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 ىذا العمل ننجزا فأاغبمد هللا الذي من على بعونو وتوفيقو 

 الذي َف يكن لَتى النور لوال توفيقو سبحانو وتعاُف

" على حسن معاملتو رافع مبارؾأتقدـ ابلشكر اعبزيل ألستاذ الكرًن "
وذباوبو كل نصائحو وإرشاداتو ربملو اإلشراؼ على البحث رغم كل 

 انشغاالتو

خاصة )زميل دمحم  الكراـوالزمالء ال يفوتٍت أف اشكر بعض األساتذة 
على إخراج ىذا  ناالذين سانبوا يف إعناتيإسالـ( من جامعة ابتنة 

 العمل .

 صباح و أمال

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جهدي إُف: اىدي شبرة 

أعز ما أملك يف الوجود، إُف من منحاين اغبياة وغمراين 
بدعائهما أيب و أمي حفظهما هللا عز وجل. إُف كل إفراد عائليت 
وأخص ابلذكر أخػػي رضبو هللا بلقصة علػػي، إُف كل األصدقاء. 

 إُف صبيع من قدـ ِف يد العوف إلهناء ىذا العمل.

 

  

 ريبة أماؿ                                  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

أىدي ىذا العمل إُف الوالدين الكريبُت ؼبا منحاين إايه من رعاية 
 .إخويتإُف صبيع و  و اىتماـ

اىداء خاص:اُف روحي عمي الطاىرة حواطي ابراىيم رضبو 
 هللا,اُف اخي اغببيب رضبو هللا بلحشاين عبد اغبق.

ربية خاصة:اُف حفيدة حواطي ..سيدرا واُف صديقايت 
 الغاليات:حواطي فرايؿ,وحواطي انيلة شاىيناز,قاسي اماؿ ريبة

إُف كل أصدقائي وزمالئي الذين رافقوين طيلة مشواري الدراسي  
إُف كل من َف يبخل عليا ابلدعاء، فمهما أوتيت من العبارات 

 الشكر والثناء يعجز اللساف عن مكافئتهم 

 فجزأىم هللا خَت

 صباح بلحشاين
 

 



 

 

 ملخص: 

 أىماحد  أيضاللبقاء الدولة واستمرارىا ،و  األساسيةمرتكزات  أىميعد االستقرار السياسي احد  

يربط االقتصاد بعالقة  إذفها تقدمها خاصة على مستوى االقتصادي ،وضلنه األساسية ؿبركات

نمية طردية مع االستقرار السياسي كلما كاف ىناؾ درجة اكرب من االستقرار السياسي زاد النمو والت

داخلية )الديبقراطية كانت صادية والعكس صحيح،االستقرار السياسي مرتبط بعدة العوامل سواء  تاالق

( عوامل اػبارجية ...اٍفدولة القانوف واؼبؤسساتطبيعة النظاـ السياسي يف الدولة و و  األوُفبدرجة 

الستقرار السياسي ذات ا وؿالد أكثرمن  األسيوية(،تعد الدوؿ النمور اػبارجية)غياب التدخالت 

انعكس  أدىالكبَت الذي ساىم بشكل كبَت يف ربقيقها ؼبستوايت العالية من النمو االقتصادي الذي 

الدوؿ  أكثر، تعد كوراي اعبنوبية جعلها تعيش نوع من التقدـ والرفاىية  األخرىف اجملالت تلعلى ـب

الذي  1953منذ سنة ي الذي تعرفو اُف االستقرار السياس أبساسالنمور تقدما اقتصاداي الذي يرجع 

الدوؿ الصناعية يف العاَف خاصة يف ؾباؿ  احد أفضلبل جعلها ضمن  ذات اقتصاد قوي جعلها 

 . اإللكًتونيك

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Political stability is one of the most important pillars of the 

survival of the state and its continuation .it is also one of the 

most important engines for its advancement, especially at the 

economic level, thus linking the economy with a direct 

relationship with political stability. the greater the political 

stability ;the greater the growth and economic development. 

External factors(absence of external intervention),the Asian 

tigers are among the countries with the greatest political 

stability ,which is the largest country in the world. They are 

largely in achieving the high levels of economic growth that 

have been reflected in various other magazines making them 

live a kind of progress and prosperity, south Korea is the most 

economically advanced tiger countries ,which is mainly due to 

the political stability that it has known since 1953 which made 

it a strong economy ,Within one of the best industrial 

countries in the world, especially in the field of electronic. 
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 مقدمة: 

سياسة حكيمة من سياسات  أي اؼبؤشرات الدالة على قباح أىميعترب االستقرار السياسي من       

كياف من دوؿ العاَف، ؼبا لو من آاثر اهبابية   أياؼبختلفة اليت وجب توفرىا يف  بعادهأالنظاـ اؼبسَت بكل 

كل الدوؿ واجملتمعات دوف   إليوعلى مبو وتطوير األفراد واجملتمعات، وىو اؽبدؼ األظبى الذي تسعى 

 وجودىا اقتصاداي يف فًتة زمنية وجيزة واليت يطلق أظهرتاستثناء وخصوصا تلك الدوؿ النامية اليت 

اليت وضعت خططا إسًتاذبية جعلت منها دوال رائدة بدوف منازع يف   اآلسيويةعلى تسميتها ابلنمور 

كل األصعدة جملاالهتا اؼبختلفة منها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. واليت ؽبا عالقة 

يسمى بعصر   حساب يف عصر لفأوطيدة ابلفرد واجملتمع، لتكوف من أىم الدوؿ اليت وبسب ؽبا 

النهضة، والتطور لتكوف يف نظران حتمية ضرورية لربط التاريخ دبصطلحي النمو والتقدـ االقتصاديُت 

اليت حققت قفزة نوعية وقدرا كافيا من التوازانت مابُت متطلبات  اآلسيويةاللذين تشهدىا تلك الدوؿ 

كاف لو األثر الكبَت ػبلق مناخ آمن   التنمية والنمو االقتصادي لًتتبط كلها ابالستقرار السياسي الذي

وبيئة مستقرة ؿبفزة لإلبداع والتطوير والتشييد والبناء حفاظا على تلك اؼبكتسبات النمطية اليت جعلت 

منها عنواان عريضا ابرزا لسياسة اقتصادية زاىرة رشيدة، واليت أصبحت حديث الساعة والشغل 

 االقتصادي العمالقة واليت ذبلت يف االستقرار الشاغل لقادة الدوؿ يف معظم عواصم دوؿ العاَف

السياسي الذي كاف سببا مباشرا لظهورىا. ومن بُت أقوى النمور األسيوية " كوراي اعبنوبية " اليت 

استطاعت إقباز قفزة سريعة يف مسَتة تطورىا وحققت هنضة شاملة، حيث تناولت السياسات 

ستقرار السياسي يف النظاـ الكوري، فالتقدـ والقرارات اليت ساعدت على وضع أسس قوية لال
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السياسي واالقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفو كوراي اعبنوبية اليـو جوىره استغالؿ ما يتمتع بو 

الشعب الكوري من طاقات وإمكانيات وقد استطاعت كوراي اعبنوبية ربقيق قفزة اقتصادية انجحة 

 وقدمت مبوذجا للنمو يف آسيا.

 : أمهية ادلوضوع

إف أنبية الدراسة تكمن أساسا يف دراسة االستقرار السياسي وأتثَتاتو على االقتصاد، وابإلضافة إُف 

معرفة نوع األنظمة السياسية وأتثَتىا على اؼبستوى السياسي واالقتصادي، وعالقة التنمية االقتصادية 

النمور اآلسيوية خاصة كوراي ابالستقرار السياسي، ومعرفة اآلاثر التنموية للنهضة اليت شهدهتا دوؿ 

اعبنوبية واليت استطاعت يف زمن وجيز أف ربقق قفزة اقتصادية حقيقية وكل ذلك بفضل االقتصاد 

 السياسي. 

 أىداف البحث: 

يتمثل اؽبدؼ الرئيسي للدراسة الستعراض التجربة االقتصادية لدوؿ النمور اآلسيوية، ومعرفة  -

 اقتصادىا.أثر االستقرار السياسي على 

 ؿباولة معرفة عالقة االستقرار السياسي ابلتنمية االقتصادية. -

 معرفة عالقة االستقرار السياسي ابلنظاـ السياسي. -

 التعرؼ على انعكاسات األزمة اؼبالية على اؼبستوى السياسي واالقتصادي. -
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زمة وجعلتها قوة الفهم العميق للتجربة الكورية االقتصادية، ومعرفة اغبلوؿ اليت أخرجتها من األ -

 اقتصادية عاؼبية .

استعراض أىم عوامل قباح ذبربة كوراي اعبنوبية يف استغالؿ العامل البشري الذي أسهم يف  -

 ربقيق قباح وازدىار االقتصاد.

 مربرات اختيار ادلوضوع: 

 تعود أسباب اختيار اؼبوضوع إُف أسباب ذاتية وأخرى موضوعية: 

دفعنا إُف اختيار ىذا اؼبوضوع ىو أهنا تنبع من اؼبيل الشخصي األسباب الذاتية: إف أىم ما - أ

لدراسة كل اؼبواضيع اليت تشمل الدوؿ اآلسيوية ومعرفة طريق قباحها يف اجملاؿ السياسي 

واالقتصادي. مث إف الرغبة يف البحث عن موضوع هبمع بُت ) السياسة واالقتصاد( ىو ما 

تكويٍت الدراسي والعلمي وؿباولة توظيف اؼبكتسبات دفعٍت الختيار ىذا اؼبوضوع نظرا ػبلفية 

 القبلية يف ىذه الدراسة.

 األسباب اؼبوضوعية: - ب

   البحث عن اآلليات اليت تتم من خالؿ ربقيق االستقرار السياسي. -

 ؿباولة البحث عن مدى أتثَت االستقرار السياسي على معدالت النمو االقتصادي. -

 النمور اآلسيوية، صناعيا وتكنولوجيا. معرفة الدولة األكثر تقدما يف دوؿ -
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 أدبيات الدراسة:

إف الدراسات حوؿ موضوع أتثَت االستقرار السياسي على االقتصاد متعددة ومتنوعة، إال أف اغبديث 

 عن دورىا يف النمور اآلسيوية قليلة وىناؾ مواضيع ذات صلة ومن بينها ما يلي: 

، والذي "الدوِف للدكتور عبد الوىاب دمحم اؼبوسوياألزمة اآلسيوية إشكالية النظاـ "كتاب  -

تناوؿ فيو ؾبموعة من األفكار أنبها مقومات قباح التجربة اآلسيوية وعن ما حققتو النمور 

 اآلسيوية على اؼبستوى االقتصادي وعن الدروس اؼبستفادة من األزمة اآلسيوية.

ة لعمر ؿبي الدين"، والذي تناوؿ كتاب "األزمة اآلسيوية اعبذور واآلليات والدروس اؼبستفاد -

 فيو أسباب األزمة واالختالالت اؽبيكلية والعوامل اليت أدت إُف األزمة. 

 طرح اإلشكالية:

اآلليات اليت  وإبرازكباوؿ يف ىذا البحث دراسة أتثَت االستقرار السياسي على التنمية االقتصادية  

، وذلك يف ربقيق االستقرار السياسي الذي يؤدي انتهجتها دوؿ النمور اآلسيوية خاصة كوراي اعبنوبية

 إُف ربقيق مستوى عاِف من النمو االقتصادي.

 وىذا ما يقودان إُف طرح اإلشكالية التالية: 

إُف أي مدى أثرت حالة االستقرار السياسي على معدالت النمو االقتصادي يف دوؿ النمور اآلسيوية 

 خاصة يف كوراي اعبنوبية؟ 
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 ولإلجابة على التساؤؿ الرئيسي مت طرح األسئلة الفرعية التالية : 

 ما ىو مفهـو االستقرار السياسي والنظاـ السياسي؟  -

 ما ىي انعكاسات األزمة اؼبالية على اؼبستوى السياسي واالقتصادي؟      -

 أثر االستقرار السياسي على اقتصاد النمور اآلسيوية؟ دور و ما ىو  -

 الفرضيات: 

، وعمليتو تعتمد على فاعلية ىو أحد الركائز يف التقدـ االقتصادي للدوؿقرار السياسي االست -

 النظاـ السياسي واالقتصادي.

 انعكاسات األزمة على االقتصاد والتدين يف الدخل والناتج القومي وكذلك  نصيب الفرد. -

العامل اؼبهم الذي يعترب أثر االستقرار السياسي على اقتصاد النمور اآلسيوية يف كونو يبثل  -

 وبرؾ عجلة التنمية االقتصادية ؽبذه الدوؿ.

 مناىج البحث: 

من خالؿ دراستنا اتبعنا ىذا اؼبنهج ألننا تطرقنا لألزمات اليت عرفها النظاـ منهج التارىبي:   -

 الرأظباِف وـبتلف تطورات األنظمة السياسية.

 وية. منهج وصفي ربليلي: قمنا بتحليل أوضاع دوؿ النمور اآلسي -

 وصف ربليل معوقات التنمية االقتصادية يف دوؿ النمور اآلسيوية عامة وكوراي اعبنوبية خاصة. -
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اتبعنا ىذا اؼبنهج من أجل صبع البياانت العلمية اؼبتعلقة بدوؿ النمور  منهج دراسة اغبالة: -

الدوؿ اليت  اآلسيوية والتعمق فيها وقمنا ابختيار كوراي اعبنوبية كنموذجا عن تلك التجربة ؽبذه

 تعد أكثر الدوؿ اؼبستقرة سياسيا، وأيضا ذات تقدـ تكنولوجي ىائل.

 حدود الدراسي: 

 اغبد الزمٍت: غَت ؿبدد.

 اؼبكاين: الدوؿ اآلسيوية.

 اؼبوضوعي: النظاـ السياسي واالقتصادي.

 تقسيم الدراسة: 

 تناولنا الدراسة من خالؿ ثالثة فصوؿ إضافة  إُف مقدمة وخاسبة، كل فصل قسمنا كما يلي:  

الفصل األوؿ: االستقرار السياسي مقاربة مفاىيمية ونظرية وقسمناه إُف ثالثة مباحث حيث تطرقنا 

دداتو يف اؼببحث األوؿ إُف ماىية االستقرار السياسي من اؼبفهـو ومؤشرات االستقرار السياسي وؿب

وكذا إُف العوامل الداخلية واػبارجية اؼبؤثرة فيو. أما اؼببحث الثاين فذكران فيو الوظائف واألنواع  

 لألنظمة السياسية أما اؼببحث الثالث ففيو النظرايت اؼبفسرة ؼبصادر عدـ االستقرار السياسي.

ة وخارجية وأتثَتىا على الفصل الثاين: ربت عنواف موقع البيئة االقتصادية يف ظل متغَتات داخلي

االستقرار السياسي، حيث ذكران فيو األزمات اؼبالية أسباهبا وأنواعها و ـبتلف األزمات اليت عرفها 



 
 

 ز
 

. ويف اؼببحث الثاين تطرقنا إُف 2008النظاـ الرأظباِف ابإلضافة إُف تداعيات األزمة اؼبالية يف سنة 

، وكذلك االستعمار ودوره يف تفتيت اؼبنظومة الفاعل اػبارجي وأتثَته على الالستقرار السياسي

السياسية للمستعمرات وتداعيات التحوالت السياسية على االستقرار السياسي. أما اؼببحث الثالث 

فتحدثنا فيو عن العالقة التفاعلية بُت االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية، من خالؿ ذكر دور 

وية االقتصادية، وأتثَت االهنيار االقتصادي على الوضع السياسي االستقرار السياسي يف اؽبندسة التنم

 للدولة، وصوال اُف العالقة بُت التنمية االقتصادية واالستمرارية السياسية للنظاـ.

الفصل الثالث: االستقرار السياسي وأتثَته على اقتصاد دوؿ النمور اآلسيوية، يف اؼببحث األوؿ  

من مفهـو واطار جغرايف لدوؿ النمور. أما  اآلسيوية النمور لدوؿ تصاديةاالق و السياسية البنيةذكران 

اؼببحث الثاين حاولنا ذكر البنية السياسية لدوؿ النمور اآلسيوية ومعرفة طبيعة النظاـ السياسي يف 

ىاتو الدوؿ واؼبؤشرات اػباصة هبذا النمو االقتصادي. ويف اؼببحث الثالث أخذان كوراي اعبنوبية  

يف االستقرار السياسي والنهضة االقتصادية من خالؿ ذكر التطورات السياسية اؼبعاصرة ؽبا كنموذج 

و االستثمار األجنيب فيها ابإلضافة إُف األداء االقتصادي الكلي لكوراي اعبنوبية ويف األخَت قمنا 

 بعمل دراسة تقييمية لكوراي اعبنوبية . 

 صعوابت الدراسة:

الصعوابت، لكن أىم أعاؽ اقباز ىذا البحث ىو قلة اؼبراجع اليت ال ىبلو أي حبث من  -

 تناولت موضوع أتثَت االستقرار السياسي على اقتصاد النمور اآلسيوية.



 
 

 ح
 

 ندرة اؼبراجع حوؿ اغبالة اؼبدروسة. -

 الكلمات ادلفتاحية: 

 الدوؿ اآلسيوية، االستقرار السياسي، النظاـ االقتصادي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ط
 

 دتهيد: 

م تلك همدخل لف األساسية ألي البحث أو دراسة فهيالدعامة ي والنظري ميعد اإلطار اؼبفاىي  

 .اؼبختلفةالظواىر الدراسة 

من بُت اؼبشكالت اؼبنهجية اليت تواجو العلـو االجتماعية عامة والعلـو السياسية خاصة ىي صعوبة 

استحوذ موضوع حيث ياسي، إهباد تعريف شامل ألي مصطلح وىذا ينطبق على االستقرار الس

االستقرار السياسي على اىتماـ العديد من اؼبفكرين السياسيُت منذ البداية اغبقيقية للفكر السياسي 

بدأت يف أعقاب اغبرب العاؼبية  .يف اليوانف القديبة، واستمرار ىذا االىتماـ حىت العصر اغبديث

الثانية مرحلة الدراسة العلمية واؼبنظمة لظاىرة االستقرار السياسي اليت تعتمد على وضع تعريفات 

إجرائية ؼبفهـو االستقرار السياسي، حيث انو ال يوجد تعريف منهجي إجرائي مبوذجي لالستقرار 

 .و على تعاريف مركبةيبكن االعتماد على تعاريف عامة وبسيطة أ ، والسياسي

ارتبط ىذا اؼبفهـو  ابألنظمة السياسية  خاصة عالقة بُت االستقرار السياسي وطبيعة النظاـ      

السائد يف تلك الدولة، سوؼ كباوؿ من خالؿ ىذا الفصل تناوؿ النقاط األساسية واؼبتمثلة يف ماىية 

إُف اؼبقارابت النظرية لدراسة االستقرار االستقرار السياسي، وكذلك مفهـو األنظمة السياسية إضافة  

 السياسي. 
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 ادلبحث األول: ماىية االستقرار السياسي 

 ادلطلب األول: مفهوم االستقرار السياسي:

 مفهوم االستقرار السياسي: -1

بُت الباحثُت والدارسُت للعلـو السياسية والعالقات الدولية ال يوجد ىبتلف مفهـو االستقرار السياسي 

 .من ىذه الظاىرة لكونو مفهـو نسيب ؾبتمع سياسي ىبلو

 ومن تعريفات االستقرار السياسي:

االستقرار يبثل يف قدرة النظاـ السياسي على التعامل بنجاح مع "الدين العثماين:  تعريف سعد -

خل اجملتمع بشكل يستطيع من خاللو أف ادإدارة الصراعات القائمة درتو على اليت تواجهو وق األزمات

األدىن من توقعات  دوبافظ عليها يف دائرة سبكنو من القياـ دبا يلزمو من تغيَتات لالستجابة للح

كبَتة   و يبلك خربةوحاجات اؼبواطنُت فكل ما كاف النظاـ قريب جدا من صبيع الفئات داخل اجملتمع 

بُت النظاـ السياسي واجملتمع وبُت أفراد اجملتمع كل ما ظبح سواًء مع األحداث  التعامل السلسيف 

 1".ذلك بقدرة النظاـ على البقاء وقدرتو على سبكُت األمن االجتماعي داخل الدولة

بدرجة ربوؿ داخل اجملتمع على تعبئة اؼبوارد الكافية الستيعاب الصراعات يف  " ىو قدرة النظاـ -

 2."ف الوقوع العنف فيو و قدرتو على التعامل مع األزمات اليت تواجهو بنجاح دو 

 

                                                           

كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة ورقلة،   -ماسًت -مزابية خالد، الطائفية السياسية وأثرىا على االستقرار السياسي) دراسة حالة لبناف( -1
 .09، ص2012،2013

، أثر االستقرار السياسي يف ماليزاي وتنميتها، ؾبلة اإلسالـ يف آسيا، ؾبلد  -2  .43، ص2013، 02العدد  10عبد اغبميد دمحم علي زرـو
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ساسي يف النظاـ السياسي أو حدوث والتعريف اآلخر " غياب أو انعداـ التغيَت اعبذري أو األ -

 1".مقبولةمعينة التغيَت يف حدود 

 اجتاىات دراسة ظاىرة االستقرار السياسي:  -2

 ادلدرسة السلوكية: -أ

 يقسم ىذا االذباه االستقرار السياسي إُف نوعُت:

يرى أنصار ىذه اؼبدرسة اف االستقرار السياسي يعٍت غياب العنف السياسي والعنف السياسي وفق 

ن هبا اعبماعة أما االذباه اليت يؤم ت واؼبعتقداتويشَت إُف التوجها normativeاالذباه اؼبعياري 

 يشَت إُف اؼبعتقدات اليت يؤمن هبا اعبماعة.اؼبنفعي، فاف مفهـو العنف السياسي 

السياسي حيث يعرفونو: " أبنو لعنف لفإف أنصار ىذه اؼبدرسة السلوكية أعطوا لنا تعريف إجرائيا  -

واغبرب نقالابت االؾبموعة األحداث والسلوكيات اليت يبكن مالحظتها واليت تشمل آجاؿ الشعب و 

ؽبذه اؼبدرسة عدة انتقادات حبيث أهنا اعتمدت يف تعريف استقرار السياسي األىلية، لكن قد وجهت 

ىو السلوؾ السياسي وهتمل و اىرية على عدـ وجود عنف سياسي كأهنا تركز على أحد اعبوانب الظ

لمؤسسات السياسية داخل صفوؼ النخبة واليت قد ال تعرب على نفسها لية نبفاأل ،اعبوانب األخرى

ولذلك يبكن القوؿ أف اؼبدرسة السلوكية  ،ال ربظى ابىتماـ ىذه اؼبدرسة واضحة يف مظاىر سلوكية

2لح وحدىا لتفسَت الظاىر.فهي ال تصاالستقرارية ولذلك  ةتقيس أحد أبعاد الظاىر 

                                                           

1 - ،  .43رجع سبق ذكره، ص م عبد اغبميد دمحم علي زرـو
، ليسانس كلية اغبقوؽ والعلـو 2009 -1999اعبزائر،  ، مالكي رتيبة، أتثَت التحوؿ الديبقراطي على االستقرار السياسي يفيوبأعمَتة دمحم  -2  

.52، ص 2013 -2012السياسية جامعة ورقلة،    
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 غياب العنف السياسي يؤدي إُف عدـ االستقرار السياسي. - 

 مية لالستقرار السياسي:مفهوم ادلدرسة النظ -ب

مية يف تفسَتىا لالستقرار السياسي إُف قدرة النظاـ السياسي على احملافظة على تشَت اؼبدرسة النظ

حيث انطلق من فكرة  "دافيد انستوف" ية اليت صاغهاالنظرية النسقند فيذلك يف توتس ه ووجودهءبقا

النظاـ السياسي ىو نظاـ األفعاؿ اؼبتبادلة يسعى للبحث عن التوازف واالستقرار عن طريق النمو 

ؤسسات واؽبياكل يف اجملتمع  اؼبستمر فاالستقرار السياسي حسب ىذه اؼبدرسة يشَت إُف موضوعية اؼب

اإلنتاج عن تقلبات السلطة وفصل ىذه اؼبؤسسات عن اللعبة و مؤسسة اػبدمة  ا يعٌت حيادكم

ذاتية ذبعل من ىذه اؼبؤسسات األدوات  قفؽبا لكسب موااسية يف الداخل واػبارج وعدـ استغالالسي

 يؤدي إُف عدـ االستقرار السياسي حيث تكوف غَت اؼبستقلة ومن ىنا فغياب ىذه اؼبتطلبات

اإلنتاج ابلوزراء داخل واؽبياكل اؼبوالية ألحد القيادات السياسية وارتباط مؤسسات اػبدمة و  اؼبؤسسات

السلطة حيث تعرب ىذه اؼبؤسسات يف ظاىرىا أىداؼ عامة و يف ابطنها أىداؼ خاصة تشتمل على 

داخل السليب من مؤسسات اإلنتاج مصاٌف خاصة متعلقة دبجموعة من الوزراء فبا يشَت إُف الت

 1سبثل ىذه الظواىر أحد أبرز التحدايت اليت تواجو االستقرار السياسي.ومكوانت السلطة و 

 تنطلق ىذه اؼبدرسة من منهج التحليل النظمي.و 

 

 

                                                           
، اؼبوسوعة اعبزائرية للدراسات السياسية واإلسًتاتيجية، اؼبركز 2016 -2009ىدير نبيل دمحم مربوؾ، القيادة واالستقرار السياسي يف ماليزاي،  -1

 .18الديبقراطي العريب، ص
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 ادلدرسة البنائية الوظيفية:  -ج

ترتكز ىذه اؼبدرسة على البنية اغبكومية و على قدرة اؼبؤسسات السياسية على التكيف مع    

ستقرار مفهـو اال "اؼبوند"قد تناوؿ الستجابة ؼبا تفرضو ىذه البيئة و لبيئة احمليطية و ااؼبتغَتات يف ا

يًتع إُف على اؼبسلك الوظيفي حيث أف ىذا اؼبسلك يرى مبوذجو يف كائن حي  السياسي بناءً 

 وتوازننبغي تصحيحها و أف التكيف الكائن و أف اػبلل يعد حالة طارئة يالتكيف والتوازف واالستقرار و 

 كذلك النظاـ السياسي.واستقراره عالمات على حيويتو و 

عرفو على فهـو مناسب لالستقرار السياسي، فنؿباولة إعطاء مارس الثالثة و و يبكن اعبمع بُت اؼبد   

الكفاءة يف اؼبنضبط واليت تتسم بتضاؤؿ العنف السياسي وتزايد الشرعية و أنو عملية التغَت التدرهبي 

 عالت يف اجملتمع.اعلى التكيف مع حركة التفىنا ركزت على البنية اغبكومية و  و 1قدرات النظاـ.

و ابلتاِف فإف االستقرار السياسي ىو قدرة اغبكومة على البقاء يف اغبكم ؼبدة ؿبددة ؽبا، و أيضا  

مع ما وبدث يف البيئة الداخلية اليت ذبعلو يتكيف  ،هبب على النظاـ السياسي أف يتميز ابؼبرونة

 ارجية ال يتضمن توفر نظاـ سياسي قادر على تلبية متطلبات اعبماىَت دوف عنف سياسي.اػبو 

 االستقرار السياسي ىو:   

 حالة من التوازف و االنسجاـ. -

 قدرة النظاـ على حفاظ األمن الداخلي و اػبارجي للدولة. -

 نظاـ الالفوضوي. -

                                                           
   .41ص ربت عنواف اغبكم الراشد واالستقرار السياسي ودوره يف التنمية،  مليكة بوضياؼ، مداخلة ،ف فوكةسفيا -1
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 اؼبشاركة السياسية للمواطنُت. -

 :حمدداتواالستقرار السياسي و ين : مؤشرات ادلطلب الثا

هبابية على مبو وتطور االستقرار السياسي مؤشر على قباح النظاـ السياسي، و أيضا لو آاثر إ

 يبكن إصباؽبا كالتاِف:ؤشرات لقياس االستقرار السياسي و اجملتمعات يف الدوؿ ىناؾ عدة ماألفراد و 

االنتقاؿ طبقا ؼبا ىو متعارؼ عليو دستوراي "فإذا سبت عملية منط انتقال السلطة يف الدولة:   -0

فإف ذلك يعد مؤشرا حقيقيا لظاىرة االستقرار أما إذا سبت عملية االنتقاؿ عن طريق االنقالابت 

 1و التدخالت العسكرية فهذا مؤشر على عدـ االستقرار السياسي.

ك إال إذا "يسعى النظاـ السياسي لكسب شرعيتو و ال يتحقق ذل شرعية النظام السياسي:  -2

سعى النظاـ السياسي على أتدية وظائفو و العمل على ربقيق مصاٌف الشعب و صيانة استقالؿ 

يعٍت أهنا من الدعائم  2البالد و ضباية اغبقوؽ، و ىذا ينعكس يف رضا احملكومُت على حكامهم.

ٌف أي أف النظاـ السياسي يكسب شرعيتو من خالؿ ربقيق مصا السياسي  األساسية لالستقرار

 الشعب و أتمُت استقالؿ البالد.

أي أف بقاء القادة على رأس النظاـ السياسي لفًتة  السياسية: القيادات ناصبالثبات يف م  -3

 3طويلة مؤشر لالستقرار السياسي مع اقًتاف ىذا البقاء برضا الشعب عن حاكميو.

                                                           
يم سياسي و إداري، كلية اغبقوؽ تنظ ،)ُت، أثر االستقرار السياسي على التنمية السياسية يف اعبزائر، )ماسًت قسم العلـو السياسيةانمصعب ش -1
 .6ورقلة، صالعلـو السياسية، جامعة و 
( ماجستَت كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية 2100 -0999اعبهاز التنفيذي اعبزائري يف ربقيق االستقرار السياسي الداخلي ) بتة الطيب، دور  -2

 .24ص، 3جامعة قسنطينة 
 .31ص  ،رجع سبق ذكرهم ،أثرىا على االستقرار السياسيو ة السياسية يطائفال، مزابية خالد -3
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مدة اغبكم ؼبدى اغبياة ال يتعدى اؼبدة القانونية اؼبعًتؼ  ال يستمرلكي ينجح ىذا اؼبؤشر هبب أف 

 هبا دستوراي.

ل األنظمة على اختالؼ كل للشعب أو األفراد يف  "إف الربؼباف ىو اؼبمثاالستقرار الربدلاين:  -4

أمباطها )رائسي، برؼباين، ـبتلط( و ال هبوز للسلطة التنفيذية أو رئيس الدولة حل الربؼباف، على 

 1األفراد وفق عملية االنتخاب".شرعية الربؼباف أتخذ من الشعب و  اعتبار أف

  التمردات:صالية و احلركات االنفالعنف و اختفاء احلروب األىلية و غياب  -5

"يعترب العنف أحد اؼبظاىر الرئيسية لعدـ االستقرار السياسي و يبكن تعريف العنف السياسي أبنو 

ضرر واألذى ابآلخرين، وذلك لتحقيق أىداؼ سياسية أو االستخداـ الفعلي للقوة اؼبادية إلغباؽ ال

 2أىداؼ اقتصادية و اجتماعية ؽبا دالالت سياسية".

"و العنف السياسي اؼبقصود ىنا يكوف رظبيا أو غَت رظبي أما الرظبي فهو اؼبوجو من النظاـ ضد 

اؼبوجو من اؼبواطنُت أو اؼبواطنُت أو ضد تنظيمات أو صباعات أو عناصر معينة، أما الغَت رظبي فهو 

 3اعبماعات ضد النظاـ وبعض رموزه".

                                                           
اؼبوقع االلكًتوين مؤسسة داـ برس اإلعالمية ، االستقرار السياسي ومعايَته، الدكتور شاىر شاىر -1

www.dampress.net/mobile/?page=show_det&cattegory_id=48&id=73497    ، آخر اطالع
25/12/2108. 

) دراسة حالة بلجيكػػا ( ماسًت ، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية ، دور مبدأ التداوؿ على السلطة يف ربقيق االستقرار السياسي، ضبيدة دقاشي،  -2
 .25ص،  2106 -2105جامعة بسكرة، 

 .45ص ، مرجع سبق ذكرهبتة الطيب،  -3

http://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&cattegory_id=48&id=73497
http://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&cattegory_id=48&id=73497
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اؼبشاركة السياسية يقصد هبا األنشطة اليت عن  "اطية و تدعيم ادلشاركة السياسية:الدميقر   -6

طريقها يساىم أعضاء اجملتمع يف اختيار اغبكاـ ويف تكوين السياسة العمومية بشكل مباشر وغَت 

 1مباشر.

تعد اؼبشاركة السياسية أساس الديبقراطية من خالؿ اتساع االقًتاع الشامل و امتداده بدرجات  

أيضا من خالؿ اؼبؤسسات الشرعية اليت تسَت ولة إُف أخرى لكل أعضاء اجملتمع، و متفاوتة من د

 2وتشجع اللقاءات والتجمعات السياسية".

 الوحدة الوطنية و اختفاء الوالءات التحتية األولية:  -7

إف اجملتمعات اليت ال تعرؼ ظاىرة التعدد سواء على اؼبستوى العرقي أو الديٍت، و اللغوي 

 غالبا ما تكوف أقرب إُف االستقرار السياسي من تلك اليت تعرؼ ابلتعددية.

يف اسًتاتيجيات النخب اغباكمة يف "و لكن اؼبشكلة يف واقع اغباؿ ليست يف التعددية و إمبا 

منطق  التعددية و ىنا مبيز بُت نوعُت ـبتلفُت أحدنبا يتعامل مع األقلية يفالتعامل مع 

 3الواجبات".ية من منطق اؼبساواة يف اغبقوؽ و ابلقوة و الثاين يتعامل مع األقل االستيعاب

 ذماح السياسات االقتصادية للنظام:   -8

يق االستقرار السياسي فتحقيق النمو االقتصادي اؼبلموس يساىم لالقتصاد دور مهم يف ربق

يف اغبد من الفقر و البطالة و التضخم ومن شأف ذلك دوف شك اؼبسانبة الفعالة يف ربقيق 

                                                           
، آخر  alsahafasd.com/10089100، االستقرار السياسي مفهومو وذبلياتو، موقع الصحافة، اؼبوقع االلكًتوين هباء الدين مكاوي - 1

 . 25/02/2018االطالع 
.37بتة الطيب، مرجع سبق ذكره، ص  - 2  
. 55نفس اؼبرجع، ص  - 3  
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الفراغ لوطٍت و ارتفاع معدالت البطالة و االستقرار السياسي حيث أف تدين و تراجع االقتصاد ا

من مث حصوؿ االستياء رداي إُف زايدة معدالت اعبريبة و لدى شروبة اجتماعية كبَتة يؤدي ط

العاـ الذي يهدد االستقرار االجتماعي فبا ينعكس سلبا على الوضع فيسبب حالة عدـ 

 1االستقرار.

 حمددات االستقرار السياسي: 

ـبتلفة، لعوامل اليت تؤدي إليها متعددة و إف ظاىرة االستقرار السياسي ىي ظاىرة معقدة لكوف ا    

إال انو يف فًتات معينة قد تظهر أنبية لواحد من العوامل على غَته، و يبكن لنا إصباؿ العوامل اؼبؤدية 

 إُف ظاىرة االستقرار السياسي كالتاِف: 

"إف ظاىرة التعددية اجملتمعية ىي ظاىرة عاؼبية لكن الفارؽ بُت الدوؿ يف التكامل القومي:  -1

حت يف ب اغباكمة يف التعامل مع ىذه الظاىرة، فبعض الدوؿ قبىذا العدد ىو اسًتاذبيات النخ

البعض اآلخر فشل يف ت ىذه التعددية إُف عنصر إثراء وقوة، و حولتبٍت اسًتاتيجيات صحيحة و 

 2ذلك و حصد مزيدا من عوامل عدـ االستقرار السياسي كحاؿ أغلب الدوؿ العربية".

                                                           
 .56ص مرجع سبق ذكره،بتة الطيب،  -1
-2102جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  -ليسانس -التنمية احمللية يف اعبزائر، االستقرار السياسي و اف، إشكالية بن بوكر رضو  ،ىشاـ  يجوىر  -2

 .021ص،  2103
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الدولة ن أف تعصف أبمنها و استقرارىا، و العرقية اليت يبك" سرعاف ما تظهر يف ىذه الدوؿ الصراعات 

اليت تتصف بصفة الدولة القومية يسودىا االستقرار السياسي و تظللها الوحدة الوطنية فهي دولة 

 1التكامل والوحدة اليت يتعُت على الشعوب إقامتها ذبنبا للصراعات العرقية".

 الدميقراطية:  -2

وجود ذلك ألف التداوؿ السلمي للسلطة و االستقرار السياسي، إف الديبقراطية من أىم عوامل 

ة التعددية السياسية برؼباف يبثل ـبتلف القوى و األحزاب و الفئات االجتماعية و إقرار صيغ

 2سيادة القانوف يدفع الفرد إُف اؼبشاركة السياسية و اليت تستند عليها الشرعية.واغبزبية و 

 جتانس الثقافة السياسية:  -3

"الثقافة السياسية ىي ببساطة اعبانب السياسي من الثقافة، و هبذا اؼبعٌت فهي سبثل جزءا من 

الثقافة العامة للمجتمع ربمل ذات خصائصها و تؤثر فيها و تتأثر هبا، إنو اعبزء اؼبتعلق ابغبياة 

."  3السياسية و بعالقة اغباكم ابحملكـو

التخلص من ثقافة التهميش اليت طاؼبا مارسها ذوي النفوذ إضافة إُف كوف الثقافة غَت مالئمة  -

اتسمت ابلسلبية، و االجتهاد و العزوؼ يف اؼبشاركة االهبابية و قد عملت النظم اغباكمة 

عرب الدعاايت اإلعالمية السلبية اؼبكثفة  فيهوتسدبعٌت تعميم ثقافة استطاعة الوعي اعبماعي و 

طي على عملية التنشئة السياسية وتراكم و اليت أتت شبارىا اؼبرة يف ظل علبة الطابع التسل
                                                           

 .8ص مرجع سبق ذكره،  مصعب شنُت، أثر االستقرار السياسي على التنمية السياسية يف اعبزائر، -1
لحوار اؼبتمدف، اؼبوقع االلكًتوين    رئيسي لرائد انيف حاج سليماف، ؿبددات االستقرار السياسي، اؼبوقع ال -2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188750    26/12/2108،  آخر اطالع. 
 .009ص ،ؾبهولة معة قسنطينة، سليم بوسطيعة، الثقافة السياسية و دور اإلعالـ يف تنميتها، قسم علم االجتماع، جا -3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188750
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188750


 الفصل األوؿ                             االستقرار السياسي: مقاربة مفاىيمية ونظرية 

19 
 

تدين اؼبستوايت تقاليد وخربات التسلط السياسي وشخصياتو اغبكم أو الفرد ومركزية السلطة و 

االهبايب لدى  التعليمية يف الغالب و ارتفاع نسبة  األمية الذي يعٍت البفاض مستوى الوعي

على مبادرات اإلصالح السياسي ء دور الوسائل اإلعالمية مربرة و ىنا جاات اؼبتعلمة و الفئ

من خالؿ الًتويج لقيم  اغبقيقي انطالؽ من دفاعها على ضرورة اغبفاظ على االستقرار

 1اؼبساواة.الديبقراطية كاغبرية والعدالة و مطالب  تعد من ضمنهم وأىداؼ و 

 الفعالية السياسية:  -4

ديفيد "( وبسب ـبرجاتوسياسي الذي يتمكن من تغيَت سياستو و قراراتو )إف النظاـ ال

إزاء التغَتات االقتصادية و االجتماعية اغباصل يف البيئة الداخلية ىو النظاـ الذي  "استوف

يستطيع ربقيق شرعيتو و يضمن االستقرار السياسي، أما إذا كانت مؤسسات النظاـ غَت 

إُف عدـ االستقرار مدعاة يكوف سقادرة على االستجابة للتغَتات يف البيئة الداخلية فإف ذلك 

 2السياسي.

 فاوت االقتصادي و االجتماعي: الت -5

اعات يؤدي إُف اغبرماف النسيب، إف تزايد حدة الفوارؽ االقتصادية و االجتماعية بُت اعبم

على مستوى الفرد، و الغضب  االضطهادالذي بدوره يؤدي إُف الشعور ابإلحباط و و 

ضد  اعبماعات إُف العنفاعبماعي فبا يدفع العاـ على اؼبستوى و السخط االجتماعي 

النظاـ و قياداتو األمر الذي يؤدي إُف عدـ االستقرار السياسي و استمرار التفاوت 
                                                           

 .21ص مرجع سبق ذكره، ،2119 - 0999مالكي رتيبة، أتثَت التحوؿ الديبقراطي على االستقرار السياسي يف اعبزائر، ،عمَتة دمحم أيوب -1
  .سبق ذكرهرائد انيف حاج سليماف، مرجع  -2



 الفصل األوؿ                             االستقرار السياسي: مقاربة مفاىيمية ونظرية 

20 
 

االقتصادي و االجتماعي يؤدي إُف تفجَت التناقضات و االنقسامات القائمة فبا يقود إُف 

اضطراابت عنيفة يف أشكاؿ : حركات انفصالية، حروب أىلية و غَتىا كما حدث يف لبناف 

 0975.1-0958عاـ 

 الداخلية و اخلارجية بكل أنواعها:  االستقرار السياسي: يفالعوامل ادلؤثر ادلطلب الثالث : 

االستجابة ؼبطالب اؼبواطنُت  م العمل السياسي للقياـ بوظائفو و يعترب االستقرار السياسي قدرة للتنظي   

 فهو غاية تسعى أي دولة لتحقيقها.

 تصنف العوامل اؼبؤثرة على االستقرار السياسي إُف عوامل داخلية و خارجية و ىي كاآليت:   

و ىي اليت تنبع من البيئة الداخلية للنظاـ السياسي أي ىي اليت تقع داخل إقليم  العوامل الداخلية:

، البشرية، اجملتمعية، الدولة ابلتكوين الذايت و البنيوي ؽبا، و تضم ىذه العوامل كل من البيئة اعبغرافية

 السياسية، و االقتصادية.

 و يبكن تصنيفها كاآليت: 

 العوامل السياسية: - أ

لصراع الشخصي على السلطة و ىذا انتج عن االفتقار إُف "ضعف اؼبؤسسات السياسية وا -

قاعدة مؤسساتية قوية، و إُف وجود سكاف فاعلُت سياسيا، و ىنا تربز أنبية البناء الدستوري 

                                                           
 .03صمرجع سبق ذكره، بن بوكر رضواف، إشكالية االستقرار السياسي و التنمية احمللية يف اعبزائر،  ،ىشاـ  يجوىر  -1
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سسات الدستورية من أجل ربقيق االستقرار و كبح النزاعات التسلطية و اكتساب و اؼبؤ 

 1اؼبؤسسات السياسية الثبات و االستمرارية.

األحزاب السياسية: إف وجود األحزاب السياسية يرتبط بصورة عكسية مع العنف و عدـ  -

أساس اثٍت  االستقرار السياسي فوجود األحزاب السياسية خاصة يف حالة عدـ قيامها على

يساعد على دمج ىذه اعبماعات يف اجملتمع، ويساعدىا يف إيصاؿ مطالبها للنظاـ دوف 

اللجوء إُف العنف، كما ستساعد ىذه األحزاب على زايدة اؼبشاركة السياسية و انتقاء أسباب 

 2شعور بعض اعبماعات اإلثنية يف اجملتمع ابالغًتاب السياسي و الظلم و التهميش.

ار سياسية متعددة مثلما لو ض"إف للفساد م  :سياسي يؤدي إُف عدـ االستقرار السياسيالفساد ال 

آاثر سلبية على اعبانب االقتصادي و على اعبانب االجتماعي، فهو يؤدي إُف البفاض مستوى 

األداء اغبكومي فإنو ىبلق أجواء تسودىا عدـ العدالة و يشيع عنها الظلم و ىو يؤدي يف الوقت ذاتو 

تفويض الشرعية السياسية للدولة، و يعرب عن وجود مشكالت عميقة يف معامالت األفراد مع إُف 

 3الدولة، فتفقد الدولة شرعيتها و تتجو كبو اإلهنيار".

                                                           
 قاصدي جامعة ،2106 جواف ،05 العدد والقانوف، السياسة دفاترؾبلة  والغاايت، فهـواؼب يف قراءة السياسي، االستقرار بوعافية، صاٌف دمحم -1

 .324ص ورقلة، مرابح
، آخر  www.middle –est.online.com موقع ميدؿ ايست، اؼبوقع االلكًتوين  لديبقراطية،وفشل ا السياسية األحزابسهاـ فوزي،  -2

 . 12.13.2108اطالع 
اغبقوؽ  العلـو س و ع د، كلية بقدي كريبة، الفساد السياسي و أثره على االستقرار السياسي يف مشاؿ إفريقيا، دراسة حالة اعبزائر ، ماجستَت يف -3
 . 048، ص2102العلـو السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، و 
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يعترب تدخل اعبيش يف اغبياة السياسية أو تدخلو إلسقاط اغبكومة من العوامل : اؽبزيبة العسكرية    

" تسبب جرح عميق يف الذات الوطنية من جهة و إُف تزعزع يف  اؼبؤدية لعدـ االستقرار السياسي

 1الشرعية اليت يرتكز عليها النظاـ السياسي اغباكم من جهة أخرى.

 قتصادية حيث اؼبؤسسات ال توجد و إف وجدت فشكلية و األزمات اال :االكبطاط اؼبؤسسي   

 

 طغياف عنصر الثبات و اغبرماف النسيب و انعداـ العدالة االجتماعية اليت تقود إُف تركيز مصادر القوة و 

ا قاد إُف ربديد نطاؽ اؼبشاركة السياسية بسط ىيمنتها على النظاـ السياسي دبيف يد أقلية عبأت إُف أ

مزيد االجتماعي و التوتر و  من اإلحباطعلى الطبقة العليا يف اجملتمع إُف جانب خلقها عبو  قصرىاو 

 2من عدـ االستقرار.

  أهنا قد تزعزع االستقرار أكثر من النمو ىانغتوف" صامويل "التعبئة االجتماعية اليت يرى

االقتصادي ألهنا تولد و تعزز اؼبتطلبات أو اؼبطالب بشكل أكرب من اإلشباعات اليت هبلبها 

جتماعية السريعة تلعب دورا يف زايدة توسع اإلنتاج، كما أكدت أبف عمليات التعبئة اال

العنف و عدـ االستقرار و قد أوضح ذلك من خالؿ ربليل طبيعة العالقة بُت التنمية 

االقتصادية و التعبئة االجتماعية، فحسب رأيو إذا كانت ىذه األخَتة أسرع من معدؿ األوُف 

تماعية مقابل قصور يف فإف ذلك  يعٍت وجود زايدة يف اؼبشاركة السياسية و اؼبطالب االج

                                                           

 .325، ص دمحم صاٌف بوعافية، مرجع سبق ذكره -1
-massaiد. عبد العظيم ؿبمود حنفي ، األىراـ اؼبسائي، ظاىرة عدـ االستقرار السياسي و أبعاده، منتدى األىراـ اؼبسائي، اؼبوقع االلكًتوين  -2

ahram.org.eg 2108-13-12، آخر اطالع. 
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التنمية االقتصادية و عجز اؼبؤسسات السياسية يف مواجهة تلك التغَتات فبا ىبلق شعور 

 1ابإلحباط االجتماعي الذي يتولد عنو أعماؿ العنف و عدـ االستقرار.

 العوامل االقتصادية: 

 : دـ االستقرار السياسي و تتمثل يفاألزمات االقتصادية تؤدي إُف ع

 ن الدوؿ.مارتفاع معدالت البطالة: ىي من أبرز اؼبشكالت اليت تعاين  منها العديد   -0

تزايد الركود االقتصادي: "وبدث الركود االقتصادي يف معظم اغباالت بسبب وجود زايدة يف   -2

إنتاجية السلع و اػبدمات بشكل ال يفوؽ الطاقة االستهالكية األمر الذي يؤثر على مؤشر 

 2ها".يها و ابئعييسبب تكدس ىذه السلع و اػبدمات لدى منتج العرض و الطلب و

اتساع نطاؽ الفقر: " يعد اتساع نطاؽ الفقر يف البالد التحدي األكرب أماـ متخذي القرار   -3

 3يف البالد و يرى البعض أف البطالة ىي احملرؾ الرئيسي للفقر".

 ربقيق النمو االقتصادي العامل االقتصادي لو دور مهم يف ربقيق االستقرار السياسي يف -

 يساىم يف القضاء على الفقر و البطالة.

 العوامل الثقافية: 

 و ترتبط ابألقليات كقوى اجتماعية قائمة على أساس ديٍت أو لغوي أو اجتماعي.   

                                                           

 .325دمحم صاٌف بوعافية، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .03.03.2018، آخر اطالع  weziwezi.com اؼبوقع االلكًتوين :،منتدى وزي وزي  ،معلومات عن الركود االقتصاديدمحم ساَف،  -2
 آخر اطالع  .www.addustour.com/article/613658 اؼبوقع االلكًتوينالدستور عماف ،، خالد الزوبيدي ، اتساع نطاؽ الفقر -3

13.13.2108. 

http://www.addustour.com/article/613658.%2003.03.2018
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"عدـ االستقرار حسب رأي بن خلدوف ىو نتيجة لعدـ التجانس الثقايف فاألوطاف التجانس الثقايف: 

األىواء لكن ىذا السياسي نتيجة الختالؼ اآلراء و  اليت تكثر قبائلها و عصبياهتا ال تتمتع ابالستقرار

الرأي حسب وجهة نظر الباحث ال يبكن اعتماده بشكل مطلق و ذلك غبدوث أمثلة يف التاريخ 

الرأي فدولة اؼبدينة اليت ذكرىا أفالطوف ربقق فيها االستقرار السياسي رغم وجود  زبالف ىذا

 1عصبيات عديدة داخلها بسبب الديبقراطية اليت حققت العدالة فيها.

 العوامل اخلارجية:

اؼبتمثل يف التأثَتات البيئة اػبارجية على األنظمة ؽبا أتثَت كبَت على االستقرار السياسي يف اجملتمع و 

 الدولة و ترتبط ابلبيئة اإلقليمية أو الدولية أنبها: 

"وذلك من خالؿ تدخلها اؼبباشر أو الغَت اؼبباشر يف الشؤوف الداخلية للدوؿ الدول الكربى:  -

األخرى، و تغذيتها للصراعات الداخلية فيها، أو ابلعكس ضبايتها للقيادات اغباكمة حبثا عن 

 2ة".تكريس التبعية االقتصادية و السياسي

 شركات متعددة اجلنسيات: 

"يرى بعض الباحثُت يف دراساهتم لعوامل انتشار عدـ االستقرار السياسي يف الدوؿ النامية على أتثَت 

سياسات الدوؿ الكربى، خاصة الوالايت اؼبتحدة ، يف خلق االضطراابت و االنقالابت العسكرية 

و الغربية عموما واالغتياالت السياسية يف الدوؿ النامية اليت تتعرض فيها مصاٌف الشركات األمريكية 
                                                           

، اؼبوقع االلكًتوين     اغبوار اؼبتمدف انيف، مفهـو االستقرار السياسي يف الدولة،عبد القادر عزة ؿبمود  -1
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124635    16/13/2108أخر اطالع. 

الكلي، ؾبلة الواحات للبحوث و الدراسات ،جامعة غرداية، اآلداء االقتصادي بن سانية عبد الرضباف ، أثر عدـ االستقرار السياسي على مؤشرات  -2
 .040، ص  2103، 08العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124635
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124635
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ألخطار التأميم و اؼبصادرة، بل إف ىذه الشركات عادة ما تتورط يف اغبياة السياسية يف الدوؿ النامية. 

و تقدـ إُف حكومتها األجنبية معلومات و تقارير ضخمة عن األوضاع الداخلية، و تسهل ألجهزة 

ن استمالتها ابؼبغرايت اؼبختلفة، مث ـبابراهتا االتصاؿ ابلعناصر اؼبؤثرة خاصة يف اعبيش و اليت يبك

دعم حكومتها على خلق فوضى اقتصادية و سياسية ليتحرؾ العسكريوف بتعمل ىذه الشركات و 

 1." يف ظلها لإلطاحة ابلنظاـ القائم الذي ربدى مصاٌف ىذه الشركات"أجوروف"اؼب

تعمل بعض الدوؿ على سبكُت األقليات  سبب يف عدـ االستقرار السياسي،"مثالتالعوامل اػبارجية ت  

يف دولة أخرى على هتديد االستقرار السياسي فيها، من خالؿ إحدى أشكاؿ العنف فتتناغم 

 2التدخالت اػبارجية مع التناقضات الداخلية سيحدث عنفا يؤدي بدوره إُف عدـ استقرار سياسي".

  

                                                           

 .044، ص ؾبهولة جالؿ عوض، ظاىرة عدـ االستقرار السياسي و أبعاده االقتصادية يف الدوؿ النامية، -1
القات حساف بن نوي، أتثَت األقليات على استقرار األنظمة السياسية يف الشرؽ األوسط، دراسة اغبالة لبناف، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف الع -2

 . 34.ص2101قوؽ و العلـو السياسية، جامعة بسكرة، الدولية ، كلية اغب
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 ادلبحث الثاين : األنظمة السياسية: الوظائف و األنواع

 ادلطلب األول : مفهوم األنظمة السياسية:

اؼبتعلقة األمباط اؼبتدخلة واؼبتشابكة و  ؾبموعة " االنظمة السياسية أبهنا:ابراىيم درويش" عّرؼ -

منازعات اجملتمع الناذبة من خالؿ ، واليت تًتجم أىداؼ و خالفات و بعمالت صنع القرار

سية فحوؽبا إُف سلطات مقبولة من اعبسم العقائدي الذي أضفى الشرعية على القوة السيا

ؾبموعة  اأبهن "ثروت بدوي" كذا عرّفهاالسياسية، و اعبامعات السياسية سبثلت يف اؼبؤسسات 

سة السلطة القواعد و األجهزة اؼبتناسقة اؼبًتابطة فيما بينها تبُت نظاـ اغبكم و وسائل فبار 

 1ضماانتو قبلها.وأىدافها و طبيعتها ومركز الفرد منها و 

النظاـ السياسي ؾبموعة عناصر مهمتها اإلبقاء على اجملتمع من حيث ىو كياف حي قائم بذاتو    

ـ االقتصادي و النظاـ القانوين تديره سلطة سياسية، و ىو واحد من أنظمة اجملتمع األخرى كالنظا

 2النظاـ الثقايف.و 

 و العناصر اليت يتألف منها النظاـ السياسي ىي:   

 الوعي السياسي. -السياسية و القواعد السياسية و العالقات السياسيةالتنظيمات  -

"و يؤثر كل عنصر من ىذه العناصر يف اآلخر و يعتمد عليو و تفاعل ىذه العناصر ىو الذي  -

هبعل منها نظاما ال ؾبرد عدد من األشياء اليت ذبمعها اؼبصادفة، و ال تصل بعضها ببعض أية 

                                                           

، 0، دراسة ربليلية، بَتوت، ط2116 -0994وائل عبد اغبميد اؼببحوح، اؼبعارضة يف الفكر السياسي ) حركة اؼبقاومة اإلسالمية ضباس (  -1
 .42مركز الزيتونة للدراسات و االستشارات، ص ،0433 -2102

 .5، ص1991، األنظمة السياسية، بغداد، مطبعة دار اغبكمة العايب العاينعلي صاٌف جواد الكاظم،  -2
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كل عنصر من ىذه العناصر نظاما فرعيا من النظاـ   عالئق، ويف الوقت نفسو يؤلف

 1السياسي.

بيئة والتفاعل مع ال وبقق االستقرارفبا البقاء يف السلطة لفًتة طويلة السياسي ىو ىدؼ النظاـ  -

ربقيق  ابلتاِفبتحقيق مطالب اجملتمع، فبا يؤدي إُف بقاءه ؼبدة طويلة، و احمليطة بو وذلك 

 االستقرار السياسي.

اخلة ىو مفهـو يعرب عن كافة التفاعالت السياسية و األمباط و العالقات اؼبتد :السياسيالنظاـ 

اؼبتشابكة اؼبتعلقة ابلظاىرة السياسية يف اجملتمع سواء ارتبطت ىذه التفاعالت أببنية رظبية أو سبت و 

 2خارجها.

 ربديد أبرز اؼبقومات األساسية ؽبذا اؼبفهـو ما يلي:  

ها الرظبي ) اؼبرتبط ابؼبنصب( و الغَت رظبي )النفوذ و التأثَت اعتمادا يهوجالسلطة السياسية ب -

 على ركائز أخرى(.

 وحدات يتكوف منها النظاـ، بصرؼ النظر عن ماىيتها: أبنية رظبية و أخرى غَت رظبية. -

 بيئة يتحرؾ يف إطارىا النظاـ السياسي. -

 النظاـ، فقد يصل التفاعل بُت  عالقة تفاعل و أتثر بُت النظاـ و بيئتو و كذلك بُت وحدات -

 

                                                           

 .15مرجع سبق ذكره، ص صاٌف جواد الكاظم و آخروف،  -1
 .4ص د.أمينة أضبد دمحم ساَف، دور اعبيش يف النظاـ السياسي االسرائيلي، الناشر اؼبكتب العريب للمعارؼ، -2
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األخَتة إُف حد االعتماد اؼبتبادؿ دبعٌت أف أفعاؿ وحدة أو عنصر ما تؤثر يف العناصر األخرى 

 1أو أف التغَت يف أي منها يؤثر يف الوحدات األخرى.

 وظائف النظام السياسي:ادلطلب الثاين : 

ا، و ال إف النظاـ السياسي "يتفاعل مع األنظمة األخرى يف اجملتمع ابلرغم من فبارسة السلطة العلي   

اليت يتحرؾ فيها انفصاؿ النظاـ السياسي عن البيئة االقتصادية االجتماعية تعٍت ىذه السلطة بذاهتا 

 2فهي أساسو و ىي البناء الذي يقـو عليو".ذلك ألنو يف اؼبآؿ األخَتة 

 و استنادا إُف ذلك يبكن ربديد الوظائف كاآليت:   

بتقسيم ىذه الوظائف إُف ؾبموعتُت وظائف على مستوى اؼبدخالت وظائف على  "أؼبوند"قاـ 

 مستوى اؼبخرجات:

 اجملموعة األوىل: وظائف على مستوى ادلدخالت: -

األجياؿ، و تساىم "وىي العملية اليت يتم دبقتضاىا نقل ثقافة اجملتمع عرب  التنشئة السياسية: -أ 

 3اعبيش...اٍف" فيها مؤسسات عديدة: األسرة، اؼبدرسة، دور العيادة، اغبزب، أدوات اإلعالـ،

ت الالزمة ىو عملية اسناد األدوار السياسية إُف األفراد و إكساهبم اػبربا التجنيد السياسي: -ب 

 4الربؼباف، والبَتوقراطية. أدوات ذبنيد اغبزب السياسي والنقاابت و من بُتللقياـ هبذه األدوار و 

                                                           

 .42ذكره، صأمينة أضبد دمحم ساَف، مرجع سبق د.  -1
 .8، ص، مرجع سبق ذكرهصاٌف جواد الكاظم، علي غالب العاين -2
 .61، ص 2004، 1اثمر كامل دمحم اػبزرجي، النظم السياسية اغبديثة والسياسات العامة، عماف، دار ؾبدالوي للنشر والتوزيع، ط -3
 .62ص نفس اؼبرجع، -4
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يقصد ىنا عملية اختيار األشخاص اؼبناسبُت لتوِف اؼبناصب الرظبية و القيادية يف الدولة و ىذه 

 الوظيفة تؤديها على األنظمة دوف استثناء.

و تشَت إُف العملية اليت يربزىا األفراد و اعبماعات مطالبهم لصانع القرار التعبري عن ادلصاحل:  -ج 

سبثل ىذه اػبطوة األوُف يف عملية التحويل السياسي اؼبتعلقة بتحويل اؼبدخالت إُف  السياسي، و

اؼبخرجات و يتم التعبَت عن اؼبصلحة بواسطة أبنية عديدة ـبتلفة و بوسائل متعددة و متنوعة مثل 

 1التظاىرات و البياانت.

ا بوسائل عديدة مثل إعطاء الفرصة للجماعات اؼبختلفة يف التعبَت عن مصاغبها و توصل مطالبه -

 وسائل اإلعالـ، اؼبظاىرات...اٍف.

"يقصد بو ذبميع و بلورة اؼبطالب يف صورة اقًتاحات و تتوُف األحزاب  ادلصاحل: جتسيد - د

السياسية عادة القياـ هبذه الوظيفة و لعل وجود أبنية متخصصة يف ذبميع اؼبصاٌف ىبفف من 

العبء اؼبلقى على عاتق صانعي القرار و يزيد ابلتاِف من قدرة النظاـ السياسي على 

 2االستجابة".

ىي دمات و يئة إُف صانعي القرار و ىي القدرة التوزيعية العادلة ؼبوارد و اػبنقل اؼبطالب من الب

 من أىم وظائف النظاـ السياسي.

                                                           

اؼبوقع االلكًتوين،  ،مكتبة العلـو السياسيغابرايؿ اؼبوند ،  ؾبهوؿ، االقًتاب الوظيفي لػػػ: -1
www.facebook.com/permalink.php ?id274111  27/03/2018آخر اطالع. 

 .62، صبق ذكرهاػبزرجي، مرجع س كامل دمحم   اثمر -2
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ء النظاـ السياسي و بشكل عاـ فإف و يشَت إُف درجة التفاعل بُت أجزااالتصال السياسي:   - ه

 الوضع األمثل ىو أف يكوف بينها اتصاؿ بُت اعبهتُت:

ا اهتيهجاؼبواطنُت احملكومُت هبا يبكن نقل سياسات اغبكومة و مواقفها و تو من السلطة اغباكمة إُف 

ا يتيح نقل مطالب اؼبواطنُت و آرائهم و هبإُف احملكومُت، و من احملكومُت إُف السلطة اغباكمة 

مقًتحاهتم حوؿ الشؤوف السياسية، ابإلضافة إُف ذلك فإف االتصاؿ السياسي يشَت إُف انفتاح العالقة 

 1السلمي فيما بينها.لتكوينات االجتماعية اؼبختلفة يف الدولة و استمرار اغبوار بُت ا

يقصد هبا نقل الرسائل داخل النظاـ أو خارجو و ىي القدرة االستجابية و يكوف ىذا االتصاؿ  -

عرب وسائل اإلعالـ و األحزاب و صباعات اؼبصاٌف ...اٍف من أجل أتدية وظائف النظاـ 

 اؼبختلفة.

 الثانية: وظائف على مستوى ادلخرجات:  اجملموعة -

وضع و صياغة السياسيات و ازباذ القرارات "أو ما يطلق عليو صنع القاعدة و يشًتؾ ذلك يف  - أ

السلطتاف التنفيذية و التشريعية، إذ تتوُف األوُف فبثلة يف رئيس الدولة و اغبكومة مهمة اؼبوافقة 

م عليها أو رفضها أو تعديلها و ىذا األمر يبكن أف يكوف متشاهبا من حيث األداء يف النظ

 2اغبديثة سواء كانت ديبقراطية أو مشولية مع خالؼ يف الدرجة".

يعٍت تطبيق القواعد و القرارات و يتم ذلك بواسطة اعبهاز اإلداري و السلطة  تنفيذ القاعدة: - ب

 التنفيذية.
                                                           

 النظاـ السياسي، ؾبهولة. -1
 .63، صبق ذكرهاػبزرجي، مرجع سكامل دمحم اثمر   -2
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و يقصد بو إصدار حكم قضائي ملـز يف مسألة ما  التقاضي و االحتكام مبوجب القاعدة: - ج

نة و ابلتاِف فإف وظيفة التقاضي ىي يف الواقع حل للصراعات و يستند استنادا إُف قاعدة معي

أداء ىذه الوظيفة عادة إُف احملاكم، و لكن قد تؤديها اجملالس العرقية يف اجملتمعات التقليدية و 

يف النظم الشمولية تشارؾ دبقدار أو آخر أجهزة الدولة اػباصة يف عملية التقاضي، و ىذه 

 1هم أي مواطن خبرؽ القانوف و تقرر أنو مذنب و تعاقبو.اجملالس يبكن أف تت

لكل نظاـ سياسي جهاز قضائي يوُف الفصل يف النزاعات بُت األفراد فإف عمل القضاء 

ينصب يف تفسَت روح القانوف و تطبيق النصوص القانونية يف حاالت اؼبنازعات اغباصلة بُت 

 األفراد أو اؽبيئات الرظبية. 

  

                                                           

 .64، صبق ذكرهاػبزرجي، مرجع س كامل دمحم  اثمر -1
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 تصنيفات األنظمة السياسية: ادلطلب الثالث :

 أنواع األنظمة السياسية: 

"و ىو النظاـ الذي يتأسس على فردية السلطة التنفيذية أو الفصل التاـ بُت النظام الرائسي:  -1

 اعبنوبية".السلطات الثالث كما ىو اغباؿ يف الوالايت اؼبتحدة و دوؿ أمريكا 

 1 و يتميز مبا يلي :

  فبارسة السلطة التنفيذية و ىو اؼبتحكم فيها و رئيسها، فهو رئيس  رئيس الدولة ىو الذي يتوُف

اعبمهورية و رئيس اغبكومة "و يتوُف وضع السياسة العامة للدولة و يشرؼ على تنفيذىا 

دبساعدة الوزراء الذين يتوُف كل واحد منهم اختصاصات وزارتو، أو ىبضعوف ؼبسؤولية أماـ 

 و اجتماعات الرئيس مع وزاراتو ال تكوف إال استشارية".الرئيس، فهو الذي يعينهم و يعزؽبم 

يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب، و الفائز ىو الذي وبصل على األغلبية من التصويت من  -

 قبل الشعب.

  السلطة التشريعية "تنتخب من قبل الشعب مباشرة، و تتوُف تشريع القوانُت، و مراقبة السلطة

الفدرالية من ؾبلسُت نبا ؾبلس النواب الذي ينتخب من قبل  التنفيذية، و تتكوف يف الدوؿ

الشعب وفقا لعدد السكاف، و ؾبلس الشيوخ الذي ينتخب من قبل الوالايت بعدد متساو 

 لكل والية صغَتة أو كبَتة".

                                                           

ص ص  ،1433 -2012، 1، ط1984قحطاف أضبد اغبمداين، مدخل إُف العلـو السياسية، عماف، األردف، دار الثقافة للنشر و التوزيع  -1
248-249 . 
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  استقالؿ السلطة القضائية قائم على أساس عدـ التدخل من قبل ابقي سلطات الدولة، و أف

 .من أي تدخل يعٍت ربرر سلطتواستقالؿ القضاء 

 .توفَت االستقرار السياسي 

  ىذا النظاـ انجح يف البلداف الديبقراطية و اليت يكوف فيها مستوى النضوج و الوعي السياسي

 عاِف. 

تنفيذية، التشريعية، القضائية( و من أبرز فبيزات ىذا النظاـ ىو الفصل بُت السلطات الثالث ) ال

 تتمثل فيما يلي:و 

 استقاللية الرئيس يف سياستو. -أ 

 إدارة و السياسة اػبارجية.رسم و من اختصاص الرئيس  -ب 

 ليس من حق الربؼباف إقالة الرئيس.  -ج 

 ليس من حق الرئيس حل الربؼباف. -د 

 تقسيم العمل و زايدة الفاعلية. -ه 

 ربقيق الشرعية. -و 
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التنفيذية التشريعية و ساواة بُت السلطتُت "ىو نظاـ اغبكم يقـو على قاعدة اؼبالنظام الربدلاين:  -2

و رئيس حبيث يكوف أمر التوجيو السياسي للشؤوف العامة للدولة نتيجة تعاوف كامل بُت الربؼباف 

 1الدولة عن طريق الوزارة اؼبسئولة أماـ فبثلي الشعب".

 خصائص ىذا النظاـ:

 السلطة التنفيذية اليت تتكون من طرفني مها: ثنائية أوال:  -

"سواء كاف ملكا أو رئيس صبهورية، فاؼبلك يتوُف السلطة ابلوراثة، بينما ينتخب  رئيس الدولة: -1

الرئيس من قبل الشعب مباشرة أي من قبل الربؼباف، و زبتلف سلطة الرئيس ابختالؼ الدساتَت 

 2فقد تكوف سلطة اثنوية و شكلية".

الفعلية يف الدولة، و تكوف "وىي الطرؼ الثاين للسلطة التنفيذية و تتوُف السلطة الوزارة:  -2

مسؤولة عن أعماؽبا أماـ الربؼباف، سواء كانت مسؤولية صباعية تضامنية أما مسؤولية فردية تقع 

 على عاتق كل وزير".

و ىي اليت تفسر القانوف و القضاة يتولوف النظر يف اؼبنازعات و اغبكم : السلطة القضائية: اثنيا

 اختيارىم كالاليت: يتم و يشًتط فيهم معرفة القانوف، وها، و أىم حرية اختيار القوانُت.في

 بواسطة اؽبيئة التشريعية )الربؼباف(.  -0

 االختيار ابالنتخاب الشعيب اؼبباشر.  -2

                                                           

القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ، جامعة الشرؽ ، دراسة مقارنة، ماجستَت قسم 2005وبي غازي عبد احملمدي، النظاـ الربؼباين العراقي يف ظل الدستور  -1
 .20ص ،2017األوسط، 

 .250، صبق ذكرهقحطاف أضبد اغبمداين، مرجع س -2
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 من قبل السلطة التنفيذية. التعيُت  -3

 : فصل السلطات: اثلثا

إف السلطات الثالث )التنفيذية، التشريعية، القضائية( غَت منفصلة عن بعضها سباما، ىو فصل    

 1يتجلى ذلك فيما يلي:فكل واحدة تتعاوف مع غَتىا لتحقيق الصاٌف العاـ و  ،مرف

السلطة التنفيذية تقـو إبجراءات تكوين الربؼباف، و إجراء االنتخاابت و إعالف نتائجها، وؽبا   -0

 الربؼباف، و الدعوة النعقاده. حق حل

 الربؼباف تساىم أيضا يف التعاوف مع عباف الثقة عن الوزارة: "إفحجب حق الربؼباف يف   -2

 وتراقبها"السلطة التنفيذية يف العمل و الرقابة و الشؤوف اػبارجية اليت تنسق مع وزارة اػبارجية 

سيما احملكمة العليا اليت اللتنفيذية "حق السلطة القضائية يف مراقبة السلطتُت التشريعية و ا  -3

الدستور من قبل اؽبيئة اغباكمة تنظر يف دستورية القوانُت الصادرة من كليهما، و ـبالفة 

انتهاؾ الدستور أو القياـ  اكمتو، و كذلك الوزارة يف حاؿإمكاانت عزؿ رئيس الدولة و ؿبو 

لكن ىناؾ حصاانت قضائية  أماـ القانوف شعبا و سلطة و عبائية فكلهم مسؤولوفأبعماؿ 

  أنفسهم "للنواب و رئيس الدولة و القضاة 

                                                           

 .255ص قحطاف أضبد اغبمداين، مدخل إُف العلـو السياسية، مرجع سبق ذكره، 1- 
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 النظام شبو رائسي )خمتلط( -3

 يطلق مفهـو النظاـ شبو رائسي: 

"ال يوجد من الناحية النظرية نظاـ شبو رائسي ؽبذه التسمية إمبا اؼبقصود بو نوع من النظاـ   -0

السيما توسيع صالحيات رئيس  القضائية جانب السلطةقوة أدخلت عليو تعديالت الربؼباين 

 1ظاـ الربؼباين التقليدي"أوسع مقارنة دبا يتمتع بو رئيس الدولة يف الن ابختصاصاتاعبمهورية 

و يف ىذا النظاـ رئيس الدولة ىو الذي يهيمن على السلطة التنفيذية، حبيث تشاركو يف فبارستها  -2

 النظاـ مبادئ الربؼباف.االعتماد  الوزارة و غالبا ما تكوف مسؤولة أماـ الربؼباف

 و يعرؼ أيضا ابلنظاـ اؼبختلط ألنو مزيج بُت تقنيات النظاـ الرائسي و الربؼباين: 

 رئيس اعبمهورية ينتخب مباشرة من الشعب.  -0

"ىذا النظاـ يعطي لرئيس اعبمهورية حق حل ؾبلس الشعب و اؼبطالبة ابنتخاابت جديدة   -2

للمجلس بشرط ال يسيء استخداـ ىذا اغبق، دبعٌت ال هبب على رئيس اعبمهورية اؼبطالبة 

 2يف كل سنة".ابنتخاابت جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة 

رئيس الدولة يف النظاـ الربؼباين، فهو صالحيات رئيس الدولة ىي أكثر بكثَت من صالحيات   -3

 يقبلهمالذي يعُت رئيس الوزراء و 

 اغبق يف حل الربؼباف استشارة الوزير األوؿ و رئيس اجمللس .  -4

                                                           

 . 27/03/2018، آخر اطالع http://eddirasa.comاؼبوقع االلكًتوين ، موقع الدراسة اعبزائري، حبث حوؿ النظاـ شبو رائسي،  -1
 .27/03/2018، آخر اطالع  www.mohamah.net/law، اؼبوقع االلكًتوين ، استشارات قانونية ؾبانية  ؿباماة النت ،أمل مرشدي -2

http://eddirasa.com/
http://www.mohamah.net/law
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 الشعيب.اغبق يف اللجوء إُف االستفتاء  -5

 مشاركة رئيس الدولة و رئيس الوزراء يف السلطة التنفيذية. -6

 يعُت بعض أعضاء اجمللس الدستوري -7

 اؼبوظفُت الكبار و العسكريُت.تعيُت  -8

 يبثل الدولة يف االجتماعات اؽبامة مع رؤساء الدوؿ. -9
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 ادلبحث الثالث : النظرايت ادلفسرة دلصادر عدم االستقرار السياسي 

 ستقرار :ادلطلب األول : االقرتاب ادلفسر لال

 مدخل إىل حتليل النظم:

النظاـ ىو وحدة ربليل فالنظاـ ىنا ىو ؾبموعة من أف يعتمد مبوذج ربليل النظم على اعتبار  

العناصر و األجزاء اليت ترتبط فيما بينها وظيفيا بشكل منظم دبا يتضمنو ذلك من تفاعل أو اعتماد 

 1متبادؿ.

تحليل النظاـ السياسي تبدأ ابؼبدخالت و تنتهي ابؼبخرجات مع قياـ عملية لاطار قدـ ديفيد إستوف 

 ية و ىي كالتاِف:التغذية االسًتجاع

 اؼبدخالت: تتمثل دبطالب الشعب و اليت تتعلق ابحتياجاهتم اؼبادية و اؼبعنوي. -1

: سبثل العامل األساسي الثاين احملدد للمدخالت من وجهة Supportاؼبساندة   -2

 2حيث تقـو على عملية التأمُت و الدعم الشعيب لقرارات اغبكومة. "آيسنت"نظر 

استجابة أو تفاعل النظاـ مع اؼبطالب اؼبقدمة لو، و يكوف اؼبخرجات: ىي نتيجة  -3

ذلك يف شكل قرارات يتخذىا النظاـ كرد فعل أو استجابة ؼبطالب األفراد و اعبماعات 

 داخل اجملتمع..

                                                           
، اؼبوقع االلكًتوين، األكاديبي يد ايستوف، مسار العلـو السياسيةالنظم عند ديفربليل  طو دمحم، -1

www.facebook.com/permalink.com ?id/permalink.php   ، 16/03/2018آخر اطالع. 
 .25ص ، كلية االقتصاد و االدارة، قسم س، اؼبملكة العربية السعودية،0،طps111د.عاطف بن عبد هللا سكر ، النظاـ السياسي السعودي  -2

http://www.facebook.com/permalink.com
http://www.facebook.com/permalink.com
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عملية التحويل: تتمثل ىذه العملية يف ؾبموعة األنشطة و التفاعالت اليت يقـو هبا   -4

 1إُف ـبرجات. أتييدمن موارد و مطالب النظاـ و وبوؿ عن طريقها مدخالتو 

ىي ردة الفعل لقرار اغبكومة )اؼبخرجات(، و ىي استجابة التغذية االسًتجاعية: و   -5

ل على عملية التفاعل يف النظاـ  اغبكومة ؼبطالب الشعب و التغذية العكسية دلي

 اجملتمع. و 

 اقًتاب ربليل النظم:

اء النظاـ لتهديدات جوىرية لبقالسياسي مرادفا  أف عدـ االستقرار "ديفيد ايستوف"حيث يرى   

السياسي، نتيجة عدـ قدرتو على التكيف مع التحوالت اجملتمعية و ربديدا وجود فجوة بُت اؼبطالب 

مث اجملتمعية اؼبتصاعدة و السياسات اؽبادفة لالستجابة لتلك اؼبطالب و االستجابة لالحتياجات و من 

 2تؤدي لزايدة اؼبطالب و استنزاؼ اؼبوارد و تراجع أتييد النظاـ. وجود تغذية عكسية سلبية مستمرة

 3مالحظات أولية حوؿ بعض عوامل االستقرار و عدـ االستقرار األساسية:

 البفاض حجم التأييد أو اؼبساندة للنظاـ السياسي. -

 ضعف عمليات التحويل و االستجابة لدى النظاـ و مؤسساتو. -

                                                           

ة، اؼبوقع االلكًتوين  جابر سعيد عوض، اقًتاب ربليل النظم يف العلـو السياسية حبوث رؤية ـبتلف -1
bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html  06/13/2108، آخر اطالع. 

ملحق اذباىات نظرية عدـ  االستقرار  ظاىرة عدـ االستقرار داخليا و خارجيا،لاالذباىات اعبديدة  :ختزاؿالإشكالية ا، دمحم عبد هللا يونس -2
 .00ص ،2104، جويلية 098مقارابت تفسَتية الضطراابت األنظمة السياسية، السياسة الدولية : العدد 

 .21صنفس اؼبرجع ،  -3
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ية الفعالة اليت تؤدي إُف تعديل السياسات و القرارات غَت غياب أو ضعف التغذية االسًتجاع -

 الناجحة.

 ادلطلب الثاين : النظرية ادلؤسسية: 

جاء منطق اؼبؤسساتية الليربالية اعبديد للًتكيز على إنشاء و بناء قدرات اؼبؤسسات، دبعٌت آخر    

ذلك ليت يقودىا السوؽ، و ا للتنميةالبحث يف بناء  قدرة مؤسسات الدولة على توفَت الظروؼ اؼبالئمة 

القتصادية، السياسات اؽبيكلية، بتوجيو قدرة مؤسسات الدولة إُف اجملاالت التالية: اإلدارة ا

السياسات االندماج االجتماعي، العدالة و اإلدارة للقطاع العاـ و مؤسساتو، و يتم تقييم القدرات و 

لتنمية اليت تواجهها الدوؿ اؽبشة و ىي ضعف وفقا ؼبعياري اؽبدؼ و التقنية، و يف ظل مشاكل ا

سياسات اغبكم و مؤسساتو الذي يدعم األداء الفعاؿ لألسواؽ، ظهر يف نفس سياؽ النمو الليرباِف 

 1اذباه يدعوا إُف ربط الديبقراطية ببناء القدرات.

ات ىو افتقار الدولة لوجود مؤسس و و من صور عدـ االستقرار السياسي االكبطاط اؼبؤسسي  

سياسية قادرة على التكيف مع اإلطار االجتماعي، و القادرة على تلبية مطالب اجملتمع. و من انحية 

أخرى يرتبط االكبطاط اؼبؤسسي يف غياب إجراءات ؿبددة اثبتة لتنظيم عملية انتقاؿ السلطة، و أيضا 

فبا يؤدي إُف  ما تعانيو من وجود حكاـ دكتاتوريُت على النظاـ السياسي وبكموف مدى اغبياة،

االنقالابت العسكرية و ىي الوسيلة الوحيدة لتغَت اغبكاـ و الوصوؿ إُف السلطة، و ىذه الظاىرة 

 تًتكز يف الدوؿ النمور اآلسيوية و الشرؽ األوسط.
                                                           

،eg.org-http://eipsاؼبوقع االلكًتوين ،  اؼبعهد اؼبصري للدراسات  ة، اؼبفهـو و النظرية و أسئلة الراىندمحم أمُت بن جيالِف، بناء الدولة  -1

 .61/30/8362آخراطالع

http://eips-eg.org/
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 1و من أىم مبادئ اؼبدرسة اؼبؤسساتية:  

 الًتكيز األوسع على اؼبؤسسات.  -0

 تضارب اؼبصاٌف. -2

 إصالح ديبقراطي ليرباِف  -3

 رفض فكرة التوازف العادي الطبيعي.  -4

عدـ االستقرار  عنيت بقضيةمن أوائل النظرايت اليت "  ىنكتوفصمويل ػػػ ""تعترب النظرية اؼبؤسسية ل

السياسي حيث تقـو ىذه النظرية على افًتاض رئيسي مفاده أف اتساع الفجوة بُت التعبئة االجتماعية 

من ل ضعف و تردي اؼبؤسسات الرظبية و القنوات الرظبية يف ظيؤدي إُف تراجع اؼبشاركة السياسية عرب 

 2تصاعد عدـ االستقرار السياسي. مث

                  التعبئة االجتماعيةعدـ االستقرار السياسية = 
 فرص اغبراؾ االقتصادي  اؼبؤسسة السياسية

 

 عوامل االستقرار و عدـ االستقرار األساسية: 

 اؼبؤسسات.ضعف  -

 ضعف القدرة على التكيف لدى اؼبؤسسات. -

 عدـ احًتاـ الفاعليُت متطلبات التفاعل يف إطار اؼبؤسسات القائمة أو ربدي شرعيتها. -

                                                           

، آخر اطالع  fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lmdrs_lmwssty.pdfؾبهوؿ، اؼبدرسة اؼبؤسسية، اؼبوقع االلكًتوين -1
 .13، ص 06/13/2108
 .22، صبق ذكرهدمحم عبد هللا يونس، مرجع س -2
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 تراجع مصادر شرعية ؼبؤسسات القائمة. -

 نظرية صنع القرار:ادلطلب الثالث : 

يف دوؿ العاَف، ة السياسية إف عملية صنع القرار السياسي تعد مدخال مهما يف فهم طبيعة األنظم

القرار ىو تصور مدرؾ لوضع ما يراد بلوغو أو ربقيقو و ازباذ القرار يقصد بو اختيار بديل ؿبدد أو "و 

 .1قراره ؿبدد"

 و تقـو نظرية صنع القرار السياسي على أطر ربليلية على مستويُت يف التحصيل السياسي و نبا:   

النموذج التحليلي لعملية صنع القرار السياسي  يقصد هبا ؾبموعة من ادلستوى األول:  -

اؼبراحل اليت يتيحها صانع القرار من أجل إصدار قرار سياسي صائب و اليت تتوفر فيو نسبة 

 .أكرب من إحتماؿ الفشل  النجاح

إصدارىا يم القرارات السياسية و ىي القرارات اليت مت النموذج التحليلي لتقي ادلستوى الثاين: -

 و تطبيقها، و ىنا وبتاج إُف إطار نظري ـبتلف عن النموذج التحليلي لعملية صنع القرار.

السياسي، كدور القائد و شخصيتو "ىناؾ ؾبموعة من العوامل اؼبؤثرة يف صنع القرار  -

، صباعات الرأي العاـ، واألحزاب السياسيةطموحاتو و الًتكيب االقتصادي، االجتماعي و و 

...اٍف، فعملية صنع القرار تؤثر فيها ؾبموعة من العوامل وطبيعة النظاـ السياسياؼبصاٌف، 

                                                           

 .78ص، 2101عماف، دار الشروؽ،  ،0طلية، فهمي عبد القادر دمحم، النظرايت اعبزائية و الكلية يف العالقات الدو  -1
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واؼبؤثرات النفسية و االقتصادية و السياسية و االجتماعية، كما تتضمن ؾبموعة من العناصر 

   1و االعتبارات اليت يتخذ القرار بناء عليها".

 العوامل ادلؤثرة على صانع القرار:

إف صانع القرار يكوف خاضعا جملموعة من اؼبؤثرات و ابلتاِف يصبح متأثرا هبا يف صبيع مراحل    

  2عملية صنع القرار، و من بُت العوامل اليت تؤثر يف صانع القرار ما يلي:

 دور صانع القرار الرظبي يف ىيكل صنع القرارات اؼبسؤوؿ. -0

 ميولو و اذباىاتو الشخصية. -2

 تو و طبيعة تقييمو ؽبا.رؤيتو عن مصاٌف دول -3

 إدراكو للموقف اػبارجي، و كذلك إدراكو ؼبدى ما يتضمنو من خطورة أو هتديد. -4

 القواعد و اإلجراءات اؼبنظمة لعملية القرارات. -5

 تقييمو للنتائج اليت يتحمل أف تقود إليها مشاريع القرارات البديلة. -6

 الضغوطات النابعة من تقيده ابرتباطات و تعهدات سابقة. -7

 من السلوؾ الذي وبتمل أف يصدر عن األطراؼ أو القوى ذوي العالقة ابؼبوقف. توقعاتو -8

 القرار. تنفيذاالعتبارات االقتصادية و التكنولوجية اليت قد زبدـ  -9

                                                           

 .27، ص2005جامعة دمشق للعلـو االقتصادية و القانونية، أضبد انصوري، دراسة ربليلية لعملية صنع القرار السياسي، العدد األوؿ، ؾبلة  -1
 .9د. صباؿ علي زىراف، اإلطار النظري لصنع القرار السياسي، رؤية إسًتاتيجية لصنع القرار التنموي يف مصر، جامعة قناة السويس، ص -2
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القرار  عملية صنع القرار تًتكز على اؼبتغَت الديبقراطي، فعندما يكوف النظاـ الديبقراطي، ييت -

من صانع القرار للبيئة اليت حولو، أي يكوف ىناؾ تفاعل قوي بينو و بُت اجملتمع فيتحوؿ من 

 صانع القرار إُف متخذ القرار.

من ربديد اؼبشكلة و البدائل ءا لعقالنية، يف عملية صنع القرار بد"االفتقار إُف الرشادة و ا -

 1تو".إُف ازباذ القرار و تنفيذه و متابعة أتثَتاوصوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14داخليا و خارجيا، مرجع سبق ذكره، ص دمحم عبد هللا يونس، إشكالية االختزاؿ: االذباىات اعبديدة لظاىرة عدـ االستقرار -1
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 ملخص الفصل األول: 

 استخالص النقاط التالية:  نامن خالؿ ىذا الفصل الذي تطرقنا إليو يبكن

االستقرار السياسي يعد مفهـو ظاىرة نسبية يف التطبيق واؼبعٌت، فال توحد الدولة تتمتع ابالستقرار  -

السياسي التاـ، فهناؾ درجات متفاوتة من االستقرار ربدد وفق لعملية التفاعل بُت اؼبطالب واؼبساندة 

ة لضعف اؼبطالب قوة من جهة، االستجابة من جهة األخرى. إذف االستقرار السياسي قد يكوف نتيج

 اؼبساندة من قبل النظاـ السياسي. 

فيما يتعلق ابلعوامل اؼبؤثرة على ظاىرة االستقرار السياسي فهي متعددة  ومتنوعة  ومتداخلة يف  -

دوؿ اليت شبكة معقدة من العوامل اليت تتبع األبنية السياسية واالقتصادية و االجتماعية والثقافية لل

يصعب معها رد الظاىرة إُف عامل مستقل، يبكن إصباال التمييز بُت ؾبموعة من العوامل داخلية 

إبراز ظاىرة االستقرار السياسي.تتضافر يف  وخارجية
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 دتهيد: 

منذ  القضااي اؼبختلفةمسالة اجتماعية و سياسية سبثل مكاان ابرزا يف ىي  التنمية االقتصادية       

دراستها ربتل مركز الصدارة يف الفروع اؼبختلفة اليت يبحثها  أصبحتفًتة طويلة ، يف الوقت اغباضر 

التنمية االقتصادية على أهنا أداة لتقدـ اجملتمع عن طريق  إُفالباحث االقتصادي العاؼبي. وينظر 

، ارات والطاقات البشريةإمباء اؼبهورفع مستوايت اإلنتاج من خالؿ  ،استنباط أساليب إنتاجية أفضل

فاف الدوؿ  ، عليوؼبًتاكم يف اجملتمع على مر الزمنفضال عن زايدة رأس اؼباؿ ا .وخلق تنظيمات أفضل

 .حققت الكثَت يف ىذا االذباهاليت الدوؿ  اؼبتقدمة اقتصاداي ىي

اسي من خالؿ ىذا الفصل سوؼ كباوؿ شرح العالقة بُت التنمية االقتصادية واالستقرار السي   

 .موعة من اؼبتغَتات اؼبرتبطة هبماخاصة من خالؿ ؾب
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 أتثري األزمات ادلالية على استقرار الدول ادلبحث األول:

 األزمات أسباهبا و أنواعها  ادلطلب األول:

يوجد  هبب معرفة مفهـو األزمة اؼبالية. ال قبل التطرؽ إُف أسباب األزمات اؼبالية و أنواعها

نذكر منها: تعريف أو مفهـو ؿبدد لألزمة اؼبالية، لكن من اؼبفاىيم اؼببسطة ؼبصطلح األزمة اؼبالية 

"األزمة اؼبالية ىي اضطراب حاد و مفاجئ يف بعض التوازانت االقتصادية يتبعو اهنيار يف عدد من 

 1اؼبالية سبتد آاثره إُف القطاعات األخرى".اؼبؤسسات 

 لية:أسباب األزمة ادلا

اليت باشر على البنوؾ و أسواؽ اؼباؿ و ىناؾ العديد من األسباب اليت تؤثر أتثَتا مباشر و غَت م

تؤدي إُف تراجع االقتصاد. فتشخيص أسباب األزمة اؼبالية ىو اغبل السليم ؽبذه األزمة و من 

 األسباب االقتصادية:

ات األعماؿ التجارية و نقص عدـ استقرار االقتصاد الكلي ىو أحد األسباب الرئيسية إلخفاق -

 االستثمار.

التقلبات يف أسعار الفائدة العاؼبية ىي أيضا مسببة لألزمات اؼبالية خاصة يف الدوؿ النامية، فعدـ  -

استقرار األسعار يف الفائدة عاؼبيا ال يؤثر فقط على تكلفة االقًتاض، بل يؤثر على تدفقات 

 االستثمار األجنيب اؼبباشر.

                                                           
 .6، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، ؾبهولة، ص 21انعكاساهتا على البلداف العربية، العدد  د.فريد كورتل، األزمة اؼبالية: مفهومو، أسباهبا و  -1
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أسعار الصرؼ اغبقيقية تؤثر على مستوى االقتصاد الكلي و ىي سبب مباشر و غَت التقلبات يف  -

 22مباشر غبدوث العديد من األزمات اؼبالية، و أكدت بعض الدراسات حوؿ ىذه التقلبات أف 

دولة انمية يف أمريكا اعبنوبية عانت من التغَتات يف أسعار الصرؼ و دبا ذلك دوؿ جنوب شرؽ 

اسة أف نوع األزمات اؼبالية كانت نتيجة ارتفاع األرابح يف أسعار الصرؼ آسيا، و ذكرت الدر 

 1اغبقيقية كأحد آاثر ارتفاع األرابح يف قطاع التجارة اػبارجية أو ارتفاع أسعار الناذبة احمللية"

 أنواع األزمات ادلالية:

 : األزمات ادلصرفية- أ

و مفاجئة يف طلب سحب الودائع، تظهر األزمات اؼبصرفية عندما يواجو بنك ما زايدة كبَتة 

فيما أف البنك يقـو  إبقراض أو تشغيل معظم الودائع لديو و وبتفظ بنسبة بسيطة ؼبواجهة 

طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة اغباؿ االستجابة لطلبات اؼبودعُت إذ ما زبطت 

دثت مشكلة من تلك النسبة، و ابلتاِف وبدث ما يسمى أبزمة سيولة لدى البنك، و إف ح

 2ىذا النوع و امتدت إُف بنوؾ أخرى فتسمى يف تلك اغبالة أزمة مصرفية.

 و ىذه األزمة تؤثر على النشاط االقتصادي.

 أزمة سعر الصرف: - ب

                                                           
، 2008 -2007العربية، دراسة حالة أزمة الرىن العقاري خالؿ فًتة نسيمة حاج موسى، األزمات اؼبالية الدولية وآاثرىا على األسواؽ اؼبالية  - 1

 .39ماجستَت يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، جامعة بومرداس، ص 
 .22مرجع سبق ذكره، ص د.فريد كورتل،  -2
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و يطلق عليها أحياان أزمة الصرؼ األجنيب أو أـز العملة أو أزمة ميزاف اؼبدفوعات و ىي أزمة 

مالية أي شكل من أشكاؿ األزمات اؼبالية، و أزمة سعر الصرؼ يف صورهتا األولية تتمثل يف 

إتباع الدولة لنظاـ سعر الصرؼ الثابت مع قياـ اغبكومة ابلتوسع يف اإلنفاؽ العاـ بصورة 

عية، تنطوي على العديد من أوجو اإلنفاؽ اؼبظهري فبا يًتتب عليو تولد عجز كبَت يف طبي

اؼبوازنة العامة، حبيث ال يبكن ؽبذا العجز أف يستمر دوف قياـ اغبكومة إبتباع سياسة نقدية 

 النقدي لتمويل ىذا العجز فبا يؤدي حتما تصاعد معدالتتوسعية تنطوي على اإلصدار 

 1التضخم.

سعر الصرؼ اغبقيقي، و يتزايد عجز اؼبيزاف التجاري، و إذا استمر ىذا الوضع ؼبدة  و يرتفع

طويلة فإف سوؽ العمالت تصبح لديو قناعة أبف االحتياط الرظبي للعملة األجنبية لن تكوف 

 قادرة على الدفاع عن استمرار سعر الصرؼ اغباِف للعملة الوطنية.

 سياسات سعر الصرف:

يالحظ أف الدوؿ اليت انتهجت سياسة سعر الصرؼ الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات 

اػبارجية، ففي ظل ىذا النظاـ يصعب على السلطات النقية أف تقـو بدور اؼبالذ األخَت 

لالقًتاض ابلعمالت األجنبية حيث أف ذلك يعٍت فقداف السلطات النقدية أف تقـو بدور 

                                                           
 .79ـ، ص2111، 0و الدروس اؼبستفادة، دار الشروؽ، ط اآلسيوية: اعبذور و اآلليات رعمر ؿبي الدين، أزمة النمو  -1
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مالت األجنبية حيث ذلك يعٍت فقداف السلطات النقدية إحداث األخَت لالقًتاض ابلع

 1الحتياطها من النقد األجنيب و حدوث أزمة السيولة.

 Bulles spéculativesالفقاعات ادلضاربية: 

الفقاعات اؼبضاربية فيقصد هبا "ذلك االرتفاع اؼبستمر لسعر األصل و اليت يتميز ابلتباعد ما بُت  

 مع قيمتو السوقية. القيمة األساسية لذلك األصل

 2و من خصائصها: 

مرحلة قبل و خالؿ ن حالة السوؽ و ذلك ف عن الشعور ابلشك و عدـ التأثر مىي التوق -

 الفقاعة.

الفقاعة يف أسعار األصوؿ، البفاض يف سعر األوراؽ اؼبالية و الضرر الناتج من انفجار الفقاعة  -

مثاؿ على ذلك انفجار الفقاعة يف  على مستوى النشاط االقتصادي و على حجم اؼبشاركة، و

الثمانينات يف الياابف أدى إُف ركود االقتصاد يف الياابف، دبا أف اؼبضاربة اكبصرت إُف حد كبَت 

 ابلسوؽ الياابنية، بقيت أضرار الناذبة عن انفجار الفقاعة ؿبصورة يف حدود الياابف.

 يتحمل مضارب اػبسارة أو الربح -

 ربة يف االقتصاد اغبقيقي.ال يوجد مقابل لعملة اؼبضا -

 األزمة البورصية:

                                                           

 .41، صبق ذكرهمرجع س نسيمة حاج موسى، األزمات اؼبالية الدولية و آاثرىا على األسواؽ اؼبالية العربية، -1
 .45نفس اؼبرجع، ص  -2
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"ىي االلبفاض اغباد يف قيمة األصوؿ اؼبالية، و ىذا بعد أف سجل يف فًتات سابقة ارتفاع يف 

قيمتها نتيجة الشعور ابلتفاؤؿ لدى صبيع األطراؼ من أف شراء األصوؿ اليـو و انتظار فًتة ارتفاع 

مكاسب ىو أفضل استثمار فبا دفع الكثَت من الشركات إُف أسعارىا بنسبة أكرب و بيعها لتحقيق 

الذي تعيشو أسواؽ اؼباؿ ال يبكن  اعبنوفعائده مرتفع غَت أف ىذا  ألف االستثمار، يف ىذا األصل

أف يدـو و البد أف ربصل صدمة أخرى، تنقص مساره، أي تدفع األسعار و كمية السيولة إُف 

  1.ضبط فتحدث أزمة البورصة"الًتاجع و معها يًتاجع االقتصاد ابل

 ادلطلب الثاين: األزمات اليت عرفها النظام الرأمسايل

 النظام الرأمسايل:

ىو نظاـ اقتصادي "الذي يقـو على اؼبلكية الفردية لعناصر اإلنتاج و اغبرية االقتصادية يف إدارة    

 2وتسيَت و فبارسة النشاط االقتصادي من خالؿ جهاز الثمن أو قوى السوؽ.

 و من األزمات اليت عرفها النظاـ الرأظباِف: 

أوال: األزمة ادلالية على مستوى نشاط أو قطاع يف مصرف معني أو أزمة قطاع االستثمار -

 :2002السويسري عام  (UBS)مبصرف 

مليوف  811-611اإلعالف عن خسارتو اليت تًتاوح ما بُت  2117قاـ اؼبصرؼ السويسري عاـ   

 فرنك سويسري، و سبب ىذه اػبسارة أزمة الرىن العقاري يف الوالايت اؼبتحدة.

                                                           
 .36ص مرجع سبق ذكره،نسيمة حاج موسى،  -1
 اؼبوقع االلكًتوين  أسسو وعيوبو، أضبد دمحم عاشور، النظاـ الرأظباِف: مفهومو و -2

www.alukah.net.culture/0/105598.09/04/2018.  09/04/2018، آخر اطالع. 

http://www.alukah.net.culture/0/105598.09/04/2018
http://www.alukah.net.culture/0/105598.09/04/2018
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أي أف التأثَت الواقع ىو البفاض أرابح اؼبصرؼ نتيجة األزمة العقارية و أتثر أحد قطاعات األنشطة  

 1لمصرؼ هبذه اػبسارة.الرئيسية ل

 :2002اذملرتا  -اثنيا: أزمة مصرف نوركون روك العقاري-

بلغ حجم اؼببالغ اؼبالية اليت أقرضها اؼبصرؼ اؼبركزي الربيطاين ؼبصرؼ نوركوف روؾ العقاري اؼبتعثر   

أكثر من ثالثة مليارات جنيو إسًتليٍت أي ما يقارب ستة مليار دوالر كدعم عاجل ؼبساعدتو على 

ذباوز أزمة السيولة اليت واجهتو، كما ضمنت اغبكومة الربيطانية كافة إيداعات اؼبصرؼ إذ تدافع 

، أي أف أسهم اؼبصرؼ فقد كبو % 34عمالؤه لسحب أمواؽبم بعدما ىوت أسهمو بنسبة تصل إُف 

ل ثلث قيمتها، و جاء ذلك بعد أف أصدر اؼبصرؼ ربذيرا من أنو يتوقع أف تتأثر األرابح ابؼبشاك

 2االئتمانية اليت يواجهها القطاع اؼبصريف.

 اثلثا: األزمة ادلالية يف منطقة جغرافية معينة:-

 :1992 سيويةأزمة الدول اآل -

تعرضت الدوؿ اآلسيوية و ىي الدوؿ ) إندونيسيا، و ماليزاي، و سنغافورة، و اتيواف، و ىونج و 

و شهدت األسواؽ اؼبالية  0997اتيالند، والوس، و الفيليبُت، و كمبوداي( ألزمة مالية حادة عاـ 

الثنُت اجملنوف ، و أطلق عليو يـو ا0997ؽبذه الدوؿ اهنيار كبَتا بدأ االثنُت الثاين من أكتوبر عاـ 

بدأت األزمة من اتيالند و انتشرت بسرعة إُف بقية دوؿ اؼبنطقة حينما سجلت أسعار األسهم فيها 

                                                           
 جامعة سانت كليمنتش العاؼبية، العراؽ قتصاد العاـ،مود عبد اللطيف، األزمات اؼبالية العاؼبية األسباب و اآلاثر و اؼبعاعبات، قسم االؿبايباف  -1

 . 86ص ،2011
 .90ص إيباف ؿبمود عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، -2
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نقطة ألوؿ مرة  0200بنحو  (Hang Sang)معدالت منخفضة بشكل حاد فالبفض مؤشر 

متوقعا  أكثر من ثالثُت سنة، إضافة إُف البفاض مؤشرات بقية بورصات دولة اؼبنطقة، دوف أف يكوف 

اهنيار ىذه األسواؽ هبذه الدرجة و بذلك السرعة نظرا ؼبا سبتعت بو اقتصادايهتا من معدالت مبو 

كمتوسط إضافة إُف تنوع   %8 -%7مرتفعة يف السنوات األخَتة آنذاؾ كانت تًتاوح ما بُت 

 1اقتصادايهتا يف األسواؽ العاؼبية.قاعدهتا التقديرية و اندماج أسواقها و 

 2اإلختالالت اليت أدت إىل األزمة:أىم 

تستورد و تستهلك أكثر فبا تنتج تراكم عجز ميزاف اؼبدفوعات اػبارجي ؽبذه الدوؿ، اليت كانت  -

 تصدر و ترتب عنها ذلك زايدة حجم مديونياهتا اػبارجية.و 

نبية من التدفقات اؼبالية األج السريع الذي نتج أساسالكبَت و عدـ التناسب بُت النمو اؼباِف ا -

 بُت النمو االقتصادي الفعلي يف قطاع إنتاج السلع و اػبدمات.و 

 توسع البنوؾ يف منع القروض يف قطاع العقارات دوف مراعاة الضماانت اؼبالية و القانونية الكافية. -

ضعف سيطرة ورقابة البنوؾ اؼبركزية للنظاـ النقدي و اؼباِف بفعل القوة اؼبتزايدة للشركات متعددة  -

 .اعبنسيات

 

 

                                                           
 .100ايباف ؿبمود عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 سطيف، التسيَت ، جامعة فرحات عباس، اعبذور والتداعيات، كلية العلـو االقتصادية و علـو 2008ساعد مرابط، مداخلة األزمة اؼبالية العاؼبية  -2

 .50، ص2009أكتوبر 
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 :2002تداعيات األزمة ادلالية ادلطلب الثالث 

أ األزمات اليت اجتاحت ، و اليت اعتربت من أسو 2118يف سبتمرب   بدأت أزمة مالية عاؼبية   

ات متفاوتة، جأثرت ىذه األزمة سلبا على معظم اقتصادايت دوؿ العاَف النامية و اؼبتقدمة بدر العاَف، و 

كمشكلة اقتصادية مصرفية استثمارية مالية أمريكية، و امتدت ىذه بدأت ىذه األزمة يف األساس  

من ة و اػبليجية و الدوؿ النامية، و األزمة إُف ابقي دوؿ العاَف، مست الدوؿ األوربية و الدوؿ اآلسيوي

 1 تداعيات ىذه األزمة ما يلي:

اؼبالية زبفيض معدالت الفائدة يف أمريكا إُف مستوايت متدنية جدا و إغراؽ األسواؽ   -0

حيث البفض معدؿ الفائدة التأشَتي على الفيدراِف من  19/00/2110ابلسيولة بعد 

 2116يف  %5.25مث عاد لالرتفاع حىت  :2113يف  %0إُف  2111يف  6.5%

عمد البنك اؼبركزي األمريكي إُف زبفيض معدؿ الفائدة ىذا مع بداية أزمة الرىن العقاري يف 

 حاليا. %1.45تدرهبية ليصل إُف  2118النصف الثاين من عاـ 

اعبشع و الطمع و االحتياؿ من قبل بعض ظباسرة القروض العقارية بنوؾ اإلقراض العقاري،  -2

الستثمار، و شركات الوساطة األوراؽ اؼبالية الكبَتة و اؼبستثمرين اؼبصارؼ التجارية، البنوؾ ا

 اؼبؤسسايت ) صناديق االستثمار و صناديق تقاعد و صناديق  ربوط و شركات التأمُت.

                                                           
اثء، لعريب السوري، ؿباضرة يف ندوة الثالاعلى االقتصاد العاؼبي و  نعكاساهتاااؼبيداف يف األزمة اؼبالية العاؼبية: أسباهبا تداعياهتا و  ،دمحم أيبن عزت -1

 . 3ص ،2009 جامعة العلـو االقتصادية السورية،
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ارتفاع أسعار اؼبساكن  ،ارتفاع حاالت التخلف عن السداد و انفجار فقاعة أسعار اؼبساكن -3

اد األمريكي إُف ضغوط تضخمية قوية فبا أجرب و أسعار البًتوؿ يف العاـ تعرض االقتص

إُف االحتياطي الفدراِف إُف رفع الفائدة لإلقراض ما بُت البنوؾ حيث ارتفع سعر الفائدة 

أدى ىذا إُف زايدة حاالت التخلف عن السداد اػباصة  2116يف شهر أفريل  4.7%

 1ابلنسبة للقروض العقارية عالية اؼبخاطر.

تزايدت نسبة التأخر عن التسديد ابلنسبة للقروض و ارتفعت حاالت العجز و الرىوانت  

العقارية و أصبح حجم عروض اؼبساكن و العقارات أكرب بكثَت بعد التوسع يف بناء السكاف 

و العقارات، و اهنارت أسعار العقارات بشكل سريع فحدث انفجار يف فقاعة أسعار العقار. 

لتشمل األزمة األسواؽ العاؼبية نقص يف السيولة، و أدى إُف إفالسها. و تعرضت البنوؾ ل

 الكساد االقتصادي يدور حوؿ العاَف.شبح الركود و  احمللية، و بدأو 

نقص و انعداـ الرقابة و اإلشراؼ على اؼبؤسسات و األدوات اؼبالية يف مواجهة ىذا التوسع  -4

ليت تصدر أو تتعامل يف ىذه األصوؿ خضعت لألصوؿ اؼبالية، فإف اؼبؤسسات اؼبالية ا احملمـو

 2لقليل من الرقابة و اإلشراؼ و أحياان دوف أي إشراؼ من السلطات العامة.

ف ىذه األزمة اؼبالية شدىا القطاع اؼباِف األمريكي بشكل خاص و العاؼبي بشكل او ابلتاِف       

تسببت أيضا ابهنيار البورصات عاـ، و انتشرت العدوى إُف صبيع اؼبؤسسات اؼبالية يف العاَف و 

                                                           
 .21ص، اعبذور و التداعيات، مرجع سبق ذكره، 2118 بط، مداخلة األزمة اؼبالية العاؼبيةساعد مرا -1
 .7ص ،2118ت العربية، صندوؽ النقد العريب، ديسمرب عاؼبية و تداعياهتا على االقتصاداياألزمة اؼبالية الؾبهوؿ،  -2
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 مرحلة الكساد العاؼبية يف آسيا و أوراب و اػبليج و أمريكا الالتينية، حبيث دخل العاَف يف

 اؼبقصود بو انكماش يف النشاطات االقتصادية. االقتصادي و 

 الفاعل اخلارجي ودوره يف تعزيز احتماالت الالستقرار: ادلبحث الثاين: 

 االستعمار ودوره يف تفتيت ادلنظومة السياسية للمستعمرات األول:ادلطلب 

صباعة  وأبواسطة دولة  النفوذشأهنا السيطرة أو بسط  : ىو ؾبموعة األعماؿ اليت من االستعمار -

و علي أ ،منظمة من الناس علي مساحة من األرض َف تكن اتبعة ؽبا أو علي سكاف تلك األرض

 1.األرض والسكاف من آف واحد 

السيطرة السياسية و االقتصادية  وىو ،يف السيطرة اجديدً  وقد استعمل االستعمار اعبديد أسلوابً  -

مبتعدًا عن أساليب االستعمار  .سيادهتا أووالثقافية علي ؾبموعة من الدوؿ مع االعًتاؼ ابستقالؽبا 

االتفاقيات الغَت ا  عقد أو استخداـ وسائل خاصة يف ربقيق أغراض ىذه الدوؿ منه ،التقليدي

أو إاثرة  ،أو إقامة قواعد عسكرية ،ربط الدوؿ النامية بشرط بشروط ربد من حريتها ،متكافئة

 2.االضطراابت الداخلية واالنقسامات الطائفية واإلقليمية والوطنية 

 3وىو كااليت: آاثر االستعمار:

                                                           
 .8ص، -ؾبهولة-الوطنؾبلة دنيا -اؼبظاىر االستعمارية والعالقات الدولية-، معتز الدبس  -1
  .نفس اؼبرجع   -2

اؼبوقع  2012يوليو  28التارىبية الصادرة بتاريح: ابألحداثيتعلق  موقع خاص ابلتاريخ وكل ما -االستعمار وإشكالو-، قبوى مسلم - 3
 . 19/04/2018، آخر اطالع  https://kenanaonline.com/users/nagwamoslm/posts/436571االلكًتوين:
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ستْعمَرة على حدٍّ سواءاؼبستعَمرات والالستعمار آاثٌر سلبية وأخرى إهبابية على كلٍّ من     
ُ
، لدوؿ اؼب

فقد حقق اؼبستعمروف شيًئا من التنمية االقتصادية للمستعمرات، فأدخلوا إليها طرؽ الزراعة والصناعة 

ويف الوقت نفسو، قامت القوى االستعمارية ابستغالؿ مستعمراهتا واستفادت  ،والعلـو الطبيَّة الغربية

 منها اقتصاداًي.

فقد  ،عدد من اؼبستعمرات، قامت القوى اغباكمة بتعطيل اؽبياكل االقتصادية التقليدية وتغيَتىاويف 

وهبذه الطريقة  ،ألزموا اؼبستعمرات إبنتاج اؼبواد اػباـ وشراء معظم السلع اؼبصنَّعة من الدوؿ اغباكمة

 حطَّم اؼبستعِمروف األنشطة التجارية والصناعية يف اؼبستعمرات. 

إهبابيًة لربط اؼبستعمرات ابلنظاـ االقتصادي الدوِف، فإف شعوب تلك اؼبستعَمرات  ىناؾ نواحي

وابإلضافة إُف ذلك، قاد ارتفاع مستوايت  ،فقدت القدرة على التحكم يف مقدَّراهتا االقتصادية

عدد السكاف، األمر الذي أدى إُف توقف التحسن يف اؼبعيشة واالستقرار السياسي إُف زايدة كبَتة يف 

 مستوى اؼبعيشة وردبا ساعد على تقهقره.

وقاـ النظاـ االستعماريُّ بزايدة رقعة السيطرة السياسية للدوؿ األوروبية، ولكنو أدى يف الوقت نفسو 

إُف تقليص عدد من اغبروب احمللية ووحَّد تلك اؼبناطق ربت مظلة دولة واحدة. وأقامت القوى 

ت النظاـ الديبقراطّي يف اغبكم. ولكن يف العديد من اغباكمة عدًدا من اؼبدارس اغبديثة، وأدخل

ستعمروف الشعوب اليت استعمروىا إال قدرًا ضئياًل من التدريب واإلعداد من أجل 
ُ
اغباالت َف يبنح اؼب

ستعَمرة.االستقالؿ
ُ
ويعتقد بعض  ،كما حاوؿ عدٌد من اغبكاـ فرض ثقافتهم على الشعوب اؼب

، لكن عدًدا من الدوؿ اليت كانت  اؼبؤرخُت أفَّ الثقافة الغربية قد أفادت الشعوب اؼبستعَمرة بطرؽ شىتَّ

 إعادة إحياء ثقافتها وىويتها.  ُمستعَمرةً  حاولت بعد االستقالؿ
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ولقد أثر النظاـ االستعماري الدوؿ اغباكمة، ولكنو ساعد أيًضا يف ظهور اغبركات القومية وظهور 

 ذلك كتب االستعمار هنايتو بنفسو.وب ،الشعور الوطٍت بُت الشعوب اؼبستعَمرة

وكاف من النتائج غَت اؼبتوقعة لنهاية االستعمار أف ظهرت حركات اؽبجرة لعدد كبَت من سكاف 

اؼبستعمرات إُف البلداف اليت كانت َتستعمرىا. كما أفَّ أعداًدا كبَتًة من اؽبنود والباكستانيُت ومواطٍت 

رِيَناـ إُف كبَتة من إندونيسيا وُسو  بريطانيا, وىاجرت أعدادجزر اؽبند الغربية وجدوا طريقهم إُف 

أسهمت  من اؼبهاجرين من مشاِف إفريقيا تعيش يف فرنسا. ومن انحية أخرى ىولندا. وىناؾ أعداد

ىذه اؽبجرات يف خلق تباين عرقي وثقايف يف البلداف األوروبية اليت كانت يوًما ما ذات طابع عرقي 

 واحد.

...اٍف مراضألواوابلتاِف انتشار الفقر وسوء التغدية ، اُف تدىور النشاط االقتصادييؤدي االستعمار 

 وعدـ االستقرار السياسي.

 ادلطلب الثاين :تداعيات التحوالت السياسية على مسارات االستقرار السياسي.

عامل أو بسبب واحد فقط، فعادة ما يكوف ذلك نتاجا لعوامل بال يبكن تفسَت االنتقاؿ الديبقراطي 

عديدة ومتداخلة بعضها جوىري واآلخر اثنوي، بعضها داخلي واآلخر خارجي، بعضها يتعلق 

ابلعوامل البنيوية اؼبوضوعية )االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتارىبية والدينية( اليت تشكل بيئة 

 صل ابلفاعلُت السياسيُت من حيث ىوايهتم واختياراهتم وإسًتاتيجياهتم. االنتقاؿ، وبعضها اآلخر يت
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 :1وىف ضوء ذلك فإنو يبكن تصنيف األسباب الداخلية لالنتقاؿ الديبقراطي كااليت   

: أسباب تتعلق بتفاقم حدة األزمات الداخلية وعجز النظاـ غَت الديبقراطي عن مواجهتها أوال

وف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. كما يبكن أف تتأـز األوضاع بفاعلية. وىذه األزمات قد تك

الداخلية نتيجة ىزيبة عسكرية خارجية. وعندما يعجز النظاـ عن مواجهة ىذه األزمات بفاعلية 

وكفاءة فإنو يفقد شرعيتو، وابلتاِف تتصاعد حدة اؼبعارضة ضده. وىنا قد تلجأ النخبة اغباكمة يف 

نوع من االنفتاح السياسي أو التحرؾ على طريق الديبقراطية الستيعاب اؼبعارضة. ىذه اغبالة إُف تبٍت 

وقد ربدث ثورة أو انتفاضة شعبية واسعة تطيح ابلنظاـ  التسلطي وتدشن ؼبرحلة االنتقاؿ الديبقراطي. 

ولكن إذا كانت األزمات الداخلية تدفع يف اذباه االنتقاؿ الديبقراطي يف بعض اغباالت، فإف بعض 

االقبازات االقتصادية واالجتماعية اليت وبققها النظاـ غَت الديبقراطي يف بعض الفًتات قد تعزز من 

فرص وإمكاانت االنتقاؿ الديبقراطي يف فًتات اتلية، فالتنمية االقتصادية، وزايدة متوسط دخل الفرد، 

 لديبقراطي. وارتفاع معدالت التعليم، كلها عوامل تسهم يف خلق بيئة مالئمة لالنتقاؿ ا

: أسباب تتعلق بطبيعة الفاعلُت السياسيُت من حيث ىوايهتم وميزاف القوة النسيب فيما بينهم. اثنيا

ويتضمن ذلك عناصر عديدة منها: درجة سباسك النخبة اغباكمة، وموقف كل من اعبيش وقوات 

اعليتها يف ربدى األمن منها، وحجم التأييد الشعيب ؽبا، وطبيعة قوى اؼبعارضة السياسية ومدى ف

ىذا السياؽ، يبكن القوؿ: إف القيادة السياسية أو اعبناح اإلصالحي يف النخبة  النخبة اغباكمة. ويف
                                                           

اؼبوقع  2013فيفري14 حسنُت توفيق ابراىيم,االنتقاؿ الديبقراطي اطار نظري مركز اعبزيرة للدراسات,الصادرة بتاريخ: - 1
االلكًتوين

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html آخر ،
 .23/04/2018اطالع 
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اغباكمة قاـ يف بعض اغباالت بدور حاسم يف عملية االنتقاؿ الديبقراطي. ووبدث ذلك عندما تصل 

ة ىو اؼبسلك اآلمن لتجنب يطاقر يبالقيادة السياسية إُف قناعة مفادىا أف التحرؾ على طريق الد

احتماالت تغيَت النظاـ ابلقوة. كما أف وجود معارضة سياسية قوية وقادرة على التنسيق فيما بينها 

وربريك الشارع ضد النظاـ اغباكم يعزز من فرص اؼبساومة والتفاوض مع اغبكم بشأف االنتقاؿ 

، حبيث يصبح الطريق فبهدًا لالنتقاؿ بعد الديبقراطي، وردبا إطاحتو من خالؿ انتفاضة أو ثورة شعبية

 ذلك. 

أسباب تتعلق بطبيعة اجملتمع اؼبدين، ومدى فاعلية قواه ومنظماتو يف فبارسة الضغوط من أجل : ااثلث

االنتقاؿ الديبقراطي. ففي عديد من اغباالت قامت قوى ومنظمات اجملتمع اؼبدين دبا يف ذلك 

بدور ىاـ ومؤثر يف عملية االنتقاؿ. وكل ذلك يقًتف دبدى الكنيسة الكاثوليكية )يف بعض الدوؿ( 

 .ووجود طلب ؾبتمعي على الديبقراطية، يقـو اجملتمع اؼبدين بدور رئيس يف تعزيزه وتوسيع نطاق

 دميزات الدميقراطية يف الدول األسيوية:

تفند اؼبزاعم الغربية  أفسيا دروس و عرب استطاعت آتقدـ لنا ذبربة بناء الديبقراطية يف جنوب شرؽ   

القائلة أبف ىذه التجربة مرتبطة بقيم و ثقافات الغرب و ىي بدورىا غَت قابلة للتكرار يف مناطق َف 

تعرؼ اتريخ و خربة الغرب أو حىت ثقافتو، ويبكن إصباؿ أىم ما سبيزت بو ىذه الديبقراطية من دروس 

  1:دبا أیيت

                                                           
 .21ص، جامعة بغداد –مركز الدراسات الدولية ، بعد اغبرب الباردة آسيااىات بناء الديبقراطية يف جنوب شرؽ اذب، ابتساـ دمحم العامري  -1
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الديبقراطية  إُفقراطية و أخرى غَت ديبقراطية، فالوصوؿ ثقافة ديب إُفعدـ صحة تصنيف الثقافة -أ–

اغبقيقية يف )جنوب شرؽ أسيا( يستلـز جهدا ووقتا و نضااًل كالذي مر بو الغرب يف نضالو من اجل 

 .إرساء الديبقراطية

 اف خربة منطقة شرؽ أسيا ومن ضمنها جنوب شرؽ أسيا قد بينت ضرورة إجراء تغَتات جوىرية-ب

يف الفكر الغريب التقليدي اؼبتعلق ابلديبقراطية نظرًا الف التحوالت الديبقراطية اليت شهدهتا دوؿ ىذه 

اؼبنطقة قد جرت من خالؿ نظاـ حزيب عرؼ فكره اغبزب اؼبسيطر ال فكر ة نظاـ اغبزبُت اؼبتنافسُت 

ظاـ السياسي و ذلك التعددية اغبزبية، و ىو يقلل بدوره من الصراعات و اؼبنافسات داخل الن أو

لغلبة ظبة احملافظة على ىذا النظاـ، و بعد قباح الياابف يف فًته ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية يف إرساء 

و تعميق الديبقراطية من خالؿ سيطرة حزب ؿبافظ على اغبكم مبوذجا احتذت بو معظم دوؿ شرؽ 

للفكر الغريب فيما ىبص موضوع أسيا السيما جنوب شرقها و ىو ما عد يف الوقت ذاتو ربداي 

الديبقراطية، وىذا ما سيدفع كبو إعادة النظر يف اؼبسائل األساسية اليت يرتكز عليها ىذا الفكر، فبا 

تطوير اؼبناىج اؼبستخدمة يف دراسة الديبقراطية من خالؿ اإلضافات اعبديدة للديبقراطية  إُفسيؤدي 

طية األمر الذي سيؤكد حقيقة انتفاء ارتباطها بسياؽ اترىبي عاؼبية الديبقرا إُفاآلسيوية وىذا ما يشَت 

معُت او ثقافة معينة، ومن ىنا فأنو سيتم الًتكيز على األفعاؿ السياسية و القيادة والتحالفات وما 

يباثلها أكثر من الًتكيز على الشروط واؼبتطلبات التارىبية للديبقراطية اليت سيجري فهمها إي 

 .بناء اؼبؤسسات السياسية وإشكاؿ جديدة من الشرعيةالديبقراطية بوصفها 
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إف اعبهود و احملاوالت اؼبضنية من اجل بناء الديبقراطية يف ىذه اؼبنطقة قد أسهمت يف التقليل - ج

من حدة االنفجارايت اليت هتدد االستقرار السياسي أو شرعية النظاـ السياسي و العكس صحيح ، 

كاف مبعثها عدـ رضا ىؤالء الطلبة و استياءىم   1992يلند عاـ فمظاىرات الطلبة اليت جرت يف ات

من فبارسات النظاـ السياسي يساندىم يف ذلك قطاع كبَت من الشعب، و عجز بعض النظم 

السياسية عن االستجابة ؼبطالب الشعب السياسية نتيجة لعدـ قدرهتا أو عدـ رغبتها يف ذلك و ىذا 

أو تزايد مؤشرات عدـ االستقرار السياسي فيها، و إذا كانت  ما يفسر لنا تناقص شرعية ىذه النظم

ما  إفعن ىذا االستقرار فأف اغبقيقة تؤكد ً◌ ىذه النظم تعد االستجابة ؼبطالب شعوهبا دبثابة تنازالً 

 .ىذا إال مسوغ زائف يتمسك بو قادة ىذه النظم لتثبيت حكمهم ووجودىم

طقة ىي التأثَت اؼبتبادؿ للمتغَتين الدوِف والداخلي على من اؼبالحظات اؼبلفتة للنظر يف ىذه اؼبن- د

تطور الديبقراطية فيها، فاؼبتغَت األوؿ يبكن إف يؤثر سلبًا أو إهبااب على ىذا التطور من قبيل اؽبزيبة يف 

حرب ما، وعالقات التحالف، والضغوط اػبارجية، والنماذج اػبارجية للديبقراطية وغَتىا، فكما كاف 

تحدة دور يف دعم العملية الديبقراطية و تطويرىا يف الياابف عقب اغبرب العاؼبية الثانية، للوالايت اؼب

فأف األخَتة مارست الدور ذاتو و قدمت بدورىا مبوذجا ديبقراطيا فريدا يبكن االقتداء بو من قبل 

لكال اؼبتغَتين  الدوؿ السائرة يف الطريق الديبقراطي يف ىذه اؼبنطقة، ورغم صعوبة ربديد الوزف النسيب

 وأيهما اؼبتغَت التابع من اؼبستقل.

 ادلبحث الثالث : العالقة التفاعلية بني االستقرار السياسي و التنمية االقتصادية:

 : يف اذلندسة التنموية االقتصاديةاالستقرار السياسي  ادلطلب األول : دور
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اختلف آراء الكتاب بشأف أثر العامل االقتصادي يف ربقيق االستقرار السياسي يف أية دولة، 

و انقسم الباحثُت يف ىذا اؼبقاـ إُف ثالثة فرؽ فهناؾ فريق يرى أف شبة عالقة وثيقة بُت التنمية 

االقتصادية و االستقرار السياسي حبيث كلما زادت نسبة الفائض االقتصادي زادت معو 

لتحقيق االستقرار السياسي، و يستدؿ أنصار ىذا الفريق على وجهة نظرىم  من خالؿ فرص 

االسًتشاد حباالت كاف فيها الفقر و شبح اؼبوارد و تراجع األداء االقتصادي للنظاـ و صراع 

النخب و اعبماعات على اؼبوارد من أبرز مسببات عدـ االستقرار السياسي، ومن ذلك أف 

يع اؼبدخوؿ و ما ينتج عنو من ىيمنة صباعة و احتكارىا للثروة على عدـ التقارب يف توز 

حساب غَتىا من اعبماعات عادة يؤدي إُف كثرة االضطراابت و زعزعة االستقرار السياسي 

 1للدولة.

اما الفريق الثاين من الباحثُت يرى انو ال وجود لعالقة وثيقة بُت التنمية االقتصادية و االستقرار  -

أيضا اسي لكنها دوؿ فقَتة اقتصاداي، و ك لوجود بعض الدوؿ تتميز ابالستقرار السيالسياسي و ذل

 ىناؾ دوؿ غَت مستقرة سياسيا و لكنها ربقق مبو اقتصاداي جيد.

يؤكد اهنيار أنصار ىذا الفريق أف االستقرار السياسي ىو الذي وبقق التنمية االقتصادية و ليس  -

 العكس.

دادت سرعة معدالت التنمية االقتصادية زادت صعوبة ربقيق برز فريق اثلث يرى أف كلما از  -

االستقرار السياسي، ذلك أف التنمية االقتصادية اؼبتسارعة عادة ما تًتؾ ورائها صباعات تظل غَت 
                                                           

فريقية، شيماء ؿبي الدين ؿبمود، تداوؿ السلطة و االستقرار السياسي يف إفريقيا، دراسة حالة نيجَتاي و موريتانيا، معهد البحوث و الدراسات اإل -1
 .61صجامعة القاىرة، 
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قادرة على مواكبة الفرص االقتصادية اعبديدة على كبو يشعرىا ابالضطهاد و قد يدفعها للجوء 

كما تفعل غَتىا جٍت شبارىا  إزاء التنمية االقتصادية اليت ال تستطيع للعنف بغية التعبَت عن سخطها 

 1من اعبماعات و ىو ما يولد حالة عدـ االستقرار السياسي.

يتعارض مع بعض حاالت الدوؿ اليت كلما زادت درجة  للنقد ألنوالتحليل ىذا عرض تو قد 

 االقتصادية مثل الدوؿ االسكندينافية. ربقق فيها التنميةالسياسي كلما زاد ارتفاع النمو و االستقرار 

تقدـ عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل و رفع مستوايت ال"  يقصد ابلتنمية  

ىذا فضال عن زايدة رأس اؼباؿ اؼبًتاكم يف  ،البشرية طاقاتاإلنتاج من خالؿ إمباء اؼبهارات و ال

 2اجملتمع على مر الزمن"

إف ارتباط العامل االقتصادي يؤثر على االستقرار السياسي و من غَت اؼبعقوؿ فصل ىذين   

اعبزئُت كوهنم جزء واحد ألف توازف االقتصاد ىو الذي وبافظ على االستقرار السياسي يف اجملتمع، 

يقها ألف االستقرار السياسي ىي القاعدة اليت يبٌت عليها األمن فالتنمية االقتصادية ال يبكن ربق

 دبعزؿ عن االستقرار السياسي و األمٍت.

من خالؿ السلسلة الرابطة بُت االستقرار السياسي و التطور االقتصادي أف االستقرار السياسي    

ىبفض و ابلتاِف يرفع من حجم التضخم و  إذ انعدـ فإنو يفسد اػبطط اؼبالية و االقتصادية اؼبنظمة

                                                           
 .62شيماء ؿبي الدين ؿبمود، مرجع سبق ذكره، ص -1
و التجارية و علـو بركاف كريبة، بوزقرة كريبة، أثر تطبيق برامج االنعاش االقتصادي على التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، ماسًت، كلية العلـو االقتصادية  -2

 . 3التسيَت، قسم علـو ذبارية، جامعة البويرة، ص
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الصادرات و غَتىا الكثَت من األمور اليت تؤثر على  قوة الكراء اػباصة ابلعملة و ىبفض حجم

 1االقتصاد سلبيا.

 أتثري الضعف االقتصادي على االستقرار السياسي للدولة:ادلطلب الثاين : 

انطالقا من العالقة التفاعلية بُت الوضع االقتصادي و الوضع السياسي فإف عدـ االستقرار   

السياسي يتنسق مع اختالؿ قدرة الدولة على أداء وظائفها فتصبح غَت قادرة على تلبية اغباجيات 

ىو ما و إنتاج السلع العامة و من مث ربدث الفجوة بُت اؼبطالب اجملتمعية و ما تقدمو الدولة و 

 يؤدي إُف اؼبساس بشرعية النظاـ السياسي و التحوؿ إُف مبوذج الدولة الفاشلة.

فعدـ قدرة الدولة على الوفاء ابحتياجات مواطنيها األساسية و إخفاقها يف ربقيق السياسات    

التنموية يؤدي إُف إحباط التطلعات اجملتمعية مث تراجع الرضى الشعيب، خاصة يف إطار تراجع 

النمو االقتصادي و االستثمار الداخلي و األجنيب األمر الذي يؤدي إُف خلق معدالت معدؿ 

البطالة و الفقر و اإلحباط االجتماعي األمر الذي يؤثر على االستقرار الداخلي، كما يظهر يف 

 2اؼبخطط التاِف حوؿ دورة عدـ االستقرار السياسي.

 

 

                                                           
، آخر   www.turkpress.co/model/14161جالؿ سلمى، ارتباط االستقرار السياسي ابلتطور االقتصادي يف تركيا، اؼبوقع االلكًتوين  -1

 .29/03/2018اطالع 
عدـ االستقرار داخليا و خارجيا"، ملحق اذباىات نظرية"عدـ االستقرار: دمحم عبد هللا يونس،"إشكالية اإلختزاؿ: االذباىات اعبديدة لظاىرة  -2
 .8، ص2014، جويلية 198السياسة الدولية: العدد  "، َتية الضطراابت األنظمة السياسيةقارابت تفست

http://www.turkpress.co/model/14161
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 خمطط دورة عدم االستقرار السياسي.

اؼبصدر: دمحم عبد هللا يونس،"إشكالية اإلختزاؿ: االذباىات اعبديدة لظاىرة عدـ االستقرار داخليا 

قارابت تفسَتية الضطراابت األنظمة تو خارجيا"، ملحق اذباىات نظرية"عدـ االستقرار: 

 .8ص ، 098السياسية"،( السياسة الدولية: العدد 
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غسيل األمواؿ اليت تؤثر على االقتصاد خاصة إذا كانت الدولة تعاين من ظاىرة الفساد االقتصاد و 

الوطٍت للدولة فخروج رأس اؼباؿ من ىذه الدولة ابلتأكيد يؤدي إُف نقص األمواؿ و إضعاؼ عملية 

االدخار اليت يبكن أف تستغل يف االستثمار الداخلي للدولة فبا يعٍت عدـ استخدامها يف تلبية 

 حاجيات و اؼبطالب اجملتمعية و خلق فرص العمل.

ضف إُف ذلك فاستبداؿ العملة الوطنية اؼبستمدة من أنشطة إجرامية بعملة أجنبية أخرى هبدؼ   

غسلها يؤدي إُف البفاض قيمة العملة الوطنية اذباه العملة األجنبية احملولة إليها و ذلك بزايدة 

 1رض العملة الوطنية و عرض طلب على العمالت األجنبية.ع

هور احتجاجات و اضطراابت يبكن أف سبس ابالستقرار الداخلي و ابلتاِف فكل ىذا يؤدي إُف ظ

 و السياسي للدولة الوطنية.

فالدوؿ الكربى اليت تسعى إُف اؼبساس ابلوضع و االستقرار السياسي للدوؿ اؼبستهدفة حبيث   

تستهدؼ تدمَت االقتصاد الوطٍت ؽبذه الدوؿ من أجل إحداث اهنيار فيو و ىذا ما جاء يف 

يف كتابو االغتياؿ االقتصادي لألمم فقد اعًتؼ يف كتابو  "جوف بركنز"لقاتل االقتصادي اعًتافات ا

أبف زمالئو توصلوا إُف دفع اإلكوادور كبو اإلفالس و أصبح اغبل الوحيد أماـ ىذه الدولة 

المتصاص غضب الشعب ىو بيع غاابهتا إُف شركات البًتوؿ األمريكية و قاؿ أبف السبب 

                                                           
م العلـو دليلة مباركي، غسيل األمواؿ، مذكرة نيل شهادة دكتوراه زبصص: قانوف جنائي)منشورة(، جامعة ابتنة: كلية اغبقوؽ و العلـو السياسية، قس -1

 .44-40، ص ص 2008القانونية، 
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على اإلكوادور وراء إغراقها يف الديوف ىو كوهنا سبتلك ـبزوف غاابت األمازوف الرئيسي لًتكيز 

 1وبتوي على احتياطي نفطي ىاـ.

من أجل ربويلها إُف دولة فاشلة تعاين من مشكلة اؼبديونية اػبارجية اليت بدورىا تشل جهود   

الجتماعي و السياسي التنمية مع ارتفاع معدالت البطالة اليت أصبحت تشكل هتديدا لالستقرار ا

لدولة، فمشكلة البطالة مازالت هتدد استقرار خاصة و أهنا كانت أحد أسباب الندالع ما يسمى 

فإف  2103بثورات الربيع العريب يف بعض البلداف العربية، و حسب تقرير التنمية البشرية لعاـ 

ريب كانت أولوايهتا اغبصوؿ جل االضطراابت اليت شهدهتا البلداف العربية و خاصة ثورات الربيع الع

 على العمل.

انطالقا فبا سبق نستنتج أف اؼبديونية اػبارجية و التبعية االقتصادية للخارج و الفقر و البطالة   

يبثالف مصدرا لتهديد االستقرار الداخلي و السياسي ؽبذه الدوؿ، فالتنمية االقتصادية ىي األرضية 

رجية يف شؤونو الضرورية و األساسية لبناء نظاـ سياسي ديبقراطي مستقر يستبعد التدخالت اػبا

 2الداخلية.

 

 

 

                                                           
 .10ص ، 2012، 1، طاإلسكندريةجوف بركنز، االغتياؿ االقتصادي لألمم، ترصبة مصطفى الضاين و آخروف، مصر، مكتبة  -1
،  3، جامعة اعبزائر (منشورة )،2103-2100صادؽ حجاؿ، الدولة الفاشلة و إشكالية التدخل اإلنساين يف اؼبنطقة العربية، دراسة حالة ليبيا،  -2

 . 21-08، ص ص 2104كلية العلـو السياسية و العالقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، 
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 ادلطلب الثالث : العالقة بني التنمية اإلقتصادية و اإلستمرارية السياسية للنظام :

إف الديبقراطية ىي النظاـ السياسي األمثل يف ربقيق التنمية االقتصادية و ابلتاِف فهي ترفض   

ليس ة و اطية كشرط أوِف للتنميمدرسة التحديد من خالؿ  أتكيدىا ضرورة اعتبار الديبقر  إفًتاضات

 1العكس.

) جوزيف سيغل، و ميشاؿ و آنشتاين( أف النظاـ السياسي عامل  يُت يرى بعض الباحثُت الغرب   

من عوامل التحكم يف االقتصاد أو على ىذا األساس تعترب الديبقراطية أفضل تلك النظم ؼبا يتوافر 

لة القانونية و الشفافية و اؼبعلوماتية، حيث مراجعة من استجابة ؼبطالب اؼبواطنُت إضافة إُف اؼبساء

البياانت و اإلحصاءات يف الدوؿ طيلة أربعُت عاما يؤكد أف اؼبستوايت اؼبتحققة يف الدوؿ 

 الديبقراطية الفقَتة أعلى من تلك الدوؿ الفقَتة ذات النظاـ الديبقراطي.

عندما توفر الدولة األمن  قتصاديقصد ىنا أف النظاـ السياسي ىو الذي يتحكم يف تطور اال  

اؼبشاريع و اليت تعود أبرابح على والسالـ يرتفع النمو اإلقتصادي  و يتسع االستثمار وتنفيذ 

الدولة، و انعداـ األمن و السالـ و اليت تكوف ابالنقالابت العسكرية تؤدي إُف عدـ االستقرار 

 السياسي و يؤثر سلبا على تدين النمو االقتصادي.

الفساد ؿباربة االىتماـ ابإلصالح السياسي و اؼبؤسسي يؤدي إُف ربقيق اغبرية و الديبقراطية و    

 أبنواعو يرفع من مستوى االستقرار السياسي، و يساىم يف ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي. 

                                                           
 .304، ص2104، 0طدار اؼبدارؾ للنشر، ميادين التغَت أوطاف تنقصها األسئلة ، شتيوي الغيثي،  -1
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وجد إجاابت أتثر العوامل االقتصادية على األداء االقتصادي ألي دولة، إال انو يف اؼبقابل  ال ت    

 ؿبددة عن النظاـ السياسي اؼبثاِف.

" إف الديبقراطية تؤدي إُف معدالت مبو اقتصادي أسرع، على الرغم من أف قباح االقتصادايت    

اآلسيوية بٍت على استقرار سياسي أوجدتو األنظمة الديكتاتورية يف تلك البلداف و أدى دورا جزئيا 

 أتىىذا النمو و  عقب زء من العاَف إال أف االهنيار الذي اليت حدثت يف اعب اؼبطردةيف التنمية 

 1.على معظمو كاف بسبب الفساد الذي ولدتو األنظمة الدكتاتورية نفسها"

إف معظم الصراعات و التنافس الذي يكوف داخل النظاـ السياسي تعود يف جوىرىا األسباب    

حركتو ي يف ىيكلو و ث يتأثر النظاـ السياسو أىداؼ اقتصادية ترتبط ابألداء االقتصادي للنظاـ حبي

 بسبب األزمات االقتصادية.

إف استقرار النظاـ السياسي وثقة اؼبستثمرين كلها عوامل تساىم يف النمو االقتصادي ألي     

بلد، إف مصداقية اغبكومة بصرؼ النظر عن شكل نظامها السياسي ىو العامل اؼبهم يف جذب 

 االستثمار اػباص.

ىناؾ عالقة مباشرة بُت النمو االقتصادي و الوضع السياسي و األمٍت يف اجملتمع، فالنمو 

االقتصادي يعتمد بشكل أساسي على قلة األخطار الناصبة عن حالة عدـ االستقرار السياسي 

ذلك أف االستثمارات تتدفق على اجملتمع بشكل اثبت و غَت مًتاخ إف قلت تلك األخطار فيها 

مالية إضافية على الدولة لتغطية نتائج تلك األخطار إف وجدت كما أف األخطار  تفرض ضرائب

                                                           
 . 30ص ، 2012، 1العربية السعودية، قراءة تقدية، بَتوت، ط اؼبملكةدخيل، التنمية االقتصادية يف عبد العزيز دمحم ال -1
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ع ألهنا ال تشجع على االستثمار السياسية يف األكثر أتثر على الوضع االقتصادي يف اجملتم

 و النمو و فتح آفاؽ مستقبلية كبو اقتصاد مزدىر يف اجملتمع. واإلبداع
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 : خالصة الفصل الثاين

 :وكخالصة عامة، ومن خالؿ ما مت طرحو يف مباحث الفصل الثاين نستنتج النقاط التالية         

كذا لتدخالت اػبارجية من خالؿ الوسائط االقتصادية والثقافية، و ل تعترب تبعية النظاـ السياسي -

وتعترب  عليها.االستعمار ماعات يف اػبارج على فرصة تشكيل حكومة وسيطرة اعبفراد و األحصوؿ 

التفاعالت الدولية مع مواجهة التهديدت من العوامل اؼبؤثرة على االستقرار السياسي، يبدو أف 

بشكل أوضح من اجملتمعات -الدوؿ النامية-العوامل اػبارجية تظهر أف اجملتمعات متأخرة التحديث

 .-الدوؿ اؼبتقدمة–يث مبكرة  التحد

ج القومي اغبقيقي ويف نصيب ناتزايدات يف الدخل وال ضمن إف التنمية السياسية االقتصادية تت -

الًتاكم  إُففبا يدعو  الفرد منو، ىذا التحسن يف الدخل أو اإلنتاج يساعد على زايدة االدخار،

ىذه التغَتات  إُفابإلضافة  .يدعم اإلنتاج والدخل ، وكذلكالرأظباِف والتقدـ التكنولوجي يف اجملتمع

اليت تشمل التنمية االقتصادية مثل ربسُت كل من مهارة وكفاءة  وقدرة العامل يف اغبصوؿ على 

تقدـ اؼبؤسسات اؼبالية زايدة لصالت ااؼبو و تطوير وسائل النقل و  الدخل وتنظيم اإلنتاج بطريقة أفضل،

ياة ، وزايدة وقت الفراغ ربسُت مستوايت الصحة والتعلم وتوقعات اغبو معدؿ التحضر يف اجملتمع، 

 واستثماره يف تطوير التجهيزات اؼبتاحة للًتفيو.
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 دتهيـــــد:

 أالدراسة اغبالة اؼبميزة يف التقدـ االقتصادي يف العاَف يف ىذا الوقت  إُفيهدؼ الفصل الثالث     

ىو دوؿ النمور األسيوية. فهذه الدوؿ اليت تعد من الدوؿ اليت حققت تقدما كبَتا يف ؾباؿ و 

خاصة  االقتصادي، نظرا لكوهنا كانت دوؿ انمية فقدت أصبحت الدوؿ رائدة يف ـبتلف اجملاالت

 الصناعي والتكنولوجي .

دوره أيضا و سوؼ كباوؿ يف ىذا الفصل  تناوؿ أتثَتات االستقرار السياسي على التنمية االقتصادية 

 هذؽبعن تلك التجربة  ايف األخَت سوؼ أنخذ كوراي اعبنوبية كنموذجً  . وجلة التنميةعيف ربريك 

 .التكنولوجي اؽبائل ذات تقدـ أيضاو ستقرة سياسيا اؼبالدوؿ اليت تعد من أكثر الدوؿ 
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 البنية السياسية و االقتصادية لدول النمور اآلسيوية  ادلبحث األول:

 : مفهوم النمور اآلسيوية  ادلطلب األول

ن ربقيق تعرؼ مبور آسيا ابلنمور األسيوية األربعة و ىو لقب ربملو ؾبموعة من الدوؿ اليت سبكنت م

الزمنية احملصورة بُت الستينات سرعة عالية يف التصنيع خالؿ الفًتة معدؿ مبو اقتصادي ضخم  و 

التسعينات و ىذه الدوؿ ىي : اتيواف ، سنغافورة ، ىونغ كونغ ، و كوراي اعبنوبية ، كما سبكنت و 

قتصادي لعدد من الدوؿ األسيوية يف ربقيق مبو اوترؾ أثر  ىذه الدوؿ من التحوؿ إُف بلداف اقتصادية

  1الدوؿ بوجود مشاركة خاصة مع الدوؿ األسيوية ؽبا اقتصاد متضخم كالياابف.تشًتؾ ىذه و 

 راألسيوية فالنم ثقافاتنفسها يف ال "النمور" ةو مصطلح النمور اآلسيوية مقتبس من مكان   

، كوهنا ابغتت ا ابلضبط ما فعلتو الدوؿ السابقةىذو و مباغتتو للخصـو و تميز بسرعة حركتياألسيوي 

 .ا ؼبرحلة التصنيع بطريقة حَتت أساتذة االقتصاد الغريب مبوىا وانتقاؽبرعة العاَف بس

من  يف الربع األخَت آسيا شرقي جنوبمصطلح داللة أطلق على ؾبموعة من بلداف "تعريف آخر: 

البلداف النامية يف عاـ  ذي بووبتمبوذج تنموي، أشَت لو كنموذج  ، حيث ساد فيها القرف اؼباضي

 2.قتصادايت بدأت يف اتيالند لتصيب صبلة من البلداف اؼبعنية"زمة مالية لتلك اال، حدثت أ 6331

 

                                                           
 www.mawd3.com، اؼبوقع االلكًتوين: 21/03/2005، من ىم مبور اسيا، موضوع أكرب موقع عاؼبي، الصادر بتاريخ ايباف اغبباري -1

 . 12/04/2018آخر اطالع  يـو 
، اؼبوقع 38/63/8361ة احملطمة إُف اقتصادايت عمالقة، اؼبختصر اؼبفيد، الصادرة بتاريخ ، مبور شرؽ آسيا من الدوؿ الفقَت ابراىيم عثماف -2

 .68/30/8362، آخر اطالع  www.mimi.fats.comااللكًتوين 

http://www.mawd3.com/
http://www.mimi.fats.com/


 االستقرار السياسي وتأثيراته على اقتصاد دول النمور اآلسيوية  لفصلالثالث:
 

75 
 

، ؾبموعة دوؿ جنوب شرؽ التنمية االقتصادية الدولية يقصد ابلنمور االقتصادية األسيوية يف أدبيات

أجياؿ، فكوراي اعبنوبية  ، و تصنف ىذه النمور إُفاليت حققت مبوا اقتصاداي دبعدالت سريعة آسيا

 1. 6313سنغافورة و ىونغ كونغ ، يطلق عليها اعبيل األوؿ و اليت بدأت التقدـ عاـ واتيواف و 

 نشأة مصطلح النمور االقتصادية :

عاـ، حيث كانت ىذه الدوؿ الفقَتة  03أكثر من  يرجع اتريخ انطالؽ مصطلح مبور أسيا إُف

و مع قدـو السبعينات ربفزت ىذه الدوؿ صناعيا و اقتصاداي و حققت تقدما واحملطمة قبل ذلك، 

دة دكوراي اعبنوبية خَت مثاؿ يف هنضة و انبعااثت ؾبفضربت   ،خالؿ عاـ واحد فقط %10يقدر بػ 

أكثر من أربعة ماليُت مواطن يف  ىقضأف ، و جاء ذلك بعد دوؿ صناعية من امة شبو متالشية إُف

التاسعة من حيث اقتصاد على مستوى العاَف و اتسعت مساحتها لتمتد إُف ـ الدولة 8366عاـ 

  .مليوف نسمة 01بعدد سكاف يقدر بػ ، كم مربع  32.859

اعتلت ية وسبكنت من رفع ربد اؼبواطن و ابلنسبة لتايواف فهي ؾبرد جزيرة صغَتة حققت قفزات اقتصادو 

 2.. لنسبة إُف ىونغ كونغ وسنغافورةاب من أكرب اقتصادات العاَف و أيضا نفس الشيء 80الرتبة 

تة اؼبباغة اغبركة و سبيز النمور بسرعثقافة األسيوية و لقب النمور اآلسيوية أوال ؼبكانة النمور يف ال أطلقو 

يف صفوؼ  ت، حيث حققت ىذه الدوؿ مبوا اقتصاداي كبَتا و أصبحيف االنقضاض على فريستها

 الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة.  

                                                           
  ؾبهولة -1

 مرجع سبق ذكره.  ايباف اغبباري ، من ىم مبور أسيا ، -2
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 ادلطلب الثاين: اإلطار اجلغرايف:  

 :اػبصائص اعبغرافية لكوراي اعبنوبية : أوال

درجة يف  132-124درجة، خط طوؿ شرقي  43 – 33تقع شبو اعبزيرة الكورية ػبط طولو    

الياابف يف الشرؽ، و تبلغ مساحة كوراي اعبنوبية يف الغرب و  الصُت بُتوسط مشاؿ شرؽ أسيا 

وبيط هبا البحر من ثالثة جوانب من شبو اعبزيرة الكورية ابستثناء الشماؿ و  ،كلم مربع  100266.2

حيث سبثل مساحة األراضي اعببلية  %30اؼبرتبط ابلقارة األسيوية، و سبثل مساحة األراضي اؼبسطحة 

 1، ابلرغم من كثرة نسبة اعبباؿ اليت يبلغ ارتفاعها ألف مًت أو أكثر.80%

راي وتتميز ابؼبرافق اؼبمتازة واؼبناظر الطبيعية اسًتاتيجي على مضيق كو  دبوقع تتميز كوراي اعبنوبية

 .اػبالبة

 : سنغافورة اثنيا

ويفصلها عن جزيرة ماليو ، رؼ اعبنويب من جزيرة ماليوآسيا، عند الط يتقع سنغافورة يف جنوب شرق

اغبديدية تربط بُت السكك جو ىور" وال يعترب فاصال كبَتا، ذلك أف اؼبواصالت الربية و "ضيق م

فريد عند رأس شبو جزيرة اؼباليو، حيث تشرؼ على  سنغافورة موقع جغرايف. و سنغافورة و ماليزاي

                                                           
 ، آخر اطالع www.mawdo3.comع االلكًتوين : وقاؼب 83/33/8361الصادر بتاريخ ، صبهورية كوراي اعبنوبية، موضوع، زقيبة سارة -1

68/30/8362. 

http://www.mawdo3.com/
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ي أسيا لوقوعها على خطوط ، و أصبحت من أىم اؼبوانئ التجارية يف جنوب شرقمضيق "ملقا"

  1.اؼبالحة

 .يةعبزر الواقعة يف اؼبضايق البحر بعض امن تتميز صبهورية سنغافورة 

كلم مربع و ىي   183عاصمة بالد سنغافورة : توجد يف وسط الساحل اعبنويب حبيث تبلغ مساحتها 

أكثر سكاان من اعبانب الغريب، و اعبانب الشرقي  .مع عدد السكاف ال تتناسبمساحة صغَتة 

 نشط.سياحية و تتمتع ابقتصاد العلى الرغم من صغر حجمها إال أهنا أكثر اؼبناطق و 

 نغ كونغ:ىو  اثلثا:

،  يب احملصور ما بُت الصُت اعبنويب، ودلتا مبر اللؤلؤةتقع مدينة ىونغ كونغ على ساحل الصُت اعبنو 

،  حيث يقع مطار ىونغ ىونغ الدوِفة دبا فيها جزيرة النتو جزيرة ؿبيط 833كما تضم أكثر من 

 2كم مربع.  6633تبلغ مساحتها و 

ىي مركز عبذب التجارة الدولية بفضل  َتة و ناطحات السحاب الكثب تتسم مدينة ىونغ كونغ 

 اؼبالية .السياسية و  عاصمتها فكتوراي حيث مركز األنشطة موقعها اعبغرايف،

 : اتيوافرابعا: 

                                                           
وين : اؼبوقع االلكًت  81/36/8366ىشاـ الكسوري ، تقريرشامل عن جوىرة سنغافورة ، ستار اتيبز . الصادر بتاريخ  -1

www.startimes.com  68/30/8362يـو . 
آخر اطالع  hongkongtorismblogs10t.comالسياحة يف ىونغ كونغ، اؼبوقع االلكًتوين   ،ؾبهوؿ،  أين تقع ىونغ كونغ -2

60/30/8362 . 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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حبر شرؽ الصُت و حبر الفلبُت و حبر جنوب بُت مضيق اتيواف و  تقع جزيرة اتيواف يف شرؽ آسيا

 1.كم مربع  03.980الصُت مساحتها 

، ات حبيث تشكل نصف مساحتها تقريباجزيرة مستطيلة الشكل أغلب أراضيها من اؼبرتفعاتيواف ىي 

، مًتا فوؽ سطح البحر 0331 ، اذ يبلغ ارتفاعو حواِفأعلى جبل فيها "وفيسمور "و يعترب جبل 

، و تشكل نسبة مساحة الغطاء الغايب يف التايواف أكثر من يط حبر التايواف من كل االذباىاتوب

 .يف العاَف من حيث الزراعة  مساحة أراضيها، حبيث ربتل اؼبرتبة األوُفنصف إصباِف

 : البنية الدميغرافية: ادلطلب الثالث

 الرتكيبة السكانية : 

يسكن الكوريُت يف اؼبدف نتيجة اؽبجرة  إذ، وبية بكثافتها السكانية العالية: تتميز كوراي اعبنأوال 

، و تتميز العاصمة سيوؿ أكرب مركز االقتصادية الكبَتة ف بعد النهضةالسريعة من الريف اُف اؼبد

ت ، و تعد كوراي اعبنوبية من اجملتمعارب اؼبدف كثافة سكانية يف العاَفصناعي يف البلداف ، و اثين أك

، إال أف عدد سكاهنا من سكاهنا %33، اذ يتجاوز العرؼ الكوري فيها اؼبتجانسة عرفيا يف العاَف

 2لبفاض مستوى اؼبواليد حيث أنو وصل إُف الدرجة اؼبتدنية حوؿ العاَف .يتناقص تدرهبيا بسبب ا

ن البالد سنغافورة م إُفة ىاجرت دشعب سنغافورة ىو ؾبموعة غَت متجانسة من اصوؿ متعد اثنيا:

 ، كما يضم اؽبنود واؼباالويُت %23، و يشكل الصينيوف معظم السكاف بنسبة تصل إُف اجملاورة
                                                           

 . 60/30/8362 ، آ خر اطالع  www.aljazeera.net، اؼبوقع االلكًتوين ، موسوعة اعبزيرة ؾبهوؿ، اتيواف -1
 .60/30/8362، آخر اطالع www.korea.com االلكًتوين اؽبيئة الكورية لالعالـ و الثقافة ، حقائق عن كوراي موقع  -2

http://www.aljazeera.net/
http://www.korea.com/
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يتحدث السكاف فيها أبربعة لغات ىي : االقبليزية  ي اللغة الرظبية يف البالد ويزية ىواللغة اؼبال

 1.والصينية و اؼباليزية و التأميلية

، و يف اؼبرتبة الثانية اؼبسيحية و ىي دولة متعددة يعتنق غالبية سكاهنا البوذية دين يف سانغافورة :ال

 .التأثَت على الثقافة السنغافوريةيف ات اؼبوجودة فيها و يلعبوف دور مهم اعبنسي لتنوع الثقافات

و ىي من الدوؿ ذات  ،نسمة 0111333بنحو  8333فورة سنة قدر عدد سكاف سنغاو 

 2الكثافة السكانية العالية يف العاَف .

 إحدى اعلي، تعترب الكثافة السكانية مليوف نسمة 1.22يقدر عدد سكاف ىونغ كونغ حواِف :اثلثا 

 3، تواجو ىونغ كونغ اليـو مشكلة حقيقية و ىي االكتظاظ السكاين.النسب يف العاَف

ية و األمريكية و األسًتالية و تشمل أيضا اعبنسيات الربيطان %31نسبة سكاف الصينيوف كبو 

، كاف اعبزيرةاينة اليت يتبعها الس، و يصعب ربديد الدلغتهم الرظبية االقبليزية و الصينيةو  والفلبينية.

، و أيضا لتداخل معتقداهتم بُت التعاليم البوذية إُف جانب السكاف ىناؾنسيات جنظرا لتعدد 

 إُف اإلسالـ. إضافةاؼبسيحية  الدايانت الشرقية مثل

                                                           

، آخر   www.madoo3.com، اؼبوقع االلكًتوين  61/66/8361 ، الصادرة بتاريخ ، موضوع ولة مسلمةد صاٌف ، ىل سنغافورة درغ -1
 .60/30/8362اطالع 

2-  ،  .60/30/8362،آخراطالعwww.elsyasi.com االلكًتويناؼبوقع سنغافورة، السياسة كـو

،آخراطالعwww.safari.com ، اؼبوقع االلكًتوين دوؿ جنوب شرؽ آسياسياحية يف الشتاء، منتدى سفاري لجهتك الاىونغ كونغ و  -3

60/30/8362. 

http://www.madoo3.com/
http://www.elsyasi.com/
http://www.safari.com/
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، يف التايواف ينحدروف من أصوؿ صينية عظمى من السكاف يفالغالبية ال : سكاف ولغة اتيواف: رابعا

من سكاف  %8االسًتاليُت الذين يعتربوف سكاف التايواف األصليُت حواِف  وقت الذي يشكل فيوال

 1اعبزيرة.

 2. 8363نسمة حسب إحصائيات  8130263بلغ عدد سكاهنا حواِف 

، ىاكا و لغة الياابف، و لغة انية، و الصينية و اللغة التايو ىي اللغة اؼبندرينيةأما عن اللغة يف التايواف 

 اؼبعتقدات و الدايانت البوذية و الطاوية و اؼبسيحية . بتنوعلتايواف فهي تتميز  أما ابلنسبة للدين يف ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،www.mawdo3.comاؼبوقع االلكًتوين ،  8363و يولي 83 ، موقع عاؼبي، الصادرة بتاريخ، موضوع اكربدمحم مرواف، أين تقع اتيواف -1

 .63/30/8362آخراطالع
 .33/30/8362، آخر اطالع  magic.com-www.univers اؼبوقع االلكًتوين ،ما ىي عاصمة اتيواف : ماجيك بوكس -2

http://www.mawdo3.com/
http://www.univers-magic.com/
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 البنية السياسية لدول النمور اآلسيوية:  ادلبحث الثاين :

 سيويةاآلادلطلب األول: طبيعة النظام السياسي يف دول النمور 

على الفصل بُت السلطات  ذي يقـو: ىو نظاـ ديبقراطي الئد يف اعبمهورية الكوريةنظاـ سا

ياسي ، و ما يبيز كوراي اعبنوبية يف بنيتها السياسية ىو أف عنصر السالستقاللية التشريعية و القضائيةاو 

 .للنظاـ الرائسي ىو الربؼباف

نظاـ مستمد من  برؼباين ونظاـ قانوين، ديبقراطي سنغافورة: النظاـ السياسي اغباكم يف سنغافورة

الدولة ، و ليست حملكمة العدؿ الدولية سنغافورة السلطة اإللزامية قبلليزي و َف تالقانوف العاـ االقب

 1يف احملكمة اعبنائية الدولية. اعضوً 

 قبلمن  ينتخبو الرئيس  6301الدستور اؼبعموؿ بو دستور عاـ نظاـ حكم ديبقراطي و  اتيوان:

 083، و ىو مؤلف من بكاملوذي ىو نظراي برؼباف الصُت سنوات و ال 1اجمللس التشريعي ؼبدة 

اـ و يوجد يف اتيواف ؾبلس القضاء ابالنتخاب الع 883تنتخبهم أحزاهبم و  633عضو منهم 

 2تفتيش بتحسُت موظفي الدولة و ترقيتهم.وال

 .التنفيذية غَت اؼبنتخبةزئي غَت سيادي مع وجود اؽبيئة ج: نظاـ حكم ديبقراطي  ىونغ كونغ

                                                           
 . 18/04/2018، آخر اطالع   www.moqatel.comموسوعة الكتاب اؼبقاتل، اؼبوقع االلكًتوين  -1
 . 18/04/2018آخر اطالع  ،www.arab.ency.comاؼبوسوعة العربية ، اؼبوقع االلكًتوين :  -2

http://www.moqatel.com/
http://www.arab.ency.com/
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فاف . ماف ـبتلفاف الذي سبخض عنواؼبشًتؾ و مبدأ البلد الواحد نظا اينوفق الربؼباف الصيٍت الربيط

 1إدارية خاصة. منطقةاغبكم الذايت يف كافة شؤوهنا بصفتها  منة عالية رجىونغ كونغ ربظى بد

 البنية االقتصادية لدول النمور اآلسيوية: ادلطلب الثاين : 

جعلتها من بلداف كانت تعيش على  اقتصادية النمور األسيوية خالؿ العقود اؼباضية قفزة حققت

ـ ابلعنصر البشري  ، توجهوا إُف االىتماعوامل قباحها ، و من أىماؼبساعدات إُف البلداف اؼباكبة ؽبا

، و على الرغم ماؼبهٍت من أجل ربسُت مهاراهتدريب دارس التم، و كمورد للتنمية، حيث تضم التعليم

تشابو يف مسَتة النشاط أف ىناؾ الكثَت من ظبات ال الإ، قبلةالفهم يف طبيعة السياسات اؼبمن اخت

 .االقتصادي

 :2ات االمنائية الذاتية قومأوال: ادل

لدولة ، البنك ، القطاع اػباص( الدور الذي أدتو الدوؿ كقائد النشاط االقتصادي اثلوث ، ) ا  -6

، كما أدى كثيفة رأس اؼباؿتقٍت من األنشطة  قيامها بتحقيق التحوؿ الصناعي اؽبيكلي و تعميق و 

 االقتصادي . زدىارالتنظيم التطوعي يف ىذه البلداف دورا ابرزا يف ربقيق اال

 و ذلك من خالؿ تدريب اؼبوارد البشرية بزايدة ساعات العمل .

                                                           
 .20/04/2018، آخر اطالع  .www.wikipidia.org االلكًتوين اؼبوسوعة اغبرة ويكيبيداي ، ىونغ كونغ ، اؼبوقع -1
 .83ص  ،1،2016د.عبد الوىاب دمحم اؼبوسوي، األزمة اآلسيوية ، إشكالية النظاـ الدوِف اعبديد، دار اؼبناىج للنشر و التوزيع، ط -2

http://www.wikipidia.org/
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ف يف وسط حالة من اؽبدوء السياسي، و قلة حصوؿ التنمية االقتصادية يف ىذه البلدا  -8

اغبدودية و اؼبذىبية اليت خلفتها اغبقبة االستعمارية و اختالؼ  النظم ، و اػبالفات الصراعات

 لدينية.السياسية و مواجهة العقائد ا

، حبيث استطاعت التحكم يف مصادر التمويل لقياـ الدولة بدورىا التوجيهيأدى ىذا االستقرار  

 اؼبصريف.

ات تلك الشعوب و خاصة يف يوسية( من أىم معتقدشو فمن الناحية الدينية فاف مبادئ ) الكون  -0

 ة يف ثقافة شعوب أسيا. بت، فأصبحت ركيزة اثالعمل و الوالء للدولة تقديسؾباؿ 

ثر من اىتمامها ابلتعليم اعبامعي، حبيث ركزت ىذه الدوؿ على التعليم االبتدائي و الثانوي أك  -0

لداف سبلك قوة عمل ، و صارت ىذه البعمل و ابلتاِف وفرت اليد العاملةضرورايف إلهباد ال أصبحا

 .و رخيصة و حققت اؼبرونة الصناعية، فبا عزز الكفاءة االقتصاديةربة دم

كاف معدؿ االستثمار   حيث، ببقية دوؿ العاَف ارتفاع معدالت االدخار و االستثمار مقارنة    -3

دوؿ العاَف  من %62تج احمللي اإلصباِف مقارنة مع امن الن %03اؼبتوسط يصل إُف حواِف 

 ( 6، كما يوضح اعبدوؿ رقم )دبا فيها الدوؿ اؼبتقدمة األخرى

 النسب اؼبئوية لالدخار احمللي الرأظباِف من الناتج احمللي الرابعي االقتصادي اآلسيوي : -

 6333 6323 6313 الدولة

 %03 %01 %83 ىونغ كونغ
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 %38 %00 %63 سنغافورة

 %00 %01 %32 كوراي اعبنوبية

 %03 %03 %80 اتيواف

 

 21.1صاألزمة اآلسيوية، إشكالية النظاـ الدوِف اعبديد عبد الوىاب دمحم اؼبوسوي، : اؼبصدر -

 اثنيا : ادلقومات اإلمنائية اخلارجية:

 :و تنقسم إُف مقومات اقتصادية وسياسية ومنها ما يلي

 اؼبقومات االقتصادية:- أ

اؼبتمثلة الوالايت اؼبتحدة و   منحتها ؽباقياـ بلداف شرؽ أسيا ابلتحرؾ و االستغالؿ الفرصة اليت  -6

من الوالايت اؼبتحدة  أيضا قامت، و اؼبنتجات اؼبصنعة يف ىذه البلدافماـ أبفتح أسواقها 

لتشجيع كوراي اعبنوبية على تصنيع اؼبعدات و البضائع ربتاجها القوات األمريكية يف حرهبا على 

 الفيتناـ .

التايواف يف النظاـ  و التايواف قد ساعدت على إدماج حدةإف العالقة اػباصة يف الوالايت اؼبت  -8

اف ىذه سخية فقدمت ؽبا اؼبعاوانت ال "ابحملبة األمريكية"اِف ويعلن التايواف وضعا أظبتو الرأظب

                                                           

 .86، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد الوىاب دمحم اؼبوسوي  1-
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بو عند انطالؽ التنمية  صرؼمن االدخار احمللي اؼبمكن الت %12اؼبساعدات أسهمت بنسبة 

 .لتايوافاب

يات على االستثمار يف ىذه البلداف و ما أدى إُف توجو ىذه إقباؿ شركات متعددة اعبنس  -0

، و العمل قصَتة األجل على االستثمار فيها الشركات من دور يف حث أصحاب رؤوس األمواؿ

، و أصبحت ىذه اؼبنطقة أكرب مستقطب األجنيب اؼبباشر على ىذه البلدافعلى ربقيق االستثمار 

 لرؤوس األمواؿ العاؼبية.

وية و خاصة االذباه يسيم العمل الدوِف كانت من الفرص اليت استغلتها البلداف األسإعادة تق إف  -0

 1.لدوؿ النامية ذات يد عاملة رخيصةاؼبتمثل  بنقل بعض الصناعات إُف ا

 اؼبقومات السياسية: - ب

إف دراسة العالقة يف النظاـ الرأظباِف العاؼبي والدعوة إُف تبٍت نظاـ دوِف جديد وبقق االستقرار  

السياسي و العدالة دبفهومها الشامل لكل شعوب العاَف من جهة، و بُت التجربة التنموية لدوؿ 

جنوب شرؽ أسيا من جهة أخرى. توضح خروج ىذه الدوؿ إُف النور نتيجة األوضاع السياسية 

 2تتعلق حبالة استقطاب الدوِف فرضتها ظروؼ اغبرب الباردة .

اسًتاتيجي ؼبواجهة النظاـ االشًتاكي و وفرت ؽبذه الدوؿ لق ؿبور خبو قامت الوالايت اؼبتحدة 

 .دي و مساعدهتا اقتصاداي و سياسيانشاطها االقتصا ات من أجل ازدىارإمكاني

                                                           
 .96، ص اب دمحم اؼبوسوي ، مرجع سبق ذكرهد. عبد الوى -1
 .91، صنفس اؼبرجع -2
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ىذه  ، الغاية منو إبقاءايت اؼبتحدة لدوؿ جنوب شرؽ أسياإف الدعم االقتصادي الذي قدمتو الوال

 الدوؿ على ربقيق قفزة اقتصادية قوية.، و أيضا ساعدت ىذه الدوؿ ربت ىيمنة أمريكية

يق التقدـ االقتصادي و الثقايف ، من أجل ربقإقامة تكتالت وسعت دوؿ جنوب شرؽ أسيا إُف

 ربقق السالـ و االستقرار. وابلتاِف االجتماعي و 

 ادلطلب الثالث : مؤشر النمو االقتصادي 

 مؤشر معدؿ النمو الناتج احمللي اإلصباِف و نصيب الفرد منو :  -6

ت اتيواف أرقاما مضاعفة بعد ثالثُت ، حبيث سجلمبوا عاليا يف اقتصادىا ويةحققت دوؿ النمور اآلسي

كاف أسرع يف كوراي اعبنوبية و كاف والنمو  ، و 6338دوالر للفرد يف عاـ  الؼآ 63، حواِف عاما

سنوات و بلغ الناتج احمللي اإلصباِف يف كوراي اعبنوبية  63مرات كل  ثالثب  ضعف حجم التايواف

 6331ة عاـ و بلغ الدخل القومي اإلصباِف يف سنغافور  6333مليار دوالر عاـ  323حواِف 

 .مليار دوالر 33حواِف 

ع و يبكن القوؿ أف النمور األسيوية قد حققت اقبازات مبهرة يف توزيع الدخل القومي و رف     

، و ىي خفض وفاايت األطفاؿ و خفض فضال عن مؤشرات التنمية البشرية ،ةيشعمستوى اؼب

من  دبؤشراهتا، حبيث تكاد  تقًتب ايدة نسبة التعليم للقوة العاملةمستوى األمية عند الكبار و ز 

 1اؼبستوايت السائدة يف البلداف اؼبتقدمة .

                                                           

 .662، ص سبق ذكرهرجع م، د. عبد الوىاب دمحم موسوي -1
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سعار اعبارية ألاإلصباِف. اقتصادات جنوب شرؽ أسيا و ابب الفرد من الناتج احمللي يتطورات يف نصال

 ( 6333-6313خالؿ فًتة )

 ابلدوالر األمريكي. 

 6333 6333 6323 6313 الدولة

 63303 60633 3303 0682 ىونغ كونغ

 81380 68633 3326 8116 سنغافورة

 60160 3361 6330 311 كوراي اعبنوبية

 3333 68833 162 021 يلنداات

 1310 8030 6112 333 ماليزاي

 6003 326 030 636 اندونيسيا

 .663ص وي : موس اؼبصدر : عبد الوىاب دمحم

 لنمور اآلسيوية :لديثة التصنيع رتاتيجيات التوطن الصناعي للدول حاس

 1ىذه الدوؿ نذكر منها ما يلي: ىناؾ عدة خصائص انفردت هبا

                                                           
خطيط مدوح دمحم مصطفى، اسًتاتيجيات توطُت اؼبشروعات الصناعية يف مصر، دراسة حالة إقليم جنوب الصعيد، رسالة دكتوراه، كلية اؽبندسة و الت -1

 .95، ص 2004العمراين، مصر ، 
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ربية االقتصادي كانت واقعة ربت اؽبيمنة الغ اإلقالعإف كل دوؿ النمور اآلسيوية يف مرحلة  

، فبا الصُت و االرباد السوفيايت سابقااألنظمة الشيوعية يف  ؼبناىضةتستخدمها الوالايت اؼبتحدة لو  و 

 التكنولوجية .يف اغبصوؿ على الكثَت من اؼبساعدات اؼبالية و  لدوؿذه اساىم ؽب

فبا سهل ؽبا السيطرة على  ،فيما عدا كوراي اعبنوبية) صغر مساحة ىذه الدوؿ و قلة عدد سكاهنا 

الطرؽ و السكك  مثلالبنية التحتية  شبكات اؼبوارد الطبيعية و البشرية و قلل من تكاليف إقامة

  .التوطن الصناعي عبذب( و ىي العامل اؽباـ ..وغَتىا  اغبديدية و اؼبطارات و اؼبوانئ

 زبصيص ميزانية ضخمة للتعليم .

األدىن لألجور فبا  سعرت العملية و عدـ ربديد الظيمابوفرة يد عاملة  و رخيصة و غياب التنتتميز 

 .ىذه الدوؿ هبذب الشركات متعددة اعبنسيات إُف
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 ادلبحث الثالث : كوراي اجلنوبية كنموذج يف االستقرار السياسي والنهضة االقتصادية: 

 لكوراي اجلنوبية:التطورات السياسية ادلعاصرة ادلطلب األول: 

الذي مت إجراء آخر تعديل على  1987وحىت عاـ  1948شهدت كوراي اعبنوبية منذ أتسيسها عاـ 

دستورىا اغباِف وتعرضت إُف اضطراابت وانقالابت على اؼبستوى السياسي، قاموا بتطوير ونشر 

 1اؼبمارسة الديبقراطية وىي على النحو التاِف:

 االقباز السياسي: :أوال -

وؿ السلمي للسلطة: بعد أف سبت إعادة ضماف حق االنتخاب اؼبباشر يف تعديل التدا -0

 جمهورية.للكرئيس   "وه موىيوف ، انتخب اعبنراؿ السابق " ر 0987ـ الدستور عا

لنظاـ، ىنا بدأت الديبقراطية حيث انتخب لو كنتيجة للتقدـ الديبقراطي من خالؿ إدارتو 

احد اؼبناضلُت  "كيم يونغ ساـ   "انتخب  0992عاـ. و يف عاـ  32أوؿ رئيس مدين منذ 

جونغ " زعيم اغبزب اؼبعارض رئيس كيم داي   "مت انتخاب  0997القدامى، و يف 

ن و تولت حكومتو السلطة م "حكومة الشعب  "للجمهورية، و أطلق على إدارتو اسم 

 اكم إُف حزب معارض.حخالؿ أوؿ انتقاؿ سلمي للسلطة يف اتريخ كوراي اعبنوبية من حزب 

                                                           

 .44، ص38الكورية اعبنوبية يف التنمية، دراسات دولية، العدد  عبد النيب، التجربةسعيد رشيد  -1
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لتصبح  2113اليت بدأت سنة  عرفت ابسم حكومة اؼبشاركة"روه موىيوف "الرئيس إدارة أما 

 .يف التاريخ السياسي الكوري اعبنويب 06اعبمهورية رقم 

ز التنفيذي على أساس أف شكل النظاـ وبتل رئيس صبهورية كوراي اعبنوبية قمة اعبهاو 

هبري امل مع عناصر اعبهاز التشريعي، و السياسي الذي حدده الدستور ىو نظاـ رائسي متك

انتخابو عن طريق انتخاابت عامة مباشرة. متساوية و سرية و تبلغ مدة رائستو طبس سنوات 

سيطرة  جراء وقائي ضدبدوف السماح ؼبدة اضافية، و تعد مدة اغبكم الواحدة ىذه دبثابة  إ

مهامو أو وفاتو، يقـو  ءداآ. و يف حالة عدـ قدرة الرئيس على أي فرد على اغبكم لفًتة فبتدة

 رئيس الوزراء أو أحد أعضاء ؾبلس الدولة بتوِف مهاـ الرئيس بصورة مؤقتة.

حل حزب : و اليت من مهامها اهتاـ مسؤوِف الدولة 0988أتسيس احملكمة الدستورية  -2

نزاعات حوؿ اختصاصات أجهزة الدولة، و بُت أجهزة الدولة و اغبكومات لسياسي ل

نصوص عليو يف القانوف حبيث تتكوف احمللية، و االلتماسات اؼبتعلقة ابلدستور كما ىو م

كمة، و يعينهم احمل مؤىلُت لشغل منصب قضاة احملكمة الدستورية من تسعة ؿبكمُت

 الرئيس.

دبراجعة قانوف اغبكم  0988وراي اعبنوبية يف سنة تكوين اغبكومات احمللية: قامت ك -3

ـ و ذلك ؼبختلف 0990الس احمللية يف احمللي وطبقا للدستور أجريت انتخاابت اجمل

ـ و أجريت انتخاابت 0990اؼبدى و اؼبقاطعات و الوحدات اإلدارية اؼبستقلة يف 
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دات سنة مت و العاجملالس البلدية للمدف و األقاليم كما أجريت انتخاابت حكاـ الوالاي

 1ـ.0995

 حيث تقـو ىذه األخَتة خبدمة السكاف احملليُت اؼبتمثلة يف اػبدمات االجتماعية.

 اثنيا االقباز االجتماعي: -

ب ارتفاع مستوى اؼبعيشة بشكل ملموس فقد بمتصاعدة، و بس تَتةنتيجة لزايدة التنمية بو 

بعد أف بدأت كوراي اعبنوبية بتطبيق  االجتماعي،ستوى مربققت العديد من االقبازات على 

و هبذا سبكنت  21تماعي منذ الثمانينات من القرف جبعض األنظمة اػباصة ابلتأمُت اال

ؾبتمع الرفاىية، و من بُت ىذه االقبازات الكورية اعبنوبية من توفَت أسس بناء اغبكومة 

 2اؼبلموسة ما يلي:

 ؼبسنُت.يتوجو اجملتمع الكوري بسرعة كبو ارتفاع عدد ا -0

 تقدًن نظاـ الرعاية الصحية و الطبية يف شكل التأمينات و مساعدات طبية. -2

اؼبعاش القومي الذي يهدؼ إُف توفَت مستوى من الضماانت للفئة القادرة نظاـ تقدًن  -3

 على أداء األنشطة االقتصادية يف حالة حدوث أزمات اقتصادية.

ؼبيداف التعليمي ارتفعت نسبة عدد النساء االىتماـ بشؤوف اؼبرأة يف ـبتلف اؼبيادين، ففي ا -4

 اؼبتعلمات.
                                                           

االقتصادية و السياسية، جية  خليفة جودة دمحم، األحزاب السياسية و التنمية يف كوراي اعبنوبية، اؼبركز الديبقراطي العريب للدراسات االسًتاتي ؿبمود-1
 .09/14/2108، آخر اطالع Democrat.cac.del2p, 19/04/2018,08 :49  اؼبوقع االلكًتوين:

 .46ص ،بق ذكرهعبد النيب، مرجع س رشيدسعيد  -2
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 االقباز الثقايف:  :اثلثا -

 1ذبلت الثقافة اليت حققتها كوراي اعبنوبية أبهبى صورىا يف اجملاالت اآلتية:

ؾباؿ تكنولوجيا شبكات اؼبعلومات: سبتلك كوراي اعبنوبية اآلف بنية ربتية لشبكة معلومات  -0

 ،عالية اعبودة و ابلسرعة اؼبطلوبة يف كل أكباء كوراي اعبنوبيةبياانت و واسعة تقدـ خدمات 

األمر الذي مهد لكوراي اعبنوبية أف ربتل اؼبرتبة العاشرة بُت الدوؿ األكثر تقدما يف ىذا 

 اجملاؿ.

 090بلغ عدد الصحف يف كوراي اعبنوبية  2110ؾباؿ الصحف و وكاالت األنباء: يف  -2

االت الرايضية، السياسية، أكباء البلد، و تشمل صبيع اجملصحيفة يومية، و توزع يف كل 

 التجارية...اٍف.

توجد وكالتاف رئبسيتاف لألنباء ) وكالة يوف ىاب لألنباء( ) وكالة نيوسيس لألنباء( مع 

 ع األخبار يف العاصمة سيوؿ و األقاليم.عبمشبكة كاملة 

طات اإلذاعية اؼبتخصصة يف  ؾباؿ البث اإلذاعي و التلفزيوين: ىناؾ عدد كثَت من احمل -3

 ؿبطة. 254حبيث بلغ العدد االجتماعي  0991كوراي اعبنوبية، و ظهرت منذ عاـ 

وتشمل صبيع  0991و يف ؾباؿ البث التلفزيوين فقد مت إنشاء العديد من احملطات التلفزيونية يف عاـ 

تلفزيونية ؿبلية خاصة من أجل ، و يوجد ؿبطات التعليم ر ابشراؼ وزارةدااجملاالت التعليمية، و اليت ت

 تفعيل الثقافة احمللية و تطوير االقتصاد.
                                                           

 هوؿ.ؾب -1
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 :ادلطلب الثاين: االستثمار األجنيب يف كوراي اجلنوبية 

  1 اتريخ بداية االستثمار األجنيب: -

بعد انتهاء اغبرب بُت  ستيناتبدأت كوراي اعبنوبية يف جذب االستثمار األجنيب يف بداية ال

اعبارة الشمالية هبدؼ النهوض بعملية التصنيع يف البالد حيث وضعت خطة لذلك ىدفها 

 األساسي أتسيس أسس قوية للتصنيع.

إف قدرة االقتصاد الكوري على جذب االستثمارات األجنبية و ابلتحديد اؼبباشرة و االستفادة 

ة يف زمن قياسي مقارنة بغَته من االقتصادات منها كاف من أىم العوامل اليت ىيأت انطالق

ـ عملت اغبكومة الكورية 0984النامية، فمنذ إصدار قانوف حرية االستثمار األجنيب عاـ 

على توفَت كل متطلبات اؼبناخ االستثماري األكثر جذاب لالستثمارات األجنبية، كفتح أكرب 

 عدد من الصناعات للمستثمرين األجانب

 2كما يلي:  2105األجنبية يف كوراي اعبنوبية عاـ  واقع االستثمارات

 %01بنسبة  2105زادت قيمة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف كوراي اعبنوبية خالؿ عاـ  -

لتصل إُف مستوى قياسي جديد بفضل زايدة االستثمارات القادمة من الصُت بشكل 

 أساسي.

                                                           

 .92ص ماجيستَت، كلية التجارة، اعبامعة االسالمية، غزة، -سعيد كامل فخري دىشاف، التجربة االقتصادية التنموية لكوراي اعبنوبية،  -1
 .93ص سعيد كامل فخري دىشاف، مرجع سبق ذكره، -2
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بلغت قيمة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة اليت مت االلتزاـ هبا يف كوراي اعبنوبية خالؿ عاـ  -

مليار دوالر و ىو ما زاد حجم االستثمارات األجنبية يف   21.9حيث قدرت بػ  2105

 كوراي اعبنوبية.

 مليار دوالر. 06سنواي إُف  %32.3زادت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة بنسبة  -

لتصل إُف ملياري دوالر  %66.3ثمارات الصينية يف كوراي اعبنوبية سجلت قفزة بنسبة االست -

 على خلفية اتفاقية التجارة بُت بكُت و سيوؿ. 

 أتثَت االستثمارات األجنبية على اإلنتاجية يف كوراي اعبنوبية: -

جانب ترتب عليو التوسع يف االستثمار األجنيب يف كوراي اعبنوبية و تقدًن اغبوافز للمستثمرين األ

 و ابلذات اؼبباشرة حيث توافدت على ،تدفقات نقدية كبَتة من ىذه االستثمارات لالقتصاد الكوري

كوراي اعبنوبية العديد من الشركات متعددة اعبنسيات ابإلضافة إُف زايدة حاالت االندماج و االرباد 

 1بُت شركات أجنبية و شركات ؿبلية.

و راحت تتزايد بعدد منتظم  تدفقتة لالستثمارات األجنبية حيث أصبحت كوراي اعبنوبية صاغب  

ساىم يف ضماف مبو اقتصادي على اؼبدى الطويل و اعبدوؿ يبُت حجم االستثمارات األجنبية اؼبباشرة 

 يف كوراي اعبنوبية:

 

                                                           
 ..96سعيد كامل فخري دىشاف، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 البلداف األخرى 

 اجملموع فرنسا بريطانيا أؼبانيا ىونج كونج اجملموع الياابف و.ـ.أ السنة

0981 71.6 42.5 043.0 1.5 8.6 2.3 - 31 

0985 018 364.3 532.2 03.4 00.3 09.3 5.0 59.9 

0991 308.3 235.9 812.4 311 62.3 44.8 22.4 778.2 

0999 3.739 0.751 05.540.5 01.152 961 479 761 01.152 

2111 2.992 2.447 05.206.8 01.327 0.599 84 717 01.327 

2110 3.891 77.2 00.290.8 7.218 459 432 426 7.218 

2112 4.511 0.412 9.010 3.098 284 005 000 3.098 

 .43،ص الكورية اعبنوبية يف التنمية التجربةاؼبصدر: سعيد رشيد عبد النيب، 

 : أداء االقتصاد الكلي لكوراي اجلنوبيةادلطلب الثالث

 أداء االقتصاد الكلي: -0

 1يلي: نذكر منها ما

من القرف اؼباضي كاف الوضع االقتصاد يف كوراي اعبنوبية مثل البلداف النامية،   تيناتسيف ال -

رغم كل ىذه الصعوابت إال أنو زاد  0948كاف اؼبيزاف التجاري يف حالة عجز منذ عاـ 

عاـ مليار دوالر يف  547دوالر حجم الصادرات ما يقارب من  26603الواحد  لفردا

 التجاري.و فائض اؼبيزاف  2102

 قادرة على النجاح مثل كوراي اعبنوبية. 2القليل من الدوؿ اليت أخذت استقالؽبا بعد ح ع  -
                                                           

 .72يف تنمية الصادرات، اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت، صالتجربة الكورية ؾبهوؿ،  -1
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ىناؾ عالقة بُت الديبقراطية و التنمية االقتصادية، إف النظاـ االستبدادي يبكن أف يتحوؿ إُف  -

 ديبقراطية و يبكن للديبقراطية توطيد و تسهيل التنمية.

ظهرت األزمة اؼبالية أراي عقبات ىائلة يف أواخر القرف العشرين و قد واجو مبوذج التنمية يف كو  -

حدوث مبوذج النمو القائم على عوامل اإلنتاج، مشدد على اغباجة إُف ربسُت  0997لعاـ 

أخرى اليت  اإلنتاجيات من خالؿ التقدـ التكنولوجي يف ضوء منافسة من البلداف النامية

 ربضى بنمو سريع و عمالة رخيصة.

د األزمة بدأت عملية ىيكلة شاملة لإلدارة اؼبالية و التجارة يف القطاع العاـ و أسواؽ بع -

 العمل فبا ظبح بتحويل االقتصاد القائم إُف اقتصاد معريف.

يف  %02تسارع النمو حقق زايدة ىامة يف معدالت االستثمار الذي ارتفع من حواِف  -

 يف التسعينات. %31من اػبمسينات إُف أكثر 

البنية التحتية األساسية يف مكاف معُت تسمى " مركز صناعي" يبكن أف تساىم يف بناء  -

 التوسع يف األعماؿ التجارية من خالؿ تعامل تكلفة النقل و االتصاالت.

ات الكبَتة يف تركزت اسًتاتيجية التنمية الكورية على التصدير و استقرار االقتصاد الكلي و االستثمار  

 .اديرأس اؼباؿ البشري واؽب
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اػبمس من القدرة التنافسية االقتصادية حوؿ الركائز  راعبوانب الرئيسية لسياسة البالد تدو  -0

 1.االستثمار، النظاـ التعليمي، بنية ربتية للمعلومات، االبتكار و السياسات اغبكومية()

 حداث انطالؽ اقتصادي انجح منها:إمن بُت العوامل اليت سانبت بشكل كبَت يف  -

دوره البارز يف إعداد اليد العاملة اؼبؤىلة حبيث أكدت التجربة الكورية أف التعليم و  -0

 اإلنساف ىو جوىر عملية التنمية.

التداوؿ السلمي للسلطة و اؼبشاركة الشعبية يف عملية و فبارسة الديبقراطية ربقق االستقرار  -2

 صنع القرار و تنفيذىا.

 ىا النظاـ الرأظباِف.اقتصادية تبنالنجاح الذي حققتو كوراي اعبنوبية يف التنمية اال -3

 يف عملية االنطالؽ. ااإلعاانت اػبارجية و اليت تعترب عامال مساعد -4

 دراسة تقييمية لكوراي اجلنوبية ادلطلب الرابع:

 تقييم اسًتاذبيات التنمية االقتصادية اليت اتبعتها كوراي اعبنوبية: -

اف كوراي اعبنوبية اعتمدت يف مسَتهتا التنموية على العديد من االسًتاذبيات واػبطط التنموية اليت  -

 2ساعدهتا يف انطالقتها التنموية وتتجلى فيما يلي:

                                                           

 .92، صمرجع سبق ذكرهالتجربة الكورية يف تنمية الصادرات، ؾبهوؿ،  -1
تقديبي، جدة، اؼبملكة العربية السعودية،  سوه جوقبي، دراسة حالة التجربة الكورية اعبنوبية لالنتقاؿ اُف االقتصاد اؼبعريف، ملخص عرض 2- 
 .2011/يونيو/07
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اتبعت يف البداية سياسة التوجو للداخل سياسة حل الواردات ودلك غبماية الصناعات اػبفيفة  -

لك اتبعت كوراي اعبنوبية سياسة التوجو ذ من الصناعات احمللية،وبعد احمللية والعمل عل اهباد قاعدة

ضمنت قاعدة صناعية قوية قادرة على اؼبنافسة يف  أفبعد  للخارج )سياسة التصنيع للتصدير(

 العاؼبية. األسواؽ

أسهم يف دفع عملية التنمية االقتصادية أيضا تدخل اغبكومة بشكل مباشر ومكثف يف اقتصاد  وما -

السوؽ يف اؼبراحل األوُف من عملية التنمية االقتصادية وعدـ االعتماد على آليات السوؽ وحدىا 

لتحقيق التنمية االقتصادية وَف تكن الدولة تتدخل يف النشاط االقتصادي والصناعي األمن حيث 

ووضع اػبطط واؼبشاريع واعتماد اؼبيزانيات ومتابعة ، الكربى وضع السياسات العامة واالسًتاذبيات

 مراحل التنفيذ.

لقد تبنت كوراي اعبنوبية سياسة التخطيط اؼبركزي حيث أطلقت اػبطة اػبماسية االوُف سنة  -

 ، وكاف اؽبدؼ اؼبعلن من اػبطة االوُف ىو ربقيق مبو اقتصادي.1962

داية السبعينات وبفعل ؼبنافسة الشديدة مع الدوؿ الناشئة والصاعدة، استطاعت كوراي اعبنوبية ومع ب

تطوير صناعتها اػبفيفة فبا فرض على كوراي اعبنوبية التحوؿ كبو اسًتاتيجية مغايرة هتدؼ اُف انشاء 

 قطاعات جديدة تستطيع اؼبنافسة على الصعيد العاؼبي.

ية االقتصادية اؼبوجهة للخارج واليت تعترب الصادرات واالنفتاح على عاَف لقد سانبت اسًتاتيجية التنم-

 اػبارجي دبثابة الباعث الرئيس للنمو.
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بفعل عقود من النمو االقتصادي اؼبستداـ واػبطط االقتصادية الواعدة اصبحت كوراي اعبنوبية قوة  -

اُف دولة اقتصادية متطورة  عاؼبية من اغبجم اؼبتوسط وربولت من دولة كانت سبنح ؽبا مساعدات

اقتصاداي والنامية ذباراي على اؼبستوى العاؼبي مقارنة مع دوؿ َف  12حيث احتلت كوراي اعبنوبية اؼبرتبة 

 تعاين من اغبروب.

وعلى الرغم من النجاح الدي حققتو كوراي اعبنوبية اال اهنا واجهت العديد من اؼبشاكل والتحدايت 

 1ابرزىا مايلي: 

  تواجو الصناعة الكورية بعض الصعوابت من أبرزىا اؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية 

 افتقار البالد إُف مصادر الطاقة واؼبعادف، وابلتاِف ضرورة استَتادىا بكميات ضخمة

 تزايد أجور العماؿ خالؿ العقد األخَت، وابلتاِف ارتفاع تكاليف اإلنتاج الصناعي يف كوراي اعبنوبية

 .بعض الشركاتإفالس 

 : سبثل الفالحة نقطة ضعف االقتصاد الكوري اعبنويب لعدة أسباب منها

 .وفقر الًتبة(  80) %الظروؼ الطبيعية غَت اؼبالئمة منها غلبة اعبباؿ

 عدـ ربقيق االكتفاء الذايت، وابلتاِف اللجوء لالستَتاد

  العاملةضعف مسانبة الفالحة يف الناتج الوطٍت اإلصباِف ويف تشغيل اليد 
                                                           

-https://www.politicsاؼبوقع االلكًتوين-ت االسًتاذبيةاؼبوسوعة اعبزائرية للدراسا-اإلقتصادي النمو حديث لبلد كوراياعبنوبية : مبوذج  - 1
dz.com  21/04/2018، اخر اطالع. 
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فبا أدى إُف الزايدة يف  تتلخص اؼبشاكل االجتماعية يف تزايد اإلضراابت العمالية يف الفًتة األخَتة

وؽبذا .  األجور وإُف ارتفاع تكلفة اإلنتاج، وابلتاِف اغبد من القدرة التنافسية للمصنوعات الكورية

 اإلنتاج الضعيف.اذبهت الشركات الكورية كبو االستثمار يف البلداف ذات تكاليف  

 خالصة الفصل الثالث :

 :نستنتج النقاط التالية الثالثوكخالصة عامة، ومن خالؿ ما مت طرحو يف مباحث الفصل  

ابلتأمل واالحًتاـ  خصوصا أهنا تتميز بكثَت من الدروس و العرب  ةالتجربة النمور األسيوية جدير  إف-

فعلى  ،واعبهلالتبعية والفقر تنهض من كبوة التخلف و الثالث كي اليت يبكن أف أتخذ هبا الدوؿ العاَف 

الرغم من االنفتاح الكبَت ؽبذه الدوؿ على اػبارج، واالندماج يف اقتصادايت العوؼبة فإهنا ربافظ على 

هبامش كبَت من الوطنية االقتصادية  وخالؿ ربع قرف من الزمن تبدلت األمور يف دوؿ النمور األسيوية 

دوؿ مصدر للسلع الصناعية يف ؾباؿ  إُف، جات األولية  الزراعيةنتاؼبير بعض من دوؿ تعتد على تصد

اؼبعدالت واآلالت الكهرابئية وااللكًتونيات فوؽ التقرير الربانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي تلك دوؿ 

مراب ضمن الدوؿ العشرين مصدرة للتقنية العالية بل متفوقة  على الدوؿ أمثاؿ ايطاليا والسويد 

 صُت .وال

كما كاف لدوؿ النمور األسيوية  ذبربة فبيزة يف مواجهة األزمات االقتصادية خاصة أزمة االقتصادية -

حيث أخذت تعاًف أزماهتا تلك الدوؿ من خالؿ أجندة وطنية فرضت من خالؽبا  1997لسنة 

تراه مناسبا  قيودا صارمة  على سياستها النقدية، معطية البنوؾ اؼبركزية صالحيات واسعة لتنفيذ ما

، الداخل إُفاػبارج ، استجلب حصيلة الصادرات ابلنقد األجنيب  إُفؼبواجهة  ىروب النقد األجنيب 
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أصبحت عصا التهميش اليت يرفعها الصندوؽ والبنك الدوليُت يف وجو من يريد ىبرج عن الدوائر 

أكثر القوة لتواصل اؼبرسومة بال فاعلية قد خرجت تلك الدوؿ بسرعة من تلك األزمة بل خرجت 

 مسَتة التنمية و التقدـ بشروطها الوطنية .

 إُفعد كوراي اعبنوبية أكثر الدوؿ النمور تقدما اقتصاداي وصناعيا وتكنولوجيا ىذا الراجع ابألساس ت-

 .َت الذي تعشيو منذ سنوات الطويلةاالستقرار السياسي الكب
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 ادتة:خ

من خالؿ دراستنا ىذه اليت تناولت موضوع االستقرار السياسي  كأساس ؽبا ابعتباره ظاىرة   

و لكن بدرجات متفاوتة و موضوع التنمية االقتصادية كعامل  كل اجملتمعاتموجودة و مًتسخة يف  

ضوعُت مرتبط ومتغَت اتبع للموضوع األساس، فإهنا )أي الدراسة( أخذت بعُت االعتبار تناوؿ كال اؼبو 

من أوجو عدة يف البحث، حيث مت العرض ؽبما بداية من خالؿ التطرؽ إُف ـبتلف االذباىات 

عكف البحث ىذه  .النظرية اؼبسانبة يف التعريف ابؼبوضوع إلعطاء سند نرتكز عليو يف إنشاء الباقي

ذج توصلنا يف هناية اؼبتغَتين على حدة من مث ؿباولة الربط بينهما إضافة اُف تطرؽ لدراسة اغبالة )النمو 

  :إُف استنباط أىم نتائج اليت مكنتنا من إجابة على اإلشكالية و األسئلة الفرعية اؼبرتبطة هبا

  ومن أجل اغبفاظ على استمرارية األنظمة السياسية وديبومتها البد من توفَت االستقرار

السياسي الذي يضفي نوع من التوازف واالنسجاـ على النظاـ السياسي ومؤسساتو مىت 

استطاع ىذا األخَت أف يتكيف وؾبرايت البيئة احمليطة ومن شبة فهو ىبلق نوع من الثقة اؼبتبادلة 

 .واحملكومُتبُت اغبكاـ 

  ويقاس االستقرار السياسي دبدى وجود استقرار اغبكومي والرائسي الذي يعكس التوازف

 واالنسجاـ بُت مؤسسات وىيكل النظاـ السياسي.

  االستقرار السياسي يستدعي توافر ؾبموعة من اؼبتطلبات أنبها اؼبتطلبات الفكرية اليت

 يعكسها التوافق والتجانس الفكري بُت ـبتلف التيارات السياسية، ومتطلبات سياسية 
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هبسدىا وجود شرعية سياسية ابإلضافة إُف اؼبتطلبات االقتصادية واالجتماعية من خالؿ ما 

 موارد مادية وقدرتو على التوزيع العادؿ للثروات بُت اؼبواطنُت.يبتلكو النظاـ من 

  االستقرار السياسي حد أىم النهوض والتنمية و االقتصادية بدوف االستقرار السياسي يكاد

 يستحيل بناء االقتصاد القوي .

  االستقرار السياسي ال يرتبط فقط دبحددات الداخلية فقط لكن أيضا مرتبط يف ىذا الوقت

ابلعوامل اػبارجية يف زمن كثرة فيو التدخالت اػبارجية من طرؽ الدوؿ الكرى يف  أكثر

 مسائل الداخلية للدوؿ النامية .

  ال يرتبط االقتصاد دائما ابالستقرار السياسي دائما أحياان رغم وجود االستقرار السياسي الف

وأزمة  1997سيوية سنة يبكن لالقتصاد أف تصبيو األزمات اػبطَتة جدا يبكن أزمة النمور األ

ابزر مثاؿ رغم ما تتمتع بو األنظمة السياسية لتلك  2008الرىاف العقاري األمريكي سنة 

 الدوؿ من االستقرار كبَت يعد من بُت أفضل يف العاَف

  تعد الدوؿ النمور األسيوية من أكثر دوؿ ذات االستقرار السياسي كبَت احتاج منها لتفعيلو

رات منها إرساء نظاـ انتخايب ديبقراطي تًتصبو ديبقراطية النصوص وجود ؾبموعة من اؼبؤش

القانونية واستقاللية اعبهاز اإلداري وتفعيل اعبهاز القضائي و إهباد معارضة قوية وىذا من 

 أجل تعميق الديبقراطية كأساس للشرعية السياسية.

 



 االستقرار السياسي وتأثيراته على اقتصاد دول النمور اآلسيوية  لفصلالثالث:
 

104 
 

 درة األنظمة السياسية سبكنت دوؿ النمور األسيوية من ربقيق االستقرار السياسي عن طريق ق

لتلك الدوؿ التكيف مع ضغوط البيئة اػبارجية و استجاب ؼبتطلبات اعبماىَت كاالعتماد 

 على التوزيع العادؿ للثروات كأحد العناصر اؼبهمة يف ذلك.

  ابستطاعة الدوؿ النمور األسيوية ربقيق مستوى عاؿ من النمو االقتصادي أدى ذلك اُف

سي داخلو الدوؿ ألف وجوده جعل األنظمة السياسية للنمور مزيد من االستقرار السيا

األسيوية تتجاوز ما قد وبدث من اضطراابت وصراعات داخلها ومن مث ربقيق نوع من 

 التوازف داخل الدولة ومن مث التقدـ واالزدىار.

  أدى االستقرار السياسي يف كرواي اعبنوبية)اقوي دولة يف النمور األسيوية(  الذي يعود

ساس اُف اعتماد نظامها السياسي على الديبقراطية  والدولة اؼبؤسسات وتداوؿ على ابأل

السلطة اُف ربقيقها النمو االقتصادي اؽبائل أدى هبا اُف كبوؿ دولة الصناعية ضمن اؼبصايف 

 الدوؿ اؼبتقدمة .

سياسي يف االستقرار السياسي يعد احد أىم ركائز التقدـ  االقتصادي الدوؿ يرجع االستقرار ال 

غياب  إُفالوقت اغباِف اُف تبٍت الديبقراطية مبدأ التداوؿ على السلطة و الدولة اؼبؤسسات إضافة 

 التدخالت اػبارجية .
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 : 10الشكل 

 

 1خطط دورة عدـ االستقرار السياسي.

  

                                                           
: االستقرار عدـ"نظرية اذباىات ملحق ،"خارجيا و داخليا االستقرار عدـ لظاىرة اعبديدة االذباىات: اإلختزاؿ إشكالية"يونس، هللا عبد دمحم - 1

 .8 ص ،198 العدد: الدولية السياسة( ،"السياسية األنظمة الضطراابت تفسَتية تقارابت

عدم 
االستقرار 
 السياسي

تراجع معدالت النمو 
 و االستثمار األجنيب

العزوف السياسي 
 و ضعف ادلشاركة 

االحباط 
و االجتماعي 

 انتشار اجلرمية

تضاؤل فرص 
 احلراك االجتماعي

تصاعد معدالت 
 البطالة و الفقر

 دورة عدم االستقرار

 السياسي
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 :10الشكل 

 : اآلسيويالنسب ادلئوية لالدخار احمللي الرأمسايل من الناتج احمللي الرابعي االقتصادي 

 

 1999 1980 1965 الدولة

 %30 %36 %29 ىونغ كونغ

 %52 %44 %10 سنغافورة

 %34 %37 %08 كوراي اجلنوبية

 %45 %35 %24 اتيوان

 

 .68صعبد الوىاب دمحم ادلوسوي، األزمة اآلسيوية، إشكالية النظام الدويل اجلديد : ادلصدر

 

 

 



 االستقرار السياسي وتأثيراته على اقتصاد دول النمور اآلسيوية  لفصلالثالث:
 

107 
 

 :10الشكل 

سعار اعبارية ألاحمللي اإلصباِف. اقتصادات جنوب شرؽ أسيا و ابب الفرد من الناتج يتطورات يف نصال

 .( 6333-6313خالؿ فًتة )

 ابلدوالر األمريكي. 

 6333 6333 6323 6313 الدولة

 63303 60633 3303 0682 ىونغ كونغ

 81380 68633 3326 8116 سنغافورة

 60160 3361 6330 311 كوراي اجلنوبية

 3333 68833 162 021 يلنداات

 1310 8030 6112 333 ماليزاي

 6003 326 030 636 اندونيسيا

 

 .001ص وي : موس ادلصدر : عبد الوىاب دمحم  
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 :14الشكل 

 حجم االستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف كوراي اعبنوبية:

 البلدان األخرى 

 اجملموع فرنسا بريطانيا أدلانيا ىونج كونج اجملموع الياابن و.م.أ السنة

0981 71.6 42.5 043.0 1.5 8.6 2.3 - 31 

0985 018 364.3 532.2 03.4 00.3 09.3 5.0 59.9 

0991 308.3 235.9 812.4 311 62.3 44.8 22.4 778.2 

0999 3.739 0.751 05.540.5 01.152 961 479 761 01.152 

2111 2.992 2.447 05.206.8 01.327 0.599 84 717 01.327 

2110 3.891 77.2 00.290.8 7.218 459 432 426 7.218 

2112 4.511 0.412 9.010 3.098 284 005 000 3.098 

  

 .43ص ، الكورية اجلنوبية يف التنمية التجربةادلصدر: سعيد رشيد عبد النيب، 
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 خريطة السياسية لكوراي اجلنوبية
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خر 
 يطة السياسية لسنغافورة 

 

 

 خريطة السياسية ذلونغ كونغ
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 خريطة السياسية لتايوان  
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 قائمة ادلراجع :

 أوال: ابللغة العربية:

 : الكتب
للعلـو -دار العربية-بَتوت-حسن موسى الصفار : االستقرار السياسي و االجتماعي ضرورتو و ضماانتو -1
 -2005-1-ط
-ط-القاىرة دار الشروؽ –النمور اآلسيوية اعبذور و اآلليات و الدروس اؼبستفادة  –عمرو ؿبيي الدين الدين-2
 ـ .1-2000
دار اؼبناىج لنشر -عماف–اإلشكالية النظاـ الدوِف اعبديد –األزمة اآلسيوية –وسويدمحم اؼب-عبد الوىاب-3

 . 2016-1ط-وتوزيع
 .2007العربية -1ط–دار العبكاف للنشر –اؼبملكة العربية السعودية -قصة سنغافورة–د.ىشاـ الدجاين -4
 .2015-1ط–االكادميوف للنشر و التوزيع  -عماف-ادوار القوى األسيوية الكربى–يونس مؤيد يونس -5
 2008دار اعبامعة اعبديدة  –اإلسكندرية –النظم السياسية –د.عادؿ اثبت -6
 1991مطبع دار اغبكمة بغداد -األنظمة السياسية-علي غالب العاين-د.صاٌف جواد الكاظم-7
 1986مطبعة جامعة بغداد-بغداد–األنظمة السياسية و الدستورية اؼبقارنة -حساف دمحم شفيق العاين-8
عماف دار ؾبدالوي لنشر وتوزيع الطبعة -النظم السياسية اغبديثة و السياسات العامة-اثمر كامل دمحم اػبزرجي-9

 .2004واحد 

 .2012دار الثقافة لنشر وتوزيع–عماف -لعلـو السياسيةاؼبدخل ل-قحطاف اضبد اغبمداين-10

 : اجملالت
-اجمللد العاشر-ؾبلة اإلسالـ يف آسيا-أثر االستقرار السياسي يف ماليزاي و تنميتها-عبد اغبميد دمحم علي زرؤـو-1

 .2013ديسمرب-2العدد

االقتصاد اؼبصري -اد الكليأثر عدـ االستقرار السياسي على مؤشرات اداء االقتص-عبد الرضباف بن سانية-2
 .2013-18العدد-ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات-مبوذجا

-15العدد-ؾبلة الدفاتر السياية والقانوف-قراءة يف اؼبفهـو و الغاايت-االستقرار السياسي-دمحم صاٌف بو عافية-3
 ..2016جواف
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مو االقتصادي يف مصر خالؿ اثر عدـ االستقرار االقتصادي و السياسي يف الن-علي عبد الوىاب قبا-4
 .2016شتاء-2015خريف -83العدداف -دراسة ربليلية قياسية-1990-2009

ؾبلة كلية بغداد للعلـو -2008األزمة اؼبالية العاؼبية-1997األزمة اؼبالية اآلسيوية -قحطاف عبد سعيد-5
 .2009-21العدد–االقتصادية 

ؾبلة العلـو -آسيا يف اطار مبوذج اإلوز الطائر األقلمة يف جنوب شرؽ-األخضر ديلمي-مبارؾ بوعشة-6
 .2006ننوفمرب-10العدد-جامعة دمحم اػبيضر بسكرة-االنسانية

ؾبلة -اؽبندسة االقتصادية اؼباليزية يف القضاء على الفقر والبطالة-ابو مد هللا سَت مصطفى-اؼبصري بالؿ دمحم-7
 .2017سبتمرب-3العدد.-3اجمللد–البشائر االقتصادية 

-ؾبلة االقتصادايت مشاؿ افريقيا-رابطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا اآلسياف-رميدي عبد الوىاب-لفي عليخا-8
 .6العدد

 .38العدد-ؾبلة دراسات دولية–التجربة الكورية اعبنوبية يف التنمية -سعيد رشيد عبد النيب-9

ؾبلة كلية بغداد –اف العربية مفهومها اسباهبا انعكساهتا على البلد–االزمة اؼبالية -كماؿ رزيق-فريد كورتل-10
 .20العدد –للعلـو االقتصادية اعبامعة 

ؾبلة حبوث اقتصادية -العوامل االقتصادية وظاىرة عدـ االستقرار السياسي يف الكويت-حجازي عبد اغبميد-11
 .2013صيف/خريف-64-63العدداف -عربية

 الرسائل اعبامعية واالطروحات:

–جامعة اغباج ػبضرر ابتنة -رسالة اؼباجيسًت–التنمية السياسية يف الووطن العريب وآفاقها -حسن بن كادي-1
 .2008-2007-كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية

رسالة -أتثَت األقليات على االستقرار األنظمة السياسية يف الشرؽ األوسط دراسة حالة لبناف-حساف بن نوي-2
 .2010-2009-كلية اغبقوؽ  العلـو السياسية-خيضر بسكرة جامعة دمحم -ماجيسًت

جامعة  قاصدي مرابح -ماسًت-اثر االستقرار السياسي على التنمية  السياسية يف ااعبزائر-مصعب شنُت-3
 .2013-2012-كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية-ورقلة
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جامعة -ليسانس-لية ابعبزائرإشكالية االستقرار السياسي والتنمية احمل-بن بوبكر رضواف-جوىري ىشاـ-4
 .2013-2012-قاصدي مرابح ورقلة

جامعة قاصدي -ماسًت-الطائفية السياسية واثرىا على االستقرار السياسي دراسة خالة لبناف-مزابية خالد-5
 .2013-2012كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية –مرابح ورقلة 

-2009-1999اطي على االستقرار السياسي يف اعبزائراتثَت التحوؿ الديبقر -مالكي رتيبة-عمَتة دمحم ايوب-6
 .2013-2012كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية-جامعة قاصدي مرابح ورقلة-ليسانس

-2011-1999دور اعبهاز التنفيدي اعبزائري يف ربقيق االستقرار السياسي الداخلي -بتة الطيب-7
 .2013-2012قات الدوليةكلية العلـو السياسية قسم العال-3جامعة قسنطينة -ماجيسًت

كلية -ماسًت-دور مبدأ التداوؿ على السلطة يف ربقيق االستقرار السياسي دراسة حالة بلجيكا-ضبيدة دقاشي-8
 .2016-2015جامعة دمحم خيضر بسكرة -اغبقوؽ والعلـو السياسية

سة حالة أزمة الرىن العقاري درا-األزمة اؼبالية الدولية وااثرىا على األسواؽ اؼبالية العربية-نسيمة حاج موسى-9
كلية العلـو االقتصادية والعلـو -جامعة دمحم بوقرة بومرداس-اطروحة ماجيسًت-2008-2007خالؿ الفًتة 

 .2009-2008االقتصادية والعلـو التجارية

اطروحة -مثاؿ تونس-اشكالية التنمية السياسية والديبقراطية   يف دوؿ اؼبغرب العريب-عياش عائشة-10
 .2008-2007كلية العلـو السياسية واالعالـ-جامعة اعبزائر بن يوسف بن خدة-ماجيسًت

اطروحة -دراسة حالة اعبزائر-الفساد السياسي واثره على االستقرار السياسي يف مشاؿ افريقيا-كريبة بقدي-11
 .2012-2011-كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية-تلمساف-جامعة ابوبكربلقايد-ماجيسًت

-التنمية السياسية ودورىا يف االستقرار السياسي يف سلطنة عماف-يماف بن سعيد الدرمكيعلي بن سل-12
 .2012جامعة الشرؽ االوسط العلـو السياسية-اطروحة ماجيسًت-1981-2012

 ادلواقع االلكرتونية: 
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