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البحث في العالقة بين الديمقراطية والتنمية ال يؤكدد وودود قالقدسب يدببية وا دحة  إن  

 إن   .ومبسشرة بين تحقيق معدالب تنميدة كسفيدة وتعدسقد التطتعدسب واءودرالاب الديمقراطيدة

د لييب نتيوة حتمية هلتديمقراطية وفي الوقب نفي امبسشر   سالتنمية ال تبدو يبب   ه ال لهس، كمس أن 

 بدين الديمقراطيدة والتنميدةإ  إن   وأووود لعالقة يدببية وا دحة بدين اووتوقراطيدة والتنميدة 

االتوسه اليببي بين الديمقراطية أو اووتوقراطية من نسحية، والتنمية من نسحية أخرى، قدد ال 

ب إلد  حددود نهسيدة دولدة ملدب بسكيدتسن قرفد إن   .قتيهس في أدبيسب التنمية  سيكون ق ية متفق  

دد س وتعدديددة حيبيددة لكددن دون أن تحقددق معدددالب تنميددة اقتعددسدية س ييسيددي   التيددعينسب انفتسح 

واوتمسقيددة مقبولددةإ وملتهددس العديددد مددن الدددوب كبددن الديج والنيبددسب ونيويريددس ويمبيددس  لكددن 

يمقراطي كسلهند وونوب إفريقيس حققتس تنمية اقتعسدية مهمة في ظب نظسم د بسلمقسبب نود دوال  

تعددي  اومر الذي ييتتيم إ فسل النيبية في ايتعدار اوحكسم قت  حسالب معينة وتعميمهس 

ينحد  بستودسه تف ديب نشدر  لدى البدسحلين ولددى المنظومدة الدوليدة قت  الكب، لكن هنسك ميب

توى الميد أن   ذاتهس ويرتبط بهس مفهوم الحرية، إال   قيمة بحدبوعفهس الديمقراطية بسلنظر إليهس 

يدرين مدن النسحيدة لالدفسع قن الديمقراطية يبددو قندد الك ن  إ تفيير   النظري يحتمب أكلر من

دأف تية منظومة لقسفية تحرر الفرد من اليدتط أكلر من العتمية بملسبة دفسع قن أ خالقيةاو س ي 

ق الحدد حقية العيج في شدروط اوتمسقيدة مقبولدة تحق دأقن  سدفسق   كلر من كونهأكسن نوقهس، 

 دن  من العيج الكريم  او

بحدث العالقدسب الممكندة بدين الديمقراطيدة والتنميدة مدن خدالب  ،ينحسوب في هذه الورقة

يديولووية لععدرنس الدراهن مدع قرالة الوقسئع التسريخية واالوتمسقية واللقسفية والييسيية واء

  سخالقية التي تختص بهس الفتيفسب الييسيية المعسعرة وسنب  ترك الق ية او
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لعل  غلبلا خلصباتلال خلػخ حلل ذلقة التلل خلبالدلل تالطةلمػخَدلل ةالع تطخةلل خسلادلل ميل  ـلدا  ةبلدلؽ 

لا  تالعقللل خللبفاغال تعها يل  ختحلات تيددلط خغتهاَ للا متلؼة للا خلحلطل . ّ ّ غّ  هلعخ خ غتهلاَ للدؿ ضخ ل 

ال ةحبلعدلل مللػمَ ةعدالل ـداـلدل مختبىلاضةل تالهطخهل خلب  ةبم ةبىقغها، ي ق ّ  دلا  ةبرملف يل  ـلدات

خ مةبحبى ضخش  آجاة ؼةادل تىلدػ  يل  غمٌلا   ميكػةل، تط   ةبرمف ي  غشػى؛ مّظخ دا  خ غتهاَ ةهالػ 

خ ؼةادّ ا َقةل  ي  غمٌا  غشػى، لطغجل تلط ةىلعا ةع لا ترطةلط  ةعدال، يمط ةكق  لدػ ةهالػ مةمغ  ذدؽ 

يل  ذلقة خلعلتلال خلكاةالل تدا للا   ةلدض  ّللى  . . للعلف، يلاّ  خلاملاق خلبػختُ خلفهه  تدا للا تىلدغل  غ

، ي عت خلعلتال تفدػ ي  ختحات تلؼة لا تالافهل ّللى خللهعً، مخناىلال لا غم نظػنا لن ةرفم تىال ن ا دل

 خغتهاَ لا خلٍعدف تالافهل ّلى خلهعً خآلشػ.

باتلال خلطخيعلل يل  هلعخ خ تحلات غم ظخ  ةلن ـارامة ي  هعت خلقغتل خلهرث ي  خلقتا ع مخلعلتال مخلص

شلللة خلقتللقد االلط خلفللداتال خلباغةصدللل مخلفداـللدل مخاةطةقلقجدللل مخللعػيدللل مخللدـفللاتدل خلبلل  ةللبم يلل  

 َّاغها خلاظػ ّلى خلعل ف خلما لل تدا لا؛ مةفاءلب لا تعط ظلف تكدادل نمطةل تااء  ابى خلقتا ع خللقٌقادل.

I

خ ةعػيدّ ا متطخملدّ ا مخـعّ -1 ّ  ي  خلعمقض خسشدػ  تعلط  خلابا  ّ  تعػةف خلطةلمػخَدل لم ةم ط خـبمػخغ 

غ  شابللح ذللط  خ ـللبمبا. خلفداـلل  مخاةللطةقلقج . ململلط ـللاهم تظللايػ خلعطةللط ةللن خلعقخةلل  مابللى غغـلل ا 

خلثلاندالال ةلن خلملػ  خللاٌل   خلبرق ل خلحدق ـداـدل مخاةطةقلقجدل خلكهػى خلب  اػي ا خلعالم ةاع ن اةلل

مخلب  دا  ي  ةمطةب ا خنب اء خلرػ. خلهلاغض  مخن دلاغ خللعفلكػ خلملػت  مخلبرلقة خللطةلمػخَ  يل  غمغمتلا 

تفللاغ  متللا ػ خلمللػتدل مغةػةكللا خللتدادللل متدللاض  خلق ةللال خللبرللط  لباظللاي خلعللالل  خلحطةللط؛ تااٌللايل ّلللى 

ي ابى خلفق  خلرلػ  مخلبحلاغ  خلطملدلل مّلغلاء خلرلقخجؽ مخلرلطمض غةلاي خلعقللل خ تبىاضةل مخللالدل خلب  تمق

تطيف غغؾ خللاة مخلفبع مخلصطةال، ةطاقةل تعقللل خلثمايل مخلاكلػ مخلفلبق  خلبل  تلعةا خلثمايلال خلقَادلل 

د  ظلف ـاهم ي  خنبملاغ لدلػ ةفلهق  لبطةلمػخَدلل خلبلثدبدلل يل  خلعطةلط  مخلاػادل ي  ثمايل دقندل مخذط ...

خلطةلمػخَدلل  لػةلب لا ةن خلهبطخ  تعط غ  غوهرح خلاكػ  خلبدهػخلدل ةعللل ابى نبلا  الالل  ةعبالل ّيللؾ

خلبلاغةص  لبػغـللالدل، تل  متا اةلل خلبلاغةس خلهملػ   خلمعهدل غم خللهالػ . متالابدحل ـاض خ ابماض تا نبىاغ

 تبػتع خلطةلمػخَدل مخلبالدل خلبدهػخلدل ابى اػله.
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خ ّ ّ ذللدن شابللح ذللط  خ ـللبمبا. خلفداـلل  مةا لقي خل -2 خ ض لدّ لا دهدللػ  بالدللل تللطمغت لللم ةملل ط خـللبمػخغ 

مخاةطةقلقج  خللماغ ّلده ـاتم ا؛ ّظ ةلكن خلمقة ّنّه ي  خلفاتف دانح خلبالدل ةقٌق  ةاايفل متٍاغ. ي  

بى خلفقخء، غلم خللعاى تدن ةاظقغ ختبىاض  ةرً غم ختبىاضم  خلبػدح يده خلػغـلالدل مخ لبػخددل ا

خشبليات لا خلحقهػةل ي  ترطةط ةاهدل خلبالدل ملاةب ا ممـا   ترمدم ا مددادل تقؼةع ثلاغها، متدن ةاظقغ 

للقل  ّنفان  ةبعطض خستعاض ةمل  اااوػ ةبعطض  ختبىاضةل مـقـدقلقجدل مثمايدلل مـداـلدل مةدـفلاتدل 

 دل مةحلقال شهػخ  ا مةدـفات ا.مغةكقلقجدل، مهق خللا قي خلع  تبهاات خللاظقةل خلطمل

خ ض لدّ لا، ّظ دانلح تبليغجد تلدن ةاظلقغةن  خللا قةدن ّّ  خلعلتل تدن -3 لم تم ط ه  خسشػى خـلبمػخغ 

غذطهلا ةػى غّ  خلبالدل خ تبىاضةل   تااى  ان خلبالدل خلفداـدل، ت  هلا مج ا  لعلبل مخذط . يلل تكلق  

اـ  ضةلمػخَ  ةببؽي تركم خلمانق  متالرػةال مابى غغـ ا ضملل خلرلف خلبالدل ةلكال ّ  ي  َّاغ نظاي ـد

لا  مخلمانق  مخـلبمللدل خلمٍلاء مذػةلل خللػغ  مخللهلاضغ  مخ نبصلا. مخللاايفلل خلرلػ ؛ مآشلػ   ةلػى لؽمة 

لعلف، ذدث ةعها ّلى غنّه ةلكن ترمف غذطهلا ي  خـبملة ان خآلشػ؛ يالعلتل تدا لا لدفح جقهػةل، مّ  

خ ةا خؼضهػ ختبىاض تق  ي  ظ  غنظللل خـلبهطخضةل؛ مذمملح تبلطخ  لدلػ ذطث ح ي   اػٌدل تاغةصدل. يكثدػ 

ا لملق  خلعلل ، مضةااةدكدلل يل  خسـلقخ  ا مخـع  ضةلمػخَدل ةعط ل نلق ةػتاعل، مخـبصطخة 
1
لا   لا ةل ل  متقؼةع 

ذلل خلبالدلل خ تبىلاضةل لبصدػخل مخللاايع. متط لكبح تعلً خلبحلاغ. خآلـلدقةل خلااجرلل ذحلل للطام غَػم

خلما لل ـداـدّ ا ابى خلفلببقةل مّةلطةقلقجدّ ا ابلى خلبمالدلط خلثمايدلل خللرايظلل لخلعا بلل، خللطةن، َغدلا  خللػمخ 

خلحلاادل...(، مخلبل    تلػى غّ  تالاتً يل  تعلاةك خلبرلطةث خ تبىلاض  مخلبكاقللقج  ةلع خللملػمادال 

بىاض ةمبغ  دمااط  ةاضةلل لبملػاال خلفداـلدل لباظلاي مةاضخةلح خلهادلل خلفداـدل مخلثمايدل خلبمبدطةل ةا ضخي خ ت

خلاقتدللل خللمللكبل ةللن خلثمايللل مخلللطةن مخلبمالدللط مخلعلتللال خ جبلاادللل خلبػختهدللل تفللاهم يلل  تعؽةللؽ خلمللػاال 

 خلملػ  خلاللقظ  يل  خلطمللل خلفداـلدل. ميل  هلعخ خلىلطض ةددلط خ تبىلاض  ةرللط اهلط خلملادع ادفلى  غ ّ 

 خ تبىلاض  خانحلاؼ غ ّ  تاابهلاغ خلبالدلل، تمٍلدل ُةببؽةلل ضملل ه  خلكقغ  خلباةقخن ، خللثاة ميف آـدق ،

 ةػذبلل شلة ةددَّطخ تفبّبد ا غم خـبهطخضة ا ـْلب ا ختصع خلع  خلفداـ ، خلفداـدل  لباظاي تااط   خلمػادل ةُلث 

ا خسملى، خلبالقةل خ نبلتل مخلفداـدل  مخلاماتدل خ تبىاضةل مقت امذ خلعاةبل خلبهمل تاتحات مشىقو 
2
لمط  .

خ ااةبللل ةدهبللل  دللا  ةبللؽي مجللقض ذكقةللل ةػدؽةللل تقةللل، مّضخغ  تدػمتػخَدللل، متعبللدم تكاقلللقج  ةللقيػ ةللط 

للـللبصطخي، مـداـللل ثمايدللل مّالةدللل تعللل  ابللى تعهتللل خللحبلللع متقجد لله يلل  َّللاغ ّةطةقلقجدللل خلطملللل، 

                                                           
1
 ـاقةا ةع غّ  نظاة ا خلفداـ  ةاغبف م  ةمه  خلبعطضةل خلفداـدل متطخمة خلفببل. %9.5ةبحامؼ ةعطة خلالق ي  خلىدن  -

2
ةالاةػ  ةحبلل اللػخ ، خللػدلؽ  25ادع ادفى،  خلطمغ خلبالق  لبطملل: ضغخـل ةماغنل لبصهػ  خللىػةل خللعاوػ  ابى ةماغد ثقغ  ةرلط اهط خلم -

 77، ن 2012، خلفال خسملى، خللحبط خسمة، ودف 1خلعػت  للتراث مضغخـل خلفداـال، خلعطض 
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ةللن َللػد خلطملللل... دللا  ظلللف دايد للا لبرمدللف ةعللط ل نلللق االدللل  مختبىللاض ـللق  غغـلللال  لكاّلله ةقجلله

مةفللبقةال خـللب ل  ةػتاعللل ضم  خلراجللل ّلللى تحطةللط غم تغددللػ خلبمالدللط خ جبلاادللل مخلعلتللال خلفداـللدل 

 خ ـبهطخضةل مةاظقةل خلمدم خسـػةل خلهبػةػددل مخلبفبُ خلعدقغ  تحات خللػغ  مخسَااة مخلمها....

ا ي  خلفبدادال مخلفهعدادال ةلن خلملػ  خللاٌل ، ذلدن دانلح غلبلا تبلطخ  متط دا  هعخ خ لبىقغ غخ ح 

خلعالم خلثالث خلملقلدل ـقخء ي  ودغب ا خلعفكػةل غم خلمقةدل خلقذطمةل غم خ لبػخددل خلهدػمتػخَدل، تلقل  

ف خلاللق مخلبرلطةث ةكانل دهدػ  لبطملل خللػدؽةل ملطمغها ي  تداض  خللحبلع متقذدط خلح قض مخلباتال لبرمد

خ تاغةصدّ ا ل عخ خلبىقغ مخلبىادع. لمط دانح خلطملل خلمقةدل خلعػتدل تحفدط 
3
. 

ّّ  خسملقةل دانح انحاؼ خلبالدل مخلبمطي ميف خلبهعدل مترمدف خلقذط  خلعػتدل ان َػةف تها  ـداـال 

اهدػ  متللقيدػ خلمللغ  القةدللل ت للطد ّلللى تبللقةػ خلمللطغخل خانباجدللل خلىللااادل متعلللدم خ ـللب ل  خلحللل

مخلبعبدم مخلىرل مخلفكن؛ ملكلن ابلى ذفلا. خللملاغدل مخ نبصلا. مخللػغ  متلات  خلرملق  خلطةلمػخَدلل، 

مخلبلل  لللم تكللن تللبلءي ةللع ةبببهللال خللػذبللل خلبلل  دانللح لبثهدللح خلفللداض  خلمللعهدل متلبللدن خلحه للل خلطخشبدللل 

ذلّط  خ ـلبمبا. خاةلطةقلقج  مخلىللػخاال مةقخج لل خلعلطم خلصلاغج . متلط ـلاهلح خلظػيدللل خلباغةصدلل م

يلبّم خلفداـدل مابى غغـ ا خلىػخ  خلعػت  خاـػخ دب ، متٍاةا ّن اء خ ـبعلاغ ي  تعؽةلؽ هلعخ خلبىلقغ، 

، خسذؽخ. خلفداـدل  تعبدف د  ل ء ابى ةمحا يبفبدن مخلصبػ خلى دقن ، ذدث دانح خسنظلل مةع ا

 خانفلا  م  خسةدلل م  لدلا. خلطةلمػخَدلل، لاملػ غم خنب لا  ذملق تعبهػ غّ  خلصبػ خآلن  مخللهاللػ للدؿ خ

 خللػذبلل تفلبقجا تقذدلط دل  خلح لقض ةلن غجل  خلقذلط  مترػةلػ يبفلبدن. ملكاه خلصبلػ خلىل دقن ، مغ ّ 

ػ يبفللبدن وللقضغل خلرػةللال، متعاظلللح خللعللبملل، مَُللقغض خسذللػخغ، مُج بللح خلحلللاهد مهكللعخ تاـللم

خ م ُذلػغل م  خسةلل ُمذلطل م   خسلادلاء خؼضخضمخ لا لى، مدانلح خلابدحلل   يبفلبدنمخلاملػخء خؼضخضمخ يملػ 

خلبالدل غُنحؽل 
4
. 

مابللى خللاللقخة نافلله مةللن خللللطش  خلبالللق  خ تبىللاض  مخلفداـلل  لللكبح تعللً خلبحللاغ. خاتبدلدللل 

دلل ترلامة دلحلقال  تانطمنغ  ّغهاوال غملدل لمداي نلقظ  تالق  ةفبم  تمقضت تقغجقخؼةال ةربدل مَا

يللف خ غتهللاَ تللاللػدؽ خاةهػةللال ؛ متيـللدؿ تااللط  تكاقلقجدللل لونبللا  خلىللااا  مةللن ثللم ـقـللدقلقجدل 

                                                           
3
، ن 1،1992 جطلدل خلطملل مخللحبلع تاللغػ. ، ةدلف جلاا ، ّيػةمدلا خلملػ ، َ  تػها  لبدق ،  خلطملل مخلاظاي خلعالل  لببمفدم خلطمل   ي  -

43  

4
 ّتػخهدم غتػخق،  خلردا  خلفداـدل ي  خللغػ.: تحػتل تفبرف خ نبهات ، ي  خلػختُ خالكبػمن  خلبال :  -

http://palnation.org/vb/showthread.php?t=188 
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مثمايدل لتبقةػ تقى مالتال خانبا ، خلعمبال، خلعبلال...(، لكاّ لا تملطغ ةلا غيعلح للعاغخل يلف خ غتهلاَ، 

ةاببف خةطةقلقج  ةػيع للعاغ خ للبػخددل يانّ ا تاكػل لبطةلمػخَدل مضملل خلمانق  مخلرػةال خلفداـدل ةن 

خلقَادل. مدعلف خلمي  تالافلهل ّللى ةملاغةع خلقذلط  خلمقةدلل خلعػتدلل خلبل  للم تكلن تاظلػ تعلدن خلػٌلا ّللى 

خلطملل خلمبػةل، تاابهاغها ددان ا ةىباعا  شبمه خ ـبعلاغ لبلؽةف مذلط  خسةلل مترمدلف ةهغتله خ تبىلاضةل. 

ي  ّتػخغ خلقذلط  تملطغ ةلا غدلؽل ابلى خلللطش  خلباللق  خ تبىلاض  مابلى  ذدث لدهح خلهعط خلطةلمػخَ 

خآللدللال خلفداـللدل خلم ػةللل دللالعاف مخلثللقغ  يلل  ترمدم للا
5

. مابللى خللاللقخة نافلله، ضخيعللح يكللػ  خلحاةعللل 

خاـلللةدل اللن مذللط  ـداـللدل مختبىللاضةل مثمايدللل غدهللػ تمللقي ابللى غـللاؾ خللمللبػ  خلللطةا  ةبغدللل خلاكللػ  

 مةفبعدٍل اا ا تاكػ  خسةل خاـلةدل. خلطةلمػخَدل

غّةا خلبحاغ. خلفداـدل خلمىدػ  لباكػ  خلبدهػخلدل يل  املػةادال خلملػ  خللاٌل  مثلثداداتله لخلعلػخ ، 

يمط ختفلح تالٍعف ابى خلىلعدط خلاكلػ  مخاةلطةقلقج ، متانرفلاغ تيثدػهلا ـقغةا، لهاا ، ةىػ، لدهدا( 

خسغٌدل خلفقـدق ختبىاضةل لاميت ا للم تكلن تلقيػ ل لا تاالط  خجبلاادلل  ضخش  خللحبلع متقخت خلردل. دلا غ ّ 

لا ةاغبم لا  مةاضةل تقةل، سّ  ةحبلعات ا دانح ةا ته  غغـلالدل، ؼغخادل؛ مي  خسشدػ يمط دانح تقخجله ةحبلع 

 لاغت ا ي  خلبمبدط مخلصػخيل.

ماللطي تلليثػ تعللً خللاللاَف متعللط ؼمخة َللقتى خلقذللط  مخلمقةدللل ـللقخء خلبدهػخلدللل غم خ لللبػخددل، 

خلحغػخيدل خلب  جاضل ابد ا خلبهدعل تفصاء خللقخغض خلاابدل مخلغاؼةل، يلاّ  خلفلبباال خلصبدحدلل نحرلح يل  

ا ةن خللمػمادل خلااتحل الن خلػةلع مخللقيػ  خللالدلل. لملط  تكػةؿ خلالقظ  خلفببق  ي  خلبالدل، مةاره نقا 

تلطغ  خلطمللل خلبقؼةعدلل خلكهدلػ ؛ تداللا للم تفلببع خللبكدلال  تم خلبمبد  ةن ةصلاَػ ةعاغٌلل خلاظلاي تبعؽةلؽ

خسشػى خلامدػ  ةن ذدث خللقخغض خسملدل مخلمطغخل خلبكاقلقجدل مخلىلااادل، لللم تفلببع( ترمدلف ةعلط ل 

نلق ةػٌدل غم خناباخ ـداـ  ةمهقة ابى خللػلم ةلن خنصػخَ لا خللهكلػ يل  خللاظقةلل خلبدهػخلدلل لخللغلػ. 

للا ةبحللعغ  يلل  خلبمبدللط مخلكاغةؽةللا مخلمصىللال ةللثل(، متمدللح خ للمللػمادال يلل  خللبكدللال خلعػتدللل القة 

مخلق ءخل خلعىهقةل، مظبح خلردا  خلفداـدل ةاغبمل متطخغ تلابف خلغبهل مخللىاضغ  مخللدـفال خللابصهل 

 ..ةحػض ضةكقغخل لبقخج ل.

د للا تقوللا ا تػي للا متٍللبدل  خ مآلدللال منظللػ ّلجلدللع هللعت خلرللا ل تللم تغددللا خلطةلمػخَدللل يكللػ   يلل 

ّةطةقلقجدّ ا؛ متمل   خلرلؽ. خلقذدلط، غم خلبعطضةلل خلملكبدل ةلع خ نبصاتلال خلىلقغةل، غم  خلعىلهدل خلغالهلل  

                                                           
5
 ، ن ؟؟ 1998لاندل ، ضخغ خلكلي لبامػ مخلبقؼةع  خلمقةدل مخلعباهط خاله تبمؽةؽ،  -
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تبعهدػ ختن شبطم ، ه  خسـؿ خلب  ظ  ةمقي ابد ا خلركم ي  خلقَن خلعػت  ةاع تداي خلطملل  خلرطةثل  يدله 

ّلى خلدقي 
6
. 

ةللن خلملػ  خللاٌلل  خغتللهُ خ نابللاخ خ تبىلاض  مخلفداـلل  مـداـللال خلبرػةللػ لكلن ةاللع خلثلاندادللال  

مخلصقوىللل يلل  ةحلللق  خلهبللطخ  خلعػتدللل اكفللدّ ا تالبالدللل مخلػيللات، ذدللث تػخجعللح ةدلللػخت ا متللطهقغل 

ةفبقةال خلعدك، مخغتاعح ةعط ل خلهبالل مٌعف خسضخء خ تبىلاض  متػخجعلح دالاء  ةدـفلال خلطمللل 

 نبمللاة نرللق خلبعطضةللل مخ نابللاخ تللطغ ةرللطث يلل   ظللػمد تكللاض يد للا خلطملللل خلرطةثللل غ  تغدللا خلرطةثللل. ّّ  خ

متبللى داكػ  مدلدـفال لبر  ةرب ا خلبهعدل خلمصىدل ملهكال خللىالد خلصاول مخلعلتال خلؽتا ادل. 

فلال خللحبللع مةرى  ي  ظػمد تبفم تالافاض خلماة  خلع  ةاصػ خلطملل خلفداـدل مخاضخغ  خللطندلل مةدـ

خللطن  دلا تبفم تالاقٌلى مترددلط خلملانق  متاحلػ خلعالف خلللاض  مخلػةلؽ  مترقلله ّللى خلماالط  خلػ دفلل 

لبػتدا خللقختع ضخش  خللحبلع مخلطملل ابى ذط ـقخء 
7

. تاشبىاغ تطغ خ نبماة نرق خلطةلمػخَدل ةرى  ي  

 مكبدل اةلءخل شاغجدل تاسـاؾ.ظ  ّشاا  خلفداـل مخ تبىاض مخلاكػ مي  ـدا  خ ـبحاتل خل

II

ابلى خلىللعدط خاةللطةقلقج  تاللايؿ يل  خلفللاذل ّلللى ذللطمض غمخشلػ خلثلاندادللال ةللن خلمللػ  خللاٌلل   -1

 تىقغخ  لببالدل خ تبىاضةل مخ جبلاادل، خسمة لدهػخل  مخلثان  خلبػخد : 

م متلمبٍللات تمللاؾ تالللطش  مترىللل خلاللػض ةللن خلاللات  * غّةللا خسمة؛ ةػخهللا يلل  خلالللق مخانبللا  مخلبللػخد

متفباط شبادبه خلاكػةل ابى ةحلقالل ةلن خللفلبلال مخلهلطة دّال دلايبػخي غّ  خلمقة  متا ـبثلاغ خللال . 

خلالق خستىى مخانباجدل مخلعل  مخللاايفل ه  لاةال خسيعاة خلهمػةل
8

؛ مغّ  خلرػةل خ تبىلاضةل هل  غهلم 

ع  مغخء ترمدف خللىالد خلصاول لأليػخض ةاب  ااه ترمدف خللىبرل خلعاةل، مغّ  خلفق  خلرػةال، مغّ  خلف

تٍهُ نافل ا تاافل ا ةلن شللة  خلدلط خلرادلل  ةلن ضم  ذاجلل ّللى ةكاندؽةلال تملع شاغج لا، ـلقخء دانلح 

لللا ةلللع خلرػةللل ل ـداـلللدل غم خجبلاادلللل غم غشلتدلللل، مغّ  خلطةلمػخَدلللل هللل  خاَلللاغ خلفداـللل  خسدثلللػ تل ة 

خ انبا  خلصدػخل مخلصطةال مّااض  تقؼةع لا؛ سّ   خ تبىاضةل. ّ ّ  خلفق  ةبم تىقغت تاابهاغت ٌاةا ا مذدط 

خلاللقخغ  خلما لللل يلل  خللللطخشد  مخلاللػن مخلباامتللال خ تبىللاضةل   ةلكللن ذب للا ةللن شلللة ـداـللال ّاللاض  

                                                           
6
 1997ةرلط ااتط خلحاتػ ،  خلطةلمػخَدل مذمق  خانفا  ، ةػدؽ ضغخـال خلقذط  خلعػتدل، تدػمل،  - 

7
 12، ن 2006، 5تػها  لبدق ،  تدا  ةن غج  خلطةلمػخَدل ، خللػدؽ خلثماي  خلعػت ، خلطخغ خلهدٍاء، تدػمل، َ -

8
 - Bourdieu. P « l’essence du néolibéralisme », In Le Monde Diplomatique, Mars 1998 
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ختدلل لأليلػخض مخلل لاغخل مخلكالاءخل خلبقؼةع مخلهػخة  خلعلقةدل، لكلق  غولب ا ةكللن يل  تهلاةن خلملطغخل خلع

مخللهاضغخل. ّّ  تٍاةا خ ـبرما  مخلاحاخ مخلعل  ةبم ّضغخد ا ميف ةمبػ. ناف  تدقلقج  ةمى  خلعقخة  

 خلفقـدق ـداـدل مخلباغةصدل مخلثمايدل. 

خ ي  خلرم   مخلفق  تلا هق آلدال ةقٌقادل تبركم ي  خانبا  مخ ـب ل  مخلبقؼةع   ةهمى ةارىػ 

خ تبىللاض  مّنّلللا ةلبللط لد دكلل  دايللل خلرمللقة خ جبلاادللل. ّّ  ةاظقةللل خلمللدم مخسيكللاغ خللػتهبللل تالفللق  

للا تصبللػ  خللقختللف مخلفللبقددال مخلعلتللال خ جبلاادللل يلل  تللات  خللحللا ل. مخللحللاة  مخ تبىللاض القة 

َ  تلثاتلل ـلق  ذلػ  خلفداـ  نافه ةاظػ ّلده ةن شلة آلدال خلعػي مخلببلا يدبىلقغ خلاظلاي خللطةلمػخ

تاظم ةاايفل لػةال تدن ةابح  خلفبع مخلصطةال مااغٌد ا مَالهد ا ةلن خللفلب بكدن خسذلػخغ. ّّ  خلكثدلػ 

ةن خلطخغـدن تط  خـبعلبقخ ةا قي خلفق  لقوف ةدكاندؽةال خلطةلمػخَدل خلبعطضةل، يالااشهق  تبم ةلاثبب م 

ا لبصدػخل مةراملق  غتد ذىه تـ  ةفب بكدن ، مخسذؽخ. تـ  ةماملدن  ةمبػذق    ٌ ابى خلااشهدن اػ

ةن خلفق  ابى ذفا. خللماملدن خللاايفدن 
9
. 

مةن ناذدل غشػى، خابهػل خلطةلمػخَدل تلا غنّ ا خلاظاي خسدثػ ٌلان ا للـبمػخغ ةلن شللة ةلا تلقيػت 

ػتاتللل، خلمٍللاء ةللن تللقخندن مةدـفللال مّجللػخءخل املندللل مةباللف ابد للا لخلثمللل، خللفللدملدل، خللراـللهل، خل

خللفللبم ، خللفللامخ  غةللاي خلمللانق ...( تلثاتللل خللراللؽ خلللػ دؿ لببالدللل خ تبىللاضةل مخلفداـللدل. متاللماتلل  ةللبم 

تىلقغ خلبالدلل ابللى غنّ لا وللدػمغ  ترطةثدلل تقللط ابللى خلللطى خللبقـللُ مخلهعدلط تغدلػخل الدمللل يل  خلهاللاء 

خلاافدل... يهاعل  خلبىلادع متعللدم التلال خانبلا   خ جبلاا  مخلبهم  مي  خ تحاهال خلثمايدل مخللدق ل

خلفبعدل مخلبرٍػ مخلعل  خسجدػ مخلبحاغ  خلرػ  مخ ـب ل  خلحللاهدػ  مخغتالا  ةفلبقةال خلعلدك تاملي 

َهمللال خجبلاادللل جطةللط  دالبهمللال خللبقـللبل، متبمللك  لللػخ د مخـللعل ةللن خلمللها. خللللبعبم ةللن خلافللاء 

طةثللل ةىللعا خلللبركم يد للا تالقـللا   خلبمبدطةللل لودللػخت مخلمللػاال لخلعاللف مخلػجللاة خلرللاةبدن  نبظللاغخل ذ

خللللاض  مخلػةللؽ ، خلبفللبُ...( ميلل  خللرىللبل تبىللااط خللبالللا خ جبلاادللل مخلثمايدللل مخلفداـللدل متهللػؼ 

 خلراجل ّلى خلطةلمػخَدل مخللماغدل خلفداـدل دراجل ذبلدل.

ن لػةلب لا تملدؿ خلبالدلل تللطى تبهدلل خلراجلال * مغةا خلاظػةال خ للبػخددل، يكانلح ابلى خلعكلؿ ةل

خللاضةل مخ جبلاادل لونفا ، متببقغ تقى خانبا  مخنبماغ التال خانبا  خللفامختدل ضخش  االم خلملغ ، 

مخلبصبدُ خ تبىاض  مخللػدؽةل، ذدث ةؽمة خ ـبغلة خ تبىاض  لونفا  تاغجا  ةبكدل مـا   خانبا  

                                                           
9
- Marshesin. P « Démocratie et Développement », In Tiers-Monde. 2004, tome 45 n°179. pp. 487-513. P 499 
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ن غ  خلعلللاة، متابالل  خلراجللل ّللى خلطةلمػخَدللل خلبدهػخلدللل خلبلل  تمللبغ  ضمةللا لىللالد ّللى خللابحللدن خلرمدمدللد

خلهقغجقخؼةللل، تاابهاغهللا خلبهمللل خسدثللػ تللطغ  ابللى خلفللدبػ  ابللى خلصدللػخل مخللاضةللل مخلػةؽةللل لمـللا   

خلاػضةلل يل  ظل  خانبا ، خاالي، خلاماتال، خلثمايل...(؛ متالبال  ياّ  َّل  خلرػةال خلفداـدل مخللهاضغخل 

خ ـبغلة خلػغـلال  لن ةغدػ للدتا ةلن خلرمدملل. يالبالدلل خلرمدمدلل تكلق  يل  ظل  ضةلمػخَدلل للعهدل ترال  

 خلراجدال خسـاـدل لبمعا خللاب . 

متُرلِّ  نظػةال خلبالدل ظخل خلبقجه خ لبػخد  ي  خلعالم خلثالث خلبقـلع خلػغـللال  خلغػتل  ةفلدملدل 

لبلحبلعللال خلثالثدللل، يدغللطم خ ـللبعلاغ مَهدعللل خلعلتللال خلػغـلللالدل تللدن خللػدللؽ  ّااتللل خلببللقغ خلللطخشب 

خ لببصبف مّااتل خلبالدل خلعختدل خللفبمبل مخللبحانفل لةطغـل خلبهعدل(.   مخللردُ ـهه ا ةهالػ 

ابللى خلىللعدط خاةللطةق ةعػيلل  مخسدللاضةل ، خهبلللح خلعبللقي خ جبلاادللل ةللن ـداـللل مـقـللدقلقجدا  -2

خ ةلن مخنبػم تقلقجدا تمٍاةا خلبالدل مخلطةلمػخَدل مخلبرطةث، مخذببح خللحبلعال لدػ خللبمطةل نىده ا مخيلػ 

 خلطغخـل مخلهرث.

ةاع غ  غوهد  -لمط تاةح ـقـدقلقجدا خلبالدل خلب  غنبحب ا خللدـفل خاضخغةل مخلعفكػةل خ ـبعلاغةل 

خ ةن خللمػم  خ ـبعلاغ  ى ةقٌلق  خلبصبلف متحلامؼت، مللك  خلبملطي تلالبػددؽ ابل -خلهرث خلعبل  جؽء 

مخلبرا  تالغػ. نمبل خ غتكاؼ ضخش  هعخ خلصبا.؛ ّ  غنّه تمل  ذهلدؿ خلاؽالل خلكقلقندالدلل خ تاقةػدؽةلل. 

 ضخشبدل ةلؼةل مةدـفل لبلحبلع خللبصبف، يبلاغةس خللحبلعلال خللبصبالل  تافدػت تعقخة ـدبم ّّ  خلبصبف 

ده لبعلتال خلكقلقندالدل ي  واعه. غدثػ ةن ظلف، تبم ّضخنل اقخة  ةثل  تاغةس شىقو ، ةفبم    ضش  ي

… خلطةن، مخلبمؿ منلُ خانبا  خلبمبدط  مخلعمبدل خلصػخيدلل، مخنعلطخي خللدـفلال خلطةلمػخَدلل
10

. مـلبهمى 

ـقـدقلقجدا خلبرطةث غم خلبالدل خلفداـلدل يل  خلصلفلدادال مخلفلبدادال ةلن خلملػ  خللاٌل  تلطمغ يل  يبلف 

طغخـللال خلكقلقندالدللل مخلبماَهللال خاةطةقلقجدللل خلللطخ ػ  تللدن خلبدهػخلدللل مخ لللبػخددل، مّ  ذاملللح ّـللااض خل

شباتات لا تاللالاه  مخلاظػةللال مخللالاهدم خلعبلدللل. ملبافلدػ خلبصبللف خ تبىلاض  مخلفداـلل  خـلباحطل هلل  

ا تدن خلمدم خاـلةدل مخلمدم خللفدردل خل  ٍ هػمتفباندل؛ يالثاندل ترث ابى خلعل  خسشػى تالثمايل يقجطل تاات

مخ جب اض مخلؽهط مخللفلدملدل خلاػضةلل، مهل  خلبل  دانلح مغخء خنلطيا  خلػغـللالدل خلمىلقى يل  ةغاةػت لا 

خلكقندل نرق خلبملطي مخلػيلات مخلفلعاض  لغَػمذلل ةلادؿ يددهلػ(. تداللا خسمللى تابملػ ّللى هلعت خلبمالدلط مخلملدم 

غ. تاللمات  الؽل خلبرلطةث خ تبىلاض  خلكهدلػ خللع  لل طته ضمة ّـللةدل، خللرػٌل ابى خلبحطةط مخ تبكا

                                                           
10
 23، ن 1989خلطةالل  اهط خلىلط  خلمٍدل خلفقـدقلقجدل  نلقظ  خلقَن خلعػت ، ّيػةمدا خلمػ ،  -



 

11 

 

خلب  تؽخم  تدن ّـلي ةبالبد متمالدلط دقناقلدقـلدل ترهلع  ةث  ةالدؽةا مـانغاقغ  ّلى َهدعل خلمدم خآلـدقةل

خلهبطخ   خلعل  مخ ضشاغ مخلباان  ي  شطةل خلحلاال، مغةٍا ّلى خذبػخي خلباق  خلعػت  مخلثماي  خلللدؽ ل عت

ةمكبل ةن خلللةق مغتبدال ودادل مهاطةل ل ابى ـهد  خللثاة تبمك  ةالدؽةا ةن غلبهدل ةفبلل
11

.) 

ا ةع خلبرطةث خلػغـلال  مغدثلػ تاتبدلل  لمط دا  خللقتف خلغػت  خلعاي ةعبهػ خلهبطخ  خآلـدقةل غدثػ تقخ ة 

خثللل خسمغمتدللل ةللن ذدللث خلصبادللل للنابللاخ مخلبعللاةك. ي لل  مخ  دانللح تمللع ابللى خلبللػد خلامللدً ةللن خلرط

خلابفللادل مخلفللداتال خلباغةصدللل، مهلل  ّ  دانللح  لللم تملل ط ثللقغ  يكػةللل مغمذدللل جعغةللل، ملللم تبقلللط اا للا 

يبفاال غيً دب  لبلاٌ  مخلبمالدط ملبا م خلبمبدط  لبعالم ؛ يانّ لا ةلع ظللف تلط  ختفللح تالق  ةلن خلبحطةلط 

نللق  ةللن خلبلػةللػ خلببدللف لبرطخثللل خلغػتدللل تلللا   ةرللطث خلبمالل  مخ تبىللاض  خللكثللف ةلللا ةملل  ترللطمث 

ا ثمايدل ناؼيل غم خنكفاغخل ذاض  ي  خلقا  خلبمبدط   لػمش 
12
. 

خلهبطخ  خلعػتدل خاـلةدل، خاباض خللقتف خلغػت  ابلى خلملقة خللكلػمغ تليّ  دل  لل ء ةبغدلػ ةلن مي  

مللل ـلللدكل ةللن خلثهللال مخلبكللػخغ. غجلل  غ    ةبغدللػ للل ء ةللا. يصبللف ةظللاهػ خلبغدللػ مخلبحطةللط تقجللط َه

مخلبغددػخل   ترلطث تلاغخض  خلملعق. مّنّللا ةلن شللة خ نملتلال مخلبقخَلدخل غم خلؽااةلال خلكاغةؽةدلل، 

مّّ  جللقهػ خسنظلللل   ةبغدللػ ةاضخةللح خلاصللا خللباايفللل تا لل  ةللن خللػجعدللل خلثمايدللل نافلل ا لخللرايظللل، 

الدل، خلػةع(. ّّ  غَػمذلل مختػتلق  خلمل دػ  ذلقة خلاظلاي خلفداـل  خ ـبهطخض، خلافاض، خلؽتقندل، خلهاتػةلقند

مخلاصا ي  خللغػ. ابلى ـلهد  خللثلاة ظبلح تلطمغ يل  دالف هلعت خللفلبلال؛ يل  خللماتل  تلم ّهللاة ترلث 

خلمٍاةا خللىدػةل خلب  دانح تقخجه تبف خلهبطخ  ةث  نق  خلصداغخل خلبالقةل، مددادلل خلصلػم  ةلن خلبصبلف 

ُ خلبحطةللط خلثمللاي  مخلاكللػ  خللببللق. شاوللل غّ  خلفللداتال خلبلل  دانللح تللبم يد للا دانللح تبفللم مخلبهعدللل، منللل

شاغجدّ للا تبعلللف خلاللقخغ  ةللع خلهبللطخ  خلغػتدللل ةللن ج للل متبكللػةؿ خلبهعدللل، مضخشبدّ للا تبىللااط خلاٍللا ل 

لبلػدلؽ خلغػتل  خ جبلاادل خلاماتدل مخلافا دل مخلمهاتدل مخللبالا خلطةلمػخَدل ةن ج لل غشلػى. لملط الؽؼ خ

ّهلاة خلبغددلػخل خلبل  دانلح تعبلل  يل  خلهادلال خ جبلاادلل مخ تبىلاضةل مخلفداـلدل ةاٍلل  اا لا ثقختلح 

 ثمايدل مـدكقلقجدل متدقلقجدل دالعػ  مخلعمبدل مخلمصىدل مخلطةن.

ثاا دال  مختبطخء خلفهعدادال ـبػتفم ةرام ل تحامؼ خلاؽابدن خلكقلقندالدل مخلبرطةثدل خللاغبمبدن ابى

امدلل ةث : خانبا /خ ـلب ل ، خلبىلادع/خلؽغخال، خلبعبدم/خسةدلل، خلطةلمػخَدل/خ ـلبهطخض، خلاػض/خلحلاالل، 

                                                           
11
 ةرفن والد  خلالقظ  خلفداـ  خللالدؽ  مّضخغ  خ شبلد ، ةامقغ ي  خللقتع خ لكبػمن  للػدؽ خلحؽةػ  لبطغخـال -

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm 

12
  47، ن 2000، 1ةرلط ـهدل،  خلرطخثل مةا تعط خلرطخثل ، ضخغ تقتماة لبامػ، َ  -
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ي لم خللابلف خللطخشب   ي تصبف خلالقظ  خلقٌع  خلبرطةث  خلعبلاندل/خاـلي... مـبهػؼ خللرام ل خلامطةل 

لا لبػلهلال مخلبببعلال منؽابله خلصاغجدلل غم خلبحلااال خلهمػةل خلب  ضغـل ا،  لاقتدلل خلبل    تعدلػ خهبلاة 

خلعختدل لبلحبلعال ةقٌق  خلطغخـل ملبعااوػ خلباغةصدلل مخلفداـلدل خلبل  تلطش  يل  ترطةلطها. مـلدبلرقغ 

خلامط ابى خلصبادل خاةطةقلقجدل مخ تاقةػدؽةل خلب  تدةن تليّ  خللحبلعلال  ةلا تهل  خلػغـللالدل  ةحبلعلال 

اغةس ل للا، م  ةلكللن غ  تاللب  ّ ّ غنظلللل خجبلاادللل مةدـفللال ختبىللاضةل ميكػةللل لدللػ خنمفللاةدل ثاتبللل   تلل

ةكبػثل تاانبا  مخلبػخدم؛ متمطؾ خللق ء لبحلاالل ملفلببل خلبمالدلط مخسجلطخض، متابملػ للػدلؽ  خلفلبُ. ّنّ لا 

  مخ تبكلاغ ةحبلعال خ نغل  مخلحلقض مّالاض  خانبلا ، ملدفلح ةحبلعلال خلرطخثلل خللدـفلل ابلى خانبلا

مخاتللطخ  مخلبحللطض مخلبغدللػ خلللطخ م. مةللن ج للل غشللػى دللا  ةللن خ نعكاـللال لدللػ خللهالللػ  ل للعخ خللقتللف 

يعل  تلػمؼ غضمض  -ةلاغـال متلػخة  ممتلا ع ختبىلاضةل مخجبلاادلل مـداـلدل مثمايدلل -متحفدطخته خللاضةل 

 جلبلل متاىلدل ّّةلا ةمامةبلهم  غيلً خلاللقظ  خلبرلطةث ةن َػد هعت خللحبلعال ناف ا تحبلح يل ـبهدل 

تفها يػٌه خلهػخة  مخلربقة ةن يق  متلعؽة ان غمي  تعً غتعاضت شاول خلاكػةل مخاةطةقلقجدل، ّّةا 

غم تفلها نظػتله خ ـلبعل دل خلبل  تافلػ خلبصبلف تعقخةل  ثمايدلل اػتدلل  خسيػخض مخلحلااال خللعةن تعالد م؛

ل خلبل  تاظلػ ّللى ةفلبمه  خلهملػةل داالاض  ّنبلا  ٌلػمغ  مترلد  خللفدملدل لأليػخض؛ غم خسذاضةلل خلصبدل

 مذبل  لبباغةس خلغػت .

ا تطغةحدّ ا ـقد ةرطث ةع تقخل  خلفاقخل ذداللا ـلدبم خـلبهطخة خلاظلػ  خلببقغةلل مخلثمايقةلل  لكّن تمطة 

لا خلحاةط  تاظػ  ـقـدق تاغةصدل ضةااةدكدل تافػ خلعحؽ خلطةلمػخَ  مخلبصبف خ تبىاض ، تاابهاغهللا  نباج 

لبااا  جلبل ةن خلعقخة  خللقٌقادل دعطي تقيػ خسغٌدل خ تبىاضةل مخ جبلاادل خلب  تاةح ي  غمغمتلا 

ةلػى غّ   Issawiخلغػتدل مّااتل خلببقغ خلطخشب  لبلحبلعال تاع  خ ـبعلاغ مخلبهعدلل، يالهاذلث ادفلام  

 تبىللاضةل مخ جبلاادللل خلبلل  هلل  خلطةلمػخَدللل لللم تللبلكن ةللن خلامللي  يلل  خلمللػ  خسمـللُ سّ   خسـللؿ خ

ٌللػمغةل ل للا ةللا ؼخلللح لا هللل ، مهلل  تبلثلل  دلللا ذىللػها يلل   ذحللم خلبللػخ. مخلفللادال، ضغجللل خلالللق 

خ تبىلللاض ، تقؼةلللع خلصدلللػخل، خلبىلللادع، تحلللانؿ خلبغلللل مخللللطةن، ةفلللبقى خلبعبلللدم، الللاضخل خلبملللاغ  

خلبعلامن  
13

للا . ّّ  هلعت خلاظللػ  مّ  دانلح ةبلػدللؽ  ذلقة خلبلاغةس خلغ للا دقندّ لا منلقظج  ػتلل  تاابهلاغت تاغةص 

للتبطخء، ابى لػخغ خلاظػةال خلببقغةل، يانّ ا ابى خست  تصبىح ةن خسَػمذلال خلثمايدلل خللاػَلل يل  

                                                           
13

- Steven Heydemann "La question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe", Critique 

internationale,2002/4, n 17, PP 54-62 In  

http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2002-4-page-54.htm  
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ّتاةللل خلبعاغٌللال تللدن خلللطةن مخل قةللل مخلطةلمػخَدللل
14
مغدللؽل ابللى خلحقخنللا خ تبىللاضةل مخلطةلغػخيدللل  

 صبف مخ ـبعىاء خلطةلمػخَ .مخللحالدل مخ جبلاادل ي  تافدػ خلب

مجاءل ةرام ل خلبحطةط دعلف ةن ته  ابم خ نبػمتقلقجدا؛ خلع  دا  له ضمغ دهدػ ي  نم  ةقٌق  

ا  لا مخـلع  خلبالدل ةلن ذمل  خ تبىلاض مخ تبىلاض خلفداـل  ّللى ةحلا ل ةعػيدلل غغذلا. لملط خابللطل ةا قة 

خ تبىللاض  مخلبكاقلللقج  مخلبىللادع مخلعلالللل لببالدللل مخلبرللطةث خلفداـلل    ةرىللػهلا يمللُ يلل  خلالللق 

مخلبرٍللػ مذىللل خلاللػض ةللن خلاللات  خلللطخشب ، ميلل  تللطخمة خ نبصللا. متللطخمة خلفللبُ، مّنّلللا يلل  ةحلللق  

خلعااوػ خ تبىاضةل مخلفداـدل مخللطندل مخلثمايدل مخ ةكقلقجدل خللرطض  لحلاال ةا ي  تاااب ا خللفبلػ ةع 

 لبال  ي  غ ةب ا لعخت ا ملبعالم.تدتب ا خللاضةل مخلػةؽةل، متا

ـللاهلح خ نبػمتقلقجدللا ّظ  يلل  تهللطة  خلكثدللػ ةللن خللاللاهدم خلبالقةللل خلػخ حللل مضذللً خسيكللاغ مللط ل

خ؛ يبم تعط ترىػ  خلػخـصل، مظلف تاـبهعاض خللماغتال خ ةطةقلقجدل، لىالد ةماغتال غدثػ ةقٌقادل مذداض 

دللؽ ابللى خللاظقةللل مخلافللف مخلهادللال خللمخادللل مخلقظللا ف نافلل ا يلل  خلاظللػ  خلقٌللعدل خللغالدللل يلل  خلبػد

خللعاض ّنباج ا تمك  آل ؛ مّنّلا غوهرح تلاد ةكانل لبللطش  خللعخت  خلبليمةب  مخللع  ةلن غملقةاتله خ هبللاي 

تالااا  مخلاػض متطغته ابى ي م ةلاغـاته مشهػخته خلدقةدل مخـبدعات ا متيمةب ا. مهعخ خلبرلقة يل  خللقتلف 

لقج  تاااض  خ ابهاغ لبقا  خلاػض  ـبكق  له نبا   ة لل ابى ولعدط تىلقغ خلبالدلل   دعلبدلل خ تفبلق

تاببف ةن خلملل مّنّلا دىدػمغ  تااطةل ضخ لل خلبمك  مخلهااء، مدعلبدل ظختدلل االاض  تلبلف خلعلالم متيمةبله. 

خ غـاـللدّ ا، ذدللث ّّ  خلبحطةللط ّظ  لللل  خللللا   مخلقـللا   مخلبىللقغ يلقٌللق  خلبالدللل نافلله اللػد ت رللقةػ 

غوللهرح خلطغخـللال خلفقـللدق غنثػمتقلقجدللل تبغاٌللى اللن خلبعللاغةف خللعداغةللل، متللقل  خلظ للػ لبلاللاهدم 

خسشلتدل مخلفداـدل مخلاؽخالال خللعههدلل؛ مترلامة ّضغخ  خلبالدلل يل  َّلاغ ّللكالدال خلبغدلػ خ جبللاا ، 

دللع غتعاضهللا خ تبىللاضةل مخلفداـللدل مخلثمايدللل متالبللال  تمللطي نظللػ  ضةااةدللل للللقلدل تيشللع خلبالدللل يلل  جل

مخ ةكقلقجدل مي  التب ا تالطةااةدال خ جبلاادلل مخ تبىلاضةل مخلثمايدلل مخلفداـلدل خلملاةبل يل  خللحبللع 

دكلل ؛ ي لل  ت للعخ خلمللك    ت للل  خلفللداتال خ جبلاادللل مخلىللػخاال خلبهمدللل مخلفداـللدل مخاةللطةقلقجدال. 

ـل خلبااالل تدن خلالاابدن خ جبللااددن ٌللن ثمايلال غم ثمايلال تربدلل ةصببالل، متقل  خ هبلاي ّلى  ضغخ

متعل  ابى جػض خادػخهال خللببالدلل خلبل  ةصٍلع ل لا خلقخذلط ةلا م مخآلشلػ، ميلف غةلقؼ خ ـلبػختدحدال 

خلب  ةهبقغمن ا ضخش  هقخةك ترػد م. ممولف خلبللثلل مغنفلمل خللعالى خللعهتلل تقخـلبل خلحلاالال يل  

                                                           
14
تدل ل للعت خسَػمذللال؛ يللالعػ. مخللفللبلق  دغدللػهم ةللن خلمللعق. ةبببعللق  ّلللى خلبغددللػ مةامللطم  لمللط غـللمُ خلػتدللع خلعػتلل  ةللا تهمللى ةللن ةىللطخ -

 خللفبمه  مةػيٍق  خ ـبهطخض مةبقتق  ّلى خلطةلمػخَدل مخلرػةل.
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دلللل خلباااللل  مضغخـلللل ضةااةدلللال تغدلللػ هلللعت خلبللللثلل مغنفلللمل خللعالللى الب
15

...ّّ  خلبالدلللل ةاظلللقغ ّلد لللا 

 دىدػمغ  خجبلاادل اذطخث خلبغدػخل خللبقشا   ـدبم ّضغخج ا ٌلن َّلاغ خلبالاالل خ جبلاادلل ميل  

 خلقتح نافه خلقتا ع خلكبدل غم خللادػمـقـدقلقجدل خلب  تاٍط خللحبلعال.

خانىلال  ابلىنا   خآلشػ  مـبهه لغيػخض خ مجلااال( مّنّللا خ خلىعدط لم تعط تمقي ابى ي   ابى هع

 ، يلن ذدث خللهطغ لغوهرح( تاىح لأليلػخض خلٍلعاد مخستبدلال ةلن ..له منمبه ةن خل اةك نرق خللػدؽ.

د  نق ، خلامػخء مخلمػمةدن، خلحلااال خلبمبدطةل مخل اةمدل، مد  خلفادال خللدهبل لببالدل 
16

. ملم تعط تملقي 

تعبد م خلكبلل لباع  مخلبليثدػ يل  غوهرح يمُ تبػجلل مج ال نظػهم مغنلاَ ّضغخد م لبعالم مّنّلا غةٍا، 

ةردب م خ جبلاا  م تلعلف لي ل ( تفلااطهم ابلى خللملاغدل خلاعاللل يل  ختصلاظ خلملػخغخل تل  ميل  ترطةلط 

 دخلراجدال مخسهطخ
17
 ػةن م  ةبرطث اا ملمط ترقلح  ّلى تصىه ةبرطث ةع خآلش .

18
. لعلف ـبحع  

خسيللػخض مخلحلااللال يلل  خلبالدللل تاابهللاغهم غتللطغ ابللى ترطةللط خذبداجللات م مَللػخ  ةللن غملقةات للا ّلللػخ 

خنبظاغخت م. ّّ  ّتراي ةااهدم ةن ته  خالػخ  مخانىال مّااض  خلبلبف، مخلبالدلل خلعختدلل، ةعال  غّ  خلبالدلل 

خ ّلد ا تطم  تلثدبدل تااط ةل، تطم  ضةلمػخَدلل تملاغددل لدفلح ّ ّ ّـلماَ ا يقتدّ لا منصهقةّ لا لبىلقغخل ةاظقغ 

ابى خلقتا ع؛ مغدثػ ةن ظلف ي   تعدط تقجدله تقولبل خلطةلمػخَدلل يل   Développeursجلاال خللالددن 

 ختحات جطةط، ةبحامؼ ضةلمػخَدل خ نبطخ. مخلبلثد ، نرق ضةلمػخَدل خللماغدل مخللفاهلل خلاعبدل.

عت خللماغتل ةلكن موا ا دلعلف تااـلبػختدحدل تلعالى غنّ لا تبقـل  ّللى ترمدلف خلبالدلل مخلبرلطةث ّّ  ه

خلبما  مخ تبىاض  مخلثماي  خنبلت لا ةلن ّالاض  خ ابهلاغ لبااال ، لرػةلل خشبدلاغت مسيٍلبدبه،؛ ياللملػم  

مخلعلتلال خلبل  ةاظل لا  خلبالق  ـدىهد ودػمغ  ضخ لل خلبحطةط مّالاض  خل دكبلل، ّظ غّ  اااولػت مغهطخيله

 مةٍهب ا دب ا ـبصٍع اااض  تيمة  مّااض  تلبف ةفبلػ  ةن َػد خللماغددن يده.

خ ّجػخ دّ للا ّغخضةّ للا لبىللهد ضخشلل  هللعت خ نبػمتقلقجدللا خلببهدمدللل  خلعلبدللل خلبالقةلللـللبيشع م  ةحلللق  تعللط 

تقخـلبل  قج لل جبللاا ، مخللخلىدػمغخل خ جبلاادل خللمرلل تقخـلبل البدلال ّغخضةلل لبغددلػ خلقـلُ خ

متفلباط ابلى ةرامللل للؽغ  خلللقخغض به ةدـفال غم ياابدن شاغجددن ان هعخ خلقـُ لكا ا تفعى ّلى تعهت

                                                           
15

- J.P.O De Sardan « Anthropologie et développement : essai en socio-anthropologie du changement social », 

Ed Karthala, 1995, p 6  

16
 - M.KILANI « La Culture Otage du Développement » sous-direction Gilbert Rist. l’Homme et la Société. 

l’Harmattan. p 25 

17
- Idem, Ibid 

18
- M. KILANI. « l'Invention de l'Autre » essai sur le discours Anthropologique. Lausanne. Payot. Sciences 

Humaines.1994. p 56  
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ملغم( خلبمادال ملغم( خللعاغد 
19

. ّّ  خلبالدل ميف هعخ خللا قي تامي تقجقض خلػلهل ي  خ نبملاة ةلن مٌلع 

تالقةلل  غ   يلاابدن مةدـفلال تٍلع نىلا ادا لا  لدػ تاللق  ّللى آشلػ غغتلى ةاله، متقجلقض  تملكدبل

خلبالدل دلقٌق  غم د طد متصىه ل ا خلقتح، خللاة مخلكااء  خلل ادل 
20
. 

تاشبىاغ لمط غيٍى هعخ خلبىقغ ّلى تحامؼ خالكالدال خاةطةقلقجدل مخللعههدل خلفاتمل ةن تهد : ه  

ملقةل لرملق  خسيلػخض غي خلحلاالال؟ لبرملق  خلبالدل ه  خلطش  خللاض  غي تقيػ خلراجدال خسـاـدل؟ ه  خس

خ تبىاضةل مخلفداـدل مخللطندل غي لبرملق  خ جبلاادلل مخلثمايدلل؟ هل  خلبالدلل يقتدلل غي تااطةلل؟ هل  خلاصلا 

مخلصهػخء هم خللدهبق  لقٌع خلهػخة  مخلصبُ خلبالقةل غي خلحلاهدػ تصهػخت ا خ ابداضةل مةعاةمب ا لبقختع 

 لمط غوهرح خلطةلمػخَدل مخلبالدل ةاطةحبدن مةاى ػتدن ي  البدل مخذط .مما  خنبظاغخت ا؟ 

ابلللى خلىلللعدط خللدـفلللات  خللللطمل  خنعكفلللح تحبدلللال تبلللقغ خلطغخـلللال خللعػيدلللل مخلبللللعههال  -3

 خ ةطمةقلحدل ابى خلبعػةاال خلطملدل لببالدل مالتب ا تالطةلمػخَدل مذمق  خانفا .

دللا  هللق خلػغـلللاة خلهمللػ  ظخ خلرلقلللل  م   ّلللى ذللطمض خلثلاندادللالخلبالدللل خلللع  دللا  ةبللطخةا للقي ّّ  

خ تبىاضةل خلىػةرل. يالاػض غم خللقخَن ةاظػ ّلده ةن ؼخمةل ةفاهلبه خلاعبدل ي  خلػيع ةن خانبا  مخلالق 

مترمدللف خلػيللات خ تبىللاض ، مظ للػل ةدلللػخل دلدللل لمدللاؾ ذحللم خ ـللبثلاغ يلل  خلػغـلللاة غم خللللقغض 

خلهمػ 
21
قةػ خلكااءخل مخلباتال لطام خلبالدل. تعط ظللف تلم خلاظلػ ّللى خلبالدلل ةلن ةاظلقغ خلراجدلال متب 

خسـاـدل، ياغتكؽل خلعلبدال خلبالقةل ابى خ ـبحاتل لراجدلال خلفلكا  ةلن تغعةلل متعبلدم مـلكن مغااةلل 

انفلان  خلالاؾ وردل... ضم  خسشع تعدن خ ابهاغ تصداغخت م متلطغخت م مغلهلات م؛ مغضغ  تىلقغ خلػيلات خ

تاابهاغهم ةفبادطةن يمُ ةن خلهػخة  خلبالقةلل مللدؿ تقولا م ةملاغددن يد لا، غ  ةلن ذدلث هلم ةقخٌلدع 

لببالدل م  ةن ذدث هم ظمخل ياابل مةالكل لرف تمػةػ ةىا ػها، خسةلػ خللع  دلػؾ هاةملدب م مـلبهدب م 

ل خلاقتدللل مخلبلل  دللا  ةعللطها ةالللق  يلل  خلعلبدللل خلبالقةللل، ذدللث غوللهرقخ ذمللل  لبحػةللا خلفداـللال خلبالقةلل

مشهللػخء ةللن شللاغ  خلهدتللل خللربدللل ملاله للا ةللا دللانقخ ةبلقتعللق  يلل  خللفللبقةال خللػدؽةللل مظم  ةعللاغد 

مشهػخل تحعب م غموداء ابى خللعاددن تاسةػ ي  ترطةط خللماد  مخ شبداغخل مختبػخخ خلهػخة  مخلربلقة. 

 تكالدللل مةللن يمللطخ  خلثمللل خلعختدللل مخ ـللبحطخء ةللن خلطملللل ميلل  خلقتللح نافلله ملللط لللطى خسيللػخض ذالللل ةللن خ

مخللفلبطخةل خلبالدلل خلهملػةل  تاابهاغها خلااا  خسدهػ ي  خلعلبدلل خلبالقةلل. ثلم يل  خسشدلػ متلع ترلقة نرلق

                                                           
19

- Idem, P7 

20
- Idem, Ibid 

21
- B. Martory, D. Crozet “ Gestion des resources humaines”, Ed, Nathan, Paris, 1988 
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لا ترملق  منرق خلبالدل تقوا ا   ٍ ذمّ ا ةن شلة ةلا الػد تالحدل  خلثاللث لرملق  خانفلا  مخلبل  تعلػد غة

  ا   تلؿ خسيػخض يمُ ت  مدعلف خلحلااال مخسةم ي  التات ا تهعٍ ا خلهعً.خلبٍاةن سنّ 

ا دبدّ ا،  ّّ  هعخ خلمقة   ةعا  غّ  ةا قي خلبالدل خلهمػةل ةا قي جطةط د  خلحط  مغنّه ةمبع ةع ـاتمده تبع 

نافله نرلق غ ةلل ت  ّنّه ةراملل غدثػ ةا حدل مللقلدل  ـبدعا. خلبعػةالال خلفلاتمل متحامؼهلا يل  خلقتلح 

غدثػ للقلدل مّنفاندل مةقٌقادل هطي ا خلػ دف  خانفا  ي  دايل غتعاضت
22
. 

ةلن َلػد تػنلاة  خسةلم خللبرلط   ـلدبم خابللاض ةا لقي خلبالدلل خلهملػةل مخللفلبطخةل 1990يال  ـلال 

يل  غ ةلل مهق ةا قي ـدرامة ضة  د  خستعاض خلفاتمل مخلقدا ل خلباتعل لألةم خللبرط ،  PNUDخانلا   

تىهد خلبالدل تلثاتل ذػةل تٍم تدن ضيبد ا خلعااوػ خلفداـدل مخللطندل مخلثمايدل مخ جبلاادل للقلدل، ذدث 

مظلف تاضغخ  ةبغدػخل ـقـدق ثمايدل، ـداـلدل مخةكقلقجدلل دبعؽةلؽ خلفلداض  خلملعهدل مخ تبىاضةل مخلهدتدل، 

مخل اةملدل مخلػيلع ةلن  مخلمٍاء ابى خلاملػخلاػن مخلطةلمػخَدل مخلركاةل مخللفامخ  تدن خلحافدن متكايد 

غـاـلدل ي  تبهدلل خذبداجات لا اااولػ   لماضةلخسجداة خ تطغخل خسيػخض مدااءخت م مخلرااظ ابى خلهدتل مذمق 

 ّّ  خلبالدللل خللفللبطخةل هلل  ّظ  ةبعللطض  خستعللاض. ي لل  لدفللح ةرىللقغ ، يلل  خلهعللط  يلل  تعػةللف خلبالدللل.

  تكق  غدثػ خدبلا  ، ةحا غ  تكق  دعلف ثمايدل، خجبلاادلل متملك  غدثلػ ختفلااا  خ تبىاض  غم خللال . لك

تيشع تعلدن خ ابهلاغ خلعقخةل  خلبل  تفلاهم يل  خؼضهلاغ خلالػض. ّّ  خلهدتلل، خلعطخللل خ جبلاادلل، خلطةلمػخَدلل، 

خلبػتدل متماـم خللعػيل دب ا ةػتهبل تملك  مثدلف تالبالدلل 
23
يل   2010ل مةؽةلط تمػةلػ غةلل  ولاضغ ـلا .

تللدن ةا للقي خلبالدللل خلهمللػةل مةا للقي خلبالدللل خللفللبطخةل ذدللث ةددللط غّ   خلبالدللل  تعلدللف خلعلتللل خلبلؼةدللل

خلهمػةل مخلبالدل خللفبطخةل هلا تٍدبا  ةبلؼةبا ... مخلبالدلل خلهملػةل تعال  ّيفلاخ خللحلاة غةلاي خانفلا  

مةرمللف ظختلله، غةللا خلبالدللل خللفللبطخةل يبعالل   لدعللدك ذدللا  َقةبللل، ةبلبللع تالىللرل، مةرىلل  ابللى خلبعبللدم،

 تكلن للم ةلا ...تملػةّل تالدلل تكلق    خلهملػةّل يالبّالدللخلرػن ابى ّيفاخ خللحلاة ظختله غةلاي غجدلاة خلغلط، 

ُةفبطخةل 
24
. 

                                                           
22
 155، ن 2011، 33ةىباى ةرفن،  غهانال تالقةل ، غ ى ـقـدقتػتقةل مثمايدل نمطةل، ـبفبل لػيال، ةامقغخل خلؽةن، اطض  -

23
- Boutros Boutros Ghali, et Autres, « L’interaction développement et démocratie », UNESCO,2002,  

In http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128283f.pdf 

24
 19ن  ، تػناة  خسةم خللبرط  خانلا  ، 2010 تمػةػ خلبالدل خلهمػةل  -

http://www.un.org/ar/esa/hdr10/complete.pdf 
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ّّ  تلؼي يكػ  خلبالدل مخلطةلمػخَدل ـبىهد ةن خللػتكؽخل خلاكػةل لبلاظقةل خلطملدل ظلف غّ  تقـلدع 

اةللل متللقيدػ خلعطخلللل لبحلدللع مـللداض  خلمللانق  مخللفللامخ  غةاةلله مخللمللاغدل خلمللعهدل مذمللق  خلرػةللال خلع

خللقخَال... ـدقيػ غةاي خسيػخض ابى خشبلد غمٌاا م خلفقـلدق ختبىلاضةل مغنللاَ م خلثمايدلل مخنبللاءخت م 

تللطغخت م خلعختدلللل خلفداـللدل مخلاماتدللل مخلل ادلللل مخللطندللل خللحلللا ل خللدـفللاتدل لبمػةلللػ ةىللدػهم متالدلللل 

مة للاغت م مداللاءخت م متقـللدع ةحللا ل خشبدللاغخت م لخلبلل  تلللؿ خشبدللاغ خلليدلل  مخللبللهؿ مخلعللل  مخلبعبللدم 

مخلفكن ممـا   خلبػيده مخلبثمدف... ( متالبال  ترمدلف غيلاهدب م خللاضةلل مخ جبلاادلل مخللعاقةلل. مخلعكلؿ 

دا  ولردل مَقةبلل متعبلدم ةالب  مةفلبقى الدك وردد ّظ غّ  تالدل خلمطغخل مخلاػن ةن تغعةل داةبل مذ

ةااـا متكايد ي  خلاػن مملق  ةبدفػ لبثمايل مخللعبقةلل... ـلدبدد ّةكاندلال دهدلػ  غةلاي خسيلػخض لبلقا  

تاللفدملدل خللبما  ابى ااتم م متا نبلاء ّلى خلقَن تلا هق جلبل ذمق  ممخجهال متالبال  خدبفا. خلمطغ  

ل يلل  خلمللػخغخل خلبلل  ت للم ةىللدػهم مةىللدػ غتاللا  م مت للم تبللقةػ خلطةلمػخَدللل مخلللقا  تاللمللاغدل خلاعاللل

 مترفدن غضخ  ا.

دالبللال : ّّ   2002ةبعبللف خسةللػ تبىللقغ جللقهػ  لببالدللل ةبصىلله تمػةللػ خلبالدللل خلهمللػةل خلعػتدللل 

نفاندل ذداللا  خلبالدل خانفاندل تهفاَل ه  البدل تقـدع خلصداغخل... يا  خللماي خسمة تبعؽؼ خلصداغخل خا

ةكبفا خلالاؾ خلملطغخل، متبلاخ ل لم خلالػن  ـلبصطخة ا. م  تفلعى خلبالدلل خانفلاندل ّللى ؼةلاض  خلملطغخل 

مخلاػن يمُ، ملكا ا تفعى غةٍا ّلى ٌلا  تقخؼن ا خللااـا، ةن غج  ترال  خاذهاَ خلااجم ان يمطخ  

خ تفا  تدا لا 
25
. 

ةن شلة ةدلػخل ّذىا دل مختعدل، تاتبل لبمدلاؾ مخللماغنلل ّّ  هعت خللهاضئ، ـببم ودالب ا غةاٌدّ ا 

ابى خلىعدط خلطمل  لةبم خذبفلات ا ةلن شللة تػددلا ثلثلل ةدللػخل ّذىلا دل مهل  خلعللػ خللبقتلع االط 

خلطش ، خلبلطغؾ(؛ لكن ةا ةلذ  ي  هعت خللدلػخل غنّ ا لم تطة  ةدلػخل غشػى ةػتهبل تمداؾ  خلق ض ،

بقى خلطةلمػخَدللل لخلرػةللال خلفداـللدل، خلرػةللال خللطندللل، ذمللق  خسيللػخض، ةمللاغدل خلرػةللل خلفداـللدل مةفلل

 خللػغ ، خلركاةل...(.

ّّ  خلبمطي خللبرقظ ي  خلبيددط ابى خلرف ي  خلبالدلل مالتبله ترملق  خانفلا  متالطةلمػخَدلل للم ةبقللط 

ال  خلعالل  لرملق  خانفلا  تدن امدل مٌراها ت  هق نبا  تبقغ تاغةص  تانقن  مغشلت  ختبطغ ةاع خا

مخلع طةن خلطملددن خلصاودن تالرمق  خللطندل مخلفداـدل مخلرمق  خ تبىاضةل مخ جبلاادل مخلثمايدلل  1948

                                                           
25
: شبللف خلاللػن لألجدللاة خلماضةللل ، تػنللاة  خسةللم خللبرللط  خانلللا  ، خلىللاطم  خلعػتلل  لونلللاء 2002 تمػةللػ خلبالدللل خانفللاندل خلعػتدللل لبعللاي  -

 13، ن 2002خ تبىاض  مخ جبلاا ، خلللبكل خسغضندل خل اللدل، الا ، 
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، مّاللل  غهللطخد 1993، مّاللل  يدداللا ـللال 1986، ّلللى غ  تعللؽؼ تللاال  خلرللف يلل  خلبالدللل ـللال 1966

 . 2015-1990خسلادل لببالدل 

نىح خلامػ  خسملى ةن خللاض  خسملى ةلن خلع لط خللطمل  خلصلان تلالرمق  خللطندلل  مابى ـهد  خللثاة

مخلفداـلللدل ابلللى  ذلللف خلملللعق. يللل  تمػةلللػ ةىلللدػها مغ  تكلللق  ذلللػ  يللل  ترمدلللف نلا  لللا خ تبىلللاض  

مخ جبلاا  مخلثماي  . غّةا ّال  خسةم خللبرط  يمط اػد ي  ةاضته خسمللى خلرلف يل  خلبالدلل تكقنله  ذلف 

ق  خانفا  لدػ تات  لببىػد متلقجهه ةرف لكل  ّنفلا  ملحلدلع خلملعق. خللملاغدل خاـل اي يل  ةن ذم

ترمدف تالدل ختبىاضةل مخجبلاادل مثمايدل مـداـدل مخلبلبع ت عت خلبالدل خلب  ةلكن يد ا ّالاة جلدع ذملق  

ا ؛ متمدػ خلامػ  خلثاندل تيّ  هعخ خل ا ابلى خااللاة خانفا  مخلرػةال خسـاـدل ّالا   تاة   ٍ رف ةابق   غة

خلباي لرف خلمعق. ي  تمػةػ خللىدػ، خلع  ةمل ، ةلع ةػخالا  خسذكلاي ظخل خلىلبل ةلن خلع لطةن خللطملددن 

خلصاودن ترمق  خانفلا ، ةلاغـلل ذم لا، لدلػ خلماتل  لببىلػد، يل  ةلاغـلل خلفلداض  خلباةلل ابلى جلدلع 

ى خـللبمللدل خلمللػخغ خلبالللق  ةللن لللينه غ  ةللطام تقـللدع ثػمخت للا مةقخغضهللا خلبهدعدللل . ّّ  هللعخ خلبيددللط ابلل

خللماغدل خلمعهدل ي  ختصاظ خلمػخغ، دلا ةدض  ّلى لحلم خنلطيااال خلعقلللل مةدـفلات ا خللالدلل خلبل  ترلامة 

 ي  تعً خسذدا  يػي تقودات ا خلبالقةل ابى خلهبطخ  ظخل ةدلػخل خلبالدل خلٍعدال. 

الن خلللدتلػ خللطمل  لرملق  خانفلا  خلبكاةل  تلدن خلطةلمػخَدلل مةن ج بله غدلط ّالل  يددالا خلىلاضغ 

خلطةلمػخَدل مخلبالدل مخذبلػخي ذملق  مخلرف ي  خلبالدل مذمق  خانفا . ّظ غلاغ ي  يمػته خلثاةال ّلى غّ   

لا. متملقي خلطةلمػخَدلل ابل  ّغخض  خلملعا  خانفا  مخلرػةال خسـاـدل، غةقغ  ٍ ةبػختبل مةعؽؼ تعٍ ا تع

ترػةلل يل  تمػةلػ نظلله خلفداـلدل مخ تبىلاضةل مخ جبلاادلل مخلثمايدلل مةملاغدبه خلكاةبلل يل   اا اخللعهػ 

يل   ةهلدن هلق دلا خلبالدل ي  خلرف تيددط خانفا  لرمق  خلعالل  خللدتلػ جلدع جقخنا ذداته،... ؛ م ةعدط

خ لببىلػد تاتل  ملدلػ االلدلاّ   ذملاّ   تقولاه خلبالدلل، يل  خلرف ّال   خانفلا  ةلن ذملق  ةبحلؽغ   مجلؽء 

خلبالدلل...  لخلللاض   يل  خلرلف ّالل  يل  ةهلدن هق دلا لببالدل، خلػ دف  خللقٌق  هق مخانفا  .خسـاـدل

لا لكػخةلل خانفلا  مغنّله ةبلؽي (؛ مغّ   خلاملػ10 ختصلاظ تلطختدػ  خلللطتع مخ ـلبهعاض خ جبللاا  ةملكل  خنب اد 

خللبىبل تلمكبل خلبالدلل، ةلن  ظلف خسـها. طتع مغـهاته، تلا ي ااجبل لببقو  ّل  ةعػيل غيٍ  تالامػ خلل

خ، ممٌلع ذلط لباملػ خلللطتع مخ ـلبهعاض غجل  خ جبللاا ، متعؽةلؽ  تعؽةلؽ ذملق  خانفلا  سللط خلالاؾ يملػ 

خ يل  خلبلبع تثلاغ خلبمطي خ جبلاا . مةن خلحلقهػ  غ  تعلؽؼ البدلل ختصلاظ  خللطمة خللبػخ  غللط خلالاؾ يملػ 

خللحبلعال خلب  ةعدمق  يد ا مي  تعؽةؽ ذملق  خانفلا  ميل  ج لقض ةكايرلل خلاملػ خلللطتع   خلمػخغخل ي 

يل  ةراغتلل خلرػةلا   2015غةا ّال  خسلادل يمط غيع ترط  ترمدلف نبلا   ةبلقـلل يل  غيلف  .(25لخللاض  

 جبلاادللل مخاتىللاء خ جبلللاا  متعؽةللؽ خلركاةللل خلػلللدط  مترمدللف خلبالدللل تكلل  غتعاضهللا خ تبىللاضةل مخ
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دبمبده خلامػ مخللحاال، متعلدم تلطغؾ خلابدا  مخاناث، متعؽةؽ خللفامخ  تلدن خلحافلدن متلكلدن خلللػغ ، 

متمبده ميدال خسة ال غثااء خلقٌع مميدلال خسَالاة مخلمٍلاء ابلى خسةلػخي خلابادلل دااةلطؼ، مدااللل 

 ل.خ ـبطخةل خلهدتدل، مخلبعام  مخلمػخدل خلطملدل ةن غج  خلبالد

III

هلل  ةلكللن خلبفللبدم تلليّ  هللعت خلهاللاءخل خاةطةقلقجدللل مخسداضةلدللل مخللدـفللاتدل لببالدللل مخلطةلمػخَدللل 

هل  يعلل  غتانلح الن خلبلػختُ خلحلقهػ   ملبعلتال خلما لل تدا لا، تط نحرح ي  تيددط تكاةب لا متلؼة لا؟

 ، ظػي ، تاغةص ؟تدن خلبالدل مخلطةلمػخَدل غي يمُ ان تػختُ اػٌ 

 ةبببا خسةػ ةفاءلل خلباظدػخل تالقتا ع مخللقختف مخلللاغـال ي  ـداتات ا متااالت ا:

للم واذهل خلمقة خلاى  ي  تيددط خلبلؼي تدن خلبالدل مخلػياهدل مخلطةلمػخَدل  ّّ  خلبدهػخلدل خلحطةط  -1

تيل تالهػها  خلكاي  ابى ظلف
26

ل ةلبم يػٌل ا دللا للق دانلح تلمل  ةلن ؛ ّّ   ةحلقال ةن خسذكاي خللفهم

تبمللاء نافلل ا: ةللبم تهللقة غّ  خلالللق خستىللى غ  خانباجدللل مخللاايفللل هلل  خلغاةللل خلا ا دللل مخلقذدللط  لأليعللاة 

خانفاندل، مغنّه   ةلكن ةمامةل تقى خلفق  غم غةٍا خلركلم خللفلهف خللع  ةدـلؿ دل  خسذكلاي خ تبىلاضةل 

 تبىاض  مخ جبلاا  ذدث ةبم تيـدؿ تبدعل جعغةل تدن خ
27

ةلن شللة  ت خ ةلطةقلقجدا. مةبم تكلػةؿ هلع

... ّّ  خلبغل ملفببال خاالي مخلىقغ  مخللاغدبداغ مخللعبقةل للمق ل خلرؿ خللمبػ خللكثف خ ـبثلاغ 

خللبطخملللل مخللاللاهدم خلػخ حللل يلل  خسمـللاَ خ تبىللاضةل مخللالدللل مخاالةدللل تمللقي تبفللقةف غـللؿ خلفللدبػ  

ل لباكللػ خلبدهػخللل  خلحطةللط متعلدل للا: ّّ  غموللايا  ةللن تهدلل   خللماملللل خللقخَاللل ،  لدقنللل خلعللل  ، خلػةؽةلل

خلرلػ ،  خللفلدملدل ... تفلعى ّللى تملطةم خلصبلا.  خلبدهػخلل  خلحطةلط   خللػمنل ،  خللماغدل ،  خ شبدلاغ

يف خ غتهلاَ تلدن خ تبىلاض  دصبا. االل  لببرػغ  مخلبالدل تدالا هق ي  خلرمدمل ّةطةقلقجدا ةطاق ّلى  

مخ جبلاا  ، غم تاسذػى خلباكػ لبثان  لىالد خسمة ةصبؽ   خلاع  خانفان  ي  تعلطت خلااعل  خللىلبر . 

لكاّه تاغخضته خلبرػغ ةن خلفداـ  مخ جبلاا  مّذالل د  خلقتا ع خانفلاندل ّللى خللطمخيع خ تبىلاضةل ةاب ل  

خلػةؽةللل مخلاافللدل  لللبغاة خلاظػةللل   للطد ّلللى شبللف خلمللػمَّلللى خلبرللقة ّلللى تػنللاة  اللل  ـداـلل  ة

خ تبىاضةل خلحطةلط  خلبل  للم تعلل  ـلقى ابلى ّلهلاؾ خللملق ل خلكلـلدكدل لباكلػ خللرلاي  لهلاؾ خلعملندلل 

خ تبىللاضةل، ةبحللاهل  خلمللػمَ خ جبلاادللل مخ تبىللاضةل مخلفداـللدل خلٍللػمغةل  لللبغاة هللعت خلبػتدهللال 

                                                           
26
 خـباطنا ي  نمطنا لباكػ خلبدهػخل  ابى غالاة تددػ تقغضةق -

27
- Bourdieu, P « Le mythe de la Mondialisation » Le Monde Diplomatique,  
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حللطت ةاىلل  تمللك  تعفللا  تللدن  خللابللف خ تبىللاض  خللرللً خللدـللؿ ابللى خللاايفللل خلعملندللل، لللعلف ن

مخلراة  لباعالدل مخللابف خ جبلاا  خلصاٌع لمااط  خلعطخلل خ جبلاادل 
28
. 

خ غ  ةرلطض هلعخ خلهػنلاة  خلفداـل  شىلله خسـاـل  مخللػدلؽ  يل   ضمللل خلػااةلل   ةن خلبهدع  جّط 

تمقي ابى املندلل خللػتد، مةباللا ترىلػ تلطشب ا ّللى غتىلى ذلط  ضمللل مد  خلهادال خ جبلاادل خلب    

غضنى . ّّ  خلبدهػخلدل خلحطةط  تطاقنا ّلى خلبصبه ةن خلفداـ  متمؽةم ضمغ خلطملل متصبدى ا ةلن خلبؽخةات لا 

يلل  ترمدللف خلعطخلللل خ جبلاادللل لببرللقة ّلللى ةحللػ ض ضملللل  جاا دللل تقلدفللدل 
29
تفلل ػ ابللى غااةللل ةىللالد  

 اة خ ذبكاغ  خلعالل .خلػغـل

لمللط ياللطل خلقتللا ع خلباغةصدللل هللعت خسمهللاي ةددللط  غّ  ّنبللا  خلثللػمخل مخلػـللاةد  مخلصللطةال مخلفللبع 

ابى خلحلدع، متالبال  لدؿ دايد ا  Croissanceمتهاضل ا ابى خلابا  خلعقلل  لدؿ دايد ا لبقؼةع ثلاغ خلالق 

ب  يػن خلمغ  م  ةرفن ةفبقةال خلطش  خلاػض  م  . ّّ  خلالق   ةاDéveloppementلبرمدف خلبالدل 

ةابد خلالػن خللبفلامةل غةلاي خلحلدلع، سّ  خللملك  ةلػتهُ ةلن ج لل غشلػى تالعطخللل خ جبلاادلل غ  تكدادلل 

خلبقيدللف خلفللبدم تللدن ةبببهللال خلالللق مخ نللطةا ، تللدن خلبللػخدم خ تبىللاض  مترمدللف ذللط غضنللى ةللن خلبٍللاةن 

ن خلفلق  مخلطمللل؛ متلط دلا  خ تبىلاض  خلبدهػخلل  غمـلبقد نافله تلط خنبهله ةالع خ جبلاا  مخ نفحاي، تلد

خلثلثداال ةن خلمػ  خللاٌ  ّلى ٌػمغ  خلهرث ان ـله  خلبقيدلف تلدن تلقى خلفلق  خللرلػغ  ةلن خلمدلقض 

لدقي، غنا مخلفداـال خلبطشبدل خلركقةدل، يمط تاة ي  غذط خللدتلػخل  ّّ  خلبدهػخلدل خلحطةط ، خلب  نطاق ّلد ا خ

مؼةل  ، تباللا تٍلػمغ  مجلقض ضمللل تقةلل، ضمللل يلق  خ تبىلاض ميلق  خللىلالد خلاػضةلل، ضمللل تبهلقغ 

خللكللا  خلللع  ةبدللف ت للا غ  تبهللقغ 
30

. ميلل  خسغتعدادللال ةللن خلمللػ  خللاٌلل  مترللح تلليثدػ تللطخادال خسؼةللل 

 ا  ةقٌلع نملط دهدلػ؛ يهلػؼل غوهرح ةمقلل  خسـقخ  تاظم ناف ا تاافل 1929خ تبىاضةل خلعاللدل لفال 

خلكداؽةللل داذللطى خللرللام ل خ تبىللاضةل انماظهللا ةللن خ ن دللاغ... مهكللعخ لللم تعللط غضمخل ةللن تهدلل  خاناللا  

خلعلقة ، خلبصبلدُ، خللدؽخندلل خلعاةلل، مةػختهلل خسـلعاغ مخلعلبلل تبعلاغي ةلع غيكلاغ خلرػةلل خ تبىلاضةل 

غوهرح تبكاة  ميف غ ةل لدهػخلدل ةبقخؼنلل هاجفل ا خسمة هلق مخللهاضغ  خلاػضةل مخللبكدل خلصاول، مّنّلا 

ترمدف خلػيات خلاػض  مخلبحانؿ خ جبلاا ؛ ةمقة ددداؽ  ةظ لػ لالا غّ  تقـلدع مظلا ف خلطمللل هلق خلقـلدبل 

خلقذدط  لبردبقللل ضم  شلػخ. خللدـفلال خ تبىلاضةل خلرالدلل مللػَ لللاغـلل ناجرلل لبفلع  خلالػض  ... 

                                                           
28

- Bourdieu, P « L’essence du Néolibéralisme » Le Monde Diplomatique, mars 1998 

29
- Bourdieu, P et Loic Wacquant « La Nouvelle Vulgate Planétaire» Le Monde Diplomatique, Mai 2000  

30
، ظدػت خملػةك لداػ  خن داغ خلػغـلالدل: غـها. ّشاا  ختبىاض خلفق  خللرػغ  ةن خلمدلقض ، تػجللل ض. الطنا  اهلاؾ ابل ، ـبفلبل الالم خللعػيلل -

 38، ن 2010، ةااةػ 371اطض 
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خلهعط خ جبلاا  ةن غملقةال خلفداـال مخلهػخة  خلركقةدل، متلم ّضةاجله ل خ جبلااداةل يياباح ضملل خلػا

مػدال ي  خ تبىاض متم ختبكاغ ةا ةعػد تا تبىاض خ جبلاا  غم خلبٍاةا ، ياؼضخض ضمغ خلمبا  خلعاي مخل

خ جبلاادللل متبللقغل غااةللل ذمللق  خلعلللاة متهبللقغل ةاللاهدم خلرمللق  خانبللا  مخلالللق خلعلقةدللل مخغتاللع 

مخلبعاٌط مخلبعلام  مخلبٍلاةن متكلايد خلالػن مخللفلامخ  متبلقغل شلطةال خلىلرل خلعلقةدلل مخلبغبدلل 

 خلىردل مخلبعقةً ان خلهبالل، خلس.

مابلى غغـل ا  20لكن خلببقغخل خلحدقـداـدل خلب  ةدؽل يبػت  خلثلاندادال مخلبفلعدادال ةلن خلملػ  

لبدهػخلدللل خلحطةللط  خلبللل  لبػغـلللالدل غاللاض ةللن جطةلللط خلهػةللف  خنللطذاغ خللاللايؿ خ تبىللاض  مخاةلللطةقلقج 

خـببااح غ  تابىػ ـداـدّ ا تقوقل ا ّلى ـط  خلركم ي  غدهػ ضمة خللػدؽ؛ يا  تػةباندا ـاضل خلباتمػةل 

مي  خلق ةال خللبرط  خسةػةكدّل هدلاح خلػةغاندل مـاغل غللاندا هدبلقل دقة ابى خللالقخة نافله... ميل  

لملللػتدل مغةػةكلللا خللتدادللل تلللؽخةن خلبرلللقة ترلللق خلطةلمػخَدللل مـلللمقَ خللللطةكباتقغةال تا نابلللاخ غمغمتللا خ

 خللةمػمَ ابى خلفق  خلرػ .

ّّ  هعخ خللاظقغ خلحطةط لم ةرمف ةع ظلف خلقاقض تالبالدل مخلػياهدل؛ يالفق  لم ةلدض ّللى خلمٍلاء ابلى 

صبلف خ تبىلاض خلللال  مختبىلاض خللعػيلل يلػن خلامػ مخللحاال متام  خسةلػخي مخلبلطهقغ خلهدتل ؛ مللم ة

  يرداللا ةبلقيػ خلاللق خ تبىلاض  ةلكلن  لغ  تاغ  ملم ةمبه خلباامتال يل  مللق  خلللقخغض ميل  خلالػن،

   %9شبف خلثػم  لكن   ةلكن شبف دثدػ ةن خلمغ . ذبلى خلىلدن خلبل  تفلبادط ةلن ةعلطة نللق غدثلػ ةلن 

غتلل  ةللػتدن ةللن اللطض خسيللػخض خلللعةن ةبحللق  ـللق  خلمللغ   ةبدللق  يػوللل اللل  ـللاقةّ ا، 10تصبللف ـللقى 

خلىدا 
31

... غةلا خآلشلػم  يعبلد م خ نمدلاض نرلق خلاملػ، غم غ  ة لاجػمخ؛ ملكلن تكدادلل ـلػةل، سّ   ختبىلاض 

ةعب  خسملقةلل لببهلاضة خلرلػ لكل  مـلا    HOBSBAWMخلفق ، دلا ةلذ  خللدغز خغةف هقتفهامي 

ل، خلبل  تهملى شاٌلعل تملك  دهدلػ للػختهلل خلطمللل خانبلا  تاـلبثااء خلدلط خلعاةبل
32
مشدلػ ضلدل  هلق خسؼةلل . 

مخلبلل  ةاؼخلللح تللطخادات ا ةفللبلػ  ّلللى  2008خ تبىلاضةل خلبلل  ٌللػتح خ تبىللاض خلػغـلللال  خلعللالل  ةاللع 

خآل ، ذدث ترقلح خلػغـلالدل نرلق خ ـلبثلاغ يل  خلمبلا  خلللال  مخللٍلاغتات  مخلعملاغ  تلطة خلمباالال 

ل متٍصلح خ ـبثلاغخل ي  خ تبىاض خ يبػخٌ  غم خلقهل  تطة خ ـبثلاغ يل  خ تبىلاض خلرمدمل  خللابح

 خلع  دا  ةرل  ةعه خلالق مخلبػخدم خللاب .

                                                           
31

- Ramonet. Ignacio, Conflits, Commerce, Environnement…Un nouvel état du monde, In Le Monde 

Diplomatique, Septembre 2006 

32
- L’expresse, Paris, 08 Juin 2006, Cité par Ramonet, I, ibid 
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ميلل  تبللطخ  خلعللالم خلثالللث خنٍللايح ّلللى خلعقخةلل  خلفللاتمل غاهللاء تدػمتػخَدللل خلطملللل خللثمبللل تلللاي  

تبىاضةل مخلفداـدل ةمات  خلرىقة ابى خلصٍق  خلبلاي ةلن خـبهطخض  ذدث دانح تمقي تلحل  خلقظا ف خ 

َػد خللحبلع؛ ممٌعدل خلبصبلف خ تبىلاض  خلالات  الن خ نلطةا  لدلػ خللبكلايق يل  خ تبىلاض خلعلالل ، 

مخلللع  لللم تفللببع ةعلله موللاال خلصهللػخء خلماٌللدل تللالبرػةػ مخلصقوىللل مّؼخلللل خلرللقخجؽ خلحلػددللل 

خلاحاخ خلليةقة. مةلا ؼخض خلبدن تبل ـداـل خ ؼضمخجدل خلب  تبهلع متصادً ةعط ل خلٍػخ ا ةن ترمدف 

، ي لل  ةللع خلبرػةللػ OCDEم OMCمابللى غغـلل ا  خلركقةللال خلغػتدللل مخللاظلللال خ تبىللاضةل خلعاللدللل

مخللاايفل ذدن تكق  لىالر ا مةع ّجلػخءخل ذلا دلل ذلدن تكلق  لغدلػ ولالر ا. يلـ لفاقخل اطةلط ، ضغ. 

خللبطندل خلللطخشد : شاٍلقخ ةلن نفلهل ٌلػخ هكم خل اةملدل  ض تدااا ابى خلمقة لبهبطخ دثدػ ةن ابلاء خ تبىا

 مغغؾ خلللاة لكل  تىلهد ختبىلاضةاتكم يل  مٌلع تاايفل  الالل  جدلط، مشاٍّلقخ ةلن خلعالدل ابى خلعلالل

  ياّ  تلثدب ا. ملكن لفقء خلر تعػةااتكم مذقخجؽدم خلبحاغةل ملفقد تهاضلكم خسةم خلكهدػ  تبف خاجػخءخل

جل قغةل خلطمةدادكا  هلم ةفلبلعق  خآل  لبػـلالل خلبالدلل ةلن  خلعطةط ةن خلفداـددن مخاالي ي  غةادن ةث 

متللاغةؿ: ّظخ مٌللعبم ـداـللال ختبىللاضةل تللطام خلالللق يانّاللا ـللقد نعللاتهكم تللط   ةللن  مخلللابن متػمدفلل 

ّلى ةؽةط ةن خلامػ يل  تبلطخن م دللا   ةكاييتكم. مةن خللااغتال غّ  تعٍا  ةن غدثػ ضاا  خلفداـال خلب  تدض

مخاجللة دلطاا   لونفلاندل ةلن تهل  غاٍلاء مـلا   خااللي خللعةن    ي  خلهبلطخ  خسجاهدلل، ةبملق  خلبعظلدم

خلب  تدض  تالاع  ّللى  تاكدػخ  وايدا ، مخلعةن   ةعػيق  خلاػ  تدن خلبعاَف خلكلة  متدن خسيعاة ةاكػم 

خء خلعالم ترفدن غم تػخجع غمٌا  يمػ
33
. 

غيٍح خلبهعدل لبلػخدؽ خللدبػمتقلباندل مخ ـبغلة خللكثف لبمقى خلعاةبل ّلى ّااتل خلبالدلل مةع لا  لمط

خلرمللق  خلطةلمػخَدللل، يبللم تفللببع هللعت خلهبللطخ  تمللطةم ذبللقة ةػٌللدل للمللاد  خلالللق مخ نللطةا  خلللقَا  

الللطي خلملللطغ  ابلللى خـلللبدعا. خلبغدلللػخل  مخ جبللللاا  متلثدبدلللل خلرلللادلدن مخلبببعلللال خلطةلمػخَدلللل. ييةلللاي

خ جبلاادللل ةللن نلللق ضةلللقلػخي  مترٍللػ ةبفللاغ  مخنبظللاغخل دهدللػ  يلل  ترمدللف خلبالدللل؛ ـللدبم تػددللؽ 

خ ـبهطخض مخلافاض متٍصدم خاضخغ  مـرف خللحبلع خللطن  متمبده خللحاة خلعلقة  ّللى غتىلى ذلط منال  

قجدال خلملعهقةل مخلمقةدلل مخلبا ادلل متيجدل  خلرلطةث الن خلقـاَال تدن خلطملل مخسيػخض، مّذداء خاةلطةقل

 خللبالا خلطةلمػخَدل...

                                                           
33
 ةقتع ةاهػ خلرػةل غةبماغض ضتبدق.غخ   ةطةلق خلامػ ، -

http://www.minbaralhurriyya.org/content/view/205/696/ 



 

22 

 

مابللى وللعدط خلعلتللال خ تبىللاضةل مخلفداـللدل خلطملدللل لللم ةقلللط نلللق خللهللاض ل مخلفللبع مخلصللطةال 

مخسةلن، يلاؼضخضل ذلط  خلبلقتػخل مخللىلاضةال مخلرلػم. خلااتحلل الن ضمخيلع ختبىلاضةل  خمتقةاتدكدا خلفبم

دالفدبػ  ابى ةىاضغ خلثػمخل مخللقخض خسملدل مابى غغـل ا خلغلاؼ مخللااُ، مخغتاعلح ةىلاغةف  ةرٍل

خلبفبد دلا خؼضخضل غشباغ خلرػم. خلاقمةل
34
 ابى ذفا. خلاامال خ جبلاادل. 

متلللح وللااال اللطم جطةللط لبغللػ. خـللله  خاـلللي خللببللػد ، مللل ط خلعللالم تاعلل  ةراغتبلله تػخجللع 

 USAخلهبللطخ  خلغػتدللل مابللى غغـلل ا خلق ةللال خللبرللط  خ ةػةكدللل تللقخندن لةفللاذل خلرػةللال، ييوللطغل 

Patriot Act  تىلاضغ خلرػةللال خلمصىللدل متهللدد لألج للؽ  خسةادلل خلمدللاي تيالللاة خلبحفللؿ مخلباىللح )

مخللباتعللل مخ ذبحللاؼ مخ شببللاد مخلبعللعةا مخاهانللل مظلللف يلل  خؼضغخء للتااتدللال خلطملدللل خللعلللقة ت للا 

 جادف ابى ـهد  خللثاة( متهعب ا ي  ظلف ةعظم خلطمة خللاصػَل ي  ةفالك ا. لختااتدال

ملم تعؽؼ خللقخَال مخلطةلمػخَدل ةماغدل خسيػخض ي  ختصاظ خلمػخغ ي  خللدـفال خللابصهل، ييوهرح 

خلمػادل خلفداـدل ي  خللرف، مخؼضخضل ذدػ  خلالاشهدن، متقـلعح ظلقخهػ خلعلؽمد خ نبصلات  مخللةهلا   

ت خلمي  خلعاي، ميمطل خسذؽخ. خلفداـدل تػةم ا، مخشبؽلح خلطةلمػخَدل ي  دثدلػ ةلن خلرلا ل يل  لعهلل تحا

ةكمللقيل  شبدللاغ خلمللاض  خسداللاء مخللقهللقتدن؛ غلللم ةللػضض غخلللف ضخغنللطغمد  غّ  خلملل ء خل للاي هللق ةػختهللل 

ل دا نبصاتلال ةلثل ةحلقاال خلماض  مّذلة خلبقخؼ  تدا م مخـلبهطخل م تلدن متلح مآشلػ تقـلا   ـلبلد
35

؟ 

ضم  خابهللاغ للٍلللق  غالللاة خلرللادلدن مةللطى تباتم للا ةللع خلمللػادل خلطةلمػخَدللل خللاقٌللل ةللن َللػد 

خللركلقةدن، ميل  خ تحلات نافله ـلاغ ةاظلػم خلاصهلل ةفلبهطلدن خللملاغدل خلملعهدل تالمدلاض  خلركدللل لباصلا 

 لداغة ةان اةلن جقؼةف لقةهدبػ، غمتػل ضخة...(.

ي  شىقولل   لبلقخَاللل؛   ةحعب للا ذمّ للا َهدعدّ للا لحلدللع خسيللػخض دلللا دللا  خسةللػ يلل  متهبللقغ ةا للق

خلابفلاال خانفلاندل لاكللػ خسنلقخغ تلل  لألدالاء غم لللعم  خ ـلبرما  ةلا م. ملللم تهلف ةفلليلل خلبلثدل  خلفداـلل  

فللدملدب م تاابهاغهللا خلرحللػ خسـللاؾ يلل  خلهاللاء خلللطةلمػخَ  ةابقذللل غةللاي خلحلدللع مّنلللا لبللعةن غثهبللقخ ة

مخـبمللدب م، متالبال  تم ٌػ. يكػ  خللفامخ  ي  غـاـ ا. متطغ خلاكػ خلبدهػخل  خلحطةط ةرلن ّللى خللقخَالل 

خلدقناندل غم خلػمةاندل، خلب  دانح ترىػ هعخ خلرف ي  خلللقخَادن مخاتبلااددن خسذلػخغ ضم  ـلقخهم ةلن 

ل خلبكاقتػخَدللل وللاذهل خللعػيللل مخلعبللم خلعهدللط مخلافللاء مخسَاللاة ملدللػهم ميلل  اىللػنا خلرللال  لباصهلل

 مخلبصىه مخلصهػ .

                                                           
34

- Ramonet. Ignacio, Idem 

35
- Touraine. A " Qu'est ce que la démocratie », Idem, p 79 
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ملم ةفببع خلببقغ خلعبل  مخلبما  خل ا   ذ  ةعٍلل خللحاال مـقء خلبغعةل مخـلباراة خسةلػخي 

مخسمتتل ل ـقء خلبغعةل، خ ةطؼ، خةهق ... ( مخلكقخغث خلبهدعدل متطهقغ خلهدتل، ت  تط غوهد خلببقغ خلبمال  

خ تلدن  2009ل خلهدتدلل مخلىلردل للل طل تللل دقتالاهكن خللاعملط  يل  ضجاهلػ هق ـها خللملكل لا ذلاض  نمال 

خلهبطخ  خلغادل مخلامدػ  ذقة نفلهل تمبلده خ نهعاثلال خلغاؼةلل خللفلههل للذبهلاؾ خلرلػخغ  مخغتالا  ضغجلل 

للقج ، ذػخغ  خسغي مغتانح خلطمة خلغػتدلل خلىلااادل الن الطي غلهب لا خلحلاض  يل  متلف خلاؽةلف خ ةكق

 ابى خلػلم ةن غنّ ا ه  خللفدملل خسملى ااه(.

ملم ةعؽؼ خلببقغ خل ا   ي  مـا   خ تىاة خلحلاهدػ  مظةق  ةحبلع خاالي مخللعػيل مخ نبػندح 

تقـللدع غتعللل خلطةمػَللل خلفداـللدل مخ جبلاادللل مذبللى خللعػيدللل متقـللدع خلقلللق  ّلللى خللعبقةللل مؼةللاض  

 ةمػمادل خللدـفال.

ّلللى خلاٍللا دال مخلبباؽةللق  مخلىللرايل خلقغتدللل ابللى ـللهد  خللثللاة يللاّ  خلبللاتع خلػترلل  يهالافللهل 

مخلبحاغ  هق خللرطض ل قةب ا مخـلبػختدحدات ا، يلالبباؽةق  ابلى ـلهد  خللثلاة ةهملى غضخ  ها بلل لبرالاظ ابلى 

خلاظللاي خلػةللؽ  
36

م . ّّ  مـللا   خاالللي مخلبباؽةللق  ابللى خلصىللقن  غوللهرح غضمخل خلٍللهُ مخلللبرك

خلفداـ  مخ جبلاا  ي  خللحبلعال خلػخهال، غم هل  ميم لا لبلىلببد خللع  ةفلبصطةه تددلػ تقغضةلق اهلاغ  

ان غضمخل  لبعاف خلػةؽ   خلع  تلاغـه خلبهمال خ جبلاادل خلب  ت دلن متفدػ هعت خسضمخل 
37
. 

 2006يرفللا تمػةللػ ذللقة مـللا ُ خ تىللاة وللاضغ ـللال متصىللقن خ نبػنللح 
38

، يللاّ  خللقختللع 

 Yahoo Newsخ لكبػمندل ابى خلمهكل خسدثػ لعهدل تاتعل لبلحلقاال خاالةدل خلمقةلل مخللعػميلل دلـ 

خلبل  تلببلف تالقخل تباؽةلل  USA TODAYم New York Timesم AOL , IBSم MSNBCم

ميٍللا دال مجػخ للط ةكبقتللل مضمغ نمللػ االلدللل. ّّ  خ نبػندللح ةملل ط تللطمغت ةاايفللل تقةللل تللدن خلمللػدال 

 تل خلعاتػ  لبماغخل ةن غج  خلفدبػ  ابده شطةل للىالر ا خ تبىاضةل.خلعلل

ّ ّ غّ  خلفدبػ  ابى خ نبػندح لدفح تاةل مةببمل تللا غّ  خلبمادلل ل لا تلطغت ا ابلى خلبلقةله مخللمامةلل 

لا ابلى دل  خ ذبللا ل ةلا  مخ نالل ةن خلػتاتل، ّنّه  ةكلػ خلبمادلل ،، للعلف ةظل  خ نبػندلح يٍلاء  ةابقذ 

                                                           
36
ا، تددػ تقغضةق  خلبباؽةق  مآلدال خلبلاا تالعمقة  تػجلل متمطةم ضغمةك خلربقج ، ضخغ داعلا  لبطغخـلال مخلاملػ مخلصلطةال خاالةدلل، ـلقغة -

  45-44، ن 2004، 1َ 

37
 21تددػ تقغضةق، خللػجع نافه، ن  -

38
- ERIC KLINENBERG, « Ce rêve envolé d’une information égalitaire :Les bénéficiaires inattendus du miracle 

Internet », In le Monde Diplomatique, Janvier 2007. 
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ضخةح البدل خلفدبػ  ابده دبد ا لدػ ةلكال ةن خلااذدل خلبمادل مخلعلبدل؛ مهعخ ةلا ةعكفله ابلى ـلهد  خللثلاة 

مخلع  تفلها خ نبملاغ خلقخـلع لبقـلا   خلبمادلل  غم خاالي خلهطة ظ قغ ةا غوهد ةعػد تااالي خللقخَن 

كبػمندل...( غوهد ةهمػ تبػخجع خذبكلاغ خللببقغ  لبهث لهقختف ةرلقلل، داةدػخل وغدػ ، خللطمنال خ ل

ّنبا  خللعبقةل مخلصهػ متثّ لا ةلن َلػد دهػةلال خلملػدال خاالةدلل خلعاللدلل متاةكاندلال لدلػ ةفلهقتل 

لبللػخ تللطخ   ّالةدللل جطةللط  مظخل ةىللطختدل تللاضغ  ابللى ّذللطخث تغددللػخل جقهػةللل لللدؿ يمللُ يلل  التللل 

لحل لقغ مّنّللا دلعلف يل  خلقتلا ع مخلعلتلال خلفداـلدل خللربدلل مـلا   خااللي خلبمبدطةلل تالللاة مخلفلببل مخ

 مخلطملدل.

مابى خلىعدط خاةطةقلقج  لم تابىػ خلرطخثل خلبدهػخلدلل ابلى تلقى خلبمبدلط مخللرايظلل دللا نظلػ ّلد لا 

هللانباغبق  ميقدقةاةللا. هللعخ خسشدللػ مٌلللن ّغث يبفللا  ةعللقض ّلللى تطخةللل ضاات للا ةللن ضمغدللاةم ميدهللػ ّلللى 

خسمغمتدل متالٍهُ ّلى خلبػخث خل دحب  خلع  ةدةن تغا دلل خلبلاغةس متاةطةقلقجدلل خلبملطي، ـدفلباب   خلرطخثل

غّ  خلباغةس خلهمػ  تط مول  ّللى ن اةبله مخدبلالله تببلقة  خلطةلمػخَدلل خلبدهػخلدلل ابلى غابلى هػةله، ذدلث 

ان ا  خلكاة  س  تطخ   ةاظلل ةمقة  ّّ  خنبىاغ خلغػ. مخلاكػ  خلغػتدل ّنّلا ةقٌد غم   مته  د  ل ء خ

تاضغ  ابى خلردا  لبدهػخلدل خلغػ. 
39

. ثم ةٍدف  ّّ  خ نبىاغ خلا ا   لبطةلمػخَدل خلبدهػخلدل خلغػتدلل ل...( 

  ةدض  ّلى ن اةل خ ةطةقلقجدا غم ّلى نماَ خ لبماَ تدن خلػغـلالدل مخ لبػخددل ل...( ملكن ّلى خنبىلاغ   

خ تبىللاضةل مخلفداـللدل غجعللل يدلله لبدهػخلدللل 
40

، تاابهاغهللا غغتللى ةللا موللبح ّلدلله خللحبلعللال خلهمللػةل يلل  

 تبقغها خلرٍاغ  مخلفداـ  مخلثماي  مخ تبىاض .

يك  ةقي تػتفم ي  غظهاناا خللماهط خلب  تامب ا مـلا   ّّ  هعت خلىقغ  خللباا بل لم تىلط غةاي خلقتا ع؛ 

ل خلعقخولم خلغػتدلل مةعلدك ابلى ّةماا لا خلؽةال  مخللكلان  خاالي ان خلػخضةكال  خلع  ةمبلن يل  دهػةلا

مخلبما  مةربف ظتاه مةػتط  تعلل تػتبل ااف، مةطغؾ ي  غاػ  خلحاةعال خلغػتدل مةحدط خلبرطث تالبغال 

خلعاللدل؛ لكاّه ي  خلقتح نافه ةراغت ا تيذطث خسـبرل خلبكاقلقجدل مةفبعل  خ نبػندح مخلادطةق ي  تلػةػ 

 ع ... شباته خلػج

ملم تاحد خلرطخثل دعلف ي  خلمٍاء ابى خلبمبدط سّ  تمطي ةفلاغها للم ةلبم يل  جلدلع خسذلقخة دللا نظلػ 

له، غ  تاابهاغها ودػمغ  املندل ابلدل، ةقٌقادل، شبدل، مخذطةل مدقندل. يمط دا  ةاظػ ّلى خلبلاغةس 

                                                           
39

، ن 2001ـ غخـ  جادقت   ن اةل خلدقتقتدا ــ خلفداـل مخلثمايل ي  ؼةلن خللةهلا     تػجللل يلاغم  اهلط خلملاضغ، ـبفلبل الالم خللعػيلل، الطض ةلا  

20  

40
 20ن ـ خللػجع نافه، 
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خ لببهدعللل،  مخللحبلللع ابللى غنّلله خنبىللاغ ابللى تقوللاه وللدػمغ  ذبلدللل لببمللطي، مخلثمايللل تاابهاغهللا تحللامؼ 

خ تاغةصدّ لا لبعمل  لهدحل (، مخلملانق   خلحلاال غم خلمبدع، مخلطمللل تقولا ا ن اةلل لباقٌلى مخلعالف متحفلدط 

خ ابى لػةعل خلغا....  تاابهاغت خنبىاغ 

لمللط غدللطل خلببللقغخل خللذمللل اللطي تللطغ  خلبرللطةث خلبدهػخللل  ابللى ةرللق متللا ع خلبللاغةس مخلحغػخيدللا 

جدا مخلثمايل مخللعػيل مخللعبمط...يمط مجلط نافله يل  دثدلػ ةلن خسمٌلا  ةبعلاةك ةلع ةلا تهبله، مةلا مخلهدقلق

تعطت؛ يبفادن خلبطةن تالعبلاندل، مخلرػةل تا ـبهطخض، مخلعم  تالعاَال، مخلعبم تاسـبقغ ، مخلصلقة تالعل ، 

ه ذللدن ظ للػل غلللكاة جطةللط  ةللن مخلبمللطي تاللرايظللل، مخللفللامخ  تا ـللبل.... مخـللباا  خلبمبدللط ةللن ـللهات

خلحلااللال خلبمبدطةللل مخللقخَاللال خلٍللدمل يلل  خللػدللؽ خللىللطغ لبرطخثللل، متكاثاللح خلعللقض  ّلللى خ نبلللاءخل 

خسملدل، متؽخةطل ةااَف خلظ  مخلمف مخللةمدن مخلاقٌى... لمط غيٍح هعت خلببقغخل ّللى ةحبللع خلافلس 

اغ مـلا   خنلطةا  خانفلا  مآلداتله يل  ةردبله مَغدلا  خلهاهبل ذدح خٌبػخ. خللػخجع مخ نبلاءخل مخن د

ةظللاهػ خلعؽلللل مخلاػضنللل خللاػَللل. ّظ لللم ةعللط ضخشلل  هللعت خلاقٌللى خلطخ لللل  ةللن خلللكللن ةىللاضغ  ةابللف 

لبلحلللق ، مّنّلللا يمللُ  ةدكػملقجدللال ، متالابدحللل، اللقخلم خجبلاادللل مثمايدللل وللغدػ  مظخل خغتهللاَ جللط 

ٌعدف 
41
. 

طخث  خللمهع تعملندل ةاػَل تمى  د  ةلا   ةابلل  ّللى ةحال لا خ تفلبل  ةلن ّّ  ةا غيػؼت خلعم  خلر

خلرطخثلل، مللط خلملعقغ  تهل ظقخهػ متدم متػتدهال مالتال خجبلاادل مواح تكقن ا تابل  ّللى اىلػ ةلا 

دلػ خلعاي تالعؽلل مخ لبػخ. مخلاػضخندل خللاػَل مغٌعف خلػمتُ خ جبلاادل؛ ةلا ذطخ تاانفلاندل ّللى خلباك

خ ي  ٌلػمغ  ّالاض  خلاظلػ يل  تعػةلف خسـلاؾ خللع  ةملقي ابدله خلهالاء خلرٍلاغ  مخلاكلػ :  ّالاض  ةحطض 

ي  جقهػ خلػختُ خ جبلاا ؛ يل  خلعلتلال خ جبلاادلل خسملدلل؛ يل  التلال خلبٍلاةن مخ نلطةا ؛ خلاظػ 

خلبل  غيػؼت لا  خلكاغثدلل   يدلا ةحع  تلاـف خلحلااال ةلكا ا، يل  خلبقج لال خللعداغةلل؛ يل  ةقخج لل خلابلا

 خلرطخثل خ تبىاضةل مخلبكاقلقجدل دال اةمدل مخل مالل مخاتىاء مٌعف خ نطةا .

                                                           
41

- Balandier. G « Réel social» et nouvelles démarches. Le lien social en question”. Un article publié dans les 

Cahiers internationaux de sociologie, vol. 86, janvier-juin 1989, pp. 5-13. Paris : Les Presses universitaires de 

France. 
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يهلطغل خللطاقخل ةلن هالا مةلن هالا  لهعللث خللػختُ خ جبللاا  متحطةلطت، غ  انعلاق دل  ةلا  ةلفللف 

ةىلاغ  تاـلبلػخغ  مةراي  ابى خلبٍاةن تدن غاٍاء جلاال ةا، د  ةا ةفللد تالردلا  خللملبػدل، دل  ةلا

ا ي  د  ةحلقال  ٌط د  تقى خ نرلة خلب  تعبل  ضخ ل 
42
. 

مظ للػل ةرللام ل يكػةللل مالبدللل للػخجعللل تقخاللط خلفللق  مخلعقللللل خلبلل  تاللب  خلاػضخندللل مخلعؽلللل 

مخل اةمدل مخاتىاء مخللةها   مـقء خ نطةا  مخلامػ خللاض  ماطي خاذفاؾ تا نبلاء ّلى جلاال ةعدال، 

 ماض ّغخض  خلعدك خللمبػ ، مخلرػةا  ةن  خلمطغخل خانفاندل .مخيب

مظ للػل ةهللاضغخل تللطخيع اللن خلصىقوللدل مخ نبلللاء مخل قةللل، مخلطةلمػخَدللل خلبمللاغددل مخللقخَاللل 

خ جبلاادل، م ـداـل خلاػض  خلع   ـدرامة، ضخش  هعخ خلعالم خللبرلػ ، غ  ةعبللط ابلى هقةبله، غ  دلعلف 

مالدطت، مَاه، ختادبه، ضةاه، ابى خنبلاءخته خلب  داا نعبمط غنّ ا ـلبالر  تلطغةحدّ ا ةلع ابى جلاابه، جعمغت، ت

خلعملندل خلرطةثل لكاّ ا تعقض لبظ ػ ابى مخج ل خلعالم خللعاوػ 
43
. 

  تاظلػ لأليلػخض ّّ  غهم ةا ةلدؽ هعت خلهطخ   لببرطةث مخلبالدل خلبدهػخلدل ابى وعدط خلػ ةل ه  دقن لا 

ن ةاظقغ خ تبىاض، غ  خلاعالدل مخللىبرل مخللػضمضةل يمُ، مّنّلا ةلن ةاظلقغ خللفلامخ  خللع  خلعملنددن ة

ةحعلل  ةللن تكللايد خللللقخغض خللاضةللل مخلػةؽةللل خللباذللل غةللاة م ةهللطغ  متااللط  غـاـللدل لباظللدم خللحبلللع، مظلللف 

ةاكللػ يلل   تاتبكللاغ امللط خجبلللاا  جطةللط ةصللالف لبعمللط خ جبلللاا  ابللى َػةمللل غمـللق مهللقتؽ مخلللع   

خللقخَال ّ ّ ةن ةاظقغ تحفدطها لوغخض  خلعاةل خلب  تبم ةلاثبب ا ةع خلطملل غم خسلبهدل خ نبصاتدل. ّّ  خلعمط 

خ جبلاا  خلحطةط ةطاق ّلى ختبكاغ ضةلمػخَدل جطةلط  تقخة لا خللقخَالل خ جبلاادلل، خلرػةلال، خللملاغدل، 

خلعطخللل مخللفلامخ  ميل  خسشدلػ تقخة لا  ةحللق  خلملػمَ تلثد  د  خللىالد مخسيكلاغ متبهدلل خلراجدلال، 

خ لدىهد ظخت ا  خللدـفاتدل خلب  تلاد لباػض ذظ ا جدط 
44
. 

ميدلا ةصه نلُ خلبالدل خ لبػخددل يالقتا ع غتانح ه  خسشػى ان ةرطمضةل هعخ خلالقظ  خلباللق   -

بلى خلبهملال خ جبلاادلل، مللم تمبله نظػة ا متاغةصد ا. يبم تبلكن خللحبلعال خلب  غشلعل تله ةلن خلمٍلاء ا

                                                           
42

- Cité Par Akindès, F « Le lien social en question dans une Afrique en mutation »,In « Souverainetés en crise » 

S/d Ayoub.J.B et Bonneville.L, L’hrmattan et les presses de l’Université Laval, 2003, Québec, PP 379-403 

43
- Touraine. A « La recomposition du monde », le jeudi 01 septembre 1994 

http://www.republique-des-lettres.fr/258-alain-touraine.php  

44
- Touraine. A « La recomposition du monde », Idem 
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خلباامتال، ملم تقيػ ماقض خلبالدل مخلػياهدل لبحلدع؛ ت  لمط غيػؼل نقةاكلتقغخ
45
جطةط  ةػتهبل اٍلقةّ ا  

، ذدللث شبمللح خلثللقغ  يتللال خذبكاغةللل جطةللط ، خـللبغبح ـللدبػت ا ابللى تالطملللل مخسج للؽ  خلرؽتدللل خلرادلللل

َهمل ةفبِغبل لبمعا؛ دلا دانح ـلحلت ا خلرمقتدلل يظدعلل لتللع مـا   خانبا  لبكػةؿ ـدبػت ا تقوا ا 

خلرػةال، خلكق  ، خاتلاضخل خلحلاادلل مخلبمبدل ،... (. مغمهاة لا خلاظػةلل للم تمل  الن تحامؼخت لا خلعلبدلل، 

خ ضمللا د ا ظخ نؽال ابلقةل تاغةصاندل ةاػَل دانح غتىى تحبداته تبلث  ي  خلبىلادف خلبهمل   يينبحح يكػ 

ي خلرمل ذدث تفلب ا ّلى ابم تػملدباغ  مآشػ تػجقخؼ ، مغنبحح ةاظقةل يكػةل مّةطةقلقجدل تمطؾ خلعبق

يلل  خسشدللػ غهلبللح ابللى خلىللعدط خلرمدمللل خلقخذطةللل مخلللق ء لبللؽادم مخلكاغةؽةللا ملصىللال خللدـفللال؛ م

لخلرػةل،  عبدل لأليػخضخلللاغـل خلاخلااف  مخلقجطخن  خلراجال مخلطمخيع خلاػضةل خلكا ال ي  خلعخل خلهمػةل م

مذقلح خانفا  ّلى ةحلػض لعهلل تفلدبل تلبركم يد لا خلهادلال خلبعهدػ ان خلعخل، خ ـبمللدل، خللماغدل...(. 

 خللاضةل مخاةطةقلقجدل لخلبقـدػ(.

ةحل  خلمقة مةن شلة خلببهع خلامط  لببقغ خلقتا ع مخلعلتلال مخللالاهدم   ةهلطم لالا مجلقض التلال 

مةهالػ  تدن ترمدف خلبالدل متىلااط خلبببعلال مخاجلػخءخل خلطةلمػخَدلل، ةملدػ ابل  اهلط  ـههدل مخٌرل

 يل  خلللدثّػ  خلعقخةل  خـبكملاد ةحاة ي  خلقخـعل خلببهدمدل خسضتدّال ةن خلّػلم  ابىخلماضغ اب  ّلى غنّه 

 خلاللقّ  ةحلاة يل  خلل ادّلل ةلن خسمـلاَ الطض   للعقغ  الاّي، يل  تهبلقغ خلللطى، َقةل  خ تبىلاض  خلاللقّ 

 شىلا ه مولف ةلكلن متداللا ...لباللقّ  خلكايدلل خلملػمَ خلطتّلل ابى مجه ةعػد، غذط     تي  خ تبىاض ،

 خ َلتالا  ةلن دهدلػ تملطغ ةلكاالا   يانّه خلثاندل، خلعاللدّل خلرػ. تعط خلابػ  شلة نحرح خلب  خ تبىاضخل

خلاّحاخ  هعخ ترمدف ي  ذاـلل دانح خلب  خلعقخة  تفلدل
46
خ لبطةلمػخَدل مي   . ّّ  خلبالدل لدفح ـهه ا ةهالػ 

خلقتح نافه لدفح نبدحل ل ا، دلا غنّه   مجقض لعلتل ـههدل تدن خسمتقتػخَدل مخلبالدل؛  ّّ  خ تحات خلفهه  

تدن خلطةلمػخَدل غم خسمتقتػخَدل ةن ناذدل، مخلبالدل ةن ناذدل غشػى، تط   ةكلق  تٍلدل ةباملا  ابد لا يل  

ال خلبالدل غضتد
47

. مهعت ةفيلل   تصه خلهبطخ  خلعػتدل لقذطها؛ ّّ  ضمللل ةثل  تادفلبا  اػيلح ّللى ذلطمض 

للا ـداـللدّ ا متعطضةللل ذؽتدللل لكللن ضم  غ  ترمللف ةعللط ل تالدللل ختبىللاضةل مخجبلاادللل  ن اةللل خلبفللعداال خناباذ 

ن تاللماتلل  نحللط ضم   دال اللط ةمهقلللل؛ مةثب للا خلعطةللط ةللن خلللطمة دهللاغلضةك مخلادهللاة مندحدػةللا مؼةهدللا. لكلل

مجاق. ّيػةمدا ذممبا تالدل ختبىلاضةل ة للل يل  ظل  نظلاي ضةلمػخَل  تعلطض . خسةلػ خللع  ةفلببؽي ٌّلااء 

                                                           
45
ةدصا دلل  يقـبدافللك ،   ـللمقَ خاةهػخَقغةللل خلرلللػخء ، تػجلللل ـللااء ةىللباى خللقوللب ، ةامللقغخل خلللؽةن، ـبفللبل ٌللااد، ةبهعللل خلاحللاخ  -

 2001خلكبا. خلثالث، خلطخغ خلهدٍاء، خلبهعل خسملى، خلحطةط ، 

46
ل اب  اهط خلماضغ اب ،   ةلذظال خـبكمايدل ذقة خلالق خللفبطخي مخلبالدل يل  خللطمة خلعػتدلل  ةحبلل اللػخ ، خللػدلؽ خلعػتل  لألترلاث مضغخـل -

  17، ن 2012، خلفال خسملى، خللحبط خسمة، ودف 1خلفداـال، خلعطض 

47
 86، ن 2011، لهاَ 384هطم ، ـلدػ خللمطـ   تافدػ خلعحؽ خلطةلمػخَ  ي  خلقَن خلعػت  ، ةحبل خللفبمه  خلعػت ، اطض ّتػخهدم خل -
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خلافهدل ي  خـبىطخغ خسذكلاي ابلى ذلا ل ةعدالل متعلدل لا ابلى ةحللق  خلهبلطخ  خلبل  ةاؼخللح تبعثلػ يل  

بقى خلاظللػ  يدلللا ةبعبللف تالعلتللل تللدن خلطةلمػخَدللل ترمدللف خلبالدللل مخلطةلمػخَدللل،  يللل ةقجللط ابللى خللفلل

ةعال  غّ   ةا ةدـلؿ غم ةلطام مج لل نظلػ ةماتل  خسشلػى؛ يقجلقض متػـلس خللفلاغ خللطةلمػخَ    مخلبالدل

ابى ـهد  خللثلاة، دقغةلا خلحاقتدلل،  ترمدف خلبالدل خ تبىاضةل ةفيلل ةربقةل، ي اا  اطض ةن خلطمة مةا ا

خ تبىلاضةل ابلى غةلط  تلاض  ةلن خلرلؽ. خلملدقا . لكلن خللدل   ن ذمملح ةعحؽت لاـاغايقغ ، مذالد ا خلىلد

ظخت لا  خ تبىلاضةدن ةارلق تاتحلات تاٍلد  نملػ خلطةلمػخَدلل تلالاظػ ّلد لا دمدللل ترلط خسدهلػ للطى خلهلاذثدن

تافلدػ  مةػتهُ ت ا ةا قي خلرػةل، ّ  غّ  خللفلبقى خلاظلػ  ةربلل  غدثلػ ةلن
48

 . مهلعخ خلكللي   ةمبل  ةلن

ل ء ي  تػجدد غ  تف   خلبالدل خ تبىاضةل مخ جبلاادل خلعلبدل خلطةلمػخَدل
49
. 

ذىلل  تمللطي دهدللػ يلل  خلهاللاء خلاظللػ  مخللاللاهدل  ابللى خلىللعدط خللعػيلل  مخسدللاضةل ، يمللط غّةللا  -2

مخلبرمدللف خللدللطخن  مخنبملل  ةا للقي خلبالدللل ةللن َاتعلله خللػدللؽ  خلللع  ةحاللله خلطملللل مخلبهمللال مخلػغـلللاة 

ج ؽ  خلكهػى لوضخغ  مخلبصبدُ... ّلى خلقتا ع خللربدلل مخلبحلاغ. خلعختدلل لأليلػخض مخلحلاالال، مهكلعخ مخس

ترقلاا ةن خلاظػ  خلملقلدل نرق خللربدل، ةن خللػدؽ نرق خل اةك، متحامؼل خللعداغةل يل  ترطةلط خلبالدلل 

يدللل تػةب للا مخلفداـللدل تىللال مخلطةلمػخَدللل نرللق خللقٌللقادل مخلردللاض. متللم خلللقا  تكللق  خللاظقةللل خلثما

خ   تم  غهلدل ان خ تبىاض خلفداـ  ي  تػـدس خلطةلمػخَدل غم ّااتب ا غم ّااض  تيمةب ا  شاول تبعا غضمخغ 

غم تلبك ا تمك  ةغاةػ ان ةاهع ا خسوب ، مهق خسةػ خلع  غيٍى ّلى خ ابػخد تالافهدل خلثمايدلل متبعلطض 

 خ تبىاضةل مخلفداـدل مخلثمايدل ممـا به. مخشبلد غلكاة خلطشقة ّلى خلرطخثل 

مابى خلىعدط خللدـفات  غولهد ةا لقي خلبالدلل مخلطةلمػخَدلل ظخ ةارلى ّنفلان  مذملقت ، ةعبهلػ  -3

خانفا  ةرقغ خلعلبدل خلبالقةلل مخلفداـلدل مظخت لا؛ م  ةعبهلػ خلطةلمػخَدلل ةحلػض ةفلاَػ للكبدل، دللا ةلبم 

خ خلاظػ ّلى تػختُ خلطةلمػخَدل مخلبا لدل ةن خلؽخمةل خلرمقتدل ّظ دلهلا غوهد ذمّ ا ةن ذمق  خانفلا  غيلػخض 

مجلااال، غ  ذف خسيلػخض مخلملعق. يل  تمػةلػ ةىلا ػها تملك  ضةلمػخَل  الن َػةلف خ نبصلا. خلرلػ 

مخلاؽةه مخلمااد مخللابظم لبعةن ـبقد  ّلد م ة لاي مٌلع ـداـلال متلػخة  تالقةلل ختبىلاضةل مخجبلاادلل 

تدل ناتعل ةن خللماغدل خلمااطةل متاادعها. يبم تعط خلعلتل تدا للا تبلػخ ابلى ولعدط خسملقةلال، مثمايدل متد

                                                           
48
 ةامقغ ي  خللقتع خالكبػمن  للػدؽ خلحؽةػ  لبطغخـالّتػخهدم ـدف،  خلعلتل تدن خ نبماة خلطةلمػخَ  مترمدف خلبالدل خ تبىاضةل ،  -

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124103845362960.html 

49
ةاظلقغ ةملاغ  ، ةػدلؽ ضغخـلال مترلقث خللطمة  ذفادن تقيدف ّتػخهدم،  خلطملل مخلبالدل ي  ةىػ: خلحقخنلا مخللبغدلػخل خلفداـلدل: ضغخـلل ةلن -

 2000خلااةدل، 
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ه  خسملقةل لبطةلمػخَدل غي لببالدل؟ مه  ةحا خشبداغ خسمللى غي خلثاندلل؟ مّنللا غولهرح تبلػخ يل  َّلاغ 

 مخذط  ه  خلبالدل خلهمػةل. خلبعاةك خللؽضم  مخلببقغ خللبقخؼ . متالبال ، تكاةب لا مخنطةاج لا ي  البدل

ي  خسشدػ، ةهطم لالا غّ  خلبملطي خلل لم يل  تالامة تٍلاةا خلبالدلل مخلطةلمػخَدلل مترلث خلعلتلال خلما للل 

تدا لا تط ذطث تمك  غدثػ ةا حدل مةقٌقادل ابى خلىلعدطةن خللعػيل  مخللدـفلات ، تداللا تلقخغل ّللى 

 .تدا لاخلصبف د  خلبػمذال خ ةطةقلقجدل لهرث خلعلتال 
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