وشاع مفيوـ اإلرىاب  ، حتى برزىاتستعيد استقرار  المحمي فتئت الدولة المرىقة بأعباء اإلرىاب
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الوقت الراىف، يات التي يواجييا المجتمع الدولي في ؿ أحد أخطر التحد  الدولي، الذي أصبح يشك  

د موف ظاىرة اإلرىاب الدولي بالظاىرة السرطانية، التي أصبحت تيدّ والمحمّ  حيث يصؼ الباحثوف

ر المشروع، والذي يتخّطى وغي بّررنوع مف العنؼ غير الم ، وىو(1)سمـ العالـ كمو، وأمنو واستقراره

الحدود السياسية لمدوؿ، كما تنتج عف ممارستو ردود فعؿ دولية واسعة المدى والتأثير،  في مداه

شجيع المادي والمعنوي مف ى التّ غير حكومية، لكنيا تتمقّ  دة ما تكوف الجماعات التي تمارسووعا

ىو اإلرىاب الذي ترعاه بعض  الدولي حيث أف أخطر صورة اإلرىاب، (2)بعض الدوؿ والحكومات

تحاوؿ أف  ، وىي في الوقت نفسومويؿوالتّ  ؤازرُه بكؿ وسائؿ الّدعـ والّتحريضالدوؿ والحكومات، وت

يا ترى فيو تتنّصؿ أماـ المجتمع الدولي مف مسؤوليتيا عنو، وىذه الدوؿ إذ تحتضف اإلرىاب، فإنّ 

الوسائؿ بفيا، التي عجزت عف تحقيقيا التحقيؽ أىدمكانية أكثر فاعمية إ ر ليااألداة التي توفّ 

بيف ما تمتـز  موؾزدواجية في السّ وىنا تبرز االوغيرىا،  رؽ الدبموماسيةمثؿ الطّ  ،السممية المشروعة

بو ظاىريا بعض الدوؿ مف معايير لمسموؾ الدولي المشروع، وبيف ما تمارسو في الخفاء مف سموؾ 

 قتصاديةواال مف األسباب السياسية نتيجة لجممةٍ  ؽ اإلرىاب الدوليحقّ ، ويت(3)ولييناقض التزاميا الدّ 

فإنيا تتمثؿ أساسا في السموؾ  سبة لألسباب ذات الطبيعة السياسية،ا بالنّ جتماعية، فأمّ واال

والسيطرة  الغربية بيدؼ الحفاظ عمى مصالحياستعماري القديـ الجديد، الذي تستخدمو القوى اال

ظاـ فإنيا تتمثؿ في النّ  جتماعيةواال قتصاديةا بالنسبة لألسباب االعمى ثروات العالـ الثالث، أمّ 

وؿ ابعة، وقياـ الدّ وؿ التّ ستغالؿ األجنبي لممواد الطبيعية في الدّ لجائر، واالقتصادي الدولي ااال

فإف  واالجتماعية، إضافة إلى ذلؾ ةاألجنبية بالتدمير المنظـ لميياكؿ البشرية والسياسية واالقتصادي

ستقالؿ السياسي، مّما امية، وتحاوؿ حرمانيا مف االنمية في البمداف النّ الدوؿ الكبرى تقوـ بعرقمة التّ 
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يطمؽ عميو اإلرىاب، والذي نتج عنو التأثير عمى األمف  قود إلى رّد فعؿ اجتماعي مضادّ ي

ألف اإلرىاب قد تواءـ بنجاح مع العالمية،  اإلرىابية، وقد تصاعدت األنشطة (1)واالستقرار في العالـ

، ويقترب اإلرىاب الدولي مف (2)عمى حّد تعبير األميف العاـ السابؽ لألمـ المتّحدة بطرس غالي

ضعاؼ إرادتيـ سعيا إل ،لة ما لمعنؼ ضد المدنييفإرىاب الدولة، والذي يتضمف استخداـ حكومة دو 

لتأميف خضوعيـ  عب بيف المواطنيفقياـ الدولة بنشر الرّ  كما يتضمف ،في المقاومة أو الرفض

الشّؽ الخارجي  إرىاب الدولة الداخمي، أّما، ويطمؽ عمى ىذا النوع (3)وانصياعيـ إلرادتيا وسياستيا

كسالح بديؿ عف الحروب  أصبحت تستخدـ اإلرىاب فيما بينياأف الدوؿ  ف فحواهإلرىاب الدولة، فإ

ظر عف مشروعية الوسائؿ النّ  ، بغض  ستراتيجيةاالفيا اوأىد حقيؽ مصالحياميدية، سعيا منيا لتالتق

المؤدية إلى ذلؾ، فقد أصبحت الدوؿ تمجأ إلى ارتكاب األعماؿ اإلرىابية ضد بعضيا البعض مف 

كاليؼ مقارنة مع تكاليؼ الحرب أجؿ تحقيؽ مبتغاىا، حيث تعتبر األعماؿ اإلرىابية منخفضة التّ 

ضغوط الرأي العاـ العالمي، أو اإلدانة مف طرؼ  ب الدولة القائمة بياأنيا تجن  التقميدية، كما 

المنظمات والييئات الدولية، ذلؾ ألف الدولة غالبا ما تحيط أعماليا اإلرىابية بستار مف السّرية، أو 

ر  لّشرعية عمى ىذه األعماؿتحاوؿ إضفاء نوع مف ا ات مختمفة، كمكافحة اإلرىاب، أو وفؽ مبر 

دولة )خاصة والمؤكد ىو أف معظـ جرائـ إرىاب ال،(4)رعي الوقائي وغيرىاالدفاع الشّ  مارسة حؽّ م

ارتكابيا تبعا لدوافع سياسية، حيث أف الدوؿ الكبرى غالبا ما تمجأ إلى  يتـّ  عمى المستوى الخارجي(

ؽ جاه الذي يحق  بدافع السيطرة والييمنة عمى الدوؿ األخرى، وتوجيييا في االت ذه الجرائـارتكاب ى
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 ،منظمة األمـ المتحدة لمعمؿ لحسابيا ّخرت الواليات المتحدة األمريكيةمصالحيا وأطماعيا، فقد س

رعية عمى العديد مف األعماؿ اإلرىابية فأضحت المنظمة أداًة في يد أمريكا، تستخدميا إلضفاء الشّ 

 (1)التي تمارسيا ضد الدوؿ التي ترفض الخضوع ألوامرىا.

يجة لمفساد السياسي، أو الذي عادة ما يكوف نت ت الجزائر "اإلرىاب المحمّي"عرف وقد

ة داخؿ ـ العدالة في تقّمد المناصب السياسية، فتقوـ منظمات محميّ اعدانغير ديمقراطية، و  لممارساتٍ 

مثؿ تغيير نظاـ الحكـ، أو فرض  سياسية الدوؿ بعمميات عنؼ منظـّ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼٍ 

بإلغاء نتائج الدور األوؿ  د ارتبط ظيور اإلرىاب في الجزائرفق ، وفي ىذا اإلطار(2)سياسات معينة

ر حزب الجبية اإلسالمية وحظ نتخابي، ووقؼ المسار اال1991نتخابات التشريعية سنة مف اال

 حتى في ظؿّ  الوضع استقرارً  ذلؾ، ولـ يعرؼلإلنقاذ، حيث انتشرت األعماؿ اإلرىابية مباشرة بعد 

جًعا عف المبدأ الديمقراطي، بقدر ما ظير كمحاولة ا، الذي لـ يكف تر 1996ؿ الدستوري لسنةالتعدي

، 1999الصادر سنة قانوف الوئاـ المدني  لترتيب البيت عمى ضوء تجربة قاسية، أو في ظؿّ 

ا نيائيا لما أف يضعوا بو حد  الذي أراد أصحابُو  ، ىذا األخير2005وقانوف المصالح، الصادر سنة 

ىو ظيور فتنة أخرى، ألف خصومُو قد  ارالمأساة الوطنية"، غير أف ما ُيخشى في ىذا اإلطب" ّميَ سُ 

والمنظمات الدولية غير  منظمات حقوؽ اإلنسافو  الضحايا يكونوف أكثر مف مؤيديو، ال سيما

 (3)ة بيذا الشأف.يالحكومية المعن

إلى أف وقؼ المسار االنتخابي مف طرؼ المجمس األعمى لألمف، قد  في ىذا اإلطار ونشير

قد  ف ىذا األخيرة وأاإلسالمية لإلنقاذ، خاصّ ع الطريؽ أماـ حزب الجبية جاء تكريسا ليدؼ قط
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 188 ػػػبفوزه ب ،1991ديسمبر  26نتخابات التشريعية في مف االور األوؿ في الدّ  أثبت شعبيتوُ 

بعض الباحثيف  مّما جعؿتكريسا ليدؼ تيميش الحزب،  نتخابيالمسار االمقعدا، فجاء إعالف وقؼ 

 الحزب الفائز في الدور األوؿ مف التشريعيات. ضدّ  (1)مسألة التعبئةيثيروف 

نتماءاتيـ السياسية، وبيئاتيـ إّف اإلرىاب في نظر دعاتو، عمى اختالؼ دوافعيـ وا

عامات المتربعة عمى السمطة، وزعزعة لتدمير الزّ جتماعية والثقافية، ىو أكثر الوسائؿ فعالية اال

ؽ ذلؾ مف خالؿ خمؽ جّو مف عدـ االستقرار داخؿ الدولة، أو البنياف السياسي لمدوؿ، ويتحقّ 

ضرب مصادر قوتيا االقتصادية، عف طريؽ إشاعة الّذعر في أوساط المصالح االقتصادية ب

، وىو األمر الذي تحّقؽ فعال في (2)دولية فيياقة الا يضعؼ الثّ األجنبية العاممة عمى أراضييا، ممّ 

الجزائر، حيث أّدى شيوع اإلرىاب إلى تراجع مكانة الدولة في المجتمع الدولي، وتدىور اقتصادىا 

ىتماـ أكثر بالبحث دة بناء ما دّمره اإلرىاب، واالعاجّراء أعماؿ التخريب، وتحويؿ التركيز نحو إ

كّمؼ خزينة الدولة نفقات إضافية، كاف  األمر الذيصاليا، واستئ اىرةعف سبؿ مكافحة ىذه الظّ 

 وتحّقؽ الرفاه االجتماعي. اقتصادية، تنّمي االقتصاد المحميفترض أف تنفؽ في مشاريع يُ 

لذي فسح المجاؿ أماـ ا ،التطور التكنولوجي ة في ظؿّ رىاب خطيرة، خاصّ إف عواقب اإل

مف  الدولة أماـ مجرد خطر إرىاب محميرىابية لمتقارب، والتواصؿ، والتنقؿ، فمـ تعد الجماعات اإل

ف تنتيج السبؿ عابر لمحدود والقارات، وعمييا أ بؿ إنيا أماـ تحديات إرىاب عالميالممكف احتواؤه، 

ومكافحتو، مثؿ إقرار تشريعات تفرض عقوبات مشّددة عمى  مف أجؿ مواجيتو والوسائؿ المتاحة

، ومحاربة الفساد والبطالة، وتعميؽ الممارسة الديمقراطية، كما أّنو عمى اإلرىابيةكبي الجرائـ مرت

 أف تراعي حساسية ىذه المشكمة، وتعمؿ عمى إيجاد قدرٍ  مات التي تواجييا مشكمة األقمياتالحكو 

                                                           
(1)-Mohamed Brahimi, op.cit, P87. 
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ضافة إلى ميات، إتيدؼ لمدفاع عف مصالح األق لتجّنب قياـ منظمات إرىابية اتيةمف اإلدارة الذّ 

جتماعية، والعمؿ عمى تحقيؽ العدؿ والمساواة، واحتراـ حقوؽ اإلنساف، وكذلؾ تحسيف الظروؼ اال

، وقد سمكت (1)اغبيف بإعفائيـ مف العقاب، أو بتخفيؼ العقوبةالعمؿ عمى فتح باب التوبة أماـ الرّ 

ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، وقانوف الوئاـ المدني، وقانوف مف خالؿ إقرار  جزائر ىذا المسمؾال

ـّ إقرار فقد  بالموازاة مع ذلؾو والتوبة،  تشجيع اإلرىابييف عمى وضع السالحالرحمة، مف أجؿ  ت

صوص المتضمنة لعقوبات مشّددة ضد كؿ مف يرتكب، أو يشارؾ في اقتراؼ عمؿ العديد مف النّ 

 إرىابي.

ؿ عائقا حقيقيا أماـ التحوؿ نحو الديمقراطية، حيث أف مجابيتو ك  لقد أصبح اإلرىاب يش

حالة الطوارئ والحصار،  إقرارالتي تمس بالحريات، عمى غرار  اإلجراءاتخاذ العديد مف تفترض اتّ 

مف تقيد لمحريات، ومف المعموـ أف إقرار الحريات ىو مف أىـ المبادئ المؤسسة  ذلؾ نووما يتضمّ 

يقود إلى  إف المساس بيذه الحريات وتقييدىايمقراطي، وعمى العكس مف ذلؾ، فإلقامة نظاـ حكـ د

نظرا  ،وصؼ النظاـ بالدكتاتورية، غير أنو ال يمكف الجـز بعدـ ديمقراطية النظاـ في ىذه الحالة

ًرا ر  بَ مُ  ،واستقرار الدولة، فيكوف بذلؾ المساس بالحريات مى حياة الفرداىرة اإلرىابية علخطورة الظّ 

بمواجية الخطر الذي ييّدد الدولة والفرد عمى حّد سواء، وعمى العكس مف ذلؾ، فإف لجوء 

يعّد أمًرا مناقضا لمديمقراطية وال  لحقوؽ والحريات العامة دوف مقتضىالحكومات إلى المساس با

 .(2)فؽ مع المبادئ التي تقوـ عمييايتّ 

ؿ نحو ض طريؽ التحوّ كأحد المعوقات التي تعتر  وفي إطار الحديث عف اإلرىاب

يف بصورة سمبية، حيث تعاني بعض الدوؿ الديمقراطية، يطرح بإلحاح موضوع توظيؼ الدّ 
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لتحقيؽ  خذ مف اإلرىاب أسموبا ليااإلسالمية مف ظيور الحركات األصولية المتطّرفة، التي تتّ 

ي ظواىر ش  ، إضافة إلى تف(1)وغيرىا حدث في مصر والجزائر والسعودية والعراؽ أىدافيا، كما

وبروز دور العشيرة والقبيمة عمى حساب  ،ت إلى تقسيـ المجتمعاتوالمذىبية، التي أدّ  الطائفية

 ساىمتقد و ، (2)يا أمور أصبحت تقؼ حجر عثرة أماـ اإلصالح الديمقراطيمؤسسة الدولة، كمّ 

اإلنساف، األمر الذي نعرات القومية والطائفية في أغمب دوؿ العالـ باسـ حقوؽ في إحياء العولمة 

حيث ، (3)وعدـ استقرار سياسي وأمني وحروب أىمية صراعٍ  مناطؽَ  ةً جعؿ مف دوؿ الجنوب خاصّ 

يقاض إشتيت، وبالتالي فتيت والتّ تستيدؼ العولمة السياسية الدولة واألمة والوطف، وتعمؿ عمى التّ 

، (4)وتشتيت شممو تفكيؾ المجتمعؿ إلى صّ عصب المذىبي، حتى تتو النزعة القبمية والطائفية، والتّ 

فإف بعض األنظمة العربية تمجأ إلى تخويؼ الغرب والواليات المتحدة  نفس ىذا السياؽوفي 

ؿ الديمقراطي سيأتي باإلسالمييف إلى السمطة، أو يجعؿ منيـ جية التحوّ  األمريكية، مف أفّ 

ات إلى السمطة يخدـ عممية كحر رئيسية، وىنا يثار التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف وصوؿ تمؾ ال معارضةٍ 

خمو مف ىو خطوة ال ت إلسالمييف في العممية االنتخابيةْدماُج اإ أفأـ ال؟ وىؿ  التحّوؿ الديمقراطي

، 1991 سنة يعية في الجزائرنتخابات التشر ى إلغاء نتائج االفقد أدّ  وفي ىذا اإلطار، (5)المشكالت

عدـ من باألغمبية، إلى دخوؿ الدولة في حالةٍ التي أسفرت عف فوز الجبية اإلسالمية لإلنقاذ و 

ب عنيا وقؼ المسار الديمقراطي مف وبروز ظاىرة اإلرىاب، التي ترتّ  االستقرار األمني والسياسي

ظيور  فّ أ يشير الكثيروف إلى وىنا ب عنيا مف تقييد لمحريات،خالؿ إعالف حالة الطوارئ، وما ترتّ 
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ية إلى أزمة الديمقراطية في العالـ العربي، العوامؿ المؤدّ  أىـّ الحركات السياسية اإلسالمية يعّد مف 

مت جماعات ذات صبغة دينية وسياسية، تيدؼ إلى الوصوؿ إلى الحكـ عف طريؽ حيث تشكّ 

العنؼ باسـ الديف، والمعروؼ أف أثر المعتقدات الدينية في حياة الشعوب يفوؽ الدور الذي يمعبو 

ىي وليدة ظروؼ األزمة، وفشؿ  اإلسالـ السياسي في الجزائرركات أف ح ، ويرى البعض(1)الفكر

أف إدراؾ األسباب العميقة و ىنا نشير إلى ، (2)الدولة في تحقيؽ أىداؼ سياسية واقتصادية مرضية

لتنامي ظواىر العنؼ السياسي والتطّرؼ الديني في الوطف العربي، ال يتحّقؽ إاّل بإدراؾ الخمؿ 

حّقو الطبيعي في واعدىا، فحيف ال يكوف في وسع المجتمع أف يمارس الخطير في نظاـ السياسة وق

 القمع ىو جواب السمطة عف مطالبو بالوسائؿ السممية والحضارية، وحيف يكوف التعبير السياسي

يمكف ألحد ال ف الحقيقة التي أوحقوقو، فإف ذلؾ يدفعو إلى ولوج السياسة عف طريؽ العنؼ، ذلؾ 

، والحقيقة أف ىذا (3)مف عنؼ السمطة -غالبا-يتغّذى  الجماعات اإلسالميةإنكارىا، ىي أف عنؼ 

ىو  األحواؿ، لكف القصد مف وراء ذلؾ ال يعني تبرير العنؼ السياسي، المرفوض في جميع الرأي

 (4)سياسية.-، مف خالؿ مقاربة سوسيواولة فيـ العوامؿ التي تدفع إليومح

ف عمى الديمقراطية، ومبّررىـ في ذلؾ أف متحفظو  إف الكثير مف اإلسالمييف العرب

يـ يخشوف أف تجمب الديمقراطية فإنّ  ومف ىنا ،الديمقراطية تقـو عمى إرادة الشعب صاحب السمطة

 يؤدي بالضرورة إلى تغيير مسارىـ امعيا حرية ال تطاؽ، تؤثر عمى العادات والتقاليد والديف، ممّ 

 أف تأتي الديمقراطية باإلسالمييفيخشوف  العرب العممانييفمف  اعاتيـ، كما أف كثيرً وفكرىـ وتطمّ 

ا يؤدي إلى ظيور حكـ استبدادي باسـ والقوى المحافظة إلى الحكـ، عف طريؽ العاطفة الدينية، ممّ 
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ؼ مف أف ُيفضي تطبيؽ الديمقراطية زمة في كال الحالتيف، ينطوي عمى التخوّ ، فمحور األ(1)الديف

ئ اإلسالـ، أو في الحالة العكسية إلى إقرار سموكات ال تتوافؽ مع مبادوما تنطوي عميو مف حرية، 

إلى وصوؿ اإلسالمييف إلى سدة الحكـ، فينجـ عف ذلؾ تقييد حريات  أف يفضي تطبيؽ الديمقراطية

العممانييف، وبالموازاة مع ذلؾ تعمؿ الدوؿ الغربية عمى منع وصوؿ اإلسالمييف إلى السمطة، أو 

ـّ ذلؾ عف طريؽ اقترابيـ مف أنظم شعوب، حيث تسعى إلى وضع ال إرادةة الحكـ، حتى ولو ت

مثمما حدث في  نية والمذىبية، حّتى يتـ إقصاؤىـبتحريؾ األقميات الدي ،وخمؽ االضطرابات العراقيؿ

وفمسطيف وتركيا  وكذلؾ ما حدث ويحدث في السوداف ،الجزائر بعد فوز الجبية اإلسالمية لإلنقاذ

 (2)وغيرىا.

المحيطة ببروز ظاىرة اإلرىاب،  نشير في األخير إلى أف ما قادنا إلى تناوؿ الظروؼو 

و اإلرىاب الدولي، ىو محاولة الوقوؼ عمى  مى بعض العناصر مثؿ إرىاب الدولةالتركيز عو 

تخاذ إجراءات تمس بالحريات، اولة الجزائرية، و الذي يؤدي إلى الخطر الذي ما يزاؿ محدقا بالد

بمبادئ الديمقراطية، عمى اعتبار أف إقرار الحريات ىو أحد أىـ الدعائـ التي يرتكز عمييا بالنتيجة و 

ورة زواؿ الخطر حيث أف تجاوز خطر اإلرىاب المحمي ال يعني بالضر  ،نظاـ الحكـ الديمقراطي

ؿ التطورات و األبعاد التي عرفتيا ظاىرة اإلرىاب سيما عمى المستوى الدولي، ظنيائيا، خاصة في 

 نعكاس عمى المستوى الداخمي.الؾ مف و ما لذ
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 الثاني: محاوالت إصالح النظام الديمقراطي في الجزائر: المبحث

والتي ىي عوائؽ  ،حوؿ الديمقراطيبعد التطرؽ إلى أبرز المعوقات التي تعترض طريؽ التّ 

عامة، فإنو مف الضروري امية بصفة وؿ النّ والدّ  ،ةيتشترؾ في أغمبيا الجزائر مع دوؿ المنطقة العرب

طريقو الصحيح، مع األخذ  إلى ف شأنيا إعادة المسار الديمقراطيعريج عمى أىـ المحاور التي مالتّ 

نظاـ الحكـ  ا مف عوامؿ رسـ معالـالذي أصبح يشكؿ عامال ميم   ،عتبار المحيط الدوليبعيف اال

لتي ترتب عنيا بروز تصنيؼ ؿ التناقضات التي تميز عصر العولمة، واظفي الدولة، خاصة في 

 حديث ألنظمة الحكـ جمع بيف كؿ ىذه المتناقضات.

لى األخذ بالدعائـ األساسية إوتأسيسا عمى ذلؾ، فإننا سنتناوؿ في ىذا المبحث ضرورة العودة 

لمديمقراطية، مع مراعاة أبعاد العولمة الديمقراطية مف جية، ومف جية ثانية فإننا سنتطرؽ إلى 

 الدوؿ ألنظمة حكميا مع التصنيؼ الحديث.ضرورة تكييؼ 

 ضرورة مراعاة العولمة الديمقراطية: الديمقراطية: إرساء قواعدالمطمب األول: 

ـ في الدولة، تستمـز العودة إف معالجة مشاكؿ التحوؿ الديمقراطي ومحاولة إصالح نظاـ الحك

ة، وتماشيا مع المقتضيات الداخمي عتماد الركائز األساسية لمديمقراطية، وذلؾ استجابة لممطالباإلى 

وسد  ،حقيقي ىو تجاوز المعوقات ديمقراطيحيث أف السبيؿ األنجح لتحقيؽ تحوؿ ، الدولية

 طمّ سنحراؼ صوب التّ عنيا اال النقائص والثغرات لغمؽ الباب أماـ كؿ العواصؼ التي قد ينجرّ 

بروز مفيوـ عولمة دولة القانوف، عتبار إلطار فإنو يستوجب األخذ بعيف االستبداد، وفي ىذا اواال

 المندرج ضمف مفيـو العولمة الديمقراطية.
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 سبيل ناجع لإلصالح: :ديمقراطيةواء تحت لواء الضناال الفرع األول: 

واحتوائيا، وال  ؿ الّناجعة لمتصدي آلثار العولمةروري البحث عف الحمو لقد أصبح مف الضّ 

واإلقميمية العربية، عمى اعتبار أف الجزائر جزء مف  المحميةتتأتى ىذه الحموؿ إاّل بتظافر الجيود 

 ما ينطبؽ عمى المنطقة كّميا. -في أغمب األحياف–الوطف العربي، ينطبؽ عمييا 

ويكوف منطمؽ الحموؿ مف خالؿ سّد الثغرات أماـ كؿ مف يحاوؿ استغالؿ النقائص، أو 

ويتصّدر الحؿ نيب ثرواتيا، ديد كيانيا، أو لمّنيؿ مف الدولة وتي -اخؿ أو الخارجمف الد–افتعاليا 

وتصّديا -في ظّؿ العولمة، فالدوؿ العربية باعتباره أقوى الشعارات التي شاعت الديمقراطي الواجية

وليست مفروضة ار إصالحات سياسية حقيقية نابعة مف الّداخؿ، ممزمة بإقر  -منيا لمخاطر العولمة

يرة لمتطور العالمي، وتحفظ وجود الدولة عمى مف الخارج، حيث تكوف ىذه اإلصالحات مسا

 .الذي يؤدي إلى الفوضى وعدـ االستقرار حتجاج الشعبي، وتجّنبيا اال(1)المستوى الدولي

مف جية إرضاء الشعوب واعتماد النظاـ الديمقراطي ييدؼ إلى تحقيؽ نتيجتيف أساسيتيف،  

بسبب  األجنبي في الشؤوف الداخميةدّخؿ سّد ذريعة الت ومف جية أخرى -ى المستوى الداخميعم-

تستوجب مف  ـ، حيث أف مواجية تحديات العولمةالديكتاتورية، والممارسات غير الديمقراطية لمنظا

الجميع المشاركة في عممية البناء الداخمي، وتطوير الديمقراطية وقيـ الحرية وحقوؽ اإلنساف، 

ولية، وأساس تحقيؽ حوالت الدلمجتمع مواكبة لمتّ ستقرار داخؿ اوؿ العربية ممزمة أوال بتحقيؽ االفالد

نّية عمى إطالؽ الحريات ىو إقرار الحريات، وصياغة ثقافة سياسية جديدة، مب ىذا االستقرار

، فالمجتمع العربي بحاجة اليوـ إلى نظاـ سياسي متيف، يرتكز (2)وتقّبؿ االختالؼ والتنّوع السياسية

تجاوز العقبات الصمود في وجو العولمة، وتسمح لو بعمى نظرية عممية موضوعية تمّكنو مف 

                                                           
 .58لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .132-131محمد محفوظ، المرجع السابؽ، ص، ص -(2)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

332 
 

، والبناء الديمقراطي ىو (1)مف تطّرؼ ديني، وجمود تقميدي، وتقوقع عمى األصالة والعوائؽ الداخمية

ىو الديمقراطية  نيا األمة العربية، والمقصود ىناالشرط األساسي لتجاوز األزمة التي تعاني م

ككؿ، والمزّورة، وتقتضي الديمقراطية الفعمية إعادة تنظيـ المجتمع  فةال الديمقراطية المزيّ  الحقيقية

ًشا لمدولة إاّل ىام ؾُ رَ تْ وتقويتو داخؿ المجتمع المدني، بحيث ال يُ  بداية بتوسيع العمؿ السياسي

 (2)ال مجاؿ فيو لمقير والتسّمط واالستبداد. محدوًدا

ف تقوـ مف أقد أصبح مؤكدا أف الديمقراطية مفيوـ ينسب إلى الزماف والمكاف، فال يمكف ل

فراغ، بؿ إنيا تمارس ضمف واقع اجتماعي محّدد، وفي إطار مرحمة تاريخية معينة، إذ أنو مف غير 

بو، وما جتماعية في المجتمع، وحصيمة التطور التاريخي الذي مّر الممكف إغفاؿ خريطة القوى اال

وتجارب الشعوب  ،مف جية، وال يمكف إغفاؿ معطيات العصر الراىف نتج عف ذلؾ مف تراث وقيـ

يتقّرر وفقا لمعطيات البيئة الداخمية  ، فنظاـ الحكـ في الدولة إذف(3)األخرى مف جية ثانية

 ثرإفي –العولمة  معارضوتحدث  ، ومستجداتيا، وفي ىذا اإلطاروتفاعالتيا مع البيئة الخارجية

تعني والتي عف ظيور مفيوـ الدولة الّرخوة،  -حديثيـ عف المخاطر والتيديدات السياسية الحديثة

فإف ظيور ىذا المفيوـ يعتبر  حركة ووظائؼ الدولة األـّ، وبذلؾأف قوى العولمة تعمؿ عمى شّؿ 

وتسّمـ فعال مف سمبيات العولمة السياسية، حيث ُيالحظ أف الدولة ُترِخي قبضتيا شيئا فشيئا، 

واالندماج واالنفتاح لتتواّلىا الشركات  ة الواحد بعد اآلخر باسـ الخصخصةالقديم يامياميا ووظائف

عمى سيادة الدولة، وعمى بناء الّصرح  ويعتبر ذلؾ مف أخطر آثار العولمة، (4)ستعمارية الكبرىاال

ا يفسح المجاؿ لمتساؤؿ عف نوع الديمقراطية التي تسعى الدوؿ إلى تحقيقيا، ما الديمقراطي فييا، ممّ 
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، أـ أنيا الديمقراطية التي حت مطمبا رئيسيا ألغمب المجتمعاتإذا كانت الديمقراطية التي أصب

، وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، أي ذلؾ والدوؿ العظمى ث عنيا المؤسسات الدوليةتتحدّ 

والواقع  ،(1)الييمنة واالحتواء العالمية ستراتيجيةاؿ جزًءا مف مف الديمقراطية الذي أصبح يشكّ النوع 

بفعؿ عامؿ الييمنة وع الثاني مف الديمقراطية أف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تميؿ أكثر فأكثر إلى النّ 

وفي إطار تجاوبيا –األمريكية، الذي أصبح واقعا مفروضا، بؿ ومقبوال، حيث أف األنظمة العربية 

ستجابة لمقتضياتيا، مف لديمقراطية الميبرالية، وتسعى لالى اليوـ شعار اتتبنّ  -مع الوضع الدولي

، وفتح جتماعية والسياسية، وترقية حقوؽ اإلنساف وحماية الحريات العامةاء المؤسسات االخالؿ بن

 (2)وقواعد االقتصاد الحّر. المجاؿ لمتعددية السياسية

وع مف الديمقراطية )الميبرالية(، التي قد ال تتناسب نصياع وراء ىذا النّ  ينبغي االغير أنو ال

ضو العرب ىو فمع خصوصية المجتمعات العربية وتوّجياتيا، ذلؾ أف ما ير  في العديد مف مبادئيا،

 مطأو البيروقراطية، والخضوع لمنّ  بي، واالستسالـ لمحتمية الصناعيةالدولة الوطنية بمفيوميا الغر 

العصبية البدوية وىويتيا الثقافية، مع العمـ أف  فرغ الحضارات مف مضمونيا الفكرييي ذالكوني، ال

 مراعاة، لذلؾ وجب عمى األنظمة العربية (3)لسمطةإلى أصعب األقواـ انقياًدا  تجعؿ منيـ معربل

وعدـ  سيولد الفوضى خصوصية شعوبيا أثناء رسـ معالـ أنظمة حكميا، ألف القوؿ بغير ذلؾ

 وتيّدد استمرارىا. الطائفية التي تزعزع كياف الدولةذىبية و ماالستقرار، ويفسح المجاؿ لم

تثبت أف طبقتي الفالحيف والعماؿ تمثالف القسـ  جتماعية في المنطقة العربيةإف الخريطة اال

السياسية جزًءا ىامشيا فقط، أّما األعظـ مف تركيبة السكاف، بينما تش كؿ مساىمتيا في العممية 

                                                           
 .221محمد عمي حوات، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .52ابؽ، صأحمد خروع، المرجع الس -(2)
 .  46-43أحمد خروع، نفس المرجع، ص، ص -(3)
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مثؿ  والقوى االجتماعية المتداخمة نية، فيتشّكؿ مف خميط مف الطبقاتالقسـ الباقي مف التركيبة السكا

غـ مف صغر حجـ ىذا القسـ وعمى الرّ  ،الب، وأفراد المؤسسة العسكريةالميينيف، والتكنوقراط، والط

ممارسة السياسية، لذلؾ فإف أي محاولة إلرساء النصيب األكبر في ال فإّنو يممؾ في الواقع

ال بد أف تعالج ىذا الخمؿ، وتّتجو إلى تمثيؿ الطبقات الشعبية  ديمقراطية سميمة في الوطف العربي

مف أجؿ الوصوؿ إلى تجسيد مشروعية النظاـ، ذلؾ أف ، (1)الواسعة، وتعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا

بير منيا أزمة مشروعية، حيث يفتقد )النظاـ( إلى ثقة أزمة النظاـ السياسي العربي ىي في جزء ك

العنؼ إلى ىو نظاـ ال مصداقية لو، يستند أساسا  تو لو، وكؿ نظاـ تنقصو ثقة الشعبوتزكي الشعب

، وفي ىذا اإلطار وسعيا لتحقيؽ تحّوؿ ديمقراطي حقيقي يعيد (2)ستبدادوالقير ويسقط في دوامة اال

يتعمؽ  ، مبدًءا دستوريا2016ستوري لسنة فقد تضمّف التعديؿ الدلمنظاـ مشروعيتو المفقودة، 

، وذلؾ في أوؿ خطوة في مجاؿ إصالح، 3فقرة  14بالديمقراطية التشاركية، وذلؾ في نّص المادة 

 شيده، وجعؿ ىذه الجماعات المحميةوحوكمة الجماعات المحمية، وتعزيز أجيزة الحكـ المحمي، وتر 

، واألكيد ىو أّف تحّقؽ الديمقراطية التساىمية عمى المستوى المحمي ىو (3) قاطرة حقيقية لمتنمية

مقدمة لتحقيؽ نتيجة الحكـ الديمقراطي، ذلؾ أّف الييئات المحمية ىي النواة األولى في الدولة، 

مشاريع، والمشاركة في وتتمثؿ أىـ مزايا الديمقراطية التشاركية في تمكيف المواطف مف متابعة ال

ر الذي يضفي المزيد مف الشرعية قتساـ المسؤولية مع الجماعات المحمية، األمتقييميا، وا

عتماد الشرعية والمصداقية ، كما أّف ا(4)المصداقية عمى القرارات المّتخذة عمى المستوى المحميو 

                                                           
 .  55خالد الّناصر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  53-52أحمد خروع،  المرجع السابؽ، ص، ص -(2)
، الممتقى الوطني حوؿ أثر التعديؿ 2016الديمقراطية التساىمية في ظؿ التعديؿ الدستوري لعاـ نادية خمفة،   -(3)

 .06، صنظومة القانونية، جامعة قسنطينةعمى الم 2016الدستوري لسنة 
 .03نادية خمفة،  نفس المرجع ، ص -(4)
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عمى القرارات المّتخذة عمى مستوى الجماعات المحمية، ينتج عنو إصالح أنماط التسيير المحمي، 

إلى التخفيؼ مف أعباء الوصاية السياسية واإلدارية المركزية لصالح السمطة المحمية ويؤدي 

، باإلضافة إلى تجنيب الجماعات (1)قتصاديةلمنتخبة، وشركائيا مف الفواعؿ االجتماعية واالا

ذا كاف إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية ع(2)المحمية الفشؿ التنموي، وتحقيؽ الحكامة المحمية مى ، وا 

ة نظاـ حكـ المستوى المحمي يحقؽ كؿ ىذه النتائج اإليجابية، ويشؽ الطريؽ نحو التأسيس إلقام

روري إحاطة ىذا المبدأ باآلليات الدستورية الكفيمة بتجسيده، ذلؾ أف ديمقراطي، فإنو مف الض

عتبار ى اذلؾ ىو ترؾ األمر لمقانوف، عم المؤسس الدستوري لـ يتطرؽ إلى ىذه الوسائؿ، ولعّؿ مردّ 

       ( 3)أّف األليات ترتبط أكثر بالقوانيف والعممية التنظيمية والسياسية.

الضمانة األساسية لحقوؽ األفراد وحرياتيـ، إذ  مبدأ المشروعية في الوقت الّراىف ويمثؿ 

عوب أف تحرز مكاسب في صراعيا مع السمطات الحاكمة، ما استطاعت الشّ يتبمور ىذا المبدأ كمّ 

، وااللتزاـ بمبدأ المشروعية بصفة دائمة، (4)كـ المطمؽحإلجبارىا عمى التنازؿ عمى كؿ مظاىر ال

عتبار عيف االتأخذ بالتي يحتاج في تطبيقو إلى نوع مف المرونة والموازنة،  في جميع الظروؼو 

ستثنائية، عض اختصاصات السمطة في الظروؼ االضرورة تحقيؽ المصمحة العامة، خاصة في ب

حركة  شؿ   ي إلىد الحرفي بمبدأ المشروعية في الظروؼ االستثنائية يؤد  حيث يؤكد الفقو بأف التقيّ 

تبط عدـ مشروعية النظاـ بعدـ إيالء األىمية لمشاكؿ وانشغاالت الطبقة ، وكثيرا ما ير (5)السمطة

عف  قة إلى العزوؼاالجتماعية، التي تعتبر مصدر كؿ مشروعية، فيتّحوؿ سموؾ ىذه الطب
                                                           

 نادية خمفة، المرجع السابؽ ، نفس الصفحة.-(1)
 .06نادية خمفة، نفس المرجع، ص-(2)
 .07نادية خمفة، نفس المرجع، ص-(3)
مقارنة بيف الشريعة والقانوف، دار الجامعة  دولة المشروعية بيف النظرية والتطبيؽ، دراسةعمياف بوزياف،  -(4)

 .110، ص2009الجديدة لمنشر، مصر 
 .320عمياف بوزياف، نفس المرجع، ص -(5)
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والمطالبة بإسقاط الجياز الحاكـ، وىو األمر  حتجاج والفوضى والعنؼاالو  نتخاباتالمشاركة في اال

 .2011الذي حدث في العديد مف الدوؿ العربية بدًءا مف جانفي 

وبيذا تكوف السمطة السياسية الحاكمة ممزمة بتحقيؽ قدٍر أكبر مف الديمقراطية، خاصة في  

تصاالت الحديثة، قت ثورة االحقّ  حيثالعولمة،  عرفيا المجتمع الدولي في ظؿّ تطورات التي ال ظؿّ 

صاؿ األمـ ببعضيا، وأصبح مف العسير تّ األقمار الصناعية قفزة نوعية في إووسائؿ اإلعالـ، و 

سواء عمى  ،حصر فكرة مف األفكار في بقعة واحدة، أو إخفاء األزمات التي تفرزىا ثغرات أي نظاـ

فإف إطالؽ الحريات السياسية والثقافية في  ، ومف جية أخرى(1)أو التطبيقي ديولوجيالمستوى اإلي

ألف الحرية ىي التي تعيد لمشعوب  ،لت العالـتحوّ  يعابالدولة، ىو الذي يوفر األرضية الست

وعية، وفي مقابؿ ذلؾ فإف كؿ الخيارات المتاحة في مواجية ومردوديتيا النّ  ريةافاعميتيا الحض

حوالت الدولية بما يخدـ ؼ التّ يعندما نفقد القدرة عمى ممارسة حريتنا، فتوظ راجعالعولمة تتتحديات 

وحرية الرأي  ، خاصة في مجاؿ التعبير(2)قضايانا الحضارية يتطمب توفير حرية أكثر لإلنساف

ىما الطريؽ األسرع إلى كشؼ الحقيقة، والمعارضة  ، حيث أف اآلراء وتفاعمياالمعارض والبّناء

 (3)ا.موتصّححي نحراؼىي التي تكشؼ الخطأ واال اإليجابية

 :ضرورة ال بد منيا: مراعاة أبعاد العولمة الديمقراطيةالفرع الثاني: 

واحتراميا لمقانوف، في إطار بداية  زمة باإلسراع في تطوير تطبيقاتياإف الدولة الحديثة مم

برزت مع تقميص المسافات بظيور  عالميةوالذي أصبح ثقافة ظيور مفيوـ عولمة دولة القانوف، 

                                                           
 .  55خالد الناصر، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  131محمد محفوظ، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .  58خالد الناصر، المرجع السابؽ، ص -(3)
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موقع في مركز مرموؽ، مف خالؿ بالتّ  ، وفي ىذا اإلطار فإف الجزائر ممزمة برفع التحّدي(1)العولمة

أف عمييا تعزيز مكانتيا الدولية  ، كما(2)بناء دولة قانوف حقيقية، واالبتعاد عف الشكميات المؤسساتية

يستيدؼ  واالقتصادي، وىذا في إطار مشروع وطني جاّد، مف خالؿ تصحيح وضعيا السياسي

أف عممية  طّمعات الحضارية، والجدير بالذكرلتحقيؽ األىداؼ والت جمع كؿ الطاقات والقدرات

مجاؿ قتصادي ليست وصفة جاىزة، بؿ ىي مشروع وطني متكامؿ، يفتح الالتصحيح السياسي واال

بالقيـ   بد أف تمتـز عممية التصحيح ىذهوالوتمارس دورىا،  لكؿ قوى المجتمع لتشارؾ فيو

ة العربية ّمؼ األمّ خنمية السياسية، وتنمية الشاممة أساسيا التّ ، ذلؾ أف التّ (3)العالمية الديمقراطية

العولمة  برز المفاىيـ الشائعة في ظؿّ التي تعتبر مف أ راجع إلى غياب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف

يستمـز تبّني مشروع  ىذه األمة  ستمرارافإف  ، وعمى ىذاالديمقراطيةي إطار ما يعرؼ بعولمة ف

 (4)نيضوي شامؿ. قومي ديمقراطينيضة اقتصادية وسياسية وفكرية، وفؽ مشروع 

إف طبيعة األوضاع الداخمية لمدولة في مختمؼ المجاالت، ىو الذي يحّدد طبيعة العالقة بيف 

محتكرة مف طرؼ شريحة معينة،  سيئة، حيث تكوف السياسةالدولة والعولمة، فإذا كانت األوضاع 

ستبداد، يميش واالويعاني مف التّ  ؾتو عمى الخارج، والمجتمع مفكّ قتصاد يعتمد في عناصر قوّ واال

فإف ىذه األوضاع السيئة، ستجعؿ ىذه البمداف تخضع بشكؿ كبير لكؿ المعادالت والحقائؽ الجديدة 

وضاع السياسية و االقتصادية لعكس مف ذلؾ فإف تحسف األوعمى ا،(5)التي تفرضيا العولمة

لذلؾ وجب رفع درجة التأّىب لمواجية مخاطر العولمة،  ،جتماعية سينجـ عنو تجاوز ىذه القيودواال
                                                           

ر ونظاـ االقتصاد الجديد والعولمة، مجمة الفكر البرلماني، مجمة متخصصة في القضايا منير بف حيزية، الجزائ -(1)
 .12، ص2003والوثائؽ البرلمانية، يصدرىا مجمس األمة، العدد الثاني، مارس 

 .  13منير بف حيزية، نفس المرجع، ص -(2)
 .47-46محمد محفوظ، المرجع السابؽ، ص، ص -(3)
 .222-200المرجع السابؽ، ص، صمحمد عمي حوات،  -(4)
 .103محمد محفوظ، نفس المرجع، ص -(5)
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فإف  اإلقميميشر الديمقراطية بدرجة أولى، ىذا عمى الصعيد المحمي، أّما عمى الصعيد نمف خالؿ 

لممصالح المشتركة، وذلؾ مف  الت اقتصادية عربية تحقيًقافي تكتّ الدوؿ العربية مدعّوة لمدخوؿ 

 -كما سبؽ التطرؽ إليو-حيث يعتبر نظاـ التكتالت اإلقميمية، (1)سوؽ عربية مشتركة إنشاءخالؿ 

وؽ إلى السّ  ىذه مف أنجع الحموؿ المتّبعة لمواجية منظمة التجارة الدولية والعولمة، ويجب أف تستند

، وىذا (2)العربية اليوّيةوحماية  قتصادية المشتركةالعربي، وتحقيؽ المصمحة اال لقوميدعـ األمف ا

ومصداقية،  ذا أىمية بصفتيا فاعالً  قتصاديةتى تتمكف الدوؿ العربية مف االندماج في العولمة االح

 (3)لو قدرة حقيقية عمى التأثير في المسار العاـ، وليس كمجبٍر عمى الحضور لمتفّرج.

ي العولمة، وضرورة العمؿ عمى أىميا تحدّ  يات كثيرةوـ تحدّ اليالحديثة تواجو إف الدولة 

ه لمتصّدي ليذ-توجبسامية، ومصالح الدوؿ المتقّدمة، ويتحقيؽ التوازف بيف مصالح الدوؿ النّ 

لسياساتيا في مواجية المنافسة، والتكتالت  تنسيؽ الدوؿ الّنامية بما فييا الدوؿ العربية -التحديات

ا عمى الصعيد السياسي، فإف التحوؿ قتصادي، أمّ ، ىذا فيما يتعمؽ بالجانب اال(4)العالمية

توجب معالجة األمور عمى سي -كسبيؿ لمواجية مخاطر العولمة-الديمقراطي في الدوؿ العربية

توازف السمطات  فإنو ُيسَتوجب اعتماد اخميي، فأما بالنسبة لممستوى الدالمستوى الداخمي والخارج

ف يتحس مف الضروري فإّنو وأّما بالنسبة لممستوى اإلقميمي الجوانب االجتماعية، ومراعاة السياسية

مف خالؿ التعاوف أو التجّمع اإلقميمي،  الوطف العربي، ويتجّسد ذلؾ خاصة الموقع الذي يحتّمو

                                                           
عبد الجميؿ كاظـ الوالي، جدلية العولمة بيف االختبار والرفض، في العولمة وتداعياتيا عمى الوطف العربي،  -(1)

 .33-32، ص، ص2004مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 .33-32ع ، ص، صعبد الجميؿ كاظـ الوالي، نفس المرج -(2)
 .  13منير بف حيزية، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .  149محيي محمد مسعد، المرجع السابؽ، ص -(4)
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، (1)ر االقتصادي لموطف العربيحّوؿ الديمقراطي، والتطوّ الذي يعتبر اليوـ مدخال ضرورًيا نحو الت

ىناؾ مف الدوؿ العربية مف يطالب بتأسيس  -ومواجيًة لمخاطر العولمة –وفي ىذا اإلطار 

والثقافي  فؽ مع الواقع السياسي واالقتصادي، تتّ راطية العالميةفي مواجية الديمق ديمقراطية عربية

في المجتمع العربي، بعيدا عف الديمقراطية الغربية، التي ال تتوافؽ مع الخصوصية الثقافية لمدوؿ 

ندماج في نسؽ العولمة، حيث أنو ينبغي عمى الدوؿ أف ، وتندرج ىذه الحموؿ في إطار اال(2)العربية

وعي في مسار المتغيرات ط النّ نخراىو اال تواكب ىذه الظاىرة، والموقؼ السميـ الذي عمييا أف تّتخذه

قتصادية وعقالنية في البنى اإلدارية واال تغييرات جذرية إحداثوالتحوالت، وذلؾ عف طريؽ 

في المجاؿ اإلداري واالقتصادي، وال يتّحقؽ ذلؾ إاّل مف  رٍ حداث تطوّ إإذف مف  والسياسية، فال بدّ 

راط اإليجابي نخف الدوؿ مف االمكرات، وذلؾ حتى تتخالؿ وضع نظاـ سياسي يستوعب كؿ المتغي

 .(3)وقضايا العالـ في مشروعات الكوكبة

وينطمؽ التغيير السياسي مف خالؿ البدء بتطوير اإلدارة وتطييرىا مف البيروقراطية  

اإلدارية، التي تعتبر عائقا حقيقيا أماـ تحقيؽ األىداؼ الوطنية، ذلؾ أف اإلدارة ىي الجسر الرابط 

نمط  ىو أف أساس تقّدـ الدوؿ المتطّورة ىو قياميا عمى ليؿ عمى ذلؾبيف المجتمع وطموحاتو، والدّ 

ظاـ الحكـ ، كما أنو عمى األنظمة الراغبة في تكريس ن(4)ر، ومنسجـ مع روح العصرإداري متطو  

جتماعية لمواطنييا، ذلؾ أف الديمقراطية ال تطّبؽ طي أف تعمؿ عمى تحسيف األوضاع االالديمقرا

خبز، قد بشكؿ سميـ في مجتمع يسوده الفقر والتخّمؼ، ألف انشغاؿ المجتمع بالبحث عف رغيؼ ال

                                                           
 .50زبيري رمضاف، المرجع السابؽ، ص -(1)

 .  50ثامر كامؿ الخزرجي، العولمة وفجوة األمف، المرجع السابؽ، ص -
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يدفع بو إلى عدـ االىتماـ بالديمقراطية، أو أف يكوف صوتو في بورصة األصوات، يباع كما تباع 

رزىا تحقيؽ معدؿ عاٍؿ جربة الديمقراطية مرىوف بتحقيؽ جممة مف الشروط، أبالتّ  نجاحُ ف، (1)معالس  

االقتصادي يؤدي إلى تحسيف مو تحقيؽ النّ أف  حيث، (2)وخمؽ طبقة وسطى قوية قتصاديةنمية االلمت

روؼ االجتماعية، األمر الذي ينتتج عنو إقباؿ الطبقة الوسطى الواسعة عمى المشاركة في الظّ 

قباؿ، أو دورا ميما في تحقيؽ اإل قتصاديةاألوضاع اال حيث تمعبتحقيؽ اإلرادة السياسية لمدولة، 

عف العولمة مف  نتجمية، وما التحوالت العال ة في ظؿّ العزوؼ عف المشاركة السياسية، خاصّ 

ؾ مف حرية رأس ، وما ترّتب عف ذلوتحرير التجارة لسياسات الماليةاختالالت اقتصادية بسبب ا

تآكؿ الطبقة المتوسطة، و عب حدوث تفاوت بيف فئات الشّ  ذلؾ الحّر، فكانت نتيجة قتصادالماؿ واال

اركة في الحياة السياسية، األمر ى كؿ ذلؾ إلى عزوؼ المواطف عف المشوانتشار الفقر، وقد أدّ 

والمساواة وحرية التعبير وحؽ تقرير  ة مف أىـ مرتكزاتيا، وىي العدالةالذي أفرغ الديمقراطي

 .(3)المصير

كتفاء الّذاتي، يات العولمة يقتضي تحقيؽ االومواجية تحد   وعميو فإف تحقيؽ الديمقراطية 

، (4)ستقرار السياسيإلى تحقيؽ األمف القومي واالوصوؿ مو االقتصادي، لمواألمف االجتماعي، والنّ 

ري، ألف حرماف الفرد مف حقوقو جتماعي ضرو ياسي واالبط بيف وجيي الديمقراطية السذلؾ أف الر 

يّترتُب عنو حرمانو مف حقوقو السياسية، وىو األمر الّدارج في معظـ الدوؿ  جتماعيةواال قتصاديةاال

راطية السياسية، والديمقراطية العربية، حيث تعكؼ سمطاتيا الحاكمة عمى الفصؿ بيف الديمق
                                                           

سييؿ حسيف الفتالوي، مبادئ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ، دراسة مقارنة في القانوف الدولي العاـ، دار الثقافة  -(1)
 .186، ص2014لمنشر والتوزيع، األردف 

أحمد يوسؼ، الرأي العاـ، وأثره في التنظيـ السياسي وحماية الدستور، رسالة دكتوراه، القاىرة  محمد صبحي -(2)
 .78، ص1990
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وعيف األخيريف، وتحاصر تطبيؽ الديمقراطية جتماعية، إذ أّنيا تشّجع ممارسة النّ واال قتصاديةاال

 (1)مت بذلؾ مشاركة الجماىير في صنع القرار السياسي مغّيبًة في البالد العربية.السياسية، فظّ 

 ف مع التصنيف الحديث ألنظمة الحكم: المطمب الثاني: التكيّ 

في إطار البحث عف السبؿ  ،تندرج دراسة ضرورة التكيؼ مع التصنيؼ الحديث ألنظمة الحكـ

حوؿ نحو الديمقراطية، حيث أف العولمة بتناقضاتيا الكفيمة بمعالجة المشاكؿ التي تعترض طريؽ التّ 

الشكؿ  دأفرزت نظاما مختمفا عف التصنيؼ الكالسيكي ألنظمة الحكـ، وىو نظاـ غير محدّ 

 والمعالـ، يمزج بيف أسس النظاـ الديمقراطي وغير الديمقراطي.

ت العولمة عمى ضَ رِ والواقع أف القبوؿ بمثؿ ىذا النظاـ المزيج أصبح أمرا مفروضا، تماما كما فُ 

جاوز تمؾ تت مآسيا سيجرعيا ألف القوؿ بغير ذلؾ يعني خروج الدولة مف نسؽ العولمة، ممّ  ،الدوؿ

ى المجاالت، خاصة ب عنيا في شتّ وما ترتّ  ،دىا في حاؿ قبوليا بفكرة العولمةتكبّ تالتي كانت س

 ـ.  عمى المستوى السياسي الذي يتضمف مفيـو التصنيؼ الحديث ألنظمة الحك

 :ف الموضوعي مع العولمةالفرع األول: التكيّ 

ؼ، مر الذي طرح أزمة التكي  يمّثؿ أحد أبرز مظاىر الحياة، األ غيير المتسارعأصبح التّ  لقد

، إذ أّنو (2)ؼ مف جية أخرىكيّ ر مف جية، واقتراح آليات التّ غيّ لذلؾ أصبح مف الضروري رصد التّ 

ال تتناسب مع واقع الزمف السياسي،  ياتوأفكار وتوجّ  ةجديدال يمكف الحديث عف معالـ سياسية 

أف بموغ أي فكرة سياسية أو اجتماعية أو قانونية يحتاج إلى تأسيس  ذلؾوطبيعة الساحة واألحداث، 

يتخّطى مرحمة نحو أخرى، إاّل إذا أصبح  ليس في وسعو أفالفكر اإلنساني  فّ ألتّدرجات فكرية، 
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بيف  بح التداخؿ والتأّثر حقيقة واضحةأص فقد،(1)لفكر السياسي الجديدوعيو السياسي يتالءـ مع ا

إلى درجة أنيا أصبحت مفاتيح فيـ السياسات في  لية الخارجية، والعوامؿ الداخميةالعوامؿ الدو 

دراؾ مغزاىا، إاّل مف خالؿ إدراؾ مدى  سياسات ال يمكف فيمياالعالـ العربي، إذ أف الكثير مف ال وا 

 .(2)ؿ الخارجية الدولية في تشكيؿ السياسات والمواقؼتأثير العوام

في وسع الدولة تجاىؿ ىذه الظاىرة  إذ لـ يعدالعولمة واقعا ال مفّر منو،  تصبح وبيذا

في عزلة سياسية واقتصادية وثقافية، بؿ إنيا ممزمة بانتقاء األساليب الفّعالة  والعيش بمنأى عنيا

غيرات الدولية ليا بالضرورة انعكاسات عمى األضرار الممكنة، فالتّ  عامؿ مع الظاىرة لمخروج بأقؿّ لمتّ 

فإف عمييا أف  ممارسة دورىا عمى المستوى الدولياألنظمة القانونية الداخمية، وحتى تستطيع الدوؿ 

الحتواء أضرار العولمة، ذلؾ أف سمبياتيا تجاوزت بكثير منافعيا،  (3)تتكّيؼ مع ىذه المستجدات

يستوجب التمييز بيف إيجابيات  لمعديد مف اآلثار السمبية، وعميونظرا إلفراز المنافع في حّد ذاتيا 

العولمة المعموماتية والتقنية والعممية، التي يجب األخذ بيا وفؽ خصوصية المجتمع العربي، وبيف 

 (4)اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. ،عمى تسييده عالميا العولمةالذي تعمؿ  نةيممفيـو الي

إّف العولمة ليست طريقا لتحقيؽ تجانس المجتمعات، بؿ ىي نظاـ جديد لمييمنة، يحفظ 

إرغاـ دوؿ العالـ  فجديد، حيث أف مشروع العولمة يتضمّ  لكف في إطارٍ  بايف القديـ لممجتمعاتالتّ 

قتصادية والسياسية اال ندماجدوف توّفر شروط ىذا اال ،قتصاد العالميفي االدماج نالثالث عمى اال

تحّوؿ دوؿ العالـ الثالث إلى "سوؽ استيالكية عالمية"، دوف أف تأف  ى ذلؾؤدّ والحضارية، ومُ 

ناعية أي دور إيجابي المتصاص العواقب االقتصادية والسياسية واالجتماعية تمارس الدوؿ الص  
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لدوؿ ، فنظاـ العولمة أشبو ما يكوف بقانوف الغاب، حيث تبتمع الدوؿ الغنية ا(1)ذلؾالمترتبة عمى 

آراء الذيف يروف أف العولمة  تكوف الفقيرة، وتزداد األولى غنى وتيوي الثانية إلى الحضيض، وبذلؾ

الذي أف العكس ىو  حيث ،نتقادمحؿ ا مشاكؿ العالـ، واستتباب األمف واالستقرار وسيمة لحؿ  

العولمة، وذلؾ بسبب أف ىذه  ستقرار والعدالة والديمقراطية في ظؿّ ث، إذ غاب األمف واالحد

ي تيدؼ ، فالغاية الت(2)في مواجية الشعوب الضعيفة ةالشعوب القويّ ما وجدت لصالح اىرة إنّ الظّ 

قراطية غربية عمى شعوب ذات ثقافات مختمفة، تختفي وراءىا أطماع إلييا العولمة، ىي فرض ديم

بية عمى حساب قيـ وثقافات فطية، وكذلؾ فرض قيـ غر ة تمؾ التي تممؾ الثروات النّ توسعية، خاصّ 

ب عمى العولمة بروز ومثمما ترتّ ، (3)الّتوسعيةيفسح المجاؿ لألطماع حتى تفقد ىويتيا،  الشعوب

اخمي طبقية عمى المستوى العالمي )عالـ غني، وعالـ فقير(، فإف ذلؾ قد انعكس عمى الواقع الد

ؿ في اّتساع الفجوة بيف الفقراء واألغنياء في الدوؿ اإلسالمية أثر خطير، تمثّ  يالمدوؿ، حيث نتج عن

والعربية، مف خالؿ استحواذ فئة محدودة عمى مقّومات األّمة ومواردىا نتيجة قبوليا بالعولمة، األمر 

 (4)في ىذه البمداف. قتصاديواال تماعيجد األمف، واالستقرار السياسي واالالذي أصبح ييدّ 

وخطيرة، أبرزىا تحّدي ولمة تواجو تحديات خارجية كثيرة الع إف األنظمة العربية في ظؿّ 

ظـ اليوية العربية، واحتكار الغرب ألىـ مجاالت القوة المادية، والييمنة الثقافية واإلعالمية، والنّ 

السيطرة عمى وسائؿ اإلعالـ و نتاج أسمحة الدمار الشامؿ، والبحث العممي والتقني، ا  المالية، و 

التي أصبحت  ،أال وىو تحّدي الديمقراطية ة إلى تحدٍّ عمى درجة مف األىمية، باإلضاف(5)واالتصاؿ
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 ط.-لطيفة ابراىيـ خضر، المرجع السابؽ، ص، ص ح -(3)
 عبد الرحماف عبد اهلل سميماف األغيري، المرجع السابؽ، ص. -(4)
 .10، صنفس المرجع، أحمد مجدي حجازي  -(5)



تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة                       الباب الثاني:       

 

344 
 

يطرح التساؤؿ حوؿ إمكانية تحقيؽ  قابؿ ىذا المطمبما لمشعوب العربية، وفي مطمبا ممح  

الدوؿ العربية لمدوؿ المييمنة، وقد يصؿ ىذا  أنظمةالتبعية، ونقصد ىنا تبعية  الديمقراطية في ظؿّ 

النفوذ إلى حد  أف تصبح الدوؿ المييمنة تممؾ سمطة القرار السياسي في بعض تمؾ الدوؿ، األمر 

وأسموب إدارتيا، حيث تصبح أغمب ىذه النظـ  ابعةالذي يؤثر بدوف شؾ عمى نظاـ حكـ الدوؿ التّ 

، وىنا نشير إلى (1)ا يقؼ عائقا أماـ العممية الديمقراطيةفي حالة تعارض مع اإلرادة الشعبية، وىو م

تأثير العوامؿ الخارجية عمى السياسة الداخمية ىو تأثير نسبي، أي أف التأثيرات الدولية في  أفّ 

الفضاء السياسي العربي ليست مطمقة، وبإمكاف الكثير مف الدوؿ منع التأثيرات السمبية المخالفة 

ثير الدولي ال يجب أف يدفع الدوؿ إلى تبّني سياسات انعزالية، أو قطع ، وىذا التأ(2)لمصالحيا

العالقات، بؿ ال بد أف يكوف دافعا لتحسيف موقعيا الدولي، أي أف القبوؿ بسياسات التيميش ىو 

ال بد مف صناعة قوة كفيمة باكتساب موقع  ولية في السياسات الداخمية، لذلؾالذي يزيد التأثيرات الد

النظاـ الدولي، وبذلؾ يتقّمص تأثير العوامؿ الخارجية إلى حدوده الطبيعية، ويتأّتى ذلؾ متمّيز في 

في التخّوؼ مف ظر في الرؤية العربية لمفيوـ النظاـ الدولي، ذلؾ أف االستمرار مف خالؿ إعادة النّ 

دوؿ أف تعمؿ فإنو عمى ال لذلؾال يؤدي إاّل إلى فتح المجاؿ لممزيد مف التأثير،  التأثيرات الدولية

فاعؿ، خاصة مع الدوؿ بادؿ والتّ عمى تشكيؿ مجاالت تنموية وحضارية، وأف تكّثؼ عالقات التّ 

فالمطموب مف ، (3)اتية لمعب دور المؤثر عمى الصعيد الدوليالمؤثرة دوليا، وبيذا تتييأ الظروؼ الذّ 

ّنما التكّيؼ اإليجابي معليس الخروج مف الس   الدوؿ إذف ، وذلؾ بإطالؽ متطمباتو ياؽ الدولي، وا 

ا، وفرص إمكانياتييخمؽ الكفاءات والفرص والقدرات، بالقدر الذي ينّمي  مشروع وطني متكامؿ

نمّوىا في ىذا العالـ المميء باإلرادات والقوى، ذلؾ أنو ال يمكننا العيش في عالـ اليـو إاّل إذا خمقنا 
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حسف ؼ المجاالت، ألف الدولة التي ال تفي مختمقّوتنا الشاممة لصيانة حقوقنا، ومنع الّتعدي عمينا 

لى ، ستدفع بيا التغيرات الدولية إلى الحضيضستراتيجيةاالفاع عف مصالحيا صناعة قّوتيا، والد    وا 

وفي ىذا تكيؼ مع مستمزمات العولمة، التي تقتضي أف تكوف الديمقراطية ،(1)والتيميش الدولي

ىو تكيؼ مع نظاـ -خاصة في جانبو السياسي–العولمة إذف فالتكييؼ مع  نظاما ال بديؿ عنو.

ا سيتوجب عمى الحكـ الحديث المترتب عمى المستجدات الدولية السريعة، التي أفرزت واقعا جيد

عتبار أثناء صياغتيا ألسس نظاـ حكميا، ذلؾ أنو ليس في الوسع تجاوز ىذه الدوؿ أخذه بعيف اال

التي لف تؤدي إال إلى تحمؿ المزيد مف تبعات العولمة السمبية اإلفرازات وانتياج سياسة االنعزاؿ 

 .والحظيرة

إف مواجية التحّديات الخارجية تستوجب أوال مواجية األوضاع الداخمية، مف خالؿ اقرار 

فاعؿ نظاـ سياسي ديمقراطي، مف أجؿ تحسيف القدرة الذاتية لمواجية الخارج، واكتساب ميارات التّ 

 (2)خضوع لو وتنفيد أوامره.اإليجابي معو، ال ال

 الفرع الثاني: نظام الحكم في الجزائر والطريق الثالث:

نظاـ الحكـ ىو نتاج بعض األزمات الداخمية كالثورات، والخارجية مف المعموـ أّف 

، وقد أفرزت العولمة ظاىًرا ديمقراطيا عالميا، فمـ يعد لألنظمة أو المؤثرات الدولية (3)كالحروب

ظري، ذلؾ أنو ليس ثّمة دستور في العالـ، إاّل ويحوي في طياتو وجود عمى المستوى النّ سمطية التّ 

 مبادئ الحرية، والعدالة، وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية.
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 ،والممارسات غير الديمقراطية طي، يخفي خمفو العديد مف اآللياتغير أف ىذا الواقع الديمقرا

ممية، أنيا مازالت بعيدة عف جوىر ولّب اطية في صيغيا العفقد أثبت تتّبع التطبيؽ الواقعي لمديمقر 

، فالعبرة في تطبيؽ الديمقراطية، (1)، وأنيا تعيش حالة انفصاؿ بيف الفكر والممارسةاألسس النظرية

ىي بمدى اقتراب أو ابتعاد الممارسة السياسية عف القيـ الديمقراطية، حيث أف ىناؾ العديد مف 

شكؿ دوف مضموف، فتكوف بذلؾ ديمقراطية الاّل ىذا النظاـ إالمؤسسات واليياكؿ، ال تأخذ مف 

لتطبيؽ المتناقص أف ىذا ا واقع، وال(2)، ال تقّؿ خطورة عف حالة غياب الديمقراطيةشكمية

 ما ىو تكريس لتناقضات الديمقراطية النيوليبرالية في ظؿّ ستبداد في آف واحد، إنّ مقراطية وااللمدي

ىي ديمقراطية الواليات المتحدة  الديمقراطية الميبرالية الجديدة ىو أف معموـفال ،العولمة النيوليبرالية

 ية بدرجة أقؿ، وقد أدركت األنظمةيا، ومصالح الدوؿ الغربا لمصالحاألمريكية، التي تطبّقيا وفقً 

تبقى مجّرد  ير الحميؼ لمديمقراطيةعوب العربية ىذا األمر، فمحاوالت الغرب لمظيور في مظوالشّ 

ال يولوف  أّما واقع األمر فإّنو يؤكد أف القادة الغربييفامالت الدولية، خطاب لممناسبات والمج

ا ليذا المفيـو مف مياسية إاّل ألمر واحد فقط، ىو مصمحتيـ المادية، باىتماما في معامالتيـ الس

أف العمميات  الغرب يدرؾ، حيث أف (3)ةأناني، وتمؾ ىي القاعدة األساسية لمسّياسمعنى ضيؽ و 

ديقة لمغرب وأمريكا، الديمقراطية في بعض المجتمعات غير الغربية، تنتج عنيا حكومات غير ص

ضعاؼ حماس الدوؿ لتنمية الديمقراطيةالتأثير عمى اال لذلؾ يحاوؿ ، فعمى الرغـ مف (4)نتخابات، وا 

أصبحت ُتمارُس في العديد مف  إذالعولمة إلى جزء كبير مف العالـ،  امتداد الديمقراطية في ظؿّ 

ف كانت ممارسات شكمية نتخابية، إاّل أف مضموف ىذه تتجمّى في العمميات اال ،الدوؿ، حتى وا 

                                                           
 .06عدناف عويد، المرجع السابؽ، ص -(1)
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مقراطية، يبتعد كثيرا عف صورة الديمقراطية المثالية، حتى في الدوؿ األكثر تقّدما، بمعنى أف الدي

ا أّدى إلى وجود العديد ، ممّ (1)الممارسات الديمقراطية تبتعد دائما عف أخالقيات الديمقراطية الحقيقية

الديمقراطي، وذلؾ رقية والعالـ الثالث عف النظاـ مف التخّوفات مف تراجع بعض دوؿ أوروبا الشّ 

ة وأف الواليات المتحدة األمريكية ترفض وجود نظـ بسبب موجة التراجعات عف الديمقراطية، خاصّ 

ستراتيجية ىناؾ، كما أف امية، خوفا عمى مصالحيا االحكـ ديمقراطية حقيقية في بعض الدوؿ النّ 

ية تحّقؽ تنمية أفضؿ مف يبّرروف ذلؾ بوجود أنظمة ديكتاتور  ،المتراجعيف عف النظاـ الديمقراطي

، فقد حّققت العديد مف الدوؿ اآلسيوية مثال، قفزة تنموية (2)تمؾ المحّققة في بعض الدوؿ الديمقراطية

 (3)نتقاؿ إلى األخذ بالديمقراطية.نظـ تسّمطية، وذلؾ قبؿ اال في ظؿّ 

ذلؾ إلى نقطتيف فالديمقراطية في الوقت الراىف تعيش مرحمة ركود، وفتور، ورّبما تراجع، ومرّد 

شودة، عمى غرار تحقيؽ في تحقيؽ األىداؼ المن ةأساسيتيف: فشؿ الديمقراطية الرأسمالية خاصّ 

، ومف جية ثانية فإف تطبيؽ الديمقراطية بالمفيوـ األمريكي، الذي ومف جية  جتماعيةالعدالة اال

الغموض والتناقض، ى إلى إحاطة ىذا المفيوـ بكثير مف فحواه تحقيؽ المصمحة األمريكية، أدّ 

، وىي الدوؿ التي إلى تحقيؽ الديمقراطية في بعض الدوؿ ،جو نّية الواليات المتحدةحيث تتّ 

دخؿ في في كثير مف األحياف ذريعة لمتّ  الديمقراطيالمطمب  مفخذ ، وتتّ تتعارض مع مصالحيا

تدخؿ ى حّد الالتي قد تصؿ إل ،الشؤوف الداخمية لمدوؿ، مف خالؿ ممارسة العديد مف الضغوطات

وىي  ،تتغاضى عف الممارسات غير الديمقراطية في دوؿ أخرى أمريكا فإف المقابؿالعسكري، وفي 

الدوؿ التي تتفؽ مع مصالحيا، بؿ وأكثر مف ذلؾ، فإنيا تشّجع عمى إقامة أنظمة تسمطية في ىذه 
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الثالث كرسالة أخالقية الدوؿ، فالقوى العظمى ال تنادي بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في دوؿ العالـ 

 (1)وسياستيا الخارجية. ة مصالحيامعالمية، بؿ تتخذىما كأداة لخد

مف جية، وتكافؤ اإليجابيات والسمبيات مف جية ثانية، فإف تساؤال  ىذه التناقضات وفي ظؿّ 

حوؿ مصير نظاـ الحكـ الديمقراطي في ظؿ العولمة  المميئة بالتناقضات، وما  ،كبيًرا بات ُيطرحُ 

 اممة؟إذا كاف ىذا النظاـ فعال ىو األصمح لتحقيؽ تنمية سياسية ش

واستجابتيا ليذه  نظمة السياسية المعاصرة، تماشييالقد أثبت البحث في اتجاىات األ

ناقضات، فالديمقراطية ىي تعبير عف الوعي البشري، وىي مفيوـ يتبّدؿ ويتطّور، األمر الذي التّ 

يؤكد نسبيتيا وينفي إطالقيتيا، كما يؤكد عناصر استبدادىا، مثمما يؤكد عناصر إنسانيتيا 

شيدت اتجاىا نحو ترسيخ  الدستورية في الجزائر النصوصوفي ىذا اإلطار فإف  ،(2)وعدالتيا

ية القانونية، وبالموازاة احولو مف النّ  دور الجيش في الحكـ وتحييدالديمقراطية، والتعددية السياسية، 

التي تمّيز دساتير الدوؿ  ،ختالالتفي تكريس بعض اال استمّر اإلطار الدستوري والقانوني مع ذلؾ

وتيميش باقي  الدولة التنفيذية، خاصة رئيس الييئةالعربية بشكؿ عاـ، وىي تركيز السمطة في يد 

والواقع  قة تفاعمية بيف البيئة الداخميةىناؾ دائما عال وفي قضية الديمقراطية، تظؿّ ، (3)السمطات

، يتضمف خيار مواجية الخارج أو الّمحاؽ بو، إيديولوجيالعالمي، إذ أف المسألة ليست مجّرد خيار 

اية مف مخاطر العولمة، بؿ إّنو ال بّد مف األخذ بعيف االعتبار، أو البحث عف الوسائؿ الكفيمة بالحم

، كما أف انتشار (4)خبة في الوطف العربيالنّ  داءأواالقتناع بأّف ىناؾ واقعا عالمًيا أّثر في 

عيوب، وال يعني أّنو أكثر فاعمية مف النظـ  أوظاـ بال مشاكؿ ال يعني أف ىذا النّ  الديمقراطية
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تحقيؽ التنمية، حيث أف ىناؾ مف يرى أف النظـ الديكتاتورية التي تأخذ بنظاـ اقتصاد التسّمطية في 

قيا النظـ الديمقراطية، خاصة في المراحؿ األولى السوؽ، تحّقؽ نتائج أفضؿ مف تمؾ التي تحقّ 

 (1)نمية.لمتّ 

ارساتية لقد أصبح الحديث عف العودة إلى النظاـ التسمطي أمرا وارًدا، نظًرا لمتجاوزات المم

ة بعد انييار االتحاد السوفييتي، العولمة، خاصّ  الخطيرة التي شابت النظاـ الديمقراطي في ظؿّ 

وظيور مفيوـ الديمقراطية الميبرالية الجديدة، حيث انعكست معالـ النظاـ العالمي الجديد األحادي 

وتتضمف الديمقراطية  ،(2)جتماعية والسياسيةواال قتصاديةظـ االعمى كافة المجاالت والنّ  ،القطبية

ة العودة إلى وىدر حقوؽ اإلنساف، والقوؿ بإمكاني ستبدادالجديدة في الواقع الكثير مف اال لميبراليةا

خاصة -ال يعني تطبيؽ ىذا النظاـ بحذافيره، ألف ذلؾ أمر مستحيؿ عمميا  النظاـ الديكتاتوري

نما المقصود بذلؾ، ىو محاولة إيجاد  -عوب عمى المحتوى الحقيقي لمديمقراطيةبعدما اّطمعت الشّ  وا 

 قتصاديةالسمبية لمعولمة عمى الجوانب اال طية، حيث أف اآلثارتبريرات لبعض الممارسات التسمّ 

قتصاد الدولي، ثر باالقتصاد المحمي تأتبداد السمطة السياسية، إذ أف االت إلى اسجتماعية أدّ واال

ضطرابات واال تجاجاتالحلذي أّدى إلى ظيور اونتج عف ذلؾ تدىور المستوى المعيشي، األمر ا

 والعنؼ، ومجابية الدولة لكؿ ذلؾ بالقمع واالستبداد.

نقساـ، الذي تجّسد كثيرا في خاصة( ممزمة بحماية نفسيا مف اال الدولة الحديثة )العربية إف

لعالـ العولمة، خاصة مف خالؿ الشركات متعّددة الجنسيات، وتراجع دور الدولة، وانفتاح ا ظؿّ 

وثقافيا، حيث أحدثت العولمة تعديال جوىريا في األنظمة السياسية في العالـ،  نولوجياوتك إعالميا

فأفرغت الديمقراطية مف محتواىا المثالي، بعد أف تقّمص دور الدولة، ولـ يبؽ لمقادة السياسييف إاّل 
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عندما  بدييف، وحدث انقالقتصاحقيقية تكّرست بيف يدي القادة االسمطات ىامشية، بينما السمطة ال

، وفي ىذا الصدد، (1)أصبح لممستثمريف ولمشركات متعددة الجنسيات نفس حقوؽ الحكومات الوطنية

اجعة واستمرارىا، وال يتأّتى ذلؾ إاّل بالبحث عف السبؿ النّ  الدولة ممزمة بالحفاظ عمى وحدتيافإف 

ف كاف االستبداد أسوء الحموؿ، فإنو مع ذلؾ جائز إف لـ يكف ثّمة حّؿ  لمجابية الخطر الخارجي، وا 

 سواه.

إعادة نظر، فمـ يعد ىناؾ نظاـ  محؿّ  ،صنيؼ الكالسيكي ألنظمة الحكـالتّ  وبذلؾ يكوف

ف كاف الظّ  وقد لعبت العولمة دورا  ،اىر يبدو ديمقراطياديكتاتوري محض، وال ديمقراطي محض، وا 

لـ يكف إاّل ترتيًبا  النظاـ ذاى مف ذلؾ، فإفّ ، بؿ وأكثر المزيجميما في إرساء قواعد ىذا النظاـ 

 منطقيا لتناقضات العولمة.

بيف الديمقراطية والديكتاتورية، حيث أصبح  يتأرجحإف نظاـ حكـ الدولة الحديثة ىو نظاـ 

، وفي ىذا (2)، وىو نظاـ يتوسط الديكتاتورية والديمقراطية"النظاـ المزيج"الكثيروف يتحدثوف عف 

مف مفيـو  -الذي ىو في أصمو مفيوـ قانوني سياسي–يقترب مفيوـ نظاـ الحكـ الوسط  اإلطار

قتصادي الحديث، الذي عرؼ ظيور ما يعرؼ بػػ "الطريؽ الثالث"، وذلؾ في أواخر القرف ظاـ االالنّ 

اسع عشر، وقد استعمؿ ىذا المصطمح كّؿ مف رئيس الوزراء البريطاني السابؽ توني بمير، التّ 

الث عمى أساس مبدأ المسؤولية األمريكي السابؽ بيؿ كمينتوف، ويقوـ مفيوـ الطريؽ الثّ  والرئيس

، حيث يسعى (3)المشتركة بيف الفرد والمجتمع والدولة، وىو طريؽ وسط بيف االشتراكية والرأسمالية

ؾ ىذا النظاـ إلى معالجة مساوئ المجتمع الحديث، وعمى رأسيا الفردية، وعدـ المساواة، والتفكّ 
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وغيرىا، فيو بذلؾ نظاـ  ييدؼ إلى  قة في الحكومة، وتدويؿ االقتصاداالجتماعي، وفقداف الث

 ، (1)تحقيؽ التوازف بيف "الفردّية" و"المجتمعية"

قتصادي يرتبط كثيرا بالنظاـ السياسي، الذي يحوي مفيوـ نظاـ الحكـ، حيث أف النظاـ اال إف

يا الجانب االقتصادي، الذي يعتبر عمى عّدة اعتبارات، أىمّ ىذا األخير يؤس س لو في الدستور بناًء 

يتأسس عمى مبدأ الفصؿ  التصنيؼ الكالسيكي ألنظمة الحكـ فإذا كاف ،شرياف الحياة في الدولة

التصنيؼ  )النظاـ االستبدادي(، فإف الديمقراطي(، ومبدأ دمج السمطات بيف السمطات )النظاـ

ذ بعيف االعتبار أصبح يأخ طات(السابؽ )فصؿ، أو دمج السمالحديث، وباإلضافة إلى المعيار 

يرتبط أكثر  ؿ، فأصبح بذلؾ النظاـ الديمقراطيجتماعي لمختمؼ الدو واال قتصاديمستوى الّنمو اال

ي أصبحت ا يشير إلى الدور الذ، ممّ (2)جتماعية في الدولةواال قتصاديةاال فأكثر بمستوى التّنمية

بيف  بط، وفي إطار ىذا الرّ في تصنيؼ أنظمة الحكـ نظاـ العولمةتمعبو المستجدات الدولية و 

تحّدثوف قتصاد يبح الباحثوف في مجاؿ السياسة واالأص ،قتصادي و الجانب السياسيالجانب اال

ضاؿ شتراكية أف النّ يرى أنصار اال ية الرأسمالية، حيثوالديمقراط شتراكيةعف مفيوـ الديمقراطية اال

ىو نضاؿ في سبيؿ االشتراكية، ألف الديمقراطية السممية تكمف أساسا في في سبيؿ الديمقراطية 

اتج عف النّ  رواتوسوء توزيع الثّ  قتصاديةعدـ المساواة اال ، وأفّ (3)طبيعة المجتمع االشتراكي

التي تعتبر جوىر الديمقراطية، لذلؾ  ب عنو غياب الديمقراطية بسبب غياب المساواةترتّ  الرأسمالية

ىو نيج الممكية العامة لوسائؿ  أف يتحقؽ نظاـ الحكـ الديمقراطي الذي يمكف في إطارهفإف السبيؿ 

جتماعية لفرد االشتراكية، إعالف وضماف حقوؽ ابر مف أكبر مكاسب الديمقراطية اال، ويعت(4)اإلنتاج
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تكوف ، وبذلؾ (1)الحؽ في التأميف المادي عف الشيخوخة وغيرىاو  الحؽ في الراحةو  والحؽ في العمؿ

ت إلى تغيير الكثير مف المفاىيـ، خاصة في األنظمة الرأسمالية، قد أدّ  قتصادية الكبرىالت االالتحوّ 

نّ  ما محاولة حيث لـ تعد المسألة المطروحة ىي محاربة االشتراكية كنقيض لحرية السوؽ، وا 

ور بالغبف لدى ستفادة منيا في تخفيؼ الشعة في الفكر االشتراكي، واالب الجوانب اإليجابياستيعا

ا في قياـ معظـ الدوؿ جتماعية المحرومة، وقد بدى ىذا األمر جمي  لطبقة العاممة، وباقي الشرائح االا

ىامة مف القطاع العاـ، خاصة منيا تمؾ التي تقّدـ خدمات حيوية كالنقؿ الرأسمالية بتأميـ مرافؽ 

 (2).إضافة إلى المساعدات االجتماعية األخرى والتعميـ والصحة

 بدادية، مثمما حدث في نيوزيالنداتأسيس نظـ است  انتشار نزعة الميبرالية الحديثةلقد نتج عف 

أصبح عدد  إجراءات تقشؼ وقوانيف عمؿ قاسية، وفي السويدخذت حكوماتيما وأستراليا، حيث اتّ 

يطاليا وبمجيكا المعاديف لألجانب في تزايد مستمر، ونفس الحاؿ في أمريكا وحتى  سويسرا وفرنسا وا 

المتمثمة في  ،مبنيا عمى دكتاتورية الرأسمالية طية، فإنيا تعيش حكما ديكتاتورياالتي تّدعي الديمقرا

العولمة، والتي  ية أكثر في ظؿّ فإف الرأسمالية المتفشّ  ، وعميو(3)جار والشركاتأصحاب األعماؿ والتّ 

تسعى الواليات المتحدة األمريكية لمترويج ليا، ليست الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ الديمقراطية، وفي إطار 

عف  1989وعمى الرغـ مف تّحوؿ دستور  شتراكي والرأسمالي، فإنونظاـ االالمزج بيف مظاىر ال

 ختيار االشتراكي، فاال(4)تماعيةشتراكية، إاّل أّنو احتوى عمى مواد تتضمف شيئا مف العدالة االجاال

في الجزائر، كاف لو أثره اإليجابي عمى السياسة الخارجية لمدولة،  1989في المرحمة ما قبؿ 

كاف العامؿ الحاسـ فيما بعد  والميبرالية السياسية سمطة عف طريؽ اعتماد الديمقراطيةوانفتاح ال

                                                           
 .122يد، المرجع السابؽ، صإيياب س-(1)
 .215خضر خضر، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .36عبد الجميؿ كاظـ الوالي، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .  36، صالمرجع السابؽنورة يحياوي،  -(4)
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عتبار في مرحمة الوري الجزائري قد أخد بعيف احيث أف النظاـ الدست، (1)لمسياسة الخارجية الجزائرية

وأخذ بعيف  يج االشتراكي،سابقة ظروؼ الدولة التاريخية، فمـ يكف ثّمة اختيار أحسف مف النّ 

كأحسف  لية الجديدة، فاختار الّميبراليةيات الدو الت العالـ، والتوجّ حقة تحوّ اإلعتبار في مرحمة ال

بذاتية خاصة، ومع  الدستور الجزائري يتميزا يجعؿ ممّ نو مف مسايرة الوضع الدولي، اختيار يمك  

ـ ييستم -حاؿ غيره مف النظـ الدستورية حالوُ -تمنع مف القوؿ بأنو الخصوصية ال فإف ىذه ذلؾ

، (2)ركائزه مف مبادئ دستورية، تبدو في صورة قواعد جامعة مشتركة بيف النظـ الدستورية المعاصرة

إذف خصوصية مستنبطة مف خصوصية الوضع الدولي الجديد المميء بالتناقض، و في إطار فيي 

جو البعض إلى القوؿ بأف يتّ  ،شتراكييف مظاىر النظاـ الميبيرالي و االىذا التناقض و المزج ب

ال  شتراكيةفإف الديمقراطية اال الديمقراطية الميبرالية تتجاىؿ العدالة االجتماعية، وفي مقابؿ ذلؾ

نظاـ "الديمقراطية الميبرالية ىو  ،ى نظاـ مزيجتعترؼ بالحرية، األمر الذي يقود إلى ضرورة تبن  

يصبح واضحا أف السبيؿ  ، وبذلؾ(3)شتراكية"، التي تضمف الحرية، وتحقؽ العدالة االجتماعيةاال

اتيا، جابياألنجع لمواجية تحديات العولمة ىو المسمؾ الوسط، الذي يأخذ مف الديمقراطية إي

بعض السياسييف  واحتواء مخاطر العولمة، حيث أفّ  ستبداد لمجابيةويستعيف بأساليب القمع واال

كنموذج يعتبرونو ىو األصمح  ،تطبيؽ الديمقراطية في شكؿ "المستبّد العادؿ" إلىيطمحوف 

اؽ ىذه الظروؼ المميئة بالفوضى، والغموض، وعدـ القدرة عمى استشراؼ آف واألنسب، في ظؿّ 

، ويندرج ذلؾ في إطار اعتماد الطريؽ الثالث، كمنيج وسط بيف الديمقراطية (4)المستقبؿ

تمت مراجعتو،  شتراكيةما ىو إاّل نموذج لمديمقراطية اال والحقيقة أف الطريؽ الثالث والديكتاتورية،

                                                           
 .  17عبد اهلل بوقفة، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .  15..، نفس المرجع، صعبد اهلل بوقفة، القانوف الدولي العاـ . -(2)

)3(- Carlos Miguel Herrera, Stephane Pinon, op.cit, P28.       
 .05عدناف عويد، المرجع السابؽ، ص -(4)
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جديد لمبادئ الديمقراطية  ىذا النظاـ بديال لمنظاـ الميبرالي الجديد، مف خالؿ تطبيؽٍ  ُيقد ـُ حيث 

في أّنو  ،اىنة، ويختمؼ الطريؽ الثالث عف الديمقراطية الميبراليةالظروؼ الرّ  شتراكية في ظؿّ اإل

يتضمف التسّمط في بعض أجزائو، ويختمؼ عف الديمقراطية االشتراكية في أّنو ال يّتسـ بالمساواة 

، وقد (1)ات بتحقيؽ العدالة االجتماعيةالحقيقية، عمى الرغـ مف قيامو عمى أساس التزاـ الحكوم

تفاعمت النظـ السياسية العربية مع التطورات التي يشيدىا العالـ، وما أفرزتو العولمة مف نظـ حكـ 

لييا بشأف أنظمة الحكـ في الدوؿ العربية، بما إ ؿصّ ة المعالـ، حيث أف الخالصة المتو غير محدد

 فّعاؿ، غير ديمقراطي، ولكنو يطمح محّدد الّشكؿ، ولكّنو غير فييا الجزائر، ىي القبوؿ بوجود نظاـٍ 

تجعؿ مف النظاـ العربي غير  خصوصيةألف يكوف عادؿ، غير ممموس، ولكّنو قار  وراسخ، ىذه ال

أف الدوؿ العربية بحاجة إلى  ي ىذا اإلطار إلىونشير ف ،(2)قابؿ لمتصنيؼ، متغّير، وغير متوّقع

 ،نموذج ديمقراطي بالمنظور العربي، ذلؾ أف جوىر اإلشكالية الديمقراطية في الوطف العربي

راث العربي اإلسالمي، عمى غرار تطوير يتمحور حوؿ إيجاد نموذج ديمقراطي نابع مف التّ 

بغية ضمونو، والبحث في م اعتماد ىذا المصطمحو ذلؾ مف خالؿ "، ورقراطيةالشمصطمح "

 (3)يشبو الديمقراطية الغربية، لكف ببصمات فكرية سياسية عربية. التوّصؿ إلى خمؽ نظاـ تسييري

ؼ مع التصنيؼ الحديث ألنظمة الحكـ ىو فعال ضرورة ال بد و بيذا، نصؿ إلى أف التكيّ  

مع الوضع الجديد الذي أفرز  كيؼ أوالً تأف ت-رالعربية خاصة الجزائ-و عمى الدوؿمنيا، حيث أن

األسس و المبادئ الديمقراطية،  نظاـ حكـ حديث، و نقصد بذلؾ العولمة، التي أسست لمعديد مف

عدالة مف خالؿ ما ترتب عنيا مف فقر وطبقية الست قواعد العنؼ و الىرة التي أر ىي نفسيا الظاو 

عماؿ لمعيار المصمحة الضيقة بدال مف المصو  ختالؼ في سيسا عمى ىذا االمحة العامة، و تأا 
                                                           

 .56محمد محيي مسعد، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .42خروع أحمد، المرجع السابؽ، ص -(2)
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بمفيوميا -األوجو واألبعاد، تباينت أسس التصنيؼ الحديث ألنظمة الحكـ، فال الديمقراطية

منا لتحقيؽ األمف آنت مالذا حققت خير البشرية، وال الدكتاتورية كا-األمريكي الغربي الخاص

ختالفات العالـ الحديث، اىو وليد  ظاـ و ذاؾ، يتموقع نظاـ حكـ حديثستقرار، وبيف ىذا النواال

صادي يجمع بيف مظيري التصنيؼ الكالسيكي ألنظمة الحكـ، وىو نظاـ أقرب إلى النظاـ االقت

 شتراكية و المعروؼ بالطريؽ الثالث.المزيج بيف الرأسمالية و اال
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 الخاتمة:

لقد أصبحت العولمة ظاىرة ممّيزة لمعصر الحديث، حيث أضحى العالم قرية صغيرة تتقارب  

طوى فييا األفكار واإليديولوجيات، وتتعارف األجناس وتتشابك الثقافات، وتنصير الحدود وتُ 

كان ليتحقق إّّل في ظّل تطّور عممي مذىل، مترافق مع ثورة المسافات، والمؤكد ىو أن كل ذلك ما 

ر لمتواصل بين الشعوب، وسرعة سييّتصال، وما ترّتب عن ذلك من تفي مجال اإلعالم واّل ىائمة

ز ثمما كان عميو األمر من قبل، وبر انتشار المعمومة، فمم يعد مجال اإلعالم حكرا عمى السمطة م

مفيوم السمطة الرابعة كأحد أقوى العوامل المؤثرة في الرأي العام، والكابحة لتسمط الحكام ، وبالموازاة 

مع ذلك فقد تعالت ألسنة الشعوب المنادية بإسقاط األنظمة الديكتاتورية، في ظل تزايد دعوة 

و  ،اإلنسان المنظمات الدولية إلى ضرورة إقامة أنظمة ديمقراطية، خاصة منيا منظمات حقوق

 المؤسسات المالية الدولية و منظمة التجارة العالمية.

غير أن ىذا الظاىر المبشر بخير اإلنسانية لم يكن كذلك في الكثير من األحيان، حيث 

عمى أن مساوئ العولمة قد تجاوزت  ،قتصادو اّل ،و السياسة ،في مجال القانون يجمع الباحثون

ح الذي أصب ،قتصادينفتاح اّلقتصادية ما ىي إّل رديف لالاّلحاسنيا بكثير، ذلك أن العولمة م

نفتاح ىنا ىو ياتيا وتطّمعاتيا، والمقصود باّلختالف توجّ انمطا مفروضا عمى كل الدول عمى 

 ةقتصادي الرأسمالي وفق المنظور األمريكي، الذي لن يحّقق سوى مصمحة أمريكياعتماد الّنيج اّل

لم تزدىا إّل بؤسا  -خاصة في ثوبيا النيوليبيرالي–تخمفة فإن العولمة أوروبية، أّما شعوب الدول الم

البطالة، وتراجع نظام و حرمانا، حيث انتشر الفقر، واستفحمت األمراض واألوبئة، وارتفعت نسبة 

جتماعية بفعل عجز الصناديق، وتفشت الجريمة داخل حدود الدولة، وامتدت إلى ما بعد الحماية اّل

إطار ما يعرف بالجريمة المنظمة العابرة لمقارات، وبرزت الجرائم اإلرىابية كأحد ىذه الحدود في 

أخطر الجرائم التي باتت تيّدد السمم و األمن الدوليين، وليس في وسع أحد أن ينكر الدور الذي 



خــــــاتمــــــــةال  
 

358 
 

صال في تغذية ىذه الظاىرة، وفي ىذا اإلطار تخاصة في مجال اإلعالم واّل ،لعمميلعبو التطور ا

وفي مقابل ذلك فقد ، صص ميزانية ضخمة لمكافحة اإلرىابإلى أن الدول أصبحت تخنشير 

ي أدى إلى سيادة الفوضى تقمصت ميزانيات القطاعات األخرى، مما أثر عمى مردوديتيا، األمر الذ

 ستقرار.عدم اّلو 

قتصادية نيج الحياة، حيث سمكت كل األنظمة اّل قد طالت آثار العولمة شتى مناحيو 

قتصادية الدولية الموالية يان من طرف المؤسسات المالية واّلالمفروضة في أغمب األح ،الرأسمالية

قتصادي في ظل ية كترتيب أساسي لتدىور الوضع اّلجتماعىتمام بالجوانب اّلاجع اّلألمريكا، وتر 

ا التراجع أثر ان ليذقتصادية فقرا، وقد كالفقيرة التي زادتيا العولمة اّل العولمة، خاصة في الدول

ستقرار األمني، حيث تفاقمت الجرائم بمختمف أنواعيا، وأضحت اليجرة غير الشرعية بالغ عمى اّل

ظاىرة يومية تزىق العديد من األرواح، وتثقل كاىل السمطات التي تسعى جاىدة لمحد منيا، أما 

لتنميط الثقافي في نطق االجوانب الثقافية و الدينية فمم تكن كذلك بمنأى عن ىذه اآلثار، إذ ساد م

يتعارض في الكثير من  ،ختراق، التي تسعى إلى توحيد الثقافات في نمط ثقافي غربيإطار ثقافة اّل

األحيان مع العديد من الثقافات خاصة العربية واإلسالمية منيا، وتفشت مظاىر التطرف، 

ولة، وييّدد كيانيا وانتشر الصراع الطائفي كمؤشر خطير ينبئ بتصّدع الد ،والتعصب الديني

 واستمرارىا.

ليا وقع شديد عمى الواقع السياسي، حيث  كان لقد ترتب عن العولمة العديد من اآلثار التي

واألمنية بالجانب  ،واإلعالمية ،والثقافية ،جتماعيةاّلو  ،قتصاديةو ّل أحد ينكر ارتباط الجوانب اّلأن

ق فقد تكرس مالسياسي، الذي ىو عبارة عن كلٍّ متكامل، يتأثر بجممة ىذه الجوانب، ومن ىذا المنط

وب ضد األنظمة كردِّ فعٍل مباشر عمى ثورة الشع ،عتماد نظام الحكم الديمقراطياالتوجو نحو 
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عل تطور وسائل اإلعالم بفبشكل غير مسبوق في ظل العولمة،  ىذا التوجو تنامى قدستبدادية، و اّل

قتصادي نفتاح اّلجتماعية فقد نتج عن اّلقتصادية واّلتاح اإلعالمي، أما من الناحية اّلنفواقرار اّل

ى إلى كثرة اإلضرابات أدمّما  ،جتماعيوتدىور الوضع اّل ،وانتشار البطالة والفقر ،تسريح العمال

ديمقراطية إلصباغ الصفة ال ،إقرار اإلصالحاتحتجاجات، فمم يكن أمام الجياز الحاكم سوى واّل

حتواء الوضع، فالثّابت إذن في ظل العولمة ىو محاولة تجاوز نظام عمى نظام الحكم سعيا ّل

الحريات، ويسعى إلى طية، يعترف فيو الحاكم بالحقوق و شخصنة السمطة نحو نظام أكثر ديمقرا

مبدأ التداول السممي عمى السمطة،  ويا، ويقّ تكريس مبدأ الفصل بين السمطات وتحقيق التوازن بيني

ستبداد بروز مفاىيم اّل  -في المقابل–مة إّّل أن ىذا ليس الثابت الوحيد، حيث عرف عصر العول

تسمطية التي تعد والمقصود بذلك ىو اإلبقاء عمى بعض اآلليات ال المبّرر، والمستبد العادل،

ستجابة لمدلول الحرية، كما أن ضرورة اّل صحيحستعمال غير الالفوضى، واّل حضرورية لكبح جما

، حتى جتماعية تقتضي كذلك فرض بعض التوجياتقتصادية وانعكاساتيا اّللمستمزمات العولمة اّل

ن كانت منبوذة من طرف الذي أصبح  ،قتصادينفتاح اّلالشعب، عمى غرار اعتماد نظام اّل وا 

وعدم منح القروض والتسييالت  ،قتصاديةّلد العولمة تحت طائمة العقوبات اضرورة يفرضيا رّوا

بين  ،في حال المخالفة، وبذلك يصبح قادة الدول المتخمفة والدول العربية عمى وجو الخصوص

ليذه  الوخيمة مخمفاتالمطرقة القوى العظمى في عالم العولمة، وسندان الشعوب التي أرىقتيا 

يوليبرالية، المترجمة من الناحية السياسية ، وىذا التناقض بالتحديد ىو فحوى العولمة النالظاىرة

 بالديمقراطية الميبرالية الجديدة، التي ىي ديمقراطية المصمحة األمريكية، وفي مواجية ىذا التوجو

فسيا أمام تحدٍّ ن -المندمجة كرىا في عالم العولمة–خاصة(  ناميةالمصمحي، تجد دول العالم )ال

تجمع بين  حة المعالم، ومن الصعب تحديد طبيعتيا،عتماد أنظمة غير واضاكبير قادىا إلى 

 ستبداد.مظاىر الديمقراطية واّل
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من وبذلك نصل إلى أن اختيار نظام الحكم في الدولة لم يعد شأنا محميا، بل ثمة العديد  

عتماد نظام اتداء إلى ىلك من أجل اّلعتبار في ىذا اإلطار، وذالجوانب الواجب أخذىا بعين اّل

وآماليم وتطمعاتيم، في ظّل جياز حاكم يزاول ميامو  ،بين حقوق المواطنين وحرياتيمحكم يوازن 

ى جميع في إطار الشرعية من جية، وبين متطمبات التعايش و التكيف مع المستجدات الدولية عم

قتصاد و السياسة واألمن من جية ثانية، وىنا نشير إلى أن ىذه األصعدة، خاصة في مجال اّل

بحت تعتبر بمثابة نقطة تحول في مجال تصنيف أنظمة الحكم، التي تصنف المستجدات أص

ستبدادية  غير ديمقراطية، أما في ظل التطورات اإلى أنظمة حكم ديمقراطية، وأخرى كالسيكيا 

يف حديث يأخذ بعين الحديثة فإن ىذا التصنيف أصبح محل إعادة نظر، وأصبح الحديث عن تصن

يد أمًرا وارَدا، وجديرا بالبحث والدراسة، وينصرف مدلول التصنيف عتبار الوضع الدولي الجداّل

الحديث إلى المزج بين آليات النظام الديمقراطي و غير الديمقراطي، فيو نظام وسط، يشبو إلى حدٍّ 

 شتراكية و الرأسمالية.قتصادي وسط بين اّلام "الطريق الثالث" الذي ىو نظام بعيد مفيو 

ذا المنحى بشقِّ طريقو عبر مختمف المراحل الدستورية، ونقصد ىنا وفي الجزائر، فقد أخذ ى

، حيث اتسمت ىذه األخيرة باعتماد العديد من اآلليات 9191عمى وجو الخصوص دساتير ما بعد 

المختمفة، التي يصعب معيا تحديد طبيعة نظام الحكم بدقة، حيث ُأِقرَّت الحريات، ومبدأ الفصل 

يد من المنظمات التي تتولى الدفاع عن حقوق اإلنسان،  وغيرىا من بين السمطات، وأنشئت العد

الركائز التي تؤّسس لبناء صرح ديمقراطي، غير أن كل ىذا لم يكن كافيا لمجزم بديمقراطية النظام، 

حيث أن الحدود بين السمطات لم تكن بذلك القدر الذي يكفل التوازن الحقيقي بينيا، وارتقت السمطة 

مركز ممتاز، يكاد يجعل منيا السمطة الوحيدة في الدولة، وفي ىذا اإلطار فإنو ّل  التنفيذية إلى

يفوتنا اإلشادة بالمساعي الحثيثة لتعزيز و ترقية مكانة السمطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري 

 نائية والعديد من القيودثستك بقيود الظروف اّل، أما مجال الحريات، فإنو مكبل كذل6192لسنة 
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األخرى التي تضّيق دائرة الحريات، كما أن النصوص المتعمقة بحقوق اإلنسان لم ترقى إلى 

كفالة حقيقية ليذه الحقوق، وحتى في ظل وجود النصوص، فإن ىناك  يضمن  المستوى الذي

العديد من التجاوزات الممارساتية التي تطيح بمجيودات الدولة في الرقي بحقوق اإلنسان، وما 

 السمبية لممنظمات الدولية في ىذا الشأن إّل دليل عمى ذلك.التقارير 

ما ىو إّل وجو  ،ستبداد والتسمط، ومظاىر الديمقراطيةلواقع أن ىذا المزج بين مظاىر اّلاو 

بالغموض والتناقض، والذي  ن الذي أفرزتو العولمة، والمّتسممن أوجو مسايرة الوضع الدولي الراى

ذلك أّن مستقبل الدولة واستقالليا  ،عمى الدولة أن تتكيف معو تفاديا لعواقب العزلة السياسة

نصيار في عالم العولمة بإمالءات ندماج واّلاجو اليوم تحديات كبيرة، فإما اّلواستقرارىا أصبح يو 

ما أن  تقف )الدولة( في وجو اإلعصار موقف أمريكية، تذوب في ظميا الدولة، وتمحى معالميا، وا 

ع المواجو الصامد، الحريص عمى بقائو واستمراره، وّل يتأتى ذلك إّل من خالل التعامل الذكي م

حتواء مساوئيا، وفي ىذا اإلطار فقد اختارت استفادة منيا، محاولة العولمة، باستغالل محاسنيا واّل

نعزال الذي ندماج، وتجنب اّللذي يتضمن معنى اّلجابي مع العولمة، وايالجزائر سبيل التفاعل اإل

 ىو في الواقع تعبير عن تفاعل سمبي.

وصمنا من خالل البحث في ىذا الموضوع إلى رصد مجموعة من النتائج يمكن توقد 

 :         إجماليا فيما يمي

إذا كان ظاىر العولمة يبشر بخير اّلنسانية، ونشر قيم العدالة ، والديمقراطية  -

 وحقوق اإلنسان، فإن تحميل الواقع يبرز ابتعادا كبيرا عمى كل ىذه الشعارات. 
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ذلك مفيوم العولمة النيوليبرالية كتطور ّلحق لمفيوم العولمة، وقد ارتبط لقد برز  -

والتي تعني بظيور مفيوم الميبرالية الجديدة كتطور ّلحق كذلك لمفيوم الميبرالية، 

  .)الّميبرالية الجديدة( سيطرة الوّليات المتحدة األمريكية عمى العالم بأسره

 نظاميا اّلقتصادي فكيِّ يجابيا في نظام العولمة، فأخذت تر إاندمجت الجزائ -

 .ىذه الظاىرة تواّلجتماعي والسياسي وفق متطمبا

خصوصية الدولة الجزائرية، والدول العربية بصفة عامة، تختمف كثيرا عّما تفرضو  -

ا صّعب التأقمم فكرية، وثقافية وأنماط معيشية... وغيرىا، ممّ  ىاتاالعولمة من اتج

 رة انعكست عمى الدول والمجتمعات.سمبية كثي أثاراالعولمة ،وأفرز مع عالم 

يجابي مع العولمة، اعتماد نظام حكم غير واضح، اإل التفاعلظاىر من أبرز م -

لنظام العولمة  ما ىو إّل استجابة وتجسيدٌ  ر محدد المعالم، وعدم الوضوح ىذاوغي

 والالديمقراطية.  اضح، والذي يجمع بين الديمقراطيةغير الو 

 وضع وعدمن اّلندفاع، مستحّب، فإ أمرٌ ال نعز اّل يجابي وتجّنبفاعل اإلإذا كان التّ  -

 اآلثارالعديد من  فمدروسة لالندماج في نظام العولمة، قد خمّ  ستراتيجيةا أسسٍ 

عمى استقرار  جتماعية، وانعكست سمبا ّل حقاالطبقة اّل أساسامست  التي سمبيةال

 مني. الدولة السياسي واأل

أفرزت آثار العولمة واقعا سياسيا جديدا، تضمن إرساء قواعد نظام حكم حديث مزيج  -

في أصمو، مرفوق ببعض اآلليات  الديمقراطية والتسمط، وىو نظام ديمقراطيبين 

وفق منظور حتواء مخاطر العولمة، وذلك اّلستبدادية الضرورية لجبر الضرر وا

 ستبداد المبرر"."المستبد العادل" و"اّل
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ختيار نظام الحكم في الدولة الحديثة لم يعد شأنا داخميا خالصا، نابعا من إرادة ا -

عب دورا فاعال في توجيو ية محمية، حيث أصبح المحيط الدولي الخارجي يمسياس

 ختيارات الدول. سياسات وا

عرف مفيوم السيادة تغييرا في جوىره، بفعل الضغوط التي أصبحت تمارسيا  -

 قتصادية الدولية، حيث أصبحت ىذه والمؤسسات اّل الشركات متعددة الجنسيات،

تخاذ القرار، وأصبح صندوق النقد والبنك الدوليين ا الشركات شريكا حقيقيا في عممية

يان سياسة    قتصاد. الدول، خاصة في مجال السياسة واّليوجِّ

 أما فيما يتعمق باّلقتراحات التي ارتأينا تقديميا، فإنيا تتمثل فيما يمي:

فإنو  التفاعل اإليجابي ىو السبيل األنجع لمتعامل مع ظاىرة العولمة، لذلك -

فا نعزال الذي لن يخمِّف إّّل تخمأن تسمك طريق اّلندماج بدل اّلعمى الدول 

 و بؤسا.

مدروسة، وذلك ندماج في نسق العولمة ّل بد أن يكون وفق استراتيجية اّل -

 نعكاسات السمبية ليذه الظاىرة.لمتخفيف من حّدة اّل

قوق عمى الدول مضاعفة الجيود من أجل تحقيق قدر من التوازن بين ح -

ستثنائية التي كثيرا ما تفرضيا ، والظروف اّلمن جية األفرادحريات و 

 العولمة خاصة عمى الجانب األمني من جية ثانية. انعكاسات

متصاص عمى إعادة تفعيل نظام الحماية اّلجتماعية أمر ضروري ّلالعمل  -

ب الشعبي، المترجم في شكل فوضى واحتجاجات وعدم استقرار الغض
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سمبية لمعولمة اّلقتصادية عمى الجانب اسات النعكأمني، خاصة في ظّل اّل

 جتماعي.اّل

مثابة تأمين ضد مخاطر العولمة اّلقتصادية، قتصادية بتعتبر التكتالت اّل -

في –جتماعية، لذلك يستحسن أن تحذو الدول العربية وتبعاتيا السياسية واّل

عربية قتصادية الغربية، من خالل إنشاء تكتالت ا حذو الدول -ىذا المجال

 وتفعيل دورىا، حتى تتمكن من التصدِّي آلثار العولمة السمبية.

عربي من شأنو أن يحقق نوعا إرساء دعائم النظام الديمقراطي في الوطن ال -

 قتصادية. من اّلستقرار السياسي واّلجتماعي، ويدفع عجمة التنمية اّل

قاللية، فإنو ستمن أجل التقميل من المجوء إلى اّلستدانة، وتحقيق نوع من اّل -

لدول العربية أن تعمل عمى تطوير اقتصادىا، وتشجيع يجب عمى ا

ستثمار في قطاعات أخرى خارج قطاع البترول، عمى غرار السياحة اّل

راعة.      والزِّ
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كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في  ثامر -31

 .2013دار مجدالوي، األردن الطبعة األولى، استراتيجية إدارة السمطة، 

جابر عبد اليادي سالم الشافعي، ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاىات العولمة، دعوة  -32

 .2011العربي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية لإلصالح التشريعي في الوطن 

جمال سالمة عمي، مبادئ العموم السياسية، اقتراب واقعي بين المفاىيم والمتغيرات، دار النيضة  -33

 .2013العربية، القاىرة، 

 .2007حازم الببالوي، ىموم سياسية، السّيد والخادم، دار العين لمنشر، القاىرة  -34

، دار الحامد، 2007-1991ات الدستورية في الدول العربية، حازم صباح حميد، اإلصالح -35

 .2008المغرب، 

مكتبة مدبولي، الطبعة األولى، حافظ أبو سعدة، أثر سياسات العولمة عمى احترام حقوق اإلنسان،  -36

 .2011القاىرة 

حسنين المحمدي بوادي، حقوق األنسان بين مطرقة اإلرىاب وسندان الغرب، دار الفكر الجامعي،  -37

 .2004السكندرية ا

حسنين توفيق ابراىيم، ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية، سمسمة أطروحات الدكتوراه،  -38

 .1977مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

خالدي اليادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي مع اإلشارة إلى عالقتو بالجزائر، دار ىومة،  -39

 .1996الجزائر 

، التدّخل اإلنساني في العراق، بين التبرير اإلنساني، والتوظيف السياسي، دار اليدى ختّال ىاجر -40

 .2013لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 



 قـــائــمــة المـــراجـــع
 

369 
 

نوفمبر  28، العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لــ عقيمة خرباشي -41

 .2007، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر 1996

مركز مجمس األمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -42

2013. 

خروع أحمد، دولة القانون في العالم العربي بين األسطورة والواقع، محاولة نظرية تحميمية لألسس  -43

 .2004زائر، القانونية والسياسية لمدولة العربية اإلسالمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان الطبعة األولى، خضر خضر، مفاىيم أساسية في عمم السياسة،  -44

2011. 

الطبعة خميل حسنين، قضايا دولية معاصرة، دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد،  -45

 .2007دار المنيل المبناني، بيروت األولى، 

 .2014دار ىومة، الجزائر الطبعة الثانية، توري، رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدس -46

 .2006رأفت دسوقي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعمال البرلمان، منشأة المعارف، االسكندرية  -47

 .2009رجب عبد الحميد، النظم السياسية المقارنة، دار الكتب المصرية، القاىرة  -48

مركز الكتاب  الطبعة األولى،  ولة،زبيري رمضان، العولمة والبنى الوظائفية الجديدة لمد -49

 .2013األكاديمي، عمان 

 .2011زحل محمد األمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة  -50

دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، مبدأ الشرعية في النظامين الدستوري والدولي،  -51

2011. 

السياسية والتنمية، دراسة في عمم االجتماع السياسي، ديوان المطبوعات زمام نور الدين، القوى  -52

 .2007الجامعية، الجزائر 
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سامي جاد عبد الرحمان واصل، ارىاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، نشأة المعارف،  -53

 .2003االسكندرية 

سة مقارنة في بعض سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو، درا -54

 .2007الدساتير العربية، دار الكتب القانونية، مصر 

منشورات الحمبي الطبعة األولى سعدى محمد الخطيب، الدولة القانونية وحقوق اإلنسان،  -55

 .2012الحقوقية، ، بيروت 

ار د،الطبعة الثانية سعيد الالوندي، بدائل العولمة، طروحات جديدة لتجميل وجو العولمة القبيح،  -56

 .2002، القاىرة أوت ضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيعني

سالمة كمية، االنتفاضات العربية، الصراع العربي وممكنات التغيير، دار فضاءات لمنشر  -57

 .2012والتوزيع، عمان 

سميمان الطماوي، السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة، وفي الفكر السياسي  -58

 .1986، مطبعة عين شمس، القاىرة الطبعة الخامسة ة، اإلسالمي، دراسة مقارن

المركز  الطبعة األولى،  سييل الحّبيب، المفاىيم االيديولوجية في مجرى حراك الثورات العربية، -59

 .2014العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت 

لثقافة، عمان سييل حسين الفتالوي، العولمة وآثارىا في الوطن العربي، الطبعة الثانية، دار ا -60

2011. 

سييل حسين الفتالوي، مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم، دراسة مقارنة في القانون الدولي العام،  -61

 2014دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن 

شريط األمين ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات  -62

 .2011الجامعية، الجزائر 
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ديوان المطبوعات الطبعة الرابعة، ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة،  -63

 .2010الجامعية،الجزائر 

عادل أبو النجا، دور رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة، دون ذكر دار النشر،  -64

 .2010االسكندرية 

ئية، دار النيضة العربية، عاصم رمضان مرسي يونس، الحريات العامة في الظروف االستثنا -65

 .2010القاىرة 

 .1999عبد الرحمن خميفة، إيديولوجية الصراع السياسي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  -66

 .2003ن خميفة، منال أبو زيد، دار المعرفة الجامعية، مصر عبد الرحم -67

 ،والتجميات، الطبعة الثانيةعبد السالم محمد الغنامي، قراءة في التحوالت الدولية الراىنة، األبعاد  -68

2010. 

منشورات  الطبعة األولى،  األمة عند يورغن ىابرماس،–عبد العزيز ركح، ما بعد الدولة  -69

 .2011االختالف، دار األمان، الرباط 

عبد العزيز رمضان عمي الخطابي، تغيير الحكومات بالقوة، دراسة في القانون الدستوري والقانون  -70

 .2013جامعة الجديدة، االسكندرية الدولي العام، دار ال

عبد القادر رزيق المخادمي، النظام الدولي الجديد، الثابت والمتغير، الطبعة الرابعة، ديوان  -71

 .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، العالمية والعولمة، نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية، دراسة تحميمية مقارنة قاسمعجاج  -72

 .2010مركز الكتاب األكاديمي، عمان األولى،  الطبعةلممفيومين، 

عدنان عويد، الديمقراطية بين الفكر والممارسة، الوطن العربي انموذجا، التموين لمطباعة والنشر  -73

 .2006والتوزيع، دمشق، 



 قـــائــمــة المـــراجـــع
 

372 
 

الطبعة عز الدين بغدادي، االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجميورية ورئيس الحكومة،  -74

 .2010لقانونية، القاىرة مكتبة الوفاء ااألولى، 

عمي غربي، اسماعيل قيرة، العرب وأمريكا بين التطوير والتطويع، مخبر عمم اجتماع االتصال،  -75

 .2004جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 

المحمداوي، االشكالية السياسية لمحداثة، من فمسفة الذات إلى فمسفة التواصل،  محمودعمي  -76

 .2011ختالف، الجزائر ىابرماس أنموذجا، منشورات اال

عمي يوسف الشكري، التناسب بين سمطة رئيس الدولة ومسؤوليتو في الدساتير العربية، إيتراك  -77

 .2010لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة 

عميان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار  -78

 .2009مصر  الجامعة الجديدة لمنشر،

غازي صالح نيار، مشكالت داخمية في التنمية واألمن القومي العربي، دار األمل، األردن  -79

2010. 

فضل اهلل محمد اسماعيل، العولمة السياسية، انعكاساتيا وكيفية التعامل معيا، دار الجامعة  -80

 .2008الجديدة، مصر 

دار المنيل  الطبعة األولى،فيصل عباس، العولمة والعصر المعاصر، جدلية الحق والقوة،  -81

 .2008المبناني، لبنان 

الطبعة األولى، قائد محمد طربوش، السمطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجميوري،  -82

 .1996المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 .2013لعربية، القاىرة كاوة الطالباني، دولة القانون وميزلة األحزاب السياسية، دار النيضة ا -83
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كاوة الطالباني، لغة الحوار السياسي ودورىا في حل األزمة السياسية، دار النيضة العربية،  -84

 .2012القاىرة 

 .2011كريمة رازق بارة، حدود السمطة التنفيذية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر  -85

سية في المغرب، تجربة ىيئة األنصاف كمال عبد المطيف، العدالة االنتقالية والتحوالت السيا -86

 .2014المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت الطبعة األولى، والمصالحة، 

لطيفة ابراىيم خضر، الديمقراطية بين الحقيقة والوىم، الطبعة األولى، عالم الكتب، القاىرة  -87

2006. 

 .2001ديثة لمفنون المطبعية، الجزائرمحفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الح -88

محمد أحمد نايف العكش، مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، األردن أنموذجا  -89

 .2012(، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردن 1999-2005)

 .2010سكندرية محمد سعد أبو عامود، الرأي العام والتحول الديمقراطي، دار الفكر الجامعي، اال -90

 .2008دار الفكر الجامعي، االسكندرية  الطبعة األولى،  النظم السياسية في ظل العولمة، -91

محمد عمي حوات، العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مديولي، القاىرة  -92

2002. 

انون، الطبعة محمد فييم درويش، الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان، بين سيادة السمطة وحكم الق -93

 .2007األولى، النشر الذىبي لمطباعة، مصر 

دار النيضة العربية، القاىرة  الطبعة األولى، مرتكزات الحكم الديمقراطي، وقواعد الحكم الرشيد، -94

2010. 

محمد مجدان، موقع النظام اإلقميمي العربي، ودوره في السياسة العالمية، دراسة تحميمية  -95

 .2014عة والنشر والتوزيع، الجزائر ومستقبمية، دار ىومة لمطبا
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اشكالية التنمية في زمن العولمة وصراع الثقافات،  -محمد محفوظ، العولمة وتحوالت العالم -96

 .2003المركز الثقافي العربي، بيروت 

مركز  الطبعة األولى،  محيي محمد مسعد، دور الدولة في ظل العولمة، دراسة تحميمية مقارنة، -97

 .2006االسكندرية االسكندرية لمكتاب، 

 .2014مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بمقيس، الجزائر،  -98

ناجي عبد النور، النظام السياسي الجزائري، من األحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر  -99

 .2006لجامعة ڤالمة، الجزائر 

ي، دراسة تطبيقية في الجزائر، دار الكتاب الحديث، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراط -100

 .2010القاىرة 

نادية مصطفى، الديمقراطية العالمية من منظورات غربية، ونحو منظور حضاري إسالمي في  -101

 .2011العالقات الدولية، مركز الحضارة لمدراسات السياسية، القاىرة 

 .2010معارف، االسكندرية ىبة اهلل أحمد خميس بسيوني، اإلرىاب الدولي، منشأة ال -102

 .2003ىيمين تورار، تدويل الدساتير الوطنية ، ترجمة باسيل يوسف، بيت الحكمة، العراق،  -103

وافي أحمد، بوكرا ادريس، النظرية العامة لمدولة، والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور  -104

 . 1992المؤسسة الجزائرية لمطباعة ، 1989

 .2002ت الدولية المعاصرة، الطبعة األولى، دار الشروق، عمان وليد عبد الحي، آفاق التحوال -105

ياسر بسيوني محمد مصطفى، الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة، دراسة مقارنة في  -106

 .2013مقارنة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية  –تحميمية–تاريخية –األنظمة السياسية المعاصرة 

سان في القانون الدولي والقانون الداخمي، الطبعة الثالثة، دار يحياوي نورة، حماية حقوق اإلن -107

 .2008ىومة، الجزائر 
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II- :الرسائل الجامعية 

نظام األحزاب السياسية والتجربة الجزائرية في التعددية الحزبية، رسالة بن شعبان محمد الصالح،  -1

 .2014-2013دكتوراه، جامعة قسنطينة 

لمجمس األمة ودوره في االستقرار المؤسساتي، رسالة دكتوراه،  بوليفة محمد عمران، البعد  التمثيمي -2

 .2015-2014جامعة قسنطينة، 

 .2013-2012زراري فتحي، القياس القانوني لمديمقراطية، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة  -3

 جامعة منشورة، غير دكتوراه، رسالة الجزائر، في الدستوري التطور خصائص ،شريط األمين  -4

 .1991 قسنطينة

من حدود  21، العالقات االستراتيجية بين قوى المستقبل، دراسة آلفاق القرن شمامة خير الدين  -5

-2004القانون الدولي العام، إلى مجاىل النظام العالمي الجديد، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 

2005. 

، طبيعة السمطة السياسية، وتنظيميا في النظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه، صيمود مخموف   -6

 .2009-2008جامعة قسنطينة 

قجالي محمد، حرب الخميج الثانية، بين أحكام القانون الدولي، وتداعيات النظام الدولي الجديد، رسالة  -7

 .2008-2007نطينة دكتوراه في القانون الدولي العام والعالقات الدولية، جامعة قس

، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر، والفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة في عمي  قريشي  -8

كتوراه، جامعة ق عمى الوضع في الجزائر، رسالة داألصول النظرية وآليات الممارسة، مع التطبي

 .2005-2004قسنطينة 

تنظيم السياسي وحماية الدستور، رسالة دكتوراه، محمد صبحي أحمد يوسف، الرأي العام وأثره في ال -9

 .1990القاىرة، 
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مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحمية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري،  -10

 .2005رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة 

III-  :المقاالت 

التشريعية ومبرراتيا في ظل  ابراىيم مالوي، حورية سعايدية، التعديالت المتعمقة بتنظيم السمطة -1

، وأثره عمى منظومة قوانين 2016، الممتقى الوطني حول التعديل الدستوري لسنة 2016دستور 

 .2016الجميورية، جامعة قسنطينة، 

بن حيزية منير، الجزائر، نظام االقتصاد الجديد والعولمة، مجمة الفكر البرلماني، مجمة متخصصة  -2

 .2003، مارس 02مانية، تصدر عن مجمس األمة، العدد في القضايا والوثائق البرل

بواليوشات نجاح، الحمالت االنتخابية اإللكترونية، سمسمة أعمال الممتقيات، مخبر عمم اجتماع  -3

 .2010االتصال لمبحث والترجمة، الجزائر 
ستوري بوشوشة حميد، آفاق جديدة لحرية الصحافة وحرية التعبير، الممتقى الوطني حول التعديل الد -4

 .2016، وأثراه عمى منظومة قوانين الجميورية، جامعة قسنطينة، 2016لسنة 
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 ملخص:

في ظل التطورات الدولية المتسارعة، برزت العولمة كمفهوم مميز للعصر الحديث، وقد بدأ هذا 

المفهوم ينتج آثاره في المجاالت االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، وقد تأثرت البيئة 

التي كانت تأخذ بالنظام خاصة منها تلك –الداخلية للدول بهذه اإلفرازات، حيث اتجهت أغلب األنظمة 

إلى اعتماد نظام االقتصاد الحر، وتراجعت الديكتاتوريات أمام موجة المّد الديمقراطي، فحلت  -االشتراكي

الديمقراطية محل االستبداد) ولو من الناحية النظرية(، وسادت إيديولوجية "االختراق الثقافي" في ظل 

د تأثرت كثيرا بانعكاسات الوضع االقتصادي المتردي، حيث انفتاح العالم ، أما الجوانب االجتماعية، فق

 والعنف. تراجع نظام الحماية االجتماعية على اثر تراجع مفهوم "دولة الرعاية"، وانتشرت البطالة والفقر

وقد تفاعل نظام الحكم في الجزائر مع العولمة عن طريق التكيف اإليجابي الذي يتضمن االندماج 

ّنب السياسة االنعزالية، وذلك من خالل األخذ بالعديد من آليات النظام الديمقراطي في نسق العولمة، وتج

من الناحية السياسية،  أما من الناحية االقتصادية، فقد توجهت الجزائر إلى األخذ بنظام االقتصاد الحر، 

 تماشيا مع المستجدات الدولية، واستجابة لتوجيهات المؤسسات االقتصادية الدولية.

أفرزت العولمة واقعا متناقضا، ظاهره يبشر بخير البشرية، وحقيقته تحمل الكثير من البؤس لقد 

والفقر والالعدالة، وعدم االستقرار، وقد تزامن كل ذلك مع بروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة مهيمنة، 

ح الكثيرون تتناقض في تطبيقها للديمقراطية، بحسب ما يحقق مصلحتها، وتأسيسا على ذلك، أصب

يتحدثون عن ظهور تصنيف ثالث ألنظمة الحكم، يتوسط الديمقراطية والديكتاتورية وهو ما يعرف 

"بالطريق الثالث"، الذي يتضمن المزج بين اآلليات الديمقراطية وغير الديمقراطية كحلٍّّ أنسب لمواجهة 

 .9191تحديات العولمة، وهو األمر الذي عكسته الدساتير الجزائرية منذ 

 

 

 



Résumé:  

     Au cours des développements internationaux accélérés, apparaissait le concept 

de la globalisation, comme étant un des caractéristiques de l’Ere Moderne. Ce 

concept à influencer les domaines économiques, politiques, sociaux, et culturels. Les 

pays, étant touchés par ces implications, se sont orientés vers le system de 

l’économie libre –et surtout ceux opérant selon le système socialiste- , la 

propagation de la démocratie a  donc éliminer les dictatures et la tyrannie (malgré 

que c’était surtout théorique), l’acculturation a envahis le monde, et les 

complications du statut économique détérioré on touché les aspects de la vie 

sociale, vue la dégradation du système de protection sociale suivant la régression du 

concept « pays d’aide sociale» et en conséquent, l’élévation des niveaux de 

pauvreté, violence, et de chômage. 

En Algérie, le gouvernement a utilisé une méthode d’adaptation positive dans son 

interaction avec la globalisation par la fusion en mode globalisation en évitant 

l’isolationnisme, cela a été accomplis par l’emploi des mécanismes du système 

démocratique dans le domaine politique, et ceux de l’économie libre dans le 

domaine économique, en prenant en compte les actualités mondiales, et les 

orientations des fondations économiques internationales.  

La globalisation a produit une réalité contradictoire, rassurante pour l’humanité dans 

son apparence, et alarmant, en réalité, de pauvreté, misère, injustice, et l’instabilité. 

Tout ça coïncidait avec le devenir des Etats Unis  une force dominante, qui appliquait 

la démocratie d’une manière contradictoire convenable à ses propres besoins. Par la, 

on dirait qu’il est apparus une nouvelle catégorie de système de gouvernement, « la 

troisième voie », qui combine les mécanismes démocratiques et non démocratiques 

pour l’affrontement des défis posés par la globalisation, et c’est ce que représentait 

les constitutions algériennes depuis 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

     In the midst of the accelerating international developments, rose Globalization as 

a defining concept for the modern age, a concept that started to impact the 

economic, political, social, and cultural domains. Such an impact has caused most 

countries, especially those that have adopted a socialist system, to convert into that 

of  free economy. Dictatorships have also retreated, leaving place for democracy 

(theoretically at the least). And prevailed the “acculturation” ideology as the world 

grew more open. 

Social aspects however, have been influenced by the disturbed economic status 

resulting in the regression of the social protection system, following the downgrade 

of the “welfare state” concept, which led to an increase in poverty, violence, and 

unemployment rates.  

In Algeria, the government has dealt with globalization in a manner of positive 

coping, which included a merger to the globalization mode while avoiding 

isolationism, by applying multiple democratic mechanisms to the political area while 

enforcing the free economy system to the economic area, that being based on 

international updates and orientations of international economic enterprises.  

Globalization has produced a contradicted reality, that falsely seems ensuring for the 

human kind, but carries with it- in reality – misery, poverty, injustice, and instability, 

all of which coincides with the USA rising as a dominating force, bending its 

application of democracy as it would suit it, a practice that has people talking about 

the creation of a third category of government, a “third road”, placed between 

democracy and dictatorship, combining democratic and non democratic mechanisms 

to face globalization challenges, a category appearing in the Algerian  constitutions 

since 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




