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 شكر وتقدير

 الحمد هلل وتعالى له عظٌم الشكر والحمد واالمتنان

 الفاضل المشرف أستاذي إلىشكري وتقدٌري 

 الدكتور كاس عبد القادر

 لقبوله على هذه المذكرة ،ولما أفادنً به من نصائح سدٌدة والذي

 المطاف                           آخر إلىلم ٌبخل علً بتوجٌهاته وصبره معً 

 جزاه هللا خٌرا جزاء  

 أساتذتً إلىجزٌل الشكر  وجعل جهوده التً بذلها فً مٌزان حسناته

 بمناقشة مذكرتً لجنة المناقشة الموقرٌن الذٌن تفضلوا

 إلى أظافريالكرام منذ نعومة  أساتذتًتشكراتً لكل من علمنً حرفا 

 مرحلة الماستر

 بعٌد. أوكل من ساهم فً انجاز هذا العمل من قرٌب  إلىامتنانً 



 اإلهداء
 إلى،من ربانً صغٌرة إلىكل من كان له الفضل بعد هللا تعالى فً وجودي، إلى

 إلىالغالً، أبً إلىاخفض له جناح الذل من الرحمة،  أنهللا تعالى  أمرنًمن 

،علمتنً الحب،علمتنً  األملالتً علمتنً العطف ،علمتنً التسامح،علمتنً 

ٌا بحر الحنان ،وٌا منبع الحب،ٌا وهج العواطف،وٌا صدق  إلٌكالحنان،

صاحبة الروح النقٌة،والنفس الزكٌة  إلى،األفراحوٌا مصنع  ، األحاسٌس

 :إلٌك،والطلعة البهٌة،

 أمًٌا 

 وثمرة الختام واألعوامجهد السنٌن  أهدٌكما

 استثناءمن دون  إخوتًمن ترعرعت معهم ونما غصنً بٌنهم  إلى

بمناسبة نجاحها فً شهادة التعلٌم نور الٌقٌن  :خاصة الصغٌرات أخواتً

 االبتدائً

 فتٌحة.و  مرٌم

 العائلة أفرادكل  إلى

 كل زمالئً وزمٌالتً إلى

ٌفنون ولكن العلماء باقون ما  فالناسوالى كل طالب جاد ٌسعى فً طلب العلم ،

 فً القلوب موجودة. وأمثالهممفقودة  أعٌانهمبقً الدهر،

 

 ٌحٌاوي حنان
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شهههههههنطق العربهههههههف ااسي هههههههفلعارههههههه     ههههههه  ر هههههههسيههههههه ق اهههههههس 

 هههههق اتههههه أر يههههه اسي ر ااسي مصطهههههصلعهههههرداأردههههه  دههههه    هههههط  

ي كههههههاع ههههههن اا يههههههط نيههههههن دهههههه  هههههه تههههههصع مص  ههههههع ليهههههه س  هههههه 

صغ سطههههه لهههههن اهههههطص مص هههههطلعهههههسمص ااب هههههطلالهههههس ابههههه     ههههه ا ي ههههه 

ط تههههههو ات ههههههص قطهههههه عج ههههههقطهههههه   ااههههههصس ق هههههه   ههههههب ر ا كههههههامص

 عههههههه دفالجلص هههههههفلهههههههن ااص لههههههه  اط  د هههههههف ا    ههههههه فص   تعههههههه ط ف

ص ل  ا  سج ف.ص  جتل   فيج عب اا

صابههههههطأ ههههههطاقاههههههصس ق اسي ههههههر ااسيهههههه ص هههههه  تههههههس  عهههههه س علع هههههه م

شههههههكدق ههههههغصر قتغ  ههههههس قجصطس ههههههف هههههه  العربههههههف ااسي ههههههفمكلهههههه 

لتع  هههههههههط  دههههههههه أعدلهههههههههفأ هههههههههس  جت  هههههههههقيدهههههههههط عن    تج جههههههههه ق

ص   هههههههههههههههههرس ي ق اط  د هههههههههههههههههفلتههههههههههههههههه اس ياهههههههههههههههههصس ق اسي هههههههههههههههههر

 ااسي مص هههههه طلق اهههههه  ههههههطكي ههههههس هههههه ت س هههههه  جدههههههف  عهههههه   ق

 الجلهههههط صاهههههصيشهههههك ع هههههي م ههههه ياههههه    رههههه س ااسي هههههفص نك عهههههق

اطأنلؤ تههههههفأصير يههههههفصري يههههههفياهههههه  اشهههههه  .صلههههههنغ ههههههس ال ههههههتي

ت ههههه طاتدههههه  ااهههههصس ق ههههه   ههههه ط تشهههههك   ال هههههتبي  ا    ههههه ادلعربهههههف

 ااسي هههههفيسلتن مصلههههه  نلعههههه طهههههصك ي هههههفتههههه ا س ات هههههص  ا    ههههه  اههههه  

 هههههط  ههههه  العربهههههف ااسي هههههف دههههه  اجع يهههههسمصل ههههه طلتو ههههه تاج ههههه 

 لد ههههههف  عهههههه   ق ا    هههههه ف اتهههههه يهههههه طسينهههههه سيهههههه   اجلنصس ههههههف

م يهههههههس ر يهههههههو2011أيس ههههههه 15 خ يهههههههط ااع هههههههعيصتيد بهههههههفيتههههههه س

 اشن س ا  ط    و ا تاع ع ال  س اط لبس ر .

 مبررات اختيار الموضوع :

 مبررات شخصية :

 ههههه ط لههههه  ديهههههق عتيههههه    ع ههههه نلههههه  جهههههس  صاهههههولهههههنأ هههههط  تشهههههغ 

ي اههههههههوصتط اههههههههوالاس ههههههههفأ ههههههههي ين صأا سطهههههههه مص اتهههههههه تعههههههههيال هههههههه 

 الص هههههههصهطهههههههص  طتلههههههه ا طتل لهههههههومصلههههههه ط اعههههههه ا طتلههههههه اينههههههه  

 اادلههههههه اينهههههههادههههههه طس  ات هههههههص ق ا    ههههههه ف ههههههه  اهههههههطص  ااسي هههههههف

2011صت ا سطههههههه  دههههههه   عههههههه   ق ا    ههههههه ف ههههههه  اجع يهههههههسلهههههههن

 .2016 ا 
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مبررات موضوعية :

ري اههههههف ات عههههههيأ هههههه تع   ت هههههه سلص ههههههصهلتههههههط ص  هههههه  اص  ههههههر

 هههههلن ا    ههههه ق اا لهههههف ههههه  اجع يهههههسمصكههههه  ل  صاهههههف نهههههاري اهههههف

ط تههههههو  عهههههه   قصطهههههه ك عههههههقلطسص ههههههفأاأعنهههههه  جدههههههقي  ههههههط  

 اسي ههههههر ااسيهههههه ما ههههههل ن اطصاههههههفصيب ينهههههه أاأعنهههههه ك عههههههقلطسص ههههههف

لن ي ص  ن اص قاإل  ن د ن .

 أهداف الموضوع :

 اتههههه  هههههتا اصعهههههص  ا نههههه لهههههن ههههه  طههههه   لكهههههنتد ههههه ي  طهههههط  

 اطس  ف  ل  د :

ل  صاههههههههف اصعههههههههص  اهههههههه تاس هههههههه ص  ههههههههااكهههههههه لههههههههن  عهههههههه  -

 ا    ههههههههه ص ات هههههههههص  ا    ههههههههه صأيهههههههههسع العهههههههههرد  ق الستيرهههههههههف

ين  ن الينصل نمأ ل  صاف اس   اي    ط   الص صه.

 دهههههف الس جهههههر ههههه طههههه   الص هههههصهمعدهههههس اهههههعبي اطس  ههههه ق اتههههه -

 ههههه تهههههسير ات هههههص ق ا    ههههه ف ههههه  اهههههطص  ااسي هههههفي  عههههه   ا   

 هههههه  اجع يسمصطهههههه  لهههههه ط اعهههههه ال  صاههههههف  الهههههه ايهههههه طا اعبهههههه ر اتهههههه 

ت هههههههههه  طع  هههههههههه   هههههههههه ط  اطس  هههههههههه ق ا  بههههههههههفي عههههههههههصيطهههههههههه  

 الص صه.

 أهمية الموضوع :

تدنهههههههسأطل هههههههفأ طس  هههههههف ههههههه ري اهههههههف الص هههههههصه اههههههه  تا اجهههههههوم

ص اعتهههههه ي  اتهههههه تصعههههههدق ا نهههههه مصكهههههه  ص  شههههههك ا ف اتهههههه ترس نهههههه م

 ا بهههههه  الاس هههههه  اهههههه  رس ههههههق  ههههههوصتكلههههههنأل ههههههفطس  ههههههتع  ههههههه 

كصعن :

ت هههههههنا ههههههه تال ههههههه  اينهههههههااهههههههط  النتلههههههه ني اشههههههه ن ا    ههههههه  ههههههه -

 اتاههههههههس  دهههههههه ليهههههههه ط التاههههههههطط :ك  عهههههههه   ا    هههههههه م ات ههههههههص 

 ااههههههههههصس ق ااسي ههههههههههفملههههههههههرتص هههههههههه ا ا    هههههههههه م اسي ر ااسيهههههههههه م

ا    ههههههه ف اتههههههه شهههههههنطتن  العربهههههههف ااسي هههههههفص عاك  ههههههه تن ادت هههههههص ق 

 د   ع   ق ا     ف   اجع يس.

 هههههطت بههههه طههههه   اطس  هههههف  ههههه  ف دل هههههفجط هههههط ص عر  ههههه اطس  ههههه ق-

أ س   بف ص ط   الص صه.
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 الدراسات السابقة :

 هههههطتعههههه ص لص هههههصه ات هههههص ق ا    ههههه ف ههههه  اهههههطص  ااسي هههههفصكههههه  

 ااط هههههههطلهههههههن اكعهههههههبص الههههههه كس قمصاكهههههههناكههههههه   عههههههه   ا    ههههههه 

لعنههههههه ع ص هههههههفل هههههههطط ادطس  هههههههفصصجنههههههه قعدهههههههسل تديهههههههفصلتاهههههههطط 

صاا أيسعط ل  د :

 صكفمج لاههههههههف اجع يههههههههسم  ههههههههالهههههههه كس ل ج ههههههههت سادر ابم ههههههههي  ن-1

(مص اهههههههههه  2007-2006 اادههههههههههصا ا    هههههههههه فص اا  هههههههههه ق اطصا ههههههههههف 

الحكتتتتت   صتتتتت  االستتتتتتبداد السياستتتتت  و جههههه  قطس  هههههتوت هههههق عهههههص ن

اي  ههههه ص  هههههر   هههههتيط ط ا    ههههه   ههههه تعههههه ص  مفتتتتت  الاتتتتتال  الاربتتتتت 

مصكههههه ا تكدههههها هههههن  عههههه   ا    ههههه  ههههه  ااههههه اا ااسيههههه صلد طس 

 ههههههه  ااههههههه اا ااسيههههههه ص طههههههها ااص لههههههه  اط  د هههههههفص ا  سج هههههههفا طصاهههههههو

مصعهههههههص  اههههههه تب ههههههه اطههههههه    عههههههه   قصعت يجنههههههه  دههههههه   عدلهههههههف

  تلههههههههطق   ههههههههتيط ط ا    هههههههه  ههههههههلن ااسي ههههههههفمص هههههههه لهههههههه كست 

   ههههههي ب الي شههههههس اب هههههه ا ااههههههصس ق هههههه  اههههههطص  ااسي ههههههفمص ن اسي ههههههر

 ااسيهههههه جهههههه  كههههههسط اهههههه  ههههههن  ص هههههه ه اتهههههه ك عههههههقتاهههههه ع لعنهههههه 

 اشاصب ااسي ف.

لهههههههه كس ل  ههههههههتسادر اههههههههبمشههههههههاي ن اا طمج لاههههههههفي ههههههههكس م  هههههههها-2

 (ص اههههههههههه 2014-2013 اادهههههههههههصا ا    ههههههههههه فص اا  ههههههههههه ق اطصا هههههههههههف 

الجزائتتتتتتتر فتتتتتتت  اإلصتتتتتتت   السياستتتتتتت  جههههههه  قطس  هههههههتوت هههههههق عهههههههص ن

 اليههههههههه ط ل م  ههههههههه تعههههههههه ص  ههههههههه  ايط  هههههههههف  رههههههههه س2002-2013

اإلعههههه   ا    هههههه ص   تههههههويهههههه يسع اليهههههه ط ا التشهههههه ينفماههههههاتعهههههه ص 

2008أيههههههسع  عهههههه   ق ا    هههههه ف اتهههههه تهههههها   هههههه ن عنهههههه لههههههن

  قمص ادهههههههسص  اتههههههه  عتنجهههههههق  نههههههه ط تهههههههو  عههههههه 2013 اههههههه 

صعهههههص  اههههه عتههههه ي ط تهههههو  عههههه   قصطههههه ك عهههههقليادهههههفأا يهههههس

 د صس  بر.

ألهههههه  هههههه لص ههههههص  تلاعههههههق هههههه   عهههههه   ق اتهههههه يههههههسعقياههههههط

لي عههههههف ادههههههسص  اتهههههه ك عههههههق ا ههههههيب هههههه تيا هههههه 2011  تج جهههههه ق

تد   ع   ق.

لبههههههههه  اي هههههههههت   ت ههههههههه يهههههههههصااس  مأ هههههههههت  ل   هههههههههسيج لاهههههههههف-3

سي هههههههههفادادهههههههههصا ا    ههههههههه فمت هههههههههق عهههههههههص نيهههههههههصلسط  م الجدهههههههههف اا

)اإلصتتتتتتت حات السياستتتتتتتية فتتتتتتت  الجزائتتتتتتتر بتتتتتتتي  استتتتتتتتراتيجيات البقتتتتتتتا  
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  ههههههه تعههههههه ص  ههههههه  ايط  هههههههفلاعههههههه   هههههههتس ت ج  قالتغييتتتتتتتر  منطتتتتتتت  و

 ايبهههههه   هههههه أطي هههههه ق دهههههها ا    ههههههفص هههههه ايتص هههههه ا غدههههههب اههههههطص 

 ااسي هههههههفمصلههههههه ل هههههههن لهههههههنت هههههههص     ههههههه ص اههههههه عتههههههه جا هههههههغصر

 ا تكدهههههها ههههههن  عهههههه   هههههه  اجع يههههههسصطص  اههههههو اههههههطص  اغسي فمصكهههههه

 اط  د هههههههفص ا  سج هههههههفم  يههههههه نأن اسي هههههههر ااسيههههههه ص ااهههههههصس ق اتههههههه 

  لهههههههقطههههههه  ا هههههههيب اههههههه  ط هههههههر اجع يهههههههس اههههههه تيعههههههه  عههههههه   ق

ص ههههه     هههههس ههههه ص ت ط هههههطص  هههههر  عههههه   ق ههههه     ههههه فجط هههههط م

 اجع يهههههههسيههههههه ن ا ب بهههههههفص اهههههههصطاصأعنههههههه ت ههههههه ص تصعههههههه  س ههههههه ات ن

  صاههههه اد ههههه سج  تع  نههههه يص هههههان  اهههههط  د  ابههههه يايلههههه   هههههلنانههههه 

لعهههههه ا ن مص اا ع ههههههفلصجنههههههفادههههههسأ  ااهههههه الي ططهههههه أعنهههههه اههههههنتههههههط س

جنهههههط  ههههه  عههههه   اعدههههه ا.صأعههههه أ هههههيق اههههه  كستهههههوأن اجع يهههههساههههها

 هههههطكههههه ن1988سيلههههه  عنههههه  ههههه 2011تص جهههههو اسي هههههر ااسيههههه  ههههه 

غ    عن .سي ر سي ليكسصأ يق ط عب رت

  شكالية الموضوع :

 نطههههههه   اطس  هههههههفتنهههههههط  اههههههه ت د ههههههه ل تدههههههه   عههههههه   ق اتههههههه 

 عتنجتنههههههه  اجع يهههههههسياهههههههط   هههههههط   اتههههههه شهههههههنطتن  اهههههههطص  ااسي هههههههف

يشههههههههك  هههههههه اص   تج جهههههههه ق اتهههههههه  ههههههههطاق هههههههه  اجع يههههههههسيشههههههههك 

  يمصات اسطههههه يههههه ات ص ق ا    ههههه ف ههههه تدههههه  اهههههطص صلعهههههوترهههههس 

:  شك ا ف ات ا ف

متتتتتتدر تتتتتتت اير التحتتتتتتوالت السياستتتتتتية فتتتتتت  التتتتتتدو  الاربيتتتتتتة  متتتتتتا

 على اإلص حات السياسية ف  الجزائر ؟

صالا اجههههههههفطهههههههه   الشههههههههكدف اسي  هههههههه فتعههههههههطسج ههههههههلعن جلدههههههههفلههههههههن

 ات  ؤ ق ايس  فتتلا   :

ل  البعصطي ات ص ق ا     ف؟-1

ل   عبعطي  ع   ا     ؟-2

 اهههههههطص  ااسي هههههههف     يههههههه ب ههههههه طههههههه  ات هههههههص ق ا    ههههههه ف ههههههه -3

 تاج    ع   ا        اجع يس؟
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 الفرضيات :

 ات هههههههص ق ا    ههههههه فطههههههه  عتبههههههه  عهههههههص   ههههههه ري اهههههههف اعدههههههه ا-1

ص ا هههههه ق لدههههههوعهههههه جا ههههههنليهههههه طس تبههههههصاينهههههه جل  هههههه قتكههههههصنانهههههه 

لعد ف   اتغ  س.

  عههههههه   ا    ههههههه طهههههههص لد هههههههفترهههههههص سصتاهههههههط   ههههههه شهههههههك -2

 ا كا.

 اسي هههههههر ااسيههههههه  ههههههه  ط ههههههه تاج ههههههه   عههههههه   ا    ههههههه  ههههههه -3

 اجع يس.

 حدود الدراسة:

 الحد الموضوع :-1

 ارهههههههههس  اعدهههههههههس الينهههههههههصل  ات هههههههههص ق ا    ههههههههه فص  عههههههههه  -

 ا     .

ا ي  .-لعس-أيسع ات ص ق ا     ف  تصع -

لاس هههههههههفأيهههههههههسع  عههههههههه   ق ا    ههههههههه فياهههههههههط رههههههههه بسيههههههههه  -

 اجلنصس ف.



 الزمان :الحد -2

سكههههههههههههعقطس  ههههههههههههت  دهههههههههههه  ايتههههههههههههس  اعلع ههههههههههههف اللتههههههههههههط يهههههههههههه ن

مص اهههههه لعهههههه يط  ههههههف ااههههههصس ق ااسي ههههههفص تههههههس  رهههههه ب2011/2016

  عههههههههه   قصطههههههههه   اتههههههههه س خ اتيهههههههههسيط  هههههههههفسيههههههههه   اجلنصس هههههههههف

 عنهههههه  ايتههههههس  ا هههههه يبف طلهههههه   ا    هههههه ف هههههه  اجع يسمصطهههههه    اعهههههه 

اينا ا   س.     تلا 

 الحد المكان :-3

 ااههههههصس ق  نهههههه يعههههههيف  لههههههفصأ ههههههي بت ههههههطاق ههههههن اههههههطص  ااسي ههههههف

  عهههههه  ألهههههه ماهههههها ععههههههقاههههههطص  اجههههههص ستصع ملعههههههسصا ي هههههه م

  ا      ك نل عيادجع يس.
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 مناهج الدراسة :

أ/المناهج:

 اهههههه   اس ههههههو   ههههههت   لهههههه سيص ههههههص  دهههههه المتتتتتتنصج الوصتتتتتتف  :-1

يصعههههههين صعههههههي  عو:" ههههههطس ادهههههه طس كلهههههه تصجههههههط هههههه  اص  ههههههرص نههههههتا

ط  ب ".
1

ص  هههههههتالدقطههههههه   الهههههههعن الاس هههههههفعص  هههههههف اا  هههههههفيههههههه ن ات هههههههص ق

 ا    هههههههههه  هههههههههه  اههههههههههطص  ااسي ههههههههههفص  عهههههههههه   ا    هههههههههه  هههههههههه 

 اجع يسمصادت ب لن ب بف اد طس  د أس  اص  ر.

تع صاتههههههو اكتههههههب اتلههههههططهههههه   الههههههعن  دهههههه لهههههه التتتتتتتاريخ :المتتتتتتنصج -2

ص البههههههه  ق... اهههههههخم هههههههص  ات هههههههص قص اطس  ههههههه ق ا ههههههه يبفمص اصا ي 

 ا    هههههه ف هههههه  اههههههطص  ااسي ههههههفصكهههههه   ههههههن  عهههههه   ا    هههههه  هههههه 

ص  تلطتههههههوالاس ههههههفجهههههه صس ادهههههه طس مصل  صاههههههفتي هههههه سط  اجع يههههههسم

  ا  .

 بهههههههههصا دههههههههه   نههههههههه          صطههههههههه   العمتتتتتتتتتنصج دراستتتتتتتتتة الحالتتتتتتتتتة :-3

 اطس  ههههههف الالبههههههفادك هههههه ن ا    هههههه ص اهههههه يهههههه اتسك ع دهههههه طس  ههههههف

اعدهههههه ا ا    ههههههه  هههههه  اهههههههي طلههههههن ههههههه    عهههههه   ق ا    ههههههه فم 

ي اي هههههههه  ههههههههن ادههههههههسص ص ااص لهههههههه  اتهههههههه  هههههههه طلق هههههههه ط تههههههههو

  ع   ق.

 ط  تلطق  تس ي نتلا   : ب/اإلقترابات:

  تس يهههههههو  ههههههه  هههههههس ط  هههههههط  هههههههتصنالنظم )النستتتتتتتق  : االقتتتتتتتتراب-1

ع هههه  ههههدص  اع ههههب لههههن هههه  عدستههههواد  هههه   ا    هههه ف دهههه أعههههو:"

لصجههههههصط هههههه ي يههههههف تي  هههههه لانهههههه أ هههههه  ص رهههههه  لههههههن هههههه   ت تهههههه 

صطهههههصيههههه ا ع ههههه ليتهههههص  دههههه  اي يهههههف اتههههه  الهههههط  قص ال سجههههه قم

   هههههههتج يف اع ههههههه  صتههههههه ا س قتتردهههههههبلهههههههنأ  ههههههه   تعهههههههت أ ط اههههههه

انههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ".

                                                           
1
اإلص حات السياسية ف  الجزائر بي  الخطاب والممارسة)دراسة نقدية لما باد خطاب  يط اب طسمع غام 

ميع.3102مكد ف ا بص ص اادصا ا     فم  ا اادصا ا     فمج لاف اجديفم(مل  تس1155أفري  51
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1
ص هههههط  تلهههههطقطههههه     تهههههس بال ههههه  طت  ههههه  نهههههاصتي ههههه س اي يهههههف

 اط  د هههههههفص ا  سج هههههههفصك ي هههههههفت ا سطههههههه  دههههههه   عههههههه   ق ا    ههههههه ف

.2011 ات ي شسين  اسي   يط ااع عيصتيد بفيط  فلن

 اهههههههططههههههه     تهههههههس بأطهههههههالهههههههط  لعنجههههههه االقتتتتتتتتراب القتتتتتتتانون  :-2

 ااههههههه اامص سكهههههههعطههههههه  أع ههههههه   ههههههه ق ا بهههههههص  ههههههه   هههههههت ط ل  ههههههه كد

 دهههههههههه   يع ههههههههههفم الص   م اا   قماي ط     تههههههههههس ب هههههههههه طس  ههههههههههتو

 اجص عههههههب اب عصع ههههههفم   دهههههه لههههههط  اتههههههع اتدهههههه  ادههههههص طسي الاهههههه   س

ص ابههههههههههههص ع ن الطصعههههههههههههفصغ ههههههههههههس د نهههههههههههه  التاهههههههههههه س ص ا ههههههههههههص ير

 دههههههه لهههههههط ترههههههه ي  اياههههههه لهههههههر اب  هههههههط أ هههههههس  الطصعفمصيعههههههه غف

تيدتولن ص يرن .أص اب عصع ف

صطهههههههص  تهههههههس بصعهههههههي  عههههههه  ادهههههههص طسلهههههههن ههههههه  لا ههههههه س

 اشههههههههههههههس  فص اترهههههههههههههه ي أص ا ههههههههههههههس ص  عتن        .ص هههههههههههههه لصل 

   د ف ات د  تعط طكدل   تسن  ت ط ا

  طس  تو ادص طس ا     ف.أ س  الط   اب عصع يلط   
2


 ههههههت طلقطهههههه     تههههههس ب هههههه طس  ههههههت لههههههن هههههه   ههههههس  يههههههسعص 

 ابهههههههص ع ن اتههههههه عهههههههطسق ههههههه   عههههههه   ق ا    ههههههه ف ههههههه  اجع يهههههههس

.2016 ا 2011    ايتس  اللتط لن

 تصمي  موضوع الدراسة :

  رهههههه س اليهههههه ط ل ص اعدههههههس اداط ههههههطلههههههنالفصتتتتتت  ا و ابههههههطتعهههههه ص 

ي البعههههههههههههصطيتههههههههههههط   العههههههههههههرد  ق  ق اا  ههههههههههههفي الص ههههههههههههصهم  

يهههههه ات ص  ا    هههههه صأيههههههسع اليهههههه ط ا التادبههههههفينهههههه   العههههههردالههههههن

سي هههههههههر سيههههههههه صاهههههههههصس ص  تج جههههههههه قص هههههههههس  جلههههههههه ط س .اههههههههها

 ععههههههقلي اهههههه ناإلعهههههه   ا    هههههه لههههههنتاس هههههه اههههههوص   تههههههو

ي اليههههههه ط ا   هههههههس كههههههه ا كا اعههههههه ااص اتعل هههههههف ا    ههههههه فمااأيهههههههسع

روصل تص  تو. ابص  ات ت نا    ع   ا     ااشسص

 ات هههههههص ق ا    هههههه ف هههههه  اهههههههطص الفصتتتتتت  الاتتتتتتان ي علهههههه جهههههه   ههههههه 

 ااسي هههههفليتطيهههههفي  هههههي ب ااهههههصس ق ههههه  اهههههطص  ااسي هههههفيعهههههيف  لهههههف

                                                           
.312مي3112م   كعطس ف: اط س اج لا فمالنظرية السياسية المااصرة  ط  ت  ما يق يط ا   دم1

م اجع يس:ط سالمنصجية ف  التحلي  السياس  المفاهي ،المناهج،االقترابات،وا دواتل لطمشدي م 2

.002مي0992طصلوم
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اهههههها ععههههههق   ههههههي ب هههههه طص  اجههههههص سماهههههها  صاههههههقأنأ رهههههه 

عهههههههصس  هههههههنأيهههههههسع   هههههههط   اتههههههه ص اهههههههق ههههههه أ هههههههط   اسي هههههههر

 صعههههههص  اهههههه  ااسيهههههه يههههههطص  اجههههههص سلههههههنتههههههصع صلعههههههسصا ي هههههه

 الي   اا ا  ا  تع صاق  وأيسع ات ص ق ا     ف ات 

 طاق  ط تو اطص  اا  .

 كههههههه نل ععههههههه   تج جههههههه ق اجع يهههههههسالفصتتتتتتت  الاالتتتتتتت ألههههههه  ههههههه 

مص الي هههههههه   ص تع صاههههههههق  ههههههههوأ ههههههههي بط تههههههههو   تج جهههههههه ق2011

 بهههههرماههههها ههههه 2011اههههها يهههههسع   هههههط   اتههههه ص اهههههق ههههه  عههههه  س

 ااههههههه ع   عههههههه   ق ا    ههههههه ف اتههههههه يههههههه طسينههههههه سيههههههه   الي ههههههه 

 اجلنصس ههههههفلي شههههههس ياههههههط   تج جهههههه ق اتهههههه ص اههههههقصتلادههههههق هههههه :

 ههههههه عصنتلا ههههههه  الهههههههسأ  ههههههه – اعدههههههه ا  عت ههههههه ي – اعدههههههه ا ا عيههههههه 

 الجههههههه ا  العت يهههههههفصكههههههه ا  ههههههه عصن   ههههههه اص اجلا ههههههه قص اتاهههههههط  

 اهههههههامص ههههههه  ا تههههههه ا  صاهههههههقتي ههههههه سالههههههه  2016 اط هههههههتصس  ههههههه 

تترههههههصسأ ههههههط   اجع يههههههس اهههههه سي ههههههر سيهههههه ص  ههههههلقطهههههه   الي هههههه 

 اههههههه اههههههه  لر اهههههههبم  ص  ي هههههههسأن اجع يهههههههس هههههههط   نههههههه سي هههههههر

م ااههههه ع  ت هههههط  هههههنأن  عههههه  جههههه  1988 سيههههه ل هههههي  ههههه ا

كاههههههه جا  تج جههههههه قص الردهههههههب    هههههههست هههههههطاق  هههههههو هههههههن اهههههههعير

 اجع يس صل  طلتو  كيق   تج ج ق.

 لدراسة :مصطلحات ا

أاعهههههه   ا ههههههس   اشههههههاي  هههههه يدههههههط ن اسي ههههههر ااسيهههههه  عتشههههههسق ااط ههههههط

لههههههههن العههههههههرد  ق اتهههههههه دنههههههههسق دهههههههه أا ههههههههعف اع  مصص هههههههه ي 

   ههههههه ا  عهههههههفمصل دد  ا    هههههههفصلهههههههنأيهههههههسعطههههههه   العهههههههرد  ق

ع كسل  د :

:  هههههتال اصعههههه  سكهههههف عتبههههه     هههههس طلهههههنالحتتتتترات االجتمتتتتتاع /1

 يههههههفأصريبههههههف جتل   ههههههف اهههههه أ ههههههس ط  هههههه عيهههههه  الجتلههههههرمص ههههههط

 كهههههصن ا هههههس   دههههه لس تهههههب هههههدا اتهههههطسج  جتلههههه   ع هههههص   دههههه 

أصع ههههههص   ههههههي عهههههه  ت تدهههههه طسجههههههف ا ههههههس    جتلهههههه     ههههههب

علرصاب  ف الجتلر.
1

 

                                                           
 اجع يس:ط س انط موسوعة عل  االجتماع )مفاهي  ف  السياسة واالقتصاد والاقافة ، يط الج طمايع سم 1

.360مي3101ادعشسص اتصع رم
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طهههههه  سكههههههف  تجهههههه ج ع يههههههف ههههههطعدهههههه ا    هههههه اد كههههههاالاتتتتتتورة:/2

  ههههههههط  ملاعهههههههه  اهههههههه آ سيومصتاص  ههههههههويعدهههههههه ااإلر  ههههههههف ابهههههههه يا

 اههههه  عتبههههه   ا هههههدرفلهههههن يهههههفأ تغ  هههههسجههههه س  ههههه  ا  ههههه   ا    ههههه فم

تكههههههصنأ ههههههس يرس بههههههفأص ااعهههههه  اهههههه  ههههههنرس هههههه  ادجههههههص  يههههههف

 دل ف.
1


 هههههههه : ات ههههههههص أص  عتبهههههههه   ا    هههههههه  اعهههههههه التحتتتتتتتتو  السياستتتتتتتت /3

 لبههههههههوصشههههههههلصا تو اتيههههههههط   اجهههههههه س   هههههههه  ايع ههههههههف  جتل   ههههههههف

ص ا    ههههه ف اب يلهههههف ههههه  الجتلر.صتعرهههههص  االد هههههف دههههه  جهههههس   هههههطس

كي هههههسلهههههن اتغ هههههس ق ههههه  اعدههههه ا ا    ههههه مكههههه ن  هههههط تغ هههههس ههههه 

 اب هههههه ط  ا    هههههه فم د وتغ ههههههس هههههه لل س ههههههف ا ههههههدرفصلههههههناهههههها هههههه 

 اههههههه تغ هههههههس قط كد هههههههف اتصجنههههههه ق ا    ههههههه ف اا لهههههههف اتههههههه تهههههههؤط 

صيع ص فتؤاس د ل سج ق اعد ا.
2


طهههههصتيهههههط  ع هههههص    ههههه  ههههه   اهههههف  شههههه   اإلصتتتتت   السياستتتتت :/4

 ا    ههههههههه ف اي  هههههههههط أص ق الل س ههههههههه  ق اعبههههههههه ييمص  عهههههههههف ههههههههه 

 اج يس م ع افيا  اتا  أص ا ر .
3


:طههههه كدلهههههفلؤايهههههفلهههههنشهههههرس ن:ط لهههههصتاعههههه  اشهههههابالديمقراطيتتتتتة/5

:تاع  كا اشاب.صكس  

 ههههههدرف ا    هههههه فيعي ههههههن تلكهههههه ن اشههههههابلههههههنلل س ههههههف ا عههههههر   :

لي شهههههههههههههههههههههس .أصشهههههههههههههههههههههيولي شهههههههههههههههههههههس  لههههههههههههههههههههه يرس ههههههههههههههههههههه 
4

                                                           
1
م اجع يس: الكتيف اجع يس فيصطص صادعشسماج  مفاهي :الالو  السياسية والا قات الدولية  لسملعي  م 

.021يص اتصع رمبقنم
التحوالت السياسية ف  االتحاد السوفيات  وأارها على الدو  الاربية"الوطنية"ل لطميد  س م2

مل ج ت سم  ا اادصا ا     فص اا   ق اطصا فمكد ف اادصا ا     فص    امج لاف

.10مي3112 اجع يسم
.12ميمرجع ساب  الذكر يط اب طسمع غام3

.092م ل ن:ط سلجط ص ادعشسص اتصع رميموسوعة عل  السياسةع دام اج  صسم يط اص  ط 4
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 تمهٌد:

لننايكالو نن يكاليلايننلوي كيت مايلننوي  نن يمننبينننلبيكالم ننمنهيكالمالتلننويكال نن ي  كتل 

صننو نوي يدلننديكالممننا لتيكالمينن ثدموي يلننييلصننوفي انندلتي و لننتي ننام ي  ي

كاليلاين ي كصصنن يمصط حييلاي ي   ذكيمايلاطنقيي ن يمصنط ي يكال ين  ي

يكاليلاي .

المبي ذكيييلام يكالمينا يهيكالمنذ النويمنبيطن تيك منادلمللبياللننطيكالمملن ملبي

   لننلحيكالماصنن د يالننذكيلو ننن ي يدلننديمملنن م يكال ينن  يكاليلاينن ي كصصننن ي

كاليلاي يكالثط ةيك  ال يالملتيكالم ل عي يايا  يف ي نذكيكالمصن يكال طن قي الن ي

يالنن ي ايننلتيكالمصنن ي النن يحنحننويمنايننيي كالمملنن ملبي ذالنن يمننبيثننن يكال طنن قي 

كالمنيننييك   يمملنن تيكال ينن يهيكاليلايننلوي كالمنيننييكالحنناا يمملنن تيكصصننن ي

يكاليلاي ي أمايكالمنيييكالحاالييأيسيكصصن يكاليلاي .

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 

 

 

 

 

 

ي
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 المبحث األول :مفهوم التحول السٌاسً

ال ودلنننديمنننبيالمننن يايننن طلدي يدلنننديمملننن تيكال يننن يهيكاليلاينننلوييننننديأبيا طننن قي

يولايمااي ت يلننطيمواا ناييكالمما لتي كال و لماهيكال  يصلةهيف ي ذكيكاليلاقي 

يكاليالا يي كءيمبيكالاايلويكال ة لويأ يمبيكالاايلويكيصطنيلوي ذال يممايل  ي:

 :المفاهٌم المرتبطة بالتحول السٌاسً. األولالمطلب 

كالمصنط ياهينوديك يدكييكال  ي قوهيف يكالند  يكالو نلنويرلن هيمتم ينويمنبي

كال  ي تي دك اللايف يكال ا عي  يائ يكصينتي ي  يكالمي  لبيكاليلايللبي فن ي نذكي

ي.ن زيف ي   يكالم  ةيكالمط فيينديمبيكال و لتينم يمصط ح

 تعرٌف الحركة االحتجاجٌة :/1

 و تيكالي مويكيي تاتلويأ يكالي منويكال را  لنويي ن يأالناي ونلن يينبيكالن ف ي

اليننندييمنننايأ ييلايننناهيأ ي لنننولاه.فاالمي ت بي منننايناالوننننا كهيأ ينا فونننا ي

لينن طلو بيأثننذيمث  ننتيك  ننما يمننبيم رننا  يم ننثهيفنن د ي النن يمرننا  كهي

يا دةيفاالم را   بيلممالتي ارلتيأاميلتينصمويتمايلو   ذكيصلصنا يصن  لتي

 ميا الويكال ؤحل يي  يكاليم منوي يلاين لا فاالم را  لبيأ يكالمي تنلبيلين طلو بي

ا يينن م ي  ننذكيال  صنن  ي النن يأ نندكفلا أ ينميننل كهيأبيلم انن كيمارمننويفنن ي طنن

 مرنننا  كهييننن ملوي نننند بيأبي  تا ننن يأينننااللفيكالمرنننا  كهيأيي  ننن يكالاننن ةي

نؤبيكالمرنا  كهي كالمينل كهييلا  اي طلديكالا  ـ كاللةطيأ يكالاااعيال يالقيأ دكف

كالي ملوي صاتيلمبيقائمويكالمرنا  كهيكالمدالنو فاالم را  لبيأ يكالمي تنلبياللنتي

وي م وننددةي أب ننفيك يلننابي اان لننايكالد الننويننناالا ةي كالامنند   و تيأ ننما يمث  منن

كالي مننناهيكيي تاتلنننوينؤالنننايأ نننما يم ا ينننويمنننبيكيي  ك   يننن ثدتيأد كهي

لن م  ايكالمي ت بيال  ونل ييبيكال ف ي ماا مويكاللة طيكال كقوويي للتي.
1
ي

نموا يأالايي ي ويمبيك فونا يكال ن يلان تينلنايك  نثاهيمنبيتمايناهي طناناهي

يت مايلويمبيأت ي يالقيبالاهيثاصوي أ دكتيمولاو.ك

  تـــــعـــرٌـــــف الــــثــــورة :/2

 ي فلنايخثن  بيي وا يكالللجي   يكالمو يحنا ي  حنا يكال ن ءينموان ي نا ي  :لغة 

نؤالاي وا يكالللتابي كالرل  ي كيا  ا .ي
2
ي

                                                           
1
ي كالاا  ة:كالما دىيكالو ن يال د كياه.أار ي ال :الحركات االحتجاجٌة تجارب ورإى نلد   نو  

ي   http//www.goodreads.com/books/shwo,03/02/2017.15 40:.يييييييي.يييييييييييييييييي

يالوطن العربً )الفرص والتحدٌات فً ظل الربٌعالتحوالت والتغٌٌرات فً اراتي ن ماه  ثاالد  الماه  2

ي.ي10 ه00/10/3102-01 كالمإ م يكالد ال يك   يال تمولويك  دالويال و  تيكاليلايلو يمابين ا لخيالعربً(
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 نننن تيفنننن يكالرنننن  تيكيت مايلننننوي نننن ي ةللنننن كهيفتائلننننوي تذ لننننوي اصططططط حا:

 كاليلاينننلو يأ يياننندمايلننن تي ةللننن ييمنننتيقنننائتي كالارننناتيكيت مننناي ي كالاننناا ا ي

كالمصايفيالهينص  ةيفتائلوي أيلاااييالموينيمتيخث .ي
1
ي

  و تيكالح  ةيف يك دنلناهيكاليلاينلوي كيت مايلنوينؤالنايي منوييلاينلويلينا  ي

يلوي...كالثن   يي ن يكال لنديمبيثناللايكال وفي أد ك هيكالتلشي ك يزكفيكاليلا

كاليلاي يكال ك بي نلدتي ةللن  ينااندفاعيلي منهيكالةلنفي يندتيكال لناي كال ط ندي

اي يك فل ي يأ ي  يكالمو يكالذ يليديي ةلل كي امني تذ لايف يكالمت مديي  ي

مينن  ىيكاليمننتي كالم يننمويكالمم لننوي لإيننسيالنانناءيمإيينن ي يلاينن ي كق صنناد ي

كال  يمبيأت لايقاتيكال وفينح   هي.ي كت ماي يتدلديلي تلفي ال يك  دكت
2
ي

  و تيكالح  ةينؤالاي:يمتم يك فوا ي ك يندكييكال ن ي ان دي الن ي ةللن كهيتذ لنوي

فن يكال كقننديكاليلاينن ي كيت مناي يال ننوفيأ يمتم يننوين ن لويمنناي  ن ننم ي ننام ي

 يملقي ي  يكالمدىيكالط ل ي لا جيماهي ةلل يف ينالويكال ممل يكيت مناي يال  نوفي

ادةي  زلنديكالحن  كهي كالين طاهيكاليلايلو. لصن يكالودلنديمنبيي مناءيكالحائ ي ف ي ي

كيت منناعيي نن ي و لننتيكالحنن  ةيي نن يأالننايينننا ةييننبي ةللنن ي ننام ي تننذ  يفنن ي

  زلديمصاد يكالح  ةي يم لاهيكصا ا يف يكالمت مد.
3
ي

 كالموا يكصتماال يال ح  ةي ن يأالناي ين  ي نون ي كينديثنا  يكالنالنويكالدين   لوي

يأ يثا  يكال  يلويل مح ي دفهيف ي ةلل ياراتيكاليمتيكالاائتيفن يكالد النوي يكالاائموي 

 كالحنن  ةينلننذكيكالموانن ي نن يي مننوي ةللنن يال نن يلوييلايننلويقائمننوييي و نن تينلنناي

  ي نداللاين  يلويتدلدة.
4

ي  

كال ةللنن ي لمنن بينموانن يندكلننوي ييلممااننايكالينندليييننبيكالحنن  ةي يييننلبيليننديي

ال منن لبي ننم يمث  ننتيال يم مننويال ننؤاللتيملننابي   يييننلبيلينن ثدتيكالواننتيتدلنندة

يلاينن يتدلنندي   يييننلبيللنندتيكال ينن  يمننبيكيلننطلادي النن ي منن لبيكالي لننو  بي

   يكالح  لويفن يكالان  بيك ثلن ة أ يكال ن قي الن يكال ين  ي  الن يناناءينلنهيتدلندي

لممبيأبي ي  طاهيكالي لو   ي   يييمحل ياللايف يكال ا لخيكاليانقينؤي  .
5
ي

                                                           
  نل  هي:يكالمإييويكالو نلويال د كياهي كالا  ي 0  يموسوعة السٌاسةينديكال  اف كالملاال ي خث  ب 1

ي.211 هيي0313
2
   قوينيحلوي:ال م ا مويف يكالاد ةيكالم ي موييالربٌع العربً ثورات لم تكتملكالو دك  ي ثاالديي ل  ي  

ي.10 هيي3102) دكيلاهيماينوديكالدم ا   لويف يد  يكال نلديكالو ن ي(ي تاموويم ننءي:م لويكاليا قي 
:م مزيي نل  هيالربٌع العربً إلى أٌن ؟أفق جدٌدة للتغٌٌر الدٌمقراطً  فلقي كالمدلا ي  خث  بي ي 3

ي.032-031 هيهيي3100د كياهيكال يدةيكالو نلوي 
ي.33 هيي3102 نل  هي:كالدك يكالو نلويال و  تياا   بي يفً الثورة والقابلٌة للثورةيزم  ن ا ة  4
نل  هي:دك ي(، بٌان فً الثورة )هوامش سوسٌولوجٌة على متن الربٌع العربًمصطم ي مييبي  5

ي.012 هي 3103ك ماب 
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يلـتـمــرد:تــــــعـرٌـف ا/3

 ث  تيكالح  ةييبيكال م د فلذكيك ثل يللندتي الن يكال ةلل   المانهي ةللن يتزئن ييي

ل تا زيكال لديكال ك ب   ن يلن تيفن ييند ديكال ينطي ييلم ن ي  كدةيكال ةلل  ذالن ي

أبي  كدةيكال ةللنن يكالمتننا زةيالليننهي  كدةيف دلننو  المالاي  كدةيقنن ىيي للننويمننبي

يكال وف.

 تمناي يأ ييي  يانقينومن يفن د ي  ن ي ونن يينبيأمايكالح  ةيفل يفو ي نام ي

مبيكالااسيال م  ي  كد لايي  يكال ادتيكيت ماي    ذكيكال مهي الللناييي مويكالةاالنلو

كال يننطي تا ز ننه    يأ ننم ي أيننتيمننبيكال منن د  ذيأبيكال منن دي نن يفونن يمينند دي

 فنن د ي ييلانةنن ي تننا ز ي  قامننويمت مننديتدلنند   ذكيكال ننتي اللننهيكال يننطي  قننتي

ونن يتننزءيمننبيي مننويك  ننلاءيفنن يينننل يكالي مننويكالوامننو  المبييمنن ي  نن يمنن ديف

 ي ن يقديلإد ي ال ي صملوييااص يكالح  ة.

 لو قيدم   يييبي يا ويي  يكال م ديقائنيأاهي ذكياتحيكالانائم بيال ندنل يكال ةلن ي

كيت ماي ييم ييم لتيح  ة المبي ذكيف  ينينفيمنبيك يننافيفنمالتيفن يكالونادةي

كالللئنناهيكال نن يحننا  كيي للا  ليننم ييم لننتييصننلاااييلانندم بي النن يكالمياممننويمننب

  م دك.
1
ي

 بيكالة في  يأ  يمبيأط قيمصنط حيكال نلنديكالو نن ي:مفهوم الربٌع العربً /4

ي2010ي  يك يدكييكال  يتن هيفن يكالماطانويكالو نلنوينندءكين ن اسيندكلنويكالوناتي

دي يلييمااهيصيلمويك ادانداهيكالن لطاالويأ  يمبيكي ثدتي ذكيكالمصنط حي  قن

لم بيالذال يينقوينح  كهيكالة فيينن ي ا لثنهيكال ن ي ون تيأللناي ن ينحن  كهي

 كين ثدكتيمصنط حي نلندينن كتيال  ونلن يينبيكا مالنويكال نوفيكال نلديك    ن  ي

.1965كالتلم ي  فام يياتي
2
 ي

أبيأ  يمنبيكين ثدتيمصنط حيكال نلنديكالو نن يكالناينيييمحمد الطيٌن لا  يييبي

يforgien Policyنمااالويالهيف يمت وييلايلويثا تلوييمارك لٌنش ك مادلم ي

نوديأق يمبيأين عيي ن يندكلنويي2011ماا بيكالحاا ييات6ن ا لخييفهيتدكي   ي

 اسي قنننن يينننا طيارننناتيننننبيي ننن ي ك لنننا  ننن ك ةيكيي تاتننناهيفننن ي ننن 

   ييان كبييفنهيأللنايي"الربٌع العربً األوبامً"كالم لد كالمااالوي يهييا كبي

ننننلبيكال نلنننديكالو نننن ييمطططارك لٌطططنش نننهيكيي  ننن كف   قدي ننننطيفننن يديال نننهي  ي ل

                                                           
 كصيماد لو:مإييوييثورات الربٌع العربً مقارنة بالثورات العالمٌةينديكاليملديأيمد    كبي ييلبيي 1

ي.32-33 هيهي3102 نافيكالتاموو 
 يي3102 يماب:ك مادلمل بيال ا  ي كال  زلد يجذور االستبداد والربٌع العربًمص حييل  كالتن   ي  2

ي.021ه
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كال  يندأهيمدي صنايديكال تموناهي كال رنا  كهيكال ن يقامنهينلنايي2005 أيدكيي

خذك يكال نااالويصيااطيكالاراتيكالي   يف ييلديت   ين ش.ي14ي موي
1
ي

كالماص ديناال نلديكالو ن ي  يكالح  كهيكالين ملويكال ن ييم نهييأب قديأ ا يكالنو ي

يي لوي دلما كطلو.يوكالالالال حم يف ييك ارموكالز   يف ي تهي

يك  طنننابلي يلننن ينلانننهي ننننلبي نلننندييأ   نننن يأصننن كال نلنننديكالو نننن يالنننهي-1

كالحماالااهينودييا طييأ كث كال  قلويف ييأ   نا نلدي1968  نلدين كتي1948

يكصطاينوي الن كالح  كهيكال ونلوينايتيكالدلما كطلويكالو ماالويكال ل يلوييادماييوهي

يمي ندةييممهيالوا د.ينؤارمو

يأ (يك مننتمنن ةي) نلننديي    ننتيكينن ثدكتيمصننط حيكال نلننديكالو ننن يينؤاننهقلنن ي-2

  قننديكينن ثدتي1948فنن ييك    نلننوكالحنن  كهيي النن يالإل ننا ة) نلننديكال ننو ف(ي

فنن يي1968-1966كال نن يك ثننذهيفنن يكالم نن ةييكصصنننياهال صننتيي ينن ويمننبي

يأبينطسف ي قهيييقيكالةنز يكالين فلل  يال نننديفن ييأالما ا  لم ي  فاملايكال  ي

يت.1968

يأ ممننايلايننفيمصننط حيكال نلنندينمملنن تيكال ينن  يمننبيقلنن دييلنناةيبلنن يمين نننوي-3

كالتننامو يتنن   يي ك ينن اذيك م لمنن كالمل ينن تيي النن يمنن يبلنن يم بنن فيفلننهي

يأم لملنا  مابيليم يكالتايلويكييناالويالماهيييلو  تينلا  لو ن يامينهييياا لااا

 يلننييمننابيل انن يميالنن  هيي نن ي نملننذ ييك منن لمللبيك دننناءالننذال يكي ننن يمننبي

 قنا يال نملنذ يي!ياافذةيكاليدلاويحتيي  ينذ اهي ال يفتؤةمواد هيكال قهي نلدي ار ي

 ينديمنديكال نلندي حنتيتمنديي ن يمي اا يكي مما يكالميال ةي يكي طلد:يم كيالبي

نونديذالن يمن ةيي الللا م نهي يم ييالن هي باد يكالاايويمي يا  التيل تدييأ  كقه

لط نقيي ن يمنبيلم ن ييك م لمن يننا ةيكالمل ين تيي أصننيهنالوييلا هي يأث ى

ي  يكال ةلل .يكصقدكتكال تايويكال  ي مماهيمبي
2
ي

 الــمـطــلــب الثانً :تـعـرٌـــف التحول الــسـٌاســً.

أ ييينننا ط قيال و لنننتي كلنننحيالمصنننط حيكال ةللننن يي مننناي ننن يأنننن زيكالممننن دكهي

 كال  لننلياهيكال نن يأط اننهيي لننهيحننتييننايا  ي يطنناءي و لننتي كلننحيال  ينن  ي

يكاليلاي :

                                                           
 نل  ه:دك يكالا تيكالتدلدي يياألوسط الكبٌر(الربٌع العربً)آخر عملٌات الشرق ييبيميمد كالزلبي  1

ي.13 ه3102
مجلة الجامعة  ملابيينديكالينتي يلد ي ح  كهيكال لديكالو ن ي مي ان يكالاراتيكاليلاي يكالو ن   2

ي.132-130 هيهي3103 32:كالوددياالسمرٌة
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( منننننبيكالاايلنننننويكال ة لنننننويكال نننننند يconversion"كال يننننن  "ي)لغطططططة:  التحطططططول

(mutation(كال ةلننن ي )changement(كيا انننا ي )transitionأ يكال ااننن ي )

ممننابي النن يممنناب أ يكال ةلنن يمننبييننا ي النن ييننا   كال ي  ييننبي نن ءيلوانن ييمننب

يكياص كتيياهي ال يي ك .

قننن يكال طنن قي النن ي و لننتيكال ينن  يكاليلاينن يلتنند يناننايفنن يكالندكلننويكال م قننوينننلبي

مملننن م يكال ةل /كال ي    كال ةلل /كال ي لننن :كال ةل يأ يكال يننن  ي ننن يمينننؤالويبلننن ي

  يقاا بييناتي  ئلين يمنبيقن كالبي ن يدلويمبييلييم الاي يدييأيي يدي  ك

يكالطنلووي كالمت مديكالم ي  يبل يكالاان يال  قتيأ يكال وطل .

 كال ةل ي/كال ي  يل تهييم ماي ي  يكالمدىيكالط ل ياي يك فلن ي المانهيييلينل ي

د مايف يثطيمي التي فمحل كيماي و   ييننل هيماو تناهي ل ون  ييا مايناهي

 ي ل يفل يميا الويكال دث يكالن كي يال  نؤحل يالو كم يدكث لوي ثا تلو أمايكال ةلل /كال

فنن ييننل يكال ةلنن ي أ ي نن ف ي  كدةيكصصنن ك ي كالانند ةيي نن يلنننطهي كالنن يمتيفنن ي

ميا  ي تانايال مثاط ي أمنيف ي يالقيكال ي دي ك  دكتيكالمؤم الو.
1
ي

كال ةللنن يمصنند يال مونن )بل (ي مواننا يكا اننا يكال نن ءيمننبيياالننوي النن يياالننويأثنن ىي

مؤاهيتو هيبل يمايماب  كال ةلل ينموانا يكيلتنان ي ن ي )بل  (يلوا يي الهي ندالهي

 ةل يكاليا ي كا ااالهيمبيكالميادي ال يكالصن   قدي  د يمملن تيكال ةللن يفن يكالان كبي

 ي11 )لةل (ف يي  ةيكال ينديكيلنوي119كالم لت ي)لةل ب(يف يي  ةيكالاياءيكيلو

لنوي  ين  ةيكال ينديكي53)لةل  ك( م  هيف يي   لبيفن يين  ةيك امنا يكيلنوي

.15  )ل ةل (ف يي  ةيميمديكيلوي11
2
ييي

 ف يكالموتتيالتن كبيميو ديلا  ي ةل ينموا ي ند   ي  يمبييا ي ال ييا .
3  

مابيي له.ي مذال يكال ةلل ي  يتو يكال  ءيي  يبل يما
4
ي

 نن يكا اننا يكالمت منندينم كد ننهيمننبيياالننويكت مايلننويميننددةي النن ي:اصططط حا التحططول

ياالويأث ىيأمح ي ط  ك.
5
ي

                                                           
ي.10 همرجع سابق الذكرميمد ن ثل ة ي 1
يوالتغٌرات فً الوطن العربً )الفرص والتحدٌات فً ظل الربٌعالتحوالت ارات ن ماهي  ثاالد  الماه ي 2

 هي00/10/3102-01كالمإ م يكالد ال يك   يال تمولويك  دالويال و  تيكاليلايلو يماب ن ا لخيالعربً(،

ي.12
موتتيي ن يي ن  نل  ه:دك يكالو تيالرائد المدرسً)معجم أبجدي مصور للمبتدئٌن (،ميو د تن كب ي 3

ي.021ال منللب فيهيب هي
   قوينيحلو:قيتيكالو  تيكاليلايلو تاموويالثورات العربٌة ومستقبل التغٌٌر السٌاسًميمديم ي  د لت  4

ي.13كالث ط ت هي
ي.12 هيالمرجع السابقاراتي ن ماه  ثاالد  الماه ي 5
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كال ةلل يف يكالو  تيكيت مايلويي  يأاه:"كال ي  يكالم ي ريف يكالمرلن يأ ي لو تي

كالملننم بي النن يك فلنن " ممايلونن تيفنن يكصطننا يكصدك  يي نن يم اه:"يم لننوي

ي ي ل يكالمال ييي اناطيكال ص فاهيكاليااللويكالمط  نويال مي ان ي".

 منننذال يي ننن يم انننه" ي  يمنننبيااطنننويكال ننن كزبيكاليااللنننوي الننن يااطنننويكال ننن كزبي

يدفو".كالمي ل

 تعرٌف التحول السٌاسً:

  يمتم يكال ي يهيكال  ي  و  ياللايكالنا يكاليلايلويف يمت منديمناينيلنييلونادي

  زلديكالي طوي كالام ذيدكث يكالد الوياميلايأ ييدةيد   ممايلاصدينهيكيا اا يمنبي

 لديبل يدلما كط يكي ندكد ي ال ي لديدلما كط .
1

 

نلايأ يكلتانلننايفمنن يد الننوي ييننفي اتننديأبيكال ةل /كال ينن  يكاليلاينن يقننديلمنن بيينن 

ي لولايكالدكث  يكالذ ي م بيفله.

 يي: ي لب مبي اايا  ص ي ال ي و لتيكال ي  يكاليلاي ي فقيمتم

لوا يكيا اا يمنبيم لنديكت مناي يأ ييلاين يأ يي:/التحول السٌاسً كسلوك1

 لدل ال ت ي ال يخث  مايا اا يمنبيأقصن يكاللمنلبي الن يأقصن يكاللينا ي منبيكالمان ي

  ةلل يكال يءيال  ثهيأ يكاليزف من يذالن يلتن  ي فنقيي ملنويبلن يي ال يكالةا 

يملن طويممايلم حيكالمتا يأماتيم يكيي مايه.

  مننزي ننذ يكالمتم يننويي نن يكالط لاننويأ يكالململننوييالتحططول السٌاسططً كؤسططلوب:/2

كال  ي  تيمبيثناللاي يدكييكال ةللن يكاليلاين  فاالنو يلن ىيأبيكال ين  يكاليلاين ي

لوينللاء  كالح  ةيكالنللاءي  يمصط حيلط قيال صتي  يينا ةييبيح  ةييلاي

كال ةلل يكالتذ  يف يقمويكاللن تيكاليلاين ي كيت مناي يمنبيثنن ي يندكييكااننفي

يلاي يف يم كقديكالميإ اللوين يائ يي ملو.
2
ي

  وديكالح  ةيكاليلايلويكالنللاءيأي  نايمااقلنايال حن  ةيكالدم لنويكاليمن كءي  ل تندي

ملاي ال يكي ينتيكالي طويأ يكالاثنويكالياممنويكالينفيف ييص  يكال ةلل يكالح   يي 

  اازاللاييبيكاليمتيالمائندةيقن ىييلاينلوي كت مايلنويصنايدةيندل و نونديأبي ند  ي

يتز اييبيم كتلويكال يدلاهيكال ن ي  كتنهيكالمت مندي يندتيقند  لايي ن يكي ن كءي

أبيكال ين  يي1973فن يم نافيا ن يالنهييناتييهوروٌتيأاصا يكالماا مو.فاديكي ن ي

                                                           
ي.13 هيالمرجع السابق ميمديم ي  د لت ي 1
ماي   م لوي،-تونس-إرساء مبدأ الدٌمقراطٌةالتحوالت السٌاسٌة الراهنة وأثرها على ل يت كالولال  ي 2

ي.00-01 ه3102كاليا قي كالو  تيكاليلايلو قيتيكالو  تيكاليلايلو تامووينيم ة 
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ينننا ةييننبيحنن  ةييلايننلوي ننؤ  يمنن ديفونن ييننبيكال م منن ي كيا ننااقيكاليلاينن ي نن ي

 كال ذم ي ا تينلايق ىيكت مايلويدكث لو.
1
ييي

 المبحث الثانً :مفهوم اإلص ح السٌاسً.

قيننمهي ننذكيكالمنيننيي النن يحنننييمطاالننفيأ يييننا ط قيال و لننتيكصصننن ييالةننوي

 كصطنيايمديمويذال ينآلاهيمبيكالا كبيكالمن لت حتي ط قنهيفن يكالمط نفيكالحناا ي

ال و لننتيكصصننن يكاليلاينن يفلاننا ي تلنناهيارنن يمث  مننوي المنن ي و لننتيلو منند ي

النييفاندي ص يي ال ي و لتيمتم ي  نام يال  ونا لتيكاليناناوي. أمنايكالمط نفيكالحا

أن زهيكالونقوينلبيكصصن يكاليلاين ي مث  نتيكالممنا لتيكالم  نانلويمالنايكاليمنتي

يكالصاالحي كالمياديكاليلاي ي كال املويكاليلايلوي كال يدلييكاليلاي .

ي.المطلب األول :تعرٌف اإلص ح

كال ص  ي ال ي و لتيالإلصنن ييننديمنبيمو فنويكالمملن تيالةنويحنتيكصنطنياييقن 

منننبيكالموننن يأصننن حيلصننن حيلغطططة: نننذكيمنننبيأتننن يكالملنننتيكالننندقلقياللنننذكيكالمصنننط ح.

ي صنيا أ ي زكالويكالميادينلبيكالا تي كال  فلقينلالت
2
. 

كال يننن  يينننبي ننن ءيي  ننن يكيا انننا يأ يكال ةللننن يمنننبيينننا ي الننن يينننا يأيينننب أ ي

 كياص كتيياهي ال يي كء.
3
ي

 قديتاءيف يمث ا يكالصيا يأب)كالصن (لنديكالمياد  كالصنن يناالمين يمصند ي

كالمصااليوي كييت)كالص ح(يلذم ي لإايي قدي)كصنط يا(ي ) صنااليا(ي )صنااليا(ي

ن  دلديكالصاد  كصصن يلديكصفياد  كالمص يوي كيدةيكالمصناالحي كيي صنن ي

لديكيي مياد.
4

 

 وان يكالومن يكالنذ يليينبيك  لناعييreformأمايف يكال ةويكيات لزلويفابيم منوي

an action Thatيimprouves conditionsأ ي وا ي يادةيكال  نمل يأ يي.

  ننننمل يكال نننن ءي  تملوننننهيمننننبيتدلنننند أ ي نننن ي ييننننلبيكالياالننننويأ ي صنننن ليلا.
5

                                                           
ي.12 همرجع سابقميمدي ن ثل ة ي 1
2
موتتيي ن يمد ي    اس:كال  مويكال  ايلوي،القاموس الجدٌد للط ب ميمد كاليود   خث  ب  

ي.02ال   زلد هي
 ماتي ل  قيتيكالو  تيكاليلايلوي كالونقاهياالستبداد وإص ح الحكم فً العالم العربًيملاب ف مو ي 3

ي.00 ه3110كالد اللو م لويكالو  تيكاليلايلوي كصينت تاموويكالتزكئ  
ي.00 كالي لماالو:مطنووي  بي هييإشكالٌة اإلص ح السٌاسً فً الشرق األوسط ن ك لتي ميمدييزلز ي 4
اإلص ح السٌاسً والحكم الرشٌد)إطار مو صتيناهلل دك ديي    أملبي ي كدكالم اقنو  كالي 5

ي.32 ه3101يماب:دك ي مم نويكاليامديال ا  ي كال  زلد نظري(،
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ي

يف ييدةيخلاهياذم يمالاي:ي قدي  ديمصط حيكصصن يف يكالا كبيكالم لت

ق الهي واال :"ي بيأ لنديكصصنن يمنايكين طوهي مناي ن فلا ي يينناهلليي لنهي  م نهي

 كاللهيأالف"
1

 

ف يكيلويكالم لمو:" بي  لندي ييأبي من بيتننا كيفن يك   ي مناي  لنديي أللايقد

يأبي م بيمبيكالمص يلب".
2
ي

 ق الهي واال :"ق ي صن ياللتيثل ي بي ثاالط  تيفنمث كامتي  يلو نتيكالممينديمنبي

كالمص حي ال ي اءي ي يا متي بي ييزلزييملت".
3
ي

ن ي ذال ييينفي وندديالادي وددهيكال وا لتيكيصطنيلويالموا يكصصاصط حا:

ي تلاهيكالار ي مبيأ ملاياتد:

كصصن ي  يكال ةلل يأ يكال ودل ياي يك فل يال لندي ناذيأ يين ءي يينلمايفن ي

مما ياهي ين  ماهيمإييناهيفايندةيأ يمين طويأ يمت موناهيم ث منويأ ي زكالنوي

ر تيأ ي صيلحيثطؤيأ ي صيلحيكي تا .
4
ي

ل يأ ي طن ل يبلن يتنذ  ي ي فهيكالم ين يويكاليلاينلويكصصنن يي ن يأاه: وند

ف ي م يكاليمتيأ يكالونقاهيكيت مايلويد بيكالميناسينؤييلا  كصصنن يثنفناي

اللسيي ىي ييلبيف يكالاراتيكاليلاي ي كيت ماي يكالاائتيد بيكالميناسي-ال ح  ة–

نؤيسيكالارات.
5
ي

نؤانهي ةللن يأ ي نندل ياين يك فلن يفن يي مذكيلون تيقنام سيأمينم  ديكصصنن 

ذكهيكالااائه  ثاصنننويفننن يكالمإييننناهي كالمما يننناهيكاليلاينننلوييءياالنننويك  نننلا

كالمايدةيأ يكالتائ ة  زكالوينو يكال ويتيأ يكالثطؤ  كصصن يل كز يفم ةيكال اندتي

 لاط  يت   لايي  يفم ةيكال ةلل ياي يك فل ي ثاصويكال ةل يك محن يمنئمنوي

يمبيأت ي يالقيك  دكتيكالم ل يويمبيقن يأصيافيكالا ك يف ييا يمولبيمنب

يا  يكالا اطيكصاياا .
6
ييي

ي مبيكال و لماهيكالياناوياي ث هي ال يمنير لبيكحالبي ماي:

                                                           
ي.22 كيلوسورة هودكالا كبيكالم لت  1
ي.03 كيلويسورة القصصكالا كبيكالم لت  2
ي.331 كيلويسورة البقرةكالا كبيكالم لت ي 3
ي.ي11 همرجع سابق الذكرميمديم ي  د لت يي 4
ي.310 هيمرجع سابق الذكرينديكال  اف كالملاال   خث  ب ي 5
مدكث وي:قيتي،الحكم الراشد واالستقرار السٌاسً ودوره فً التنمٌةيملابي ف مو  م لمو ن للات ي 6

ي.12كالو  تيكاليلايلو تاموويكال  ت هي
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  يأبيكصصن يللدتي ال ي ييلبيكال  ءي كيا اا ينهيمبيياالوي  يي للاي الن ي-

ياالننويأفلنن ي المننبينط لاننوي د لتلننوي و مننديكالم ي لننويفنن يكالوننن يال  صنن  ي النن ي

يكالياالويكالمح  يال   ءيأ يك م .

 يأبيكصصن يبل يكالح  ةي  بيمابي انا يث نطيمنلن يفن يمملن تيمن ي كالحاالوي -

لذ في ال يالمر  ي"كصصن ي كالحن  ةييأبا األعلى المودوديمالماي  مبي ااياتدي

لاصديمبي  كئلنايتملوناي صنن يياالنويفايندة. الماهيلمن بي انا يفن قيتن    ي

نننننلبيمي ما لمنننناي ماننننا جييم لما فاصصننننن يلمنننن بيكن نننندكإ يمننننبيكال نننن   ي

 ممل   ذال يأبيكالمن ءيلند سيك  لناعيكالاائمنوينا نفي ناديي ن  لنوي  مونابي كال

ار   لممنن يفنن يأينننافيكالميننادي لاننلسيينند د ي لنيننييفنن ي نندكنل ي زكال ننه   ذكي

 صدىيالمي   يفنيلي ثدتيق ةيكاللدتي كال ث لفي يي الن يكالينديك دان يكالنذ يينندي

ديعي كيا مالننويفلنن يأقنن في النن يكياننيالمططودوديماننه. أمايكالحنن  ةيكال نن يياا نناي

 كيامونننا ي كالومننن يكالطنننائشي بلننن يكاللنننادتييلنننييقا :" أمنننايكالحننن  ةينثننننتي

ذال  فلم بيكن دكإ ايمبيكاليثطي كالةلفي كلط كتيكاليادي كصاليا يي  يكالاامنوي

فلإد ينمياديخث يف ي ديفياديأ    لاا تيكال ط تيكالذ يأ دىي الن يذالن يكالمينادي

مديكاليلئاه.ن ط تيخث يلؤ  يفلال يي  يكالييااهيأللاي
1
ي

ي لاان يكصصن يف يكالمم يكالو ن يف يمحل يمبيك يلابيمصط حيكال يدلي...

 كصصن يلندأيأ ييناالمم .
2

 

 المطلب الثانً :تعرٌف اإلص ح السٌاسً.

لو ننن يكصصننن يكاليلاينن يمملنن تيم ونندديكالت كاننفيفنن ي كقننديكالمت منندي  تنندهي

يكالمحل يمبيكال و لماهياللذكيكالممل تي ت كانهي الو يأن ز ايما   ي:

كصصنن يكاليلاين ينؤانه:"تملديكالثطن كهيكالمنا ن ةييإبراهٌم محمد عيٌيي تي

مت مندي ب يكالمنا  ةيكال  يلادييفءيكالالاتينلايي  ييا قيم يمبيكاليم ماهي كال

كالمنندا ي مإيينناهيكالاطنناعيكالثنناهي ذالنن يال يننل يناالمت مونناهي كالنند  يكالو نلننوي

قنننندما  ف يبلنننن ي نطنننناءيأ ي  دد  ن ننننم يم منننن سيفنننن يط لننننقينانننناءيكالننننارتي

كالدلما كطلو".
3
ي

                                                           
1
كالتزكئ :ييفيبٌن األصالة والتجدٌد(، الفكر اإلص حً فً الجيائر )الشٌخ الطٌب العقبًمما  يتاال   

ي.22-23 ه3111كالطنايويكال ونلويال تلش 
ياإلص ح والنهضة:دراسات فً إمكانات اإلص ح ومعوقاته فً الواقعمولديك نيايي كال مالويكاليلا لو  2

ي.02 هي3113 نل  ه:كالوا تيال مطن ياه العراقً
ي33 همرجع سابق الذكر ي ن ك لت ميمدييزلزي 3
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لو تيكصصن يكاليلاي ينؤاهييم لوي ودل ي  ط ل يتذ لويفن ي نم يكاليمنتيأ يي

اتيكاليلاينن يكالاننائتي ناال يننائ يكالونقنناهيكيت مايلننويدكثنن يكالد الننويفنن ي طننا يكالارنن

كالم ايوي كي اادكيالممل تيكال د  .
1
ي

فاديي تيكصصن يكاليلاي ينؤاهيكالالاتينوم لوي ةلل ييمحمد سعٌد أبو عامودأماي

ف يك نالويكالمإييلويكاليلايلوي  رائملاي أيااللفييم لاي أ ندكفلاي فم  ا  ذالن ي

اينن   ذال ينلنندتيزلننادةيمننبيثننن يك د كهيكالااا الننويكال نن يل ف  ننايكالارنناتيكاليل

فوااللوي قد ةيكالاراتيكاليلاي يي ن يكال وامن يمنديكالم ةلن كهي كص نمااللاهيكالتدلندةي

 كالم تددةيناي م ك  فاصصن ي  ي ودل يمادكث يكالاراتينااللاهياانوويمنبيدكثن ي

كالارات.
2
ي

 تنن ديمتم يننويمننبيكالنن إىيكالميننددةيصصننن ييمحمططد عيٌططي قننديأننن زي ننن ك لتي

يكالمتا ي

أن زيكال إىيكال  ي اا اللايمايل  :لهيأبيكاليلاي ي  أ
3
ي

يكصصن يكالدي    ي كال   لو .-

ي صن يكالمإيياهي كالللام يكاليلايلو.-

يل   ةي الةاءيكالا كالبيكيي حاائلوي ق كالبيكالط ك ي.-

ي طنقيي لاهي  مل يك يزكفيكاليلايلويف ي طا يكالدي   ي كالااا ب.-

ر ير  تيكالننديكالو نلويكالل تيلن ىيأانهيي  اا ي و لتيالإلصن يكاليلاي يف 

يل تينؤم  يحنحوي  مح يفلمايل  :

كيا اا يمبياراتييلاي يمة قي ال ياراتييلاين يمم     كيا انا يمنبيكال ن يلوي

كال ا لدلوي ال ي ال يكال ن يلويكاليلاينلويكاليدلحنو حتيكيا انا يمنبييلناةييلاينلويقائمنوي

ي ملوي كالدلما كطلو.ي  يكالواتي ال يأث ىيقائمويي  يكالماافيويكال
4
ي

 لممبيكي ثنهي و لتي ام يالإلصن يكاليلاي يفاا  يأانهيل نل ي الن ييم لنوي

 ننننام ويفنننن ي ننننم يكاليمننننتي كالونقنننناهيكيت مايلننننوي ذالنننن يفنننن ي طننننا يكالارنننناتي

كاليلاينن  نلدتي طنن ل يخاللنناهي ننذكيكالارنناتيمننبيكتنن يكالالنناتين رائمننهيكيت مايلننوي

                                                           
ي.21 همرجع سابق الذكري كد كالم اقنو  كالمو صتيناهلل دك ديي    أملبيي 1
2
اإلص ح السٌاسً كآلٌة لعملٌة التحول الدٌمقراطً فً الجيائر فً كالز  ة صان    فاطاو ق ملط   

 ماي   قيتيكالو  تيكاليلايلو م لويكاليا قي كالو  تيكاليلايلو تامووي3122/3122بٌن  الممتدة مايالفترة

ي.33ي ه3101كالت مو 
ي.33 هيمرجع سابق الذكر ن ك لتي ميمدييزلز  3
كيت ماعيكاليلاي ي كال املوي كيق صادي فاهيكصصن ي)مدث يال م لبيينديكالوزلز كالاايت  خث  ب ف يي 4

ي.313( نل  ه:كال نمويكالو نلويالألنيايي كالا   هيص يكالو المويطاالفيكالو تيف 
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 يمن يماناي يكالد النو لم بيب لنلاي كاليلايلوي كالحاافلو.   يياالوييامنوي ان تيفن

 صنن لفيكالث نن يأ ي طنن ل ي كقد  ناال نناال يكال صنن  ي النن يك فلنن ياللننمابيكاليننل ي

كالييبيدكث يكالد الوي مادي ت ديأ يكث نيهيأ يااائه    ييم لوي لندتي الن ي

 كال ملتيمديمدثنهيكالاراتيكاليلاي يكالدكث لوي كالثا تلو.

  هٌم األخرى.المطلب الثالث:ع قة اإلص ح السٌاسً بالمفا

قن يكالندث  يفن يأ يد كينويي ملنوييننديمنبيد كينوينون يكالممنا لتي كالماط اناهي

ك يايننلوياللننذ يكالد كيننوي ف يدلننديكالممننا لتيثطنن ةيأيايننلوي يم لننويفنن ي ؤيننلسي

فـــــننننـاتديأبيمملنننن تيكصصننننن يي  د ك يم ننننناد ي فلننننتيم نننن   يال م لنننن عي 

مصننط ياهيك ثنن ىيكال نن يكاليلاينن يذ يينقننويم دكث ننوي م  ننانمويمنندينـننـاق يكال

 ون يينبيتن   يكالوم لنويكاليلاينلويفن يكالد النوي ين كءيمنبيق لنفيأ يمنبينــولـنـدي

نو  ي قنديكث  انايأنن زيكالمصنط ياهيكال ن ي ن  نطينمملن تيكصصنن يكاليلاين ي

كالمينننادي-كال يننندلييكاليلايننن -كال املنننويكاليلاينننلو- أن ز نننايمنننايل ننن :كاليمتيكال ك ننند

 كاليلاي .

 السٌاسً بالحكم الراشد:ع قة اإلص ح -أوال

لو تيأللاينمصط حيكاليمتيكالصناالحي لو نن يكاليمنتيكالنذ يتعرٌف الحكم الراشد:

 انننن تينننننهيقلننننادكهييلايننننلويما ثنننننو  م كد ي دك لننننويم  زمننننوين طنننن ل يمنننن ك دي

كالمت مد  ن اننندتيكالمننن كطالبي ن يينننلبيا يلنننوييلا لت  ذالننن ين لنننا تي ينننن ي

م ا م لتي ديملت.
1

 

ايلوي كيق صادلوي كصدك لويصدك ةي إ بين ديمايي ن ي   يمما يويكالي طويكاليل

كالينن طويكالمينن  لاهيمافننو    يك ارمننوي كصتنن كءكهيكال نن ي يمننتيي نن يمما يننوي

كاليلايلوينايتيكالدي   ي منبيذالن يكث لنا يكالالنادكهي  ندك  يكالين طو  لوم يي ن ي

 ثصننننننلهيكالحنننننن  كهي  دك  لننننننايال  نلننننننويكيي لاتنننننناهيكصاينننننناالوي ل ملننننننزي

الماي لو  كال مافلو  كالمياءالوي يمــتيكالااا ب ي كالودكالوي كالميا كة.ناالم ا مو  ك
2
ي

كالينن طويفنن يي لونن تيكالنانن يكالنند ال يكاليمننتيكال  ننلدينؤاننهيكالط لاننويكال نن ي نا نن ينلننا

 دك ةيم ك ديكالد الويكيق صادلوي كيت مايلوينلدتي يالقيكال املو  لنند يت لنايأبي

 ننذكيكالمملنن تيل ينندي تلننزةيكاليم مننويممننايللننتيبل  ننايمننبيكالمإيينناهيكالمي لننوي

                                                           
 نل  ه:م مزيد كياهيكال يدةي0 طفً الب د العربٌةالفساد والحكم الصالح  يمايل  كال ط   خث  ب ي 1

ي.30 ه3112كالو نلويناال وا بيمديكالمولديكالي لد  
ي.12 همرجع سابق الذكرأملبيي كد كالم اقنو  كالمو صتيناهلل دك ديي     2
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 مإيياهيكالمت مديكالمدا   ل ل ي ذكيكالممل تي ال يأ ملويق كيديكالين   ي  نم ي

بيي كفزيال ي   .كالمإيياهي أيااللفيكالوم ينماي  لماهيم
1
ي

 ف يكالونقوينلبيكالممل ملبيكصصن يكاليلاين ي كاليمنتيكال ك ندياان  يأبيمن مناي

لطمحيال يالقيكي ا ك ييلاي يدكث يكالمت مندي كالد الو.فةالنويكصصنن يكاليلاين ي

نطنلوننويكاليننا ي نن يكالدلما كطلننوي كاليمننتيكال ك نند فااللدتيكالمنلنن ي  كءيكصصننن ي

طلننوي أبيلمنن بي اننا ييمننتي ك نند  كاليمتيكاليلاينن ي نن يأبي منن بي اننا يدلما ك

كال ك دي  يأبي م بي اا يد الويممإةي فواالوي ازللو  د الويفواالويف يكال وام يمندي

قلالايكالمت مدي ف يي يكالم منه.
2
ي

 ع قة اإلص ح السٌاسً بالتنمٌة السٌاسٌة:–ثانٌا 

لونن تيكالموتننتيكاليلاينن يكال املننويكاليلايننلويي نن يأالننايتعرٌططف التنمٌططة السٌاسططٌة:

 ييننلبيفوااللننويكالارنناتيكاليلاينن ي أللننايكال ةللنن ينا تننا ييمننتيأصنن ح  مذال يقنند ةي

كالمت مديي  يكي لوافيكالمطاالفي كال ارلماهيكاليلايلو.
3
ي

  و ن يأللاي   يكالوم لويكال ام ويكال ن ي لندتي الن ي لنماءيطنانديكالموااللنوي يينبي

ينمحيالنهيكال ملتي كيي تانويمبيقن يكالاراتيكاليلاي يالمطاالفينلئ هيكالم لوين نم يل

ن يالقيكالصناالحيكالوناتيمنبياايلنو  كاليماريي ن يناائنهيمنبياايلنويأثن ىيفن يرن ي

 ت ديا عيمبيكال لاي كالان  يكال ون ي دكئهيكالم ملز.
4
ي

 كالونقوينلبيكالممل ملبي  يينقويمنا  ةيفاال املويكاليلايلوي وا يكيا اا يمنبيي-

ين تانويال مطاالنفياراتي ال ياراتيأث يأمح يقد ةيي  يكال وام يمديكالم نمنهي كي

كالاانوويمبينلئ هيكالدكث لوي كالثا تلو  مبيكالمممنبي طننقيكال املنويكاليلاينلويي ن ي

كالي   يأ يكالمو يأ يكالوم لويكال  ي لدتي ال ي قاموييمتيمي ا ي   كف يالهيكال  يلوي

 كالالننننادةيكالماي ننننو  لمافبيكالنننننو ينننننلبيكال املننننويكاليلايننننلوي امنننن يكالمإيينننناهي

ال املننويكاليلايننلويي نن يبنن ك يكالامنن ذ يكالة ننن يكالدلما كطلننوي ناال نناال ي يصنن يك

  كالنو يمبيي ماءيكاليلايويليدديكالممل تينام ي  ط  يقد كهيكالارناتيكاليلاين ي

فنن ي ونئننويكالمنن ك ديكالمادلننوي كالن نن لويمننبيأتنن ي يالننقيأ دكفننهي بالا ه... يانندي

كالماا نويننلبيمملن م يكصصنن يكاليلاين ي كال املنويكاليلاينلويفنابيكاللندتينلالمناي

ل ي  ط ل يتذ لويالنا يكالاراتيكاليلاين ي  نم يكاليمنتي طنلونويكالونقناهي  ي ود

                                                           
1
ي آفاق الدولة المدنٌة بعد االنتفاضات العربٌةمولدييصاتيفا سيال يلاياهيكالواموي كال إ بيكالد اللو  

ي.02 هي3102ي يفيديب:ينل  ه
ماي   قيتيكالو  تيكاليلايلوي م لويكاليا قي(،3124-3112اإلص ح السٌاسً فً الجيائر)كالولد  وناب ي2 

ي.20 ه3102 كالو  تيكاليلايلو تامووينيم ة 
ي.011 ه3110 يماب:دك يأيامويال ا  ي كال  زلد المعجم السٌاسً لا يينديكالمااب زل  ب  3
ي.21 هيالذكر سابقمرجع كالولد  وناب ي 4
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كيت مايلويكالاائمويف يكالاراتيلنمبي طنا يكالنلئنويكالميلطنوي ل  النابيفن يكالتن   ي

 كالملم بيمبييليي ط ل يكالارتيكاليلاينلوي زلنادةيمماء لناي فاي ل لناي قند  لاي

ف يم كتلويكالم ةل كه.
1
ي

 بالفساد السٌاسً:ع قة اإلص ح السٌاسً –ثالثا 

لو تيكالمياديالةويي  يكاهيمصد يال مو يفيد فيادكي ميخي ثنحهيتعرٌف الفساد:

 كئي ه فيديفيادكيأ يفي دكيأصنحيبل يصاالح  كالميادي ومب.
2
ي

 لمي يكالمياديف يكالا كبيي  يكاهيكالوصلابيالطاينوي ي وناال ي  نذكيطنانايال مينل ي

مايميننهيألند يكالاناسياللنذلالتينون يكيلويكال االلو:"رل يكالمياديف يكالن ي كالني ين

كالذ ييم  كيالو لتيل تو ب".
3
ي

أماي و لمهيكصطنيايفادي لديكالنا يكالد ال ي و لمنايي ن يكالاين يكال ناال ي:" يناءةي

كي وما يكال رلمويكالوامويال ميفيكالثاه".
4
ي

مبي تلويار يي ماءيكاليلايويلو تيكالميناديكاليلاين ي تعرٌف الفساد السٌاسً:

 كاليمناتي  تنا يك ينزكفيكاليلاينلوي أيلناءيكاليم منوييي يأاهي:"فيناديكالياينو

 أيلننناءيكالن المنننابي أيلننناءيكالمتننناالسيكال نننونلويكالمي لنننوي كالم ننن ة  بيناالومننن ي

كاليلاينن يألننايمااننهيمنن كقولتيأ يكا منناءك لتيكاليلايننلو فاديل تننؤييمنناتيكالنند  ي النن ي

 يصنننل يكالمنننناالايمنننبيصننناد كهيكالنننامطيأ يكاليننن ديكاللامنننويكالمصننند ةياليينننانلتي

دعيف يييناناهيثنا  يكالنننديأ يدكث لنا    يمنايلو نن يا ينايمنبيكال ثص ي   

أا كعيكالل كئفيكصتنا لويكي مادكيي  يكي ةن يكالام ذيكاليلاي .
5
ي

 ع قة اإلص ح السٌاسً بالتحدٌث السٌاسً:-رابعا

 ن ييم لنويم مننويمين م ةيمنبيكال نم يكال ا لند ي الن يتعرٌف التحطدٌث السٌاسطً:

كال ننم يكالينندلي أ يكاننهيي ينن ويمننبيكال ةللنن كهيكالحاافلننوي كالناائلننويكال نن ي و نن  ي

ك اينناقيكاليلايننلويفنن يكالمت مونناهيكالم ادمننوي ل ننم يذالنن يكالمتننايهيكال ارلملننوي

  ي لنننننن يك ا ننننننطوي كالوم لنننننناهي كالننننننارتيكال نننننن ي  و ننننننقينصنننننناديكالانننننن ك كهي

يالقيأ دكتيتملديأف كديكالمت مدي   نل يمنذال ي الن ييم لنويكاليلايلو   ي لدتي 

                                                           
ي.13 هيمرجع سابق الذكرأملبيي كدي كالم اقنو  كالمو صتيناهللي دك ديي    ي 1
 ،-دراسة حالة الجيائر-الفساد السٌاسً وأثره على االستقرار السٌاسً فً شمال إفرٌقٌام لمو ناد  ي 2

ي.00 هي3100 مياب ماتي ل  قيتيكالو  تيكاليلايلو م لويكاليا قي كالو  تيكاليلايلو تامووي 
ي.20 كيلويي  ةيكال  تكالا كبيكالم لت ي 3
ي.21 همرجع سابق الذكر يمايل يكال ط ي  خث  ب  4
5
كصيماد لو:كالدك يعولمة الفساد وفساد العولمة)إداري،تجاري،سٌاسً،دولً(،ينديكالورلت يمد   

ي.21 ه3112كالتامولو 
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كال نالبيف يكالناناءيكاليلاين ي ي ماالنويكالحاافنويكاليلاينلوي كالاند ةيي ن ي يينلبيأدكءي

يكالايقيكاليلاي يف يكالمت مد.

أ ينم مويأث ىيلممبيكالا  يأبيكال يدلييكاليلاي يلوا يرلن  يكالارناتيكاليلاين ي

النم مزلننوي ي لننويكال ونلنن يكال نن يلمم لننايكالوانانن يكالننذ يلو مننديي نن يكال وددلننوي ك

كالدينن   ي  كي نن كتيكالم ملننويكالثاصننوي كالي لننويكيق صننادلوي نانناءيارنناتين المنناا ي

 محل    كصقننن ك ين ننن يلويك يننننزكفي تمايننناهيكاللنننةطيفنننن ي طنننا ي يالننننقي

كال  كزب أ يكالمص ينلبيكالي طاهيكالحنييكال   لولوي كال املذلوي كالالنائلويلنماااي

ال  ي وديكالالمويكالو لايال  يدلييكاليلاي .ال ي لاهيكاليلايلويك
1
ي

أمننايكالونقننوينننلبيكصصننن ي كال ينندلييكاليلاينن يفننلممبي  ثلصننلايفنن يأبيمننني-

كالوم ل لبيمبيلمبييم لاهيكال ةلل ي كالي مويكالمي م ةيكال  ي  لد ايكالمت موناهي

كالمث  مويف يكالواالت  ثاصويالماياللايمبيكح يف ي صن يكالنااءيكاليلاي ي فقيصلاي

ف ز لننايكالرنن  تيكالد اللننويكال ك اننوي ينقننوي ننذكيكصصننن يفنن يكال ننؤحل يتدلنندةيأ

  كال ؤح يي  يكالمي  لاهيمافويكيت مايلويمالاي كاليلايلوي كيق صادلو.

 المبحث الثالث:أسس اإلص ح السٌاسً.

فنن ي ننذكيكالمنيننيييننا ط قي النن يمو فننويخاللنناهيكصصننن يكاليلاينن يكالم مح ننويفنن ي

ن يدلننديكننن زيكال نن  طيالاتننا ييم لننويكصصننن يثميننويقنن ىيينناذم  ا ممايقمانناي

كاليلاي ي  مبيحتيمي  لا هيكالم مح ويف يحنييمي  لاهي  حتييا الااي يدلديكنن زي

يأ دكتيالإلصن يكاليلاي يكال  يمبي ؤالايأبي ثدتيم يفئاهيكالمت مدي.

 المطلب األول:قوى اإلص ح السٌاسً وشروطه.

 قوى اإلص ح السٌاسً: -أوال

 يكاليلاينن يالليننهييننل ويننن ي نن ي نناقوي ييننل ةي  ي ننا ي النن ي بييم لننويكصصننن

ق ىي يااص يفو لوي ق لويياتاز ناي  يالالا   نذ يكالان ىيقندي من بيف دك)محن ي

 ئلسيكالد الو(ذكهيي طويي لناي ق لنويفن يكالد النو أ ي من بيفئنوي)كالاثننويكالياممنو(ي

نيمننتيق  لننايفنن يكاليم مننويأ يتمايننوي)ك يننزكفيكاليلايلو مإيينناهيكالمت منندي

يمدا  كالمحاملب(  التدلوي ذكيك م ياد تلتيلمبيثمسيق ىيناال م يكال اال :كال

لنننإد ي إيننناءيكالننند  يد  كيمي  لننناي أياينننلايفننن ييم لنننوي/رإسطططاء الطططدول:1

كصصننن ي ذكيأ كد يذالنن ينمننتيينن طا لتيكال كيننووي كم لننازك لتيكالمنلنن ةي ممنناا لتي

 يثطنن ةيكالم م قو   ننذكيل ط ننفي ا ننلهيينن طا لتي كم لننازك لت يبيأ يقنن ك يأ

                                                           
 كالودديمداد اآلدابمجلة  كال يدليي كصصن يكاليلاي يف يكال طبيكالو ن ثملسييملد د ات  1

ي.133-130كال كند ه
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 صنيلويينديأبي مسينمصاالحيكيث لب   نذكينطنلونويكالينا ي ن ءينندلل ييبي

يي كئقيكصصن يكاليلاي ي  يكاليمتيكال ي ط يناالد تويك  ال يف يكالنند.

 ن تنننهييننناتيلممنننبيكالاننن  ي ذكيأ كدي ئنننلسيكالد النننويفننن يأ يد النننويكالالننناتينوم لنننوي

لمن بيأينل يي لنهيمنبييكصصن يأ يكصصن يكاليلاي يأتيكيق صاد يأتيكالحااف 

يكالا ىيك ث ىيصاتا ي ذ يكالوم لو.

 ذ يكالمئويكالحاالويكال  يلممبيأبي م بيياص كيفواييفن ييم لنوي/النخبة الحاكمة:2

كصصن يكاليلاين ي)م الناي يندىيأ نتيكالند كئ يكال ن يلن تيفللنايصنلابويكالان ك كهي

 مصنااليلاي كاليلاياهيكالو لاي  يادةي  تلهي   يكاليلاياهيف ي طنا يمنبي إل لناي

كالميننن لدتييك   يفننن ييم لنننويكصصنننن يكاليلايننن ي ننن يكالاثننننوييكالثاصنننو   ب

ف يكالاراتيكاليلاين ي ن ينينننلتي النتيصنااعيكالان ك يفن يكاليامموي كبيمايفيدهي

يكالد الو.

النهيلانةن يأبي ين اديي كبي صن يأ ياراتييمنتيييلمن بي يين ةللن يكالاثننو   نوا

ملمويكاليمنتي الن يكالو مناءي كالماناالبي مننا ي تنا يكالصناايوي كيمن يكالنذ يلم نتي

قااي نننهينلننن   ةيك  منننازيكالاثننننويكاليلاينننلويي ننن يكالمنننإ نهي النننلسيكيا مننناءي

يك ي  .

كالمت مننديكالمندا يم اننهيمتم ينويمننبيكالمإيينناهي/مإسسطات المجتمططع المطدنً:3

يفي كالد الو  الهيي وي رائتيما   :كالي ةيكال  ي م  يمتا يياتينلبيكال و

ي رلموي تملديكالمصاالح.ي-

ي رلمويييتيكالص كياهي كالازكياهيكالمت مولوي ي لا.ي-

ي ييلبيك  لاعيكيق صادلو.ي-

ي  ايويكالحاافويكالدلما كطلوي ا   ا.ي-

يكالم ا مويف يصاديكالا ك كه.ي-

 كصصنن يكاليلاين يلنمالايلندث يفن ي طنا ي  ن يكال رنائتي   تن ديمإيينناهي

كالمت مديكالمدا يفن يأ يمت منديداللن يي ن ي تن ديكالي لنوي كال وددلنوي  نذكيلمن بي

يفلاءكيمنئمايال ندءينوم لويكصصن ي ذكيما سيكالمت مديكالمدا ي رائمه.

حيياصنن كيفنطنلونويكاليننا يكالمت مننديكالمنندا يمننبيثنن يأدكءي رائمننهينموااللننويلصننن

تي كصصنن يكاليلاين ين نم يثناه  مبيملمايمبييااص يكصصن ين نم يينا

لون ييبيمطاالفيكال وفيف ي ت كءي صنياهيف يكالمت مدي ف يميا يي اا
1

 

                                                           
ي.21-32 هيمرجع سابق الذكركن ك لت ميمدييزلز  1
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كال وددلوي كال مافلوي كالمياءالوي كاليمتيكالصاالحيمبيكت يكال ة نفيي ن يكالمينادينمن ي 

يأا كيهيي كءكيمابييلايلايأ يكق صادلايأ يكت مايلا.

  يمبيكالمإيياهيكاليدلحويف يكالمت مد  ي  يكالن بتيمنبياألحياب السٌاسٌة:/4

 يدكح لايفاديأصنيهي ؤحل ك لايمنل ةيف يأف كديكالمت مدي كالي طويكاليلايلو   ا ت

ن ارلتييدديمنل يمنبيك فن كدي  ن تلللتياين يكاللندتيكالمولب   ن يل لتي  حانلملتي

يكالا ك .ف يمتايهيمولاويمبيكت يكالم ا مويف ييم لويصادي

 ياندماي طاالنفيناصصنن يكاليلاينن ي من بيمطاالنلناي اانند ايأمحن ي نؤحل كي ذكيمننابي

ام ذ نناي ينندديأف كد ننايمنلنن ك. ييل نن  طيال يننزفيكصصننني يأبيلمنن بيثننا  ي

كالي طوي كالمإيياهيكاليلايلوي كاليزفيكاليلاي يف يكاليمتيأمح يقد ةي فوااللوي ذكي

يالي طوي كاليمت.دياي ال يكصصن يمبيكاليزفيكالذ ي  يمبيثا  يك

 كبييم لويكصصن يكاليلاي يف يكالمت مدييي  اندتي يي  يانقييم لناينن ي ي نا ي

 الننن ين انننامجيثننناهي امنننذ اي  نننديملايكالاننن ىيكالمنننإح ةيكالم مح نننويفننن يصننندك  لتي

ينا يزكفيكاليلايلو.

أدهي ننذ يكالمئننويأد ك كييدلنندةي مننإح ةي النن ييننديمنلنن يفنن ييم لننوي/المثقفططون:5

يلويكال م لبي  من بي نذ يكالمئنويمنبيث نلطيمنبييااصن يكصصن يكاليلاي   مبياا

م يمالايليم ي إلويثاصويممناي ث  نتيم كقملنايمنبيكال لنديكالانائتي كاليلايناهي

كالم نوو فنوللايمإلديال  لديكالاائتيليو يمبيأتن ي ؤللند ي خثن يمونا  يلومن ي

يي  ي ةلل  يأ ينو يت كانه.

 يمننبيكتنن ي ةللنن ي  اننايااصننديكالمحامننلبيكالننذلبيليم نن بيأفمننا ي صنننيلوي  يننو

كال لنننديكالانننائتي  ينننادةي  زلنننديكالاننن ةي كاليننن طويفننن يكالمت مننندي لينننااد تيأفننن كدي

كالمت مد.
1
ي

 شروط اإلص ح السٌاسً:-ثانٌا

المنن يالننمبياتننا ييم لننويكصصننن يكاليلاينن يينننديمننبي نن كف يمتم يننويمننبي

كال   طيلانة ي يدلد اي   كف  اي  ذكيالم ي م بي اا يا ائجيمحم ةي كن زي نذ ي

يمايل  :يكال   ط

لتفي يدلديفم ةيكصصن ي   لنليلايي ن يكالاين يكالين لت فاديلين ثدتيمنؤدكةي-1

يويــــــــالذكيفمبيكصصن يكاليلاي يكاليالا يل ط في زكالي يال يالقيمصاالحي ثصلو

ي

                                                           
ي.23-21 هيهينفس المرجعي 1
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كالو كئقيكصدك لويف يتلازيكالد الوي مذال يكالو كئقيكالحاافلوي كيت مايلو.
1
ي

الألفمنا ي ييلانةنن يأبي من بيي نن كئلوي يننديمنبي يدلنندي كلنحيال ثطننطي  ن لن ي

 اانوننويمننبيكتنن ي يالننقيمصنناالحي ثصننلويفاط فننننديأبي ثنندتيكالتملننديدكثنن ي

يكالمت مد.

كالوم يكصصني يلي ا ي ال يأ لناعييلاينلويماايننوي منذال يمن كزلبيكالان ىي-2

كالدكث لوي كالثا تلويكال  ي  ي  يلمالا. ذييي مم يأبي م بيكال إلويكصصننيلوي

ي  ي يل يك م  يي  يمايل كت.ي كليوي مم م و
2
ي

أبيلم بيكال ةلل ياي يك فل يمحني ي ديكالي لنويمين يكيين ندكدي أ يكالودكالنويي-3

مــــيـ يكالر ت.
3
ي

أبيكصصن يكاليلاي يلتفيأبيلم بيذك لايمبيكالدكث ي نامني هنتٌغتونل ىيي-4

 ي لاينن يماينن يكال نند ي"كالنال لننويكال  نن لولو"يالمث  ننتيمانناي يكاليلنناةيكاليلايننلو

 كال مافلوي ل مزيفلهيي  يكالملم بي اللسيكال م .
4
ي

يirréversibleأبيلم بيالإلصن يصمويكيين م ك لوي بلن يقانن يال   كتنديي-5

يبيكال ةلل كهيكالمإق نويكال ن ي نؤ  يممينمااهير فلنويييلممنبيكي نا  ناي صننياي

يالالننايليننلتيفنن يينن يكالم ننم و فو  يينننل يكالمحننا ي اننا ينونن يك ارمننوي ننناد ي

اينن يكالدلما كطلننويمميننحيكالمتننا يأمنناتيكالصننيافوي كصينننتي كاليننما ينثطنن كهي

ن  ننمل ي ارلمنناهي محنن يكالمت مننديكالمنندا ي  مننايأبيل نن يذالنن يكا ثاننناهيي نن يلننندأي

كالاراتيف يمما يويكيال ن كءي كاللنة طيي للنايال ينديمنبيا ناطلاي  نذكيمنايل نم ي

يائقيأماتيكصصنياهيكاليلايلو.
5
ي

ل تيف يرن  تيك زمنويفااطنويكياطننقي ن ي بيكصصن يكاليلاي ييادةيمايي-6

ك زمويكال  ي مح يثطن كيأ ي يندلايال ارناتيكالاائت  ناال ناال ييننديمنبيكال صند ياللنذ ي

ك زمننو نا ثاذيقنن ك كهييايننموي  تنن كءي صنننياهيتذ لو  قنندي منن بيك زمننوي

ثا تلوي لندديكمنبي كين ا ك يأ يملنابيكالد النو فاالثط يكالثنا ت ي ن يكالنذ يلندفدي

يبيي كم يدكث لويمح ي ن د ي ءي صنياه  قدي م بيك زموياا توناالاادةيصت ك

ك  لناعيكيق صنادلويأ يينندتيكيين ا ك يكاليلاين يأ يفانندكبيكال ن يلويفن يارنناتي

                                                           
1
أثر اإلص حات السٌاسٌة على االستقرار السٌاسً فً الجيائر القانون العضوي  نتالاو مصطم  

ي.31 هي3102كالو  تيكاليلايلو ماي   م لويكاليا قي كالو  تيكاليلايلو قيتييأنموذجا،3123يلإلع م
ي.21 هيمرجع سابق الذكر ن ك لت ميمدييزلز ي 2
ي.10 هيمرجع سابق الذكرم ي ي د لت  3
ي.21 هيمرجع سابق الذكرأملبيي كد كالم اقنو  كالمو صتيناهلل دك ديي     4
ليااس قيتي اليدور المجتمع المدنً فً اإلص ح السٌاسً فً الجيائركالة   ميمد ن اللمو  ينءيكالدلب  5

ي.21 هي3103كالو  تيكاليلايلو م لويكاليا قي كالو  تيكاليلايلو تامووي  ق و 
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كاليمت أ ي نذ يكالو كمن يمت مونوينيلنييلمن بيكصصنن ي ن يكيين تانويكالوانالنوي

الم كتلوي ذ يكالر  تيكالصونو.
1
ي

 مستوٌات اإلص ح السٌاسً. المطلب الثانً :

ياتديحنييمي  لاهيالإلصن ي   يممايل  :

 المستوى األول:

يلارنن يالإلصننن يممينن  ك لتلويال  صنن  ي النن يكالينن طويأ يكالم ننا مويفللننا    

كصينن  ك لتلويكال نن ي ااننن يمننايلونن تينمينن  ك لتلويكالحنن  ةيأ يكي تننا يكالحنن   يفنن ي

كال ةلل    و منننديكصصننننيلويمنننالجيناننناءيكالاننن ةيمنننبيك ينننم ينصننن  ةي د لتلنننوي

ي   كمملويي لمو أ ينيطيكالللماويكصلدل ال تلو

 الن يينديأبي ن ممبيي"غرامشطً"ي  يكالمت مديكالمدا ي مم اا نهيي ن ييندي ونلن ي

ي كذي كاليلط ةيي  يكالمت مديكاليلاي يفلمايليم ينيزفيكالم كقد.مبيكيي ي

 المستوى الثانً :

موم لننننوي طنننن ل يمت مونننن يمينننن م ي  و ننننقين ييننننلبيأدكءيك ارمننننوييكصصننننن 

 كالمإيينناهيكيت مايلننويمننبييلننييكالممنناءةي كالموااللننو ي ي نن يمننايلانند  يلننمبي

 كصصن يكاليلاي يأ يكالااا ا يأ يكالماال يأ يكصدك  يأ يكيق صاد .

يالمستوى الثالث:

وي كصد كملننويكصصننن يكالمنن د ي أنونناد يكالالملننوي ك ثنقلننوي كالاميننلوي كالمو فلنن

مللنزي كالي  ملو  م مايل و قين النلتيكالنامسي ناناءيكالاند ةيكالم دلنويي ن يكاليمنتي كال 

   وزلزيكالحاننويفنن يكالننذكهي كالانند ةيي نن ياانند اينننلبيمنناي نن يقنننلحي منناي نن يتملنن 

 كم ن يكالمو فوي كالملا كهيكالو ملويكالاافوو  كالاد ةيي  ي محل يكالذكهي كيث لبي

ي ي  م لبي  لويم   مو. كالدث  يمولتيف يينقاهي ما
2

 

 المطلب الثالث:أهداف اإلص ح السٌاسً. 

لا  يينديكالوزلزيكالاايتي خث  بيف يكصصن يكاليلاي يأبيالنهيأ ندكتيم  كنطنوي

ي  مح يفلمايل  :

اراتيكاليمتيف يك ب نفيك ينتيمنبيكالند  يكالو نلنوي ارناتي/المشاركة السٌاسٌة:1

مة قينؤمح يمبيموا :نموا يكانهيقنائتيي ن يفئنوييلاينلويلنلاوي  دك النهيمنبيد بي

                                                           
1
ي32/00/3100 ن ا لخي2111كالودد:- كالي ك يكالم مدبمفهوم اإلص ح السٌاسًميمديميم د كاليلد  

ي.10 ه
-3123اإلص حات السٌاسٌة فً الجيائر)دراسة حالة قانون الجمعٌات تلاد ثل ي  ييائ و يالن خ 2 

ي.32-32ههيي 3101 ماي   قيتيكالو  تيكاليلايلو م لويكاليا قي كالو  تيكاليلايلو تاموويكالت مو (3122
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ينننائ يكالمئننناهي كالاننن ىيكيت مايلنننويك ث ى  نمواننن يكانننهيمة نننقيي ننن يثنننا  ي

كت مننناي يلنننند يمامصننننييانننهي ماونننزيينيننننفيمنننبيأزمنننويكال محلننن يكيت مننناي ي

 يلوااللا حتينموا يأاهيمة قيي  يثا  يكت مناي يمملن تيال يلاينوي كاليلاي يكال 

 ا لد ي التيليديماه  ما لا يأالاي ؤبيثاهيناالاثنويكالياممو  متم يكالان  ي بي

ي ذكيكالامطيمبيكياةنقيف ياراتيكاليمتييمويمبييماهيكالد الويكال ي طلو.

 نا موي كالم ا موينافيمم   يأمناتيمينا يط لن يكالمندىيمنبيكصتن كءكهيلنندأينم

دالايكن دكئلويف يص  ةيم ا مويف ي ندكءيكال أ يمنبيد بيأبيلا لن يننمق ك يمنندخي

يكال دك  يكالدلما كط يال ي طو.

اللـسيفن يمونـرتيكالمتنـ مواهي كالـنـد  يكالوـ ننـلوي /إعادة تنظٌم حقل السٌاسة:2

متـــا ييلاين ي نناالموا يكاليندليي منا سيفلنهيكاليلاينوي  ناومسيفلنهي ااقلناهي

ايلويي  ياين يلمانديكال ونلن ييالناي ونلن كين لنايأ ي ي نلا.فايبي منايكالنالويكيت م

أماتيمتا يماودتيأ يمتا ي ا لد يأ يمتا ييدلييصن  لاي ي نيننفيبلنافي نذكي

كالمتننا يأ ي ا لدل ننهيأ يصنن  ل هي يفننابي ااقلنناهيكالمت منندييي وننن ييننبياميننلاي

قا كهي صن لتيي ونل كييلايلايناالموا يكالدقلقي كاليدلييال م مويأ ييي تديالاميلا

ل   لوي يمريال مت مدي كالملنابييا قنهي   كزانهيفن يكيبيامينه.ي يماناهي ذكي

مبي ينادةي ارنلتييان يكاليلاينويي ن يما لن يق كيند يكاليدلحنوينمنايلالن يرنا  ةي

كالواتيكاليلاي ي  لتمتيكالمين ااواهيكال ن ي  ط نفيفللناي أ ينمنايلينمحيال يلاينوي

 مايلويي ملوي ماافيوي ن لموي ارلمنويأبي ؤثذيمواا ايكاليالا ين صملايفوااللويكت

المينننفيكالننن أ يكالوننناتي ال  صننن  ي الننن يكاليننن طوي:يلنننازةيمام نننويأ ي ااينننملايأ ي

يم ا مو...

/ تدلننديمصنناد يكال نن يلو:ي  يكاللنن تيمازكالننهيمصنناد يكال نن يلويال ينن طويفنن ي3

مورتيكالند  يكالو نلو مصناد ي ا لدلنوي ين ادي الن يكالوصننلويكالان لنوي كالو نائ لويأ ي

الطائملويأ يكالمذ نلو. الاديمابيف ي يديكصي صنافي نذكي  رلم نهيفن يكالوائ لويأ يك

  مل يكالد  ي كصما كهي كالينيهي أبيلين م يطن ك يكالولنديكالو نن يكصيننم ي

كال ينلطيمنبيد بيمنلن يم ننام  يبيامنطيكالد النوييلالنايالننتيلمنبياللثن  يينبي ننذكي

فنن يكالارنناتيفنن يكالونناالتيكصينننم ي ثا تننهيننن يمننابيفنن ي يننوهيأبيلينن م يي نن ي

كالوص يكاليدليي كالياننويكالمواصن ةيم ملمنايمنديكاليدكحنويكال أينمااللو أمايكاللن تيف نتي

لوديلينوهيأبيلين م يمنبيد بيأبيلتندديامينهيأ يمنبيد بيأبيلندث ي تدلندكيفن ي

أياسيكال  يلوياميلاينمايييلتو لايما ص ةيفاطيي  يكال  يلويكالوصن لوي
1
ي

ي

                                                           
1
ي.310-313 هيهيمرجع سابق الذكر ن ك لت ميمدييزلز  
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ي

يأ يكالدلالو.

دلويكالاائمويي  ييصنلويكالدتي كالمذ في كدياءي لانة يكيا اا يمبيكال  يلويكال ا ل

يكاليننقيكالنندلا ي النن ي نن يلوييدلحننوي نن يكال نن يلويكالدينن   لويكالدلما كطلننويكالاائمننو

ي  كال محل يكالازله يييلدي ي ال يز ك يارتيكاليمتي  يكال واقد  ي  يكيث لا يكالي 

  اماي  يدي ةي ال ي ط ل يق كيديكال  يلويفللايي ن يكالاين يكالنذ يللنمبيال  ن يي

كالارتيقن يي  لايتما ل للبينلا ي  نذ يكالندينوياللينهيندينوي يي ن يفن يننافي

كالململنناءيكالينني لوي فاننديينننقيال م ملنناهيكالمط اننويفنن يأ   نننايكاليدلحننويأبيفو ننهي

اميهي ف ملمهيمديأفما يكالوصن ي مطاالننهيال  ين  ي الن يم ملناهيدين   لويكال  ءي

.  أ ين الماالويخ يكت مايلو
1

 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 

                                                           
 .311 نفس المرجعي 1
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 خ صة:

 بيكال يننن يهيكاليلاينننلوي واننن يكيا انننا يمنننبيم لنننديكت مننناي يأ ييلايننن يأ ي

 لدل ال ت ي ال يخث    اا يمبيل ىيأبيكال ين  يكاليلاين ي ن ييننا ةيينبيحن  ةي

يلايلويمبيكت يكال ةلل يكالتذ    قديك  نطيناال ي  يكاليلاي ييدةيمما لتيبنزهي

كال من دي–تلنويكالي منويكيي تا– يمحن يكالحن  ةيي2010كالواالتيكالو ن ينوديأيندكيي

كال نلديكالو ن يا م لايم  نطويننو يفاالح  ةي وا ي ةلل كهيتذ لويفتائلوي ن تي–

يف يكالر  تيكيت مايلوي كاليلايلو.

أمايكالي مويكيي تاتلويف يي موي را  لوي ون يينبيكالن ف يأمنايناالوننا كهيأ ي

ك فوا ياليدييمايأ ييلاياهيأ ي لولاه  كال م ديللدتي ال ي ةلل يتزئن يفانطي

يكالح  ةيفل يفو يميد دي ف د .ييمس

 كالمصط حيكالنا زيكالذ يأط نقيي ن يكالحن  كهي ك يندكييكال ن ي قونهيفن يكالند  ي

كالو نلويندءكين  اسي  يكال نلديكالو ن   ذيأبيأص ي ذكيكالمصنط حيب نن ي دك النهي

كالةنن في كال يننائ يكصينملننويمحنن يكالصننيافويال صننملتيكيي تاتنناهيكال نن ي قوننهي

ي أيدحهي ي يهييلايلو.

كصصن يكاليلاي يفل ييم لوي ام ويفن ي نم يكاليمنتي كالونقناهيكيت مايلنويأماي

 ذال يف ي طا يكالاراتيكاليلاي  نلدتي طن ل يخاللناهي نذكيكالارناتيمنبيكتن يكالالناتي

ين رائمهيكيت مايلوي كاليلايلوي كالحاافلو.

 كصصنننن يكاليلايننن يالنننهيينقنننويمنننديمتم ينننويمنننبيكالممنننا لتيمنننااليمتيكال ك ننندي

كالميناديكاليلاين ي كال املنويكاليلاينلو   ن زيخاللناهيكصصنن ي كال يدلييكاليلاي ي 

كاليلاينن يفنن يثمننسيقنن ىي  محنن يفنن ي: إينناءيكالنند  ي كالاثنننويكالياممو مإيينناهي

كالمت مديكالمدا  ك يزكفيكاليلايلو يكالمحامن ب.ي منذكي ن  طيكصصنن يكاليلاين ي

يم وددةيالمبيأن ز ايأبيكصصن يكاليلاي يلي ا ي الن يأ لناعييلاينلويماايننوي 

يلانة ي يدلديفم ةيكصصن ي   لليلايي  يكالاي يكالي لت. 

 ميننن  لا هيحنحنننويأ اللنننايأبيكصصنننن يمميننن  ك لتلويال  صننن  ي الننن يكاليننن طويأ ي

كالم نننا مويفللا كالحننناا يكصصنننن يموم لنننوي طننن ل يمت موننن يميننن م  كالحااليي ننن ي

كصصن يكالم د ي م يمايل و نقين النلتيكالنامسي ناناءيكالاند ةيكالم دلنويي ن يكاليمنتي

 كال مللزينلبيماي  يقنلحي تمل . 

ي

ي

 



 

 

 

 الفصل الثاني :

 

التحــوالت السيــــاسية في 
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 تمهٌد :

شهد العالم العربي  موةيم ميال اجاجةاةيان الجي  تامين جامي   2010مع أواخر 

شعاران ج لالسجبداد ،وقيد أدن المواةهيان بياال الاتوميان والشيع  لليي الت اير 

الايد  أد  لليي جياايران أ يرن   يي مال الخسيارر المادايم واجيي البشيرام،و  ا 

الساام العربام وخاصم دو  الةيوار ،االدوليم الجومسيام والمصيرام وال ابايم  اير 

جيايير الممييام ااهييا ،وتيي  ممهييا جايياو  الوصييو  للييي دام را اييم وجمجهيي  مييال تيي  

 شخص مسجبد.

ولمعرام ابير  الوقيارع الجي  ايد ن و ايرن ا ممميم اي   اجيق اليدو  قسيمما  ي ا 

للي  ال م مباا  ،المبا  ا و  ج رقما للي أسيبا  ال يوران ،أميا ال يام  الفص  

ابر  الوقيارع وا ايدا  الجي  وقعين اي  جيوم  ،مصير ولابايا ،والمباي  ا خاير 

 ابر  الجاوجن السااسام الج   راجها   ه ا مممم. 
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 المبحث األول : أسباب قٌام ثورات الربٌع العربً.

ا سيبا  الجيي  سيا من اي  اييدو  اجاجةاةيان اي  الييدو  العربايم ممهييا جعيددن 

اجقجصييادام واجةجما اييم والسااسييام واجييي اجةجما اييم وااوليين ا اا ييم بييؤبر  

العوامييي  الجييي  شيييةعن الشيييعو  العربايييم   يييي الجاييير  مايييو جيااييير ا ممميييم 

والييجخ ص مييال اجسييجبداد اليي م  يياموا ممييق لسييماال  داييدل ،وبصييفم خاصييم دو  

الةوار جوم  ،مصير ولابايا ، يم م  ي   يام  ل ايدا  والوقيارع الجي  ةيرن اي  

دو  الةييوار  ييم ابيير  الجاييوجن السااسييام الجيي  اييد ن بعييد موةييم الي يي  الجيي  

 صارن ا  ج   الدو .

 المطلب األول : األسباب العامة لقٌام الثورات العربٌة فً الدول العربٌة.

داال العربايم اي  الميروا وا متاميان واي   موما ور م ت  اجخجالاان باال الب 

ا  مام مال المااايم ا سيجراجاةام واجقجصيادام،اامق امتيال جادايد مارتيان  اميم 

 مشجرتم أدن للي لشعا    ه اجمجفا ان ا  المم  م و   :

:ا د شهدن المم  يم العربايم ميا اعيرا الطفرة الشبابٌة وتطور وسائل اإلعالم/1

سيمم  أت ير  15-29 ي  الشيبا  اي  المرا يم العمرايم  بال فرل الشبابام ،ااي  م

مال     ستاال المم  م،و امن   ه الفرم العمرام مال مما ر لقصيا  اقجصيادم و 

اةجما   وسااس  ةع جها ا  م دمم الفران الم البم بالجياار والمارتم لق ...تميا 

  امي الشبا  اي  العيالم العربي  لقصيا  سااسياا وا ياا بةامي   ايا  الارايان

السااسييييام والمدمام،و ييييعا ا ايييي ا  السااسييييام وممممييييان المةجمييييع المييييدم  

وتما سا م امجشار أدوان اججصا  الادا يم و وسيار   ،وامجهاتان ا وق ا مساال،

الماموليم واجمجرماين اي  دايع   م   ال موان الف يارام والهواجيا ا  الم البدا م 

الشبا  باجةاه جؤسا  
 

ااسام متميجهم ميال جةياو  العدايد أمما  ةدادل ل مشارتم الس

مال ال اود الج  ار جها ا مممم العربايم   يي ارايان الجعبار،ولةيؤ الشيبا  لليي 

شيييبتان الجواصييي  اجةجميييا   م ييي   الفاسيييبو  والجواجر ل جواصييي  ميييع بع يييهم 

البعض والجعباير  يال  يدم ر يا م ،وتسير اياة  الخيوا ميال ا ممميم العربايم 

م تما لها ا  ر البالغ ا  لس ا  ج   ا مممم. بر ال اام بفعالاان ااجةاةا
1
 

لعربايييييم ليييييم جسيييييجة  لمخج يييييا :لال ا ممميييييم اغٌااااااب الحرٌاااااات السٌاساااااٌة/2

،باا  اتجفين بددخيا  بعيض ا صيالاان الشيت ام الجي  ليم جياير ميال ال يو ان

م موال المممومم السي  وام،واجي اليدو  الجي  سيمان ب يدر أتبير ميال الجعددايم 

                                                           

 
1
 .24-23،ص الذكر  رجع سابق،م ممام ،برتان ،خالد،شماتان 
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والتوايين ومصيير،ا د ا جمييدن   ييي جرسييامم واسييعم مييال  السااسييام م يي  المييير 

ا دوان ال اموماييييم وا مماييييم وا داراييييم لج ااييييد الاراييييان وا ايييي ا  وا  ييييالم 

وممممييان المةجمع،وقييد أد  امجميياا  يي ه الييدو   ييال جبميي  لصييالاان سااسييام 

ا ا ام للي امصراا الموا ماال  ال المشارتم ا  العم ايم السااسيام واليي  يعا 

 ا ا  السااسام وممممان المةجمع المدم .وجر   ا 

:شيهدن اليدو  العربايم اي  السيموان ا خايرل  تراجع عوامل االندماج الاوطنً/3

جصا د الهواان الفر ام   ي اسا  الهوام الو مام ،خاصم ا  ج   الدو  الجي  

ججمجع ب در  ال  مال الجميوا العرقي  واليدام  ،وقيد مجةين  ي ه الميا رل ميال  يدل 

ج فم ا  م دمجها قاام السي  وام لع يود  وا يم باةي  الارايان ال  ااايم  وام  مخ

والداماييم ،وبارميياال ةما ييان مخج فييم مييال اييق الجعبايير باراييم  ييال  واجهييا و ييال 

   ااجها و ال   ادجها.

تمييا ااوليين المخيي  الااتمييم أال جفييرض الهواييم ال  اااييم العرباييم   ييي الةما ييان 

قاييم و الداماييم ايي  العييالم العربيي  للييي ا خيير  وت اييرا مييا جعر يين ا ق اييان العر

ممارسييان جماا اييم،أ رن لييا  ا يي    ييي ايي  و ييعها ال  يياا  ولتييال أا ييا ايي  

و ييعها السااسيي  واجقجصييادم،وا  ا ا ييم ا ميير أال امسييداد قمييوان المشييارتم 

السااسام وج ااد الاراان السااسام والمدمايم مميع  ي ه الةما يان ميال الجعباير  يال 

م البها بشت  شر  .
1

 

وا ييو  ةييواد تييامم البتييرم أال ا سييبا  اجقجصييادام لاييدو  ال ييوران العرباييم 

 جةاو ن ا سبا  السااسام و تر  دل أسبا  لع  أبر  ا ما ا   :

:ل  شعر الموا ال ا    ه الدو  باال مسجواان تباطئ معدالت النمو االقتصادي/1

ميال أرقيام اي   المعاشم ج ججاسال ب  ججراةع،وج ججوات  مع ميا جع ميق الاتوميان

   ا المةا .

:و لي  بياال الشيبا  و يعا مجيارم بيرامم الجشييا  اي  ارتفاع معدالت البطالة/2

معمم   ه الدو  ، و و ما ةع   دد تبار مال الشيبا  اي   ي ه اليدو  اايؤ  ميال 

سييوق العميي  ، وجشييار ا رقييام للييي عال مجوسيي  معييد  الب الييم ايي  الييدو  العرباييم 

د الم  ق ل عا  اال  ال العمي  اي  اليدو  العربايم ل  ب غ العد %8وص  للي ماو 

 م اوال  ا  . 14ماو 

                                                           

1
-الثورات العربٌة بٌن التوازنات والتفاعالت الجٌوستراتٌجٌة ومتغٌرات المنطقة العربٌةولادل ،سا و،  

،ص 3124ماسجر ،قسم الع وم السااسام،ت ام الا وق والع وم السااسام،ةامعم بسترل،،-سورٌة دراسة حالة

 .4:-2:ص 
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:ل  مةد س و  المسبم ا تبر مال الستاال جاين خي  الف ير  ارتفاع معدالت الفقر/3

ا  العدايد ميال اليدو  العربايم  ،ل  ب يغ معيد  الف ير اي  ا سي اال وا ردال واليامال 

والعييراق ايي  سييوراا  %10ايي  مصيير،و %21وجةيياو   %40والسييوداال ماييو 

 وجوم  والة ارر.

: ومعامان الشعو  مال ارجفاا ا سعار وم يص وسيو  ارتفاع معدالت التضخم/4

الجي ام و ل  ا  م  اجرجفياا  اير المسيبوق  سيعار السي ع الي ارام،وتي ل  اي  

م  اش  سااسان الد م الاتيوم  اي  مسيا دل الفريان ا ت ير ا يرا ،ااي  جشيار 

ا يي  مييال مبييالغ الييد م الهار ييم الم دمييم ايي   %34دراسييان البميي  الييدول  للييي أال 

مال   ه المبيالغ  %66الدو  الج  شهدن اج  رابان ج    ل فران الف ارل وأال 

ج    ل فران الج  ج جسجاق الد م.
1

   

 لٌبٌا(.-مصر-المطلب الثانً:أسباب قٌام الثورات فً دول الجوار )تونس

جعجبيير تيي  مييال جييوم  ومصيير ولاباييا دو  الةييوار ل ة اريير جييإ ر وججييؤ ر ببع ييها 

ومةد أال   ه الدو  قد اد ن ااها ال وران بجواراخ مججالايم ومج اربم،وقيد ااولميا 

   أال ماا  با سبا  البار ل والخفام ل اام  اجق ال وران.

   بتونس: 2010دٌسمبر  11أسباب ثورة -أوال

  ايي  جييوم  اشييجر  مييع ا و يياا السيياردل ايي  الب ييداال جشيي  أال الو ييع السااسيي

العرباييم جسيياما مييال اايي  الاتييم الجسيي    وامجشييار الفسيياد،ولتال جوةييد ةواميي  

خصوصام ل االم الجومسام،امتال ج سامها للي ا سبا  التاممم ورا  اجسياا رقعيم 

 اجاجةاةان واسجمرار ا للي أسبا  سااسام وأخر  اقجصادام واةجما ام.

 امتال ج خاص   ه العوام  ا  الم ا  الجالام: امل السٌاسٌة:العوأ/

جم ييي  الفةيييول بييياال الخ يييا  السااسييي  والواقيييع أايييد ا سيييبا  الدااعيييم لليييي -1

اج يي رابان، االجصييرااان الرسييمام قييدمن صييورل مشييرقم  ييال اجمةييا ان 

اجقجصييادام واجةجما اييم الجيي  ا  جهييا جوم ،لتمهيييا موةييودل ا يي  ايي  الشيييرا  

الشيييمال ،  ه الجصيييرااان أدن لليييي  ييي وا الشيييبا   يييال المشيييارتم السييياا   

،ووةود أ مم   م ومصداقام ا  خ ا   2009السااسام ا  اجمجخابان ا خارل 

السيي  م   ييي امجييداد   ييداال مييال اتييم الييررا  ةعيي  الشييبا  اخيير  ايي  ارتييان 

 ااجةاةام جعبر  ال االم الي  .

                                                           

1
،ماا رل بةامعم باب ،ل  بم ت ام عربً...بخرٌف اقتصاديالثورات العربٌة ربٌع ةواد تا م،البترم ،  

 .14-13ا دارل واجقجصاد،ص 
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ال لاةييياد ا يييو  ل مشيييتالن امهايييار شييير ام المميييام ال يييارم مجاةيييم  ةييي ه  ييي-2

ورا يق السيماب ب يدر اي  المميا ق الةموبايم والادودام، اجةجما ام واجقجصادام

السااسييام، اجييي اييجمتال الشييبا ر مييال الاراييان والمشييارتم ـــــييـأتب
 

الجومسيي  مييال 

ا  صمع السااسان العامم. المسا مم
1
 

اي  ليم  عا ال و  الا بام و دم جعبار ا  ال مصيال  الشيبا  وق يااا م ا-3

جييجمتال ا ايي ا  السااسييام ايي  جييوم  مييال ال اييام بييدور اا يي  ومييإ ر ايي  الااييال 

السااسييام واجةجما اييم، وجم ايي  المصييال  وم يي  امشييياجن الشييبا  للييي أةمييدل 

السااسييم العامييم ل اتومم... يي ه الو ييعام شييةعن الشييبا     ييي الخييرو  ايي  

مساران  فوام  ار مإ رل لاعبر  ال مصالاق.
2
 

ق واتا  :امج يياد الدب وماسييام ا مراتاييم ل  مييع وامجشييار الفسيياد ايي  تشييا و ييار-4

جوم  ،وب ل  ةا ن الو يارق ا مراتايم لجإتيد ميا اجماق يق الجومسياوال ممي  سيموان 

مال أخبار ولشا ان او  اةم الفساد ال م اي و ا دارل والمةجمع.
3
 

الممييام الجومسيي  لا ييوق ا مسيياال، اايي  لييم ابييدم أم ااجييرام لسيياادل  امجهييا -5

ال اموال و يو ميا تياال أايد ا سيبا  الهاميم الجي  أشيع ن ميار ال يورل لج يع مهاايم 

لمعامال الشع  الجومس  سموان  وا م.
4

 

 يي   واميي  مرجب ييم ايي  بع ييها وامتييال ب/ العواماال االقتصااادٌة واالجتماعٌااة:

 م:لاةا  ا ا  الم ا  الجالا

اع ييي اليير م مييال الجصيييرا  الرسييم  بالجاسييال التبايير ايي  مسيييجو  البطالااة:-1

مإشييران الجشيييا  خييال  المخ يي  العاشيير ل جمماييم،ااال معييدجن الب الييم سيية ن 

اس  المسجواان الجع امام ارجفا ا بار ا ا  مس  العا  اال  ال العم  ميال ام يم 

  اجفمال اي  اجسيج مار الشهادان الع اا ال اال ارجفع  دد م...وتاال الخ ا  الرسم

السااس  ل جدلا    ي مد  مةاب السااسيم اجةجما ايم بجيوم  اي  ااجيوا  ميا رل 

الف ر.
5
  

                                                           

 .268-266،ص ص مرجع سابق الذكرجوااق ،المدام ،وعخروال، 1
2
 .268،ص نفس المرجع  

3
 حاالت(، الربٌع العربً ثورات الخالص من االستبداد)دراسةالشبتم العربام لدراسم الدام را ام، 

 .44،ص3124التجا ،بارون:شرق 
4
  الثورة التونسٌة:األسباب وعوامل النجاح والنتائج     بده،مامود، 

,13/04/2017.12:30www.sis.gov.eg/vr/34/8.htm.                                                                              
الثورات واإلصالح والتحول الدٌمقراطً فً الوطن المرت  العرب  ل باا  ودراسم السااسان،  5

 .17،ص3122الدوام:المرت  العرب  ل باا  ودراسم السااسان،،العربً

http://www.sis.gov.eg/vr/34/8.htm,13/04/2017.12:30
http://www.sis.gov.eg/vr/34/8.htm,13/04/2017.12:30
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أتيدن ا اصياراان الرسيمام ارجفياا اليدخ  انتشار ظاهرة الفقار فاً تاونس :-2

داميييارا سيييمم  960م ابييي   2006داميييار سيييمم 4000الفيييردم لليييي ميييا افيييوق 

ميال أربيع ميران مسيةال ارجفا يا م اوميا ،واتوال ب ل  قد ج ا ا أت ر 1976

 ل  درل الشرارام ...

تما جشار أرقام المعهد الو م  لإلاصا  للي امخفاض  يدد الف يرا  وقيد جوسيعن 

دارييرل ال ب ييم الوسيي ي ايي  المةجمييع الجومسيي  باسيي  ا اصيياراان مفسييها لجب ييغ 

ميييال مةميييوا السيييتاال...وقد تييياال الخ يييا  الجومسييي  اجفيييمال اييي   %80قرابيييم 

 مار السااس  لج   المع اان ل جيدلا    يي ميد  مةياب السااسيم اجةجما ايم اجسج

ا  ااجوا  ما رل الف ر.
1
 

و يييو   يييي م ييياق واسيييع اييي  ا ةهييي ل الاتومايييم انتشاااار ظااااهرة الفسااااد:-3

والمإسسان اجقجصيادام،و ل  لخدميم  يار ج  اليررا  و وةجيق لا يي ال راب سي  

مييال  العامييم والخاصم،وجسييخار الجيي  أصييب  سيي وتها رميي ا لال جييدا    ييي ا 

ال  ا  وأةه ل ا مال لجساار  م اان المه  الواسعم ل روان البالد الج  جرجتبهيا 

 اجاال العار جاال وخاصم  ار م ال راب س .
2
 

 اا  العدالم اجةجما ام :جعد السااسم الجمموام  ار العادلم ا  جوم     أ يم -4

  اييييي  الفيييييوارق اجةجما ايييييم أسيييييبا  اج ييييي رابان اجةجما ايييييم، مها ججسيييييب

ال ييخمم،اا  ام سييمن الييبالد   ييي مسييجو  الجمماييم للييي شييرا  سيياا   اسييجؤ ر 

بمعميييم أو بتييي  اجسيييج ماران الجمموام،سيييوا  ا ةمبايييم أو الاتومايييم و مميييا ق 

 مع ولم وتؤمها جعاش خار   مال الجممام ال م جشهده جوم .

ا  جيوم  ال ا يدل ا ساسيام اي   الفساد ا دارم والمال  :اعجبر الفساد بؤشتالق-5

الجعام  مع الموا ال،وقد جاو  للي دا  سر ام  امخر ا  قسم ا دارل والمةجمع 

تت .
3
 

 بمصر: 2011ٌناٌر  22أسباب ثورة –ثانٌا 

مجا  مروا قاسام  اشها الشع  المصيرم خيال   2011اماار  25جعجبر  ورل 

ااهيييا ميييال الم يييم وال هيير ،والفسييياد واجسيييجبداد ،والعمصيييرام والف ييير    ود، ييامي

                                                           

،الدوام:الدار العربام ل ع وم  ونس األسباب والسٌاقات والتحدٌاتثورة تامامد،مالت ،وعخروال ،  1

 .75-74،ص3123ماشروال،
 .44-43،صمرجع سابق الذكرالشبتم العربام لدراسم الدام را ام، 2
3
 .:26،صمرجع سابق الذكرجوااق،المدام ،وعخروال،  
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والةوا...الخ وارجب ن مةمو م مال العوام  ببع ها البعض مما د ين الشيع  

 للي أال امفةر،و أبر  ا :

قد م  الررا  المصرم اسيم  مبيار  اي  الاتيم لميدل  ال ياال  اميا ،وأراد أال -

توال مصير جاين اتيم  ار يم واايدل اتر  وةوده بمااولم الجورا  جبمق،اجي ج

أت يييير مييييال  ال ييييم   ييييود ،اييييؤدر  المصييييراوال أال جياايييير أاييييوالهم اجقجصييييادام 

واجةجما اييم والسااسييام ابيييدأ مييال جياايير رريييا  الةمهوراييم والممام.تيياال   يييي 

المصييرااال جياايير   ااييم الخييوا واليي  ر مييال الايياتم وال ب ييم الماا م،ليي ا سييعي 

م الممام،ومميييا  اد م ميييم الشيييع  معميييم شيييع  مصييير لليييي المهيييوض ومواةهييي

المصرم  يو الفسياد السااسي  ااي  تياال الاي   اليو م  بم ابيم الفرايق الواايد 

ال م ا ع  ا  الااال السااسيام بمفرده،ميع وةيود معار يم مسيبام افي  امجخابيان 

،ور يم   %90وص ن للي  اص    ي أ  بام ساا م ا  مة   الشع  2010

جعيدادا السيتاال اي  مصير لتيمهم ج ام  يوال اي  أال الشبا   يم الفرايق ا تبير اي  

الااال السااسام ، وجم   الفسياد السااسي  اي  اسيجخدام ال ميع والجر اي  وجعيرض 

بعض الموا ماال ل جع ا  لدرةم ال ج ،م ي  الشيا  خاليد سعاد،وسياد بيال  بعيض 

جعر هما ل جع ا  مال قب  أةه ل ا مال ،والي ةام  الفساد السااس   ميا  اسياد 

اايي  جراتميين الييداوال الخارةاييم   ييي مصيير ومهيير ممييام الخصخصييم مييال ، 

،با  اام للي باع ا را   ل مسج مراال،و اادل ال يرار    يي السي ع متي   ي ا 

 أد  للي ل عاا دور مصر اجقجصادم باال الدو .

تما اة  أج ميف  الفساد اجةجما  ،اا  جاولن  موااجشيبا  مصير بيدج ميال 

اا وا بييييداا،للي مجابعييييم تييييرل ال ييييدم والف يييياراان اج جمييييام بييييالع م واجخجيييير

واجمجرمان،ت    ه الوسار  تامن مفايدل ل مةجميع اي  دو  أخير  ،لتمهيا ومفين 

ا  مصر لخدمم الممام وج هام الشع   ما اةيرم بالمم  يم ،وأصيبان ا ايوا  

المعاشام ا   اام السو  بسب  الف ر و ال  ا سعار وج و  مااه الشر .
1
 

 السٌاسً:أ/الجانب 

اسييجبدادام الاتييم ومااولييم الجورايي ،مال خييال   را ةمييا  مبييار  ايي  الايي   -

الييو م  ولمهيياره بالم دمييم ايي  المييإجمران والمدوان،وسييعن لج باييق  ليي  مييال 

                                                           

 
،ماةسجار،ت ام 3122ٌناٌر  32دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة ااسر مامد ،    لو ،1

 .84،ص3124اآلدا  والع وم ا مسامام،جخصص دراسان الشرق ا وس ،ةامعم ا   ر،
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خيييال  و يييع ال ايييود   يييي ا اييي ا ، و يييع شيييرو  جعةا ايييم ل اصيييو    يييي 

 .جرخاص أم ا  

مييال قبيي  الشيير م وأةهيي ل قيياموال ال ييواري وسااسييم ال مييع الدارمييم ل مييوا ماال -

ا مال،وقييد شييهدن مصيير ايياجن جعيي ا  ل موا ماال،اييد ا تيياال ا  ييالال العييالم  

لا وق ا مساال شدد   ي جةرام الجع ا  والمعام م ال اسام ااال الواقع بمصر اي  

ميي  مبييار  اخج ييا جمامييا،وأال  يي ه السااسييم الجيي  ججم يي  ايي  قمييع المييوا ماال 

د  الشبا  ل م البم بالجياار،وتاال ةهيا  اميال ولر ابهم سوا جةع  الدااع قواا ل

 الدولم باسم مااربم ا ر ا  ا وم باج ج اجن والجع ا  قد اإدم ل مون أاااما.

،وما ايد    يي ر قميوان سي امم ل مشيارتم السااسيامج وار اجمجخابان و دم جواا-

 %90مد  الج وار ا  اجمجخابان أال الا   الو م  اا  بؤ  بام سياا م بمسيبم 

 .2010ا  امجخابان 

 اممم الدولم والا   الو م    ي مإسسان الدولم وخاصيم ا  الم،ااي  لمميا -

مر  ا  أواخر  هد الررا  مبار  أصب  ا  الم أدال ا  اد الممام اسار ا تميا 

 اشا  مما أد  للي ا د مصداقام ا  الم بالمسبم ل موا ماال.

  أمهييا تاميين  بييارل  ييال  ييدم جييوار أايي ا  معار ييم ا ا اييم ايي  مصيير،اا-

أا ا  صورام و شم والا   الوااد ال م ام   ال يول والمفيو  والجيؤ ار بالدوليم 

 و ا   الممام الااتم.
1
 

الج  ا  ا  الم  :ا د تياال ا  يالم الرسيم  ايرو  لدام را ايم المميام الاياتم -

 وامااا ه ل ف را  ومادودم الدخ    يي الير م مميا اشيهد بيق الواقيع ميال مميا ر

ولةييرا ان ج ااييد الااييال السااسييام وجييد ور الااييال اجةجما اييم ،ا يياا للييي  ليي  

 عفق اي  ا دا  المهمي  ولقصيا  التفيا ان و وم اليرأم ميال العمي  أو المهيور 

ااق  سبا  سااسام ،قد اتوال أ مهيا أمهيم ج اميالروال المميام واخجايار ميال اييالوال 

وأصب   اة ا  ال جتواال رأم  يام ا  ال ما    اق وجمةاده ،مما اا د المصداقام 

صيياا ،تما تيياال لإل ييالم الرسييم  ا يير ايي  ل تييا  اجمفييالن ا مميي  ببيي  رسييار  

الف ا والجخواا ومشر االيم الي  ر خاصيم ميع الجعجيام ا  المي    يي ا ايدا  

                                                           

1
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وق ع اججصاجن ،ل ل  امتيال ال يو  أال ا  يالم ال يوم  تياال اايد العوامي  الجي  

سخ  ا  صدور المصرااال  د ممام مبار .سا دن ا  لشعا  مار ال
1
   

 ب/الجانب االقتصادي:

ميييال المصيييرااال اعاشيييوال جاييين خييي  الف ييير لال  %80امجشيييار الف ييير ااييي  أال -

امخفاض دخ  الفرد وامجشار الف ر بيالمةجمع وشيعور الميوا ماال بياال  ميا   ب يم 

ارسج را ام بالمةجمع جسا ر   يي أميوالهم وخاراجهم،سيوا ايإ ر   يي الشيارا 

 اولد لداهم روب الجياار.و

امجشيار الب الييم داخيي  مصيير بشييت  تبار،وايي تر مرتيي  الدراسييان ا سييجراجاةام -

باممييا  ييام  %3بصيياافم ا  ييرام أال مسييبم الب الييم ايي  بدااييم ال مامامييان تاميين 

 .% 29وص ن  2006

جدم  ا ةور ميع ارجفياا م ايوم ل سيعار وجراةيع سيعر العم يم،وجراتم اليداوال -

  ي مصر ،ميال ال باعي  أال جيراتم اليداوال سياعاق الاتوميم اي  جؤدايم الخارةام 

مهامها اجقجصادام ا  الدولم وبالجال  سوا اإ ر   ي الر ا العام ل شيع  جةياه 

الممام،وسيياداع العداييد مييال ارييان المةجمييع ل م البييم بييالجياار ل خييرو  مييال  يي ه 

 ا  مم والمهوض باجقجصاد.

،واير  2005عار مجدمايم ممي  جوقايع اجفاقايم جصدار مصر الييا   سيرارا  بؤسي-

الشيييارا المصيييرم أال جصيييدار الييييا   سيييرارا  ااييي  وايييرن خ اميييم لسيييرارا  

الم ااران مال الدوجران بف   الفيرق اي  السيعر ،ااي  جشيجرم لسيرارا  الييا  

 12المصرم ب ال م دوجران ل مجر المتع  ا  ااال اب غ سعره بالسوق العيالم  

ال اقم التهربارام الج  جمجةها شرتم التهربيا  ا سيرارا ام مال  %37دوجرا،واال 

جعجمد   ي اليا  المصرم،ومر  أال م     ا ا ةرا  اشيعر الميوا ال المصيرم 

بال اق،جال خاران ب ده جباا  سرارا  الجي  تامين وما لين جم ي  خ يرا ل ميال 

رل ال وم  المصرم وج صا وج ج  الشع  الف س ام  ،ابدأ الشبا  اشعر ب يرو

 الجياار  مها  االم الفساد ال ارمم. 

 ج/ الجانب االجتماعً:

 امجشار ال ب ام ا  المةجمع ،اا  مهرن  ب م مال ا  ماا  والفماماال والجةار -

                                                           

1
،اممر للي:                                        أسباب ثورة الغضب فً مصر  

.                :30 ?t=282330,22/04/2017.11 http//misrstars.com/VB/sgowthread.php 
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ميال  يروان وخايران البالد،و ب يم أخير  ميال البسي ا   %40وجمجعهم بايوال  

 التادااال.

ر ايي  واج ج يياجن،وب غ أدا  الشيير م وجعام هييا مييع الشييع  بسااسييم ال مييع والج-

 اميا  38م ايوال ق يام أقيدمها ممي   20 دد ال  ااا بالمااتم ا  مصير ايوال  

 اجي اآلال.

اعيييياش المييييوا ال المصييييرم العداييييد مييييال المشييييتالن الاوماييييم م يييي  صييييعوبم -

 ب ييا  %39.4المواصييالن،و ال  المعاشييم واشيي  الجع ييام ل  ب ييين مسييبم ا ماييم 

،وجييراتم الييداوال   ييي مصيير الجيي   2007/2008ل ج رايير الجمماييم العييالم  لعييام 

م اار دوجر أمرات . 26.71 2007ب ين  ام 
1
 

 بلٌبٌا: 2011فبراٌر  11أسباب ثورة -ثالثا

-قسمن أسبا  ارتم الجمرد ال ابام للي قسماال أسبا  سااسيام وأخير  اقجصيادام

 اةجما ام و   تالجال :

 ا/األسباب السٌاسٌة التارٌخٌة :

جاراخاييا تييياال  ميييا  جمييياا   يييمم  بيياال وجايييان شيييرق و ربهيييا   يييي المتاميييم 

والساادل،واقجصارا   ي ا بم الع اد ال  اا ،امتال ال يو  لميق واال تامين الوجايان 

الشرقام وبخاصم بمييا م أت ير الميدال ال ابايم الجي  سيامدن ارتيم اجم يال  الجي  

ممام الم ت ،ادال جاو  ج   م ا  سمواجها ا ولي  د ال 1969قاد ا ال  اا   ام 

المدال للي مع ي  ل معار يم ا سيالمام و اير ا سيالمام ومصيدرا لال ي رابان 

والمااوجن اجم البام  د ممام ال  اا  مم  السيبعامان ميال ال يرال العشيراال وميا 

بعد ا ،قياد لليي مواةهيان  مافيم بياال ال يرااال وموةيم ميال  ةيرل التفيا ان ميال 

مييا رسييخ االييم ال  اعييم بيياال ال يي اا  وممامييق وج يي   المهمايياال للييي الخييار  ،و ييو

الميدال اي  ميي  اةيول  ييدم ال  يم بيياال ال رااال،ومايد ا ا  ييم مفر يم  ماصيير ا : 

ا قصا  وال مع ال م ا ود للي اجاجةا  والجمرد ،اا يود ايدوره لم ايد ميال ال ميع 

وا قصا  و ت ا.
2

   

 اا  جآت يين أسيي  و  ييي الصييعاد السااسيي  امتييال ال ييو  لمييق  بيير   ييود اتييم ال يي

شر ام الممام ال اب ،والج  جم  ن ا  أربع رتار  أساسام أولهيا:ال ورل ال ومايم ، 

                                                           

1
 .86،صمرجع سابق الذكرااسر مامد ،    لو ،  
 

 فً شمال إفرٌقٌا 3122تقرٌر المؤتمر نظرة نقدٌة فً ثورات عام لسااق تااومباا،سوارم،2

 .23،ص3122،براجوراا:معهد الدراسان ا ممام،وتداعٌاتها
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و اماها:المسيياوال والعدالييم اجةجما اييم،والرتا ل ال ال ييم :شيير ام الترامييم والهواييم 

 وأخارا ال امم الرم ام ل   اا  تمما    د اجمبراالام الدولام.

ا ساسام ل ممام ال اب  والج  أتد   اها مرارا الع ايد امال المع وم أال أاد الرتار  

ال يي اا  ، يي  أمييق ام يي  امجييدادا ل  ييورل الماصييرام المصييرام وأمييق أميياال الواييدل 

العربام بعد راا  الررا  ةما   بد الماصر ،و و أمر تامن لق امعتاسياجق   يي 

م ميييال الجوةهيييان الداخ ايييم والخارةايييم ل سااسيييم ال ابايييم،أدن بيييدور ا لليييي س سييي 

الميامران   ي السااجاال ا ق امام العربام وا ارا ام و  يي السياام الدولايم،قب  

 ودل الممام لمااولم الجتاا مع مجياران ما بعد الار  الباردل وما بعيد أايدا  

،والجيي  قييادن بيياال مييا قييادن للييي جخ يي  لاباييا  مييا لييداها مييال 2001سييبجمبر  11

ولها داع جعوا يان با  يم ل ياااا أس ام أو مشرو ان أس ام دمار شام  وقب

 لوكٌربً والطائرة الفرنسٌة.ااد ج  

 ب/األسباب االقتصادٌة االجتماعٌة:

أشيياد صييمدوق الم ييد الييدول  باجمةييا ان ال اباييم ايي   2007ايي  ج رايير مشيير  ييام 

 %75مةا  الجمواع اجقجصادم،مشارا للي الممو السراع ا  المشا  اليار مف ي  

وا  الم اب  ارجفعن معدجن  اادل ا ةيور  %4.7والممو ال وم ا  لمجا  المف  

،و  ي الر م مال ج   المإشيران اياال الت ايراال ميال داخي  لابايا وخارةهيا ايروال 

امق مم  اسجاال  معمر ال  اا    ي السي  م بيام ال   سيترم  يد الم ي  لدراي  

دمييق،االاتم الشخصيي  ا ييدن لاباييا ارصييا  داييدل لمه ييم شييعبها وج  1969 ييام 

اليي م ا جمييد   ييي  ار ييم ال يي اا  ودارييرل  ييا م مييال الم ييرباال والجبيياا،أد  للييي 

ارماال الةما ار العربام مال  وارد ال رول ا  بالد م ،ب  اسجخدم ج   ال رول ا  

 شرا  ا مصار وجرخاص المعار م وقمعها.

 يدر أرصيدل ار م ال را  المسب  ل شيع  ال ابي  م ارميم بشيعو   ربايم أخير   ج

م ايار سيمواا ميال العواريد المالايم المف ايم، الول  200الممام ال اب  بما ا ايد  يال 

  ي خمساال م اار دوجر جدخ  الخ امم ال ابايم سيمواا ،اامق جوةيد اياجن جفياون 

تبارل بجو اع ال رول ،وامتال ال و  أال اجمفجاب   يي اليير  وجيداق اجسيج ماران 

ل مشارتم ا  مشرو ان البمام الجاجام  2003والشرتان ا ةمبام مم   ام 
1
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ال مواييم ل ممييام،والج  قييدرن جت فجهييا بيياال الييدوجران لييم ااميي  مييال الجياايير ايي  

معادلييم السيي  م وال ييرول والفسيياد بيي   اد مييال جفيياقم الو ييع مييا جيي امال مييع  ليي  

اجمفجاب مال ادا   ال مشيرو ان لبايع الممج تيان العاميم ل   ياا الخاص،ام يم 

وا ت ارل ل  ب ان العمالام والفران اجةجما ام المجوس م واليدماا ،بفعي  معق مخا

جسارا وجارل اجمفجاب وجفش  الييال  و  يي الير م ميال ماياوجن المميام مالا يم 

اليال  ب اادل الرواج  وا ةور ،لج أال ارجفاا ا سعار وامجشار الفساد اا  دوال 

لبجيرو    يي الشيع  اي  الايد ميال مةاب ج   ال اادان أو الو ود بجو اع  وارد ا

 ع ار السااسان اجقجصادام الس بام   ي ق ا ان تبارل مال المةجمع.

و و ما داع ال ابااال ل خرو  ا   م اان ااجةاةايم جفاوجين قوجهيا و يعفها  بير 

اليي مال وصييوج للييي الصييدام المفجييوب مييع الممييام وأمصيياره ايي  ممصييا ابراايير 

جو ايع ال يروان واال خايران بالد يم ايجم  ،بفع  شعور م بعدم العداليم اي 2011

 مهبها.

و  ي صعاد البعد ال ب   امتال ال و   ال الع اد ال  اا  ومال تاال ا  بداام اتميق 

قييد ةعيي  لليييا  ممييام ال ب اييم وأخيي  مييال المبييادي ا ساسييام ،لج امييق بعييد ماييو قييرال 

،ور بيييم اييي   يييخ م ايييد ميييال الااوايييم 1994ال يييرال ميييال الاتيييم وجادايييدا  يييام 

تم الشيييعبم اييي  مإسسيييان الشيييعبام،قام بدمشيييا  لةييياال شيييعبام ل  ايييادان والمشيييار

اجةجما ام قوامها ا ساس  ال اادان ال ب ام ،و و ما جرشي  وا داد و يواا  يام 

،ميييع جوقايييع قيييادل ال بارييي    يييي ميييا  يييرا بو ا يييم الشيييرا الجييي  جعهيييد 1997

ج ييوم وبم ج ييا ا بييالوج  ل ممييام ال ييورم ،والجتييا ا  ييد أم  شييارل أو قبا ييم 

بمعار م أت ر مال  لي  اياال ت ايرا ميال اسيجي  الخصيومان الداخ ايم بياال ال باري  

مال اة  لاتيام ال ب يم   يي السي  م، وا  اجيرل اتميق اج مياال وا ربعياال  اميا 

تومق الع اد ال ي اا  شيبتم ميال المإسسيان المجمياارل اجال ي  بهيم م ابي  بع يهم 

البعض لممع مهور أم مماقش لق.
1
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ــث الــثـــانــً : أحــاـداث الــاـثورات فــاـً دول الـــــجــــاـوار الـمبــحـ

 لـــٌــبــــٌــــا(  -مـــــــــصــــــــر-)تـــــونـــــس

ا    ا المبا  سمج رق ا  الم  ي  ا و  لليي ال يورل اي  جيوم  وتايا تامين 

بارقيق لمفسيق ااجةاةيا   يي ا و ياا المعاشيام  بداااجها ميال امجايار البيو  ا م

الجيي  تيياال ااهييا،للي أال جفا يي  معييق الشييع  الجومسيي  و ييار  ييد الممييام للييي  ااييم 

 لس ا ق والجخ ص مال اجسجبداد ال م تاموا ااق.

 ييم الم  يي  ال ييام  ااجييوم   ييي أاييدا  ال ييورل المصييرام وبدااييم شييرارجها الجيي  

الج  ا ان با جميام وجفا ي  ميال  يرا  ام   ن مال مواقع الجواص  اجةجما  

الشع  المصرم ،للي أال جوسعن اجاجةاةان اجي  من الب يد وجواصي ن اجيي 

 أس  ن الممام.

واي  ا خاير الم  ي  ال الي  ج رقميا لليي ال يورل ال ابايم وبيداااجها الجي  ميادن اي  

ن مواقع لجواص  اجةجما   بد اام الممام وام   ن قب  الاوم المادد لها اجوسع

اجاجةاةان اوما بعد اوم مجمستم بم البها الج  جسعي بها  مهيا  الاتيم المسيجبد  

وتس  وارام الجعبار والدام را ام الج  ارموا ممهيا ،لليي أال أدن لليي ال  يا  

   ي ال  اا  واتمق المسجبد. 

 الـمطـلــب األول :وقائع الثورة التونسٌة.

  مميق ارض جواصي  بياال لمشيرق جوم  ب د صييار ااجي  موقعيا اسيجراجاةاا ةعي

والمييير  ل ييو ال العرب ،واعجبيير ااييد المفاصيي  ا ساسييام الراب ييم بيياال أوروبييا 

ولارا اا،وت ل  ةسرا ممجدا ماو الةهان ا ربع اي  ق ي  ةميو  الباير ا بياض 

المجوس ،وبسب    ا الموقع تامن جوم  وج ج ا  اا يرل باسيجمرار اي  جياراخ 

السيييماال  ر يييم ل هامميييم ميييال قبييي  لمبرا ورايييان  المم  يييم،تما ب اييين ممييي  عجا

قدامم،و و ما سا د   ي مان شخصام شعبها وأ  ي أ مام تبر  لمخبهيا الجي  

تامن باسجمرار صاابم ا دوار الرراسام ا  صمع ا ادا  أو جوةاهها.
1
 

وبدأن  ورل جوم  الشيعبام المةايدل بامجفا يان خبي  ما ايم جتيررن  يدل ميران 

وبهييا ايي  العيياماال السيياب اال،ولتال اجمجفا ييم ا خاييرل داميين ايي  وسيي  الييبالد وةم

 مما اتف  ت  جممم للاها المدال الجومسيام ا خارل،وسيم وم بسيرد ابير   ا ايدا  

 الج  أ ارن ال ورل الجومسام وبداااجها.

                                                           

1
 التقرٌر العربً السابع للتنمٌة الثقافٌة)العرب بٌن ماسً الحاضر وأحالم التغٌٌرمإسسم الفتر العرب  ،  

 .32،ص3125بارون:مإسسم الفتر العرب ،،"الربٌع العربً"(من  أربع سنوات
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افيييي  الاييييوم ا و  وايييي  جةسيييياد مؤسيييياوم لييييراض اليييي   ول الييييم االييييم الم ييييم 

م و ييو ايي  السادسييم والعشييراال مييال والارماال،أ ييرم الشييا  مامييد بييو  ا 

 مره،المار ا  ةسمق أمام م ر وجام سادم بو اد ااجةاةا   ي مصيادرل  ربيم 

تيياال اباييع   اهييا الفاتهييم والخ ييار،و ل  بعييد أال جعييرض للييي ا جييدا  مييال قبيي  

شر م الوجام،وأشياع اميق صيفع ميال قبي  شير ام اي  م ير الوجايم،تما أشياع اميق 

شهادان الةامعام...وقد أقدم   يي لايراق مفسيق بعيد  ا    ال العم  مال ام م ال

أال ممع مال م اب م ااد المسإولاال ا  الوجام لج يدام شيتو  ،وخالايا لميا را  ميال 

أال ميييا أ ييياره  يييو ال يييام ال تورايييم الجييي  جيييراض ج بييي  أال جصيييفعق شييير ام،ااال 

بو  ا م لم امجار بعد  م ام الصفع  اجها،ب  بعد أال ااو  لال ايجم م ،وليم اهيجم 

ااد مال الوجام بسماا شتواه  ما ةر  لق،بما ا   ل  اج جدا    ايق ومصيادرل 

 ربجييق،أم امييق أ  ييق صييرخجق ال صييو  باييرق مفسييق،بعد أال امسييدن ايي  وةهييق 

السب .
1
 

تيم ةميو   265اجاجةاةان الشعبام ا  وجام سادم بو اد   ي بعيد  بدأنوقد 

لشييييا  مامييييد ا لقييييدام أ  ييييا ايييي   2010داسييييمبر  17جييييوم  العاصييييمم ايييي  

البو  ا م   ي ارق مفسق،وسر اال ما امجدن   ه اجاجةاةيان لجشيم   البايم 

 مدال الوجام.

امياار ا يد أ  مين  10شخصيا أميا اي   25ب يغ  يدد ال ج يي  2011امياار  9وا  

اليررا   أل يي،تميا عخر لشيعارالاتومم الجومسام   ق المدار  والةامعيان اجيي 

اايق  يال س سي م ميال  أ  يالالجومس   اال العابداال بال   ي  اي  الايوم مفسيق خ ابيا 

اجةجما ام واجقجصادام الج  جسجخدمها اتومجق قرابيا بهيدا جاسياال  ا ةرا ان

داييع ةداييد  بد  ييا الشييبا   امييم والعييا  اال  ييال العميي  خاصييم،وجعهد  أو يياا

لتي  الوجايان لجعبير  يال  أوسيع ل الماموالةمهور وجخصاص مسااان  لإل الم

 مشات ها.

 وخ فن خسيارر ةسيامم ،لتال اجاجةاةان جوسعن وا دادن شدجها اوما بعد اوم 

عباد اماار أقا  الررا  الجومس   اال العابداال ا ماال مال مسجشياراق  ميا  13وا  

 المجاد  باسم الرراسم. ٌاءصعبد العزٌز بن مسجشاره السااس  و الوهاب

اماار ارا  بال   ي    يي الاتوميم الجومسيام وأ  يال االيم ال يواري اي   14ا  

،وبعييد ا  أشييخاصمييال  ال ييم  أت ييرالييبالد ،تمييا ممعيين السيي  ان الجةمعييان اامييا 

                                                           

1
بارون:المرت  ، الثورة التونسٌة المجٌدة)بنٌة الثورة وصٌرورتها من خالل ٌومٌاتها(  م ،بشارل ،  
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متياال  اير  لليي يال جماي  اليررا   ايال العابيداال وسيفره  ا مبيا اجن تو أ  من

م.مع وم،وجول  ررا  الو را  مامد اليموش  الس  م بصفم مإقج
1
 

 المطلب الثانً :أبرز األحداث التً وقعت فً مصر .

  اد الشر م أ  مق المصراوال اوم    ... 2011اماار/تاموال ال ام  25

خرةييييوا ايييي  ممييييا ران ايييي  ال ييييا رل ومييييدال أخيييير   ييييد الفسيييياد والف يييير 

والب الييييم،و البوا براايييي  الاتومييييم،ارقجهم الشيييير م بييييال ول وقجيييي   ييييدد مييييال 

 ارار ولم ججوقا الجارتان اجاجةاةام ب  جصا دن.المجما راال ا  ماداال الج

 ةمعم الي ي   ا يد ام   ين مميا ران ااشيدل  2011اماار /تاموال ال ام   28

ال يول لفيض جارتيان  ةين  ا ميالااما  ران بةمعم الي   ،اسجخدمن قوان 

 .أخر بها ال ا رل ومما ق 

وميم ااميد اماار خر  الررا  اسيم  مبيار  ماياوج جهدريم الشيارا ،اي  ات29

مماا وت ا أامد شفاق بجشتا  اتومم ةدادل و اال  مر س اماال ماربيا ليق ،تميا 

 و د با  المشتالن اجقجصادام وجواار ارص أا   ل شع .

ممييا ران  للييابرااير قيد  يص مايداال الجاراير بيالماجةاال الي اال لبيوا اليد ول 1

مبيار   يدم  أ  يالممي  بداايم الايرا  الشيعب  ،واي   لي  الايوم  ا  خما جبرن 

 ماجق الجرش  لوجام ةدادل ،قوب  خ ابق بم اد مال     المعار اال.

تان دامايم صيباب اشيجبا لليمإادل جاولن  وأخر ابراار مما ران معار م  2

ابراار ام  المجما راال شعاراال ةمعيم الرااي  و يو اجسيم  4  ا الاوم،أما اوم 

ق،ا  ايياال راييع مإاييدوه الي م اخجيياره معار ييو مميام مبييار  والم ييالباال بدسي ا 

 شعار ةمعم الواا .

وقيد اسييجمر   اياال الشييارا المصيرم وبعييد ا خير  مبييار  اؤتيد امييق مسيجمر ايي  

الس  م،بامما     ماربق  مير سي اماال ميال المجميا راال العيودل لليي مميا لهم ا يار 

المجما روال   ي الخ ا  وجو دوا بجصعاد جارتاجهم.
2
 

                                                           

 ،اممر للي : 3122ال ورل الجومسام  1

A.ORG/%D8%A7%D9%8,22/05/2017.18:49http://WWW.MAREF                .              
                                       

 ،اممر للي :35/12/3127،21:29اماار... ورل شع  ، 36  2
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جييراض للييي الم البييم بدسيي ا  االييم اج وبعييد  يي ه ا اييدا  امج يي  الشييارا مييال 

،ا  د ييو  تيياال لهييا  مييام الصييد    ييي مخج ييا المايياداال والسيييااان الممييام

 م الباال بالراا  وجول  الةاش مسإولام لدارل شإوال البالد.

وبعد ال وص  ا مر لليي  رايق مسيدود ،ا ي ر المميام لليي المي و   يال ر بيم 

سي اماالر اي  السادسيم ميال مسيا  مالااال المجميا راال ،لياع ال ماري  الررا ر مير 

ابراايير، ايي  بايياال قصييار جخ يي  ر مبييار  ر  ييال ممصييبق وجت اييا  11الةمعييم 

المة   ا   ي ل  وان المس ام بددارل شإوال البالد،ولجج ااد الاشود وججداق للي 

ر مايداال الجارايير ر ومخج ييا المااامييان المصيرام ااجفيياج براايي  الممييام،ولجعم 

العرب  مال الماا  للي الخ ام. اجاجفاجن أرةا  الو ال
1
 

 المطلب الثالث :الثورة فً لٌبٌا ومجرٌاتها.

شييهدن  ييدد مييال المييدال ال اباييم ااجةاةييان  البيين  2011ابراايير  17بدااييم مييال 

لم جتال مةرد ج  اد  ادا  ال ورجاال الجومسيام  براا  الررا  معمر ال  اا ،و  

 والمصرام ب در ما تامن جعبارا   ي س س م مال ا  مان.

ابعييد أال اسييجولي ال يي اا    ييي السيي  م اجبييع ممييام الدام را اييم المباشييرل،وال م 

،وااييق اسييجمد الممييام 1976 بالكتاااب األخضاار"شييراق ال يي اا  ايي  تجابييق  ييرا ر

المباشييييير ،وأ  يييييق   ايييييق ال ييييي اا  المميييييام    يييييي اتيييييم الةميييييا ار الشيييييعبام

الةمييا ارم،وجعجبر الواييدل ا ساسييام ايي   يي ا الممييام  يي  المييإجمران الشييعبام 

ا ساسييام ،اايي  جع ييد المييإجمران ايي  تيي  ايي  سييتم  أو قراييم  ييال  مييران ايي  

 العام،وامجخ  أ  ا  المإجمر باجقجراا لفجرل  ال  سموان.

ولييي لالاجةاةييان بيياال ال ييوار والتجاريي  ول ييد سييادن ايير   اامييم مميي  ا اييام ا 

العسترام الموالام ل   اا ،ومة  ال يوار اي  اجسيجاال    يي الميدال الموةيودل اي  

المم  م الشرقام،وسا د   يي امجصيار ال يوار ام يمام بعيض تجاري  ال ي اا  لليي 

ال ييوار ميياج أال اخييجال  المايي اال العسييترم بيياال الةييامباال متييال قييوان ال يي اا  مييال 

بعض المدال.ول يد اسيجمرن الاير  بياال ال يوار وتجاري  ال ي اا  وامجهين  اسجعادل

ب ج  ال  اا .
2
  

                                                           

1
  تحدٌات إعادة بناء الدولة الوطنٌة ما بعد ثورات الربٌع العربً ...مصر وتونس أنموذجامس م ، مادم،  
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2
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وال ور ال ابام لع  ابر  بداااجها مال الماش  راسال الهةم رالمجخصص ا  مةا  

اماار صفام   ي الفاسبو  جيد و لليي ام يالق  يورل  28المع وماجام اوم الةمعم 

 2006ر  أايدا  مدامييم بميييا م  ييام ابراايير مفيي   تيي 17اي  تااييم أماييا  لابايا 

الخامسيم ،ول يجخ ص مييال الف ير والجعبايير  يال الييرأم وسير اال مييا بيدأن الصييفام 

باجمجشار وبدا جشيتا  شيبتم اجصياجن ميع ماشي اال عخيراال اي  ميدال مجفرقيم ميال 

 لاباا.

وبيالج امال ميع مهيور  ي ه اليد وان   يي الشيبتم العمتبوجايم واي  أايوا  الشييعر 

جمر الو م  ل معارض ال ابام أمق   م مال مصادر مص ام اي  الموالي اد ي المإ

خ  يا جاجيوا  أم ايرا  شيعب  مسيج ب   ماجمي  بجمفاي   الس  م ال ابام أال  ما 

 دد مال ا صالاان السااسيام واجةجميا   اي  اليبالد ،سجج يمال جشيت  اتوميم 

ر ابراا 04ةدادل لو ع دسجور ةداد وسال قاموال ل ا ا ،تما قا  المإجمر ا  

أال خ   الةمعم ا  أماا  لاباا جماولن مو يوا أميال واسيج رار اليبالد ورتي ن 

  اق، مما ا جبر مااولم جاجيوا  أم ايرا  شيعب  ،اي  ا ايام ا وليي ميال شيهر 

ابرااير أا ييا ،اةجمييع مسييإولوال ايي  الممييام أت يير مييال مييرل مييع ماشيي اال وم  فيياال 

ا ميال واجسيج رار واماايم  ومم  اال  ل  بار  ال ابام  ب يهم ب رورل الافام   ي

 الشع  والموا ماال مما امشر ا  اجمجرمان مال د وان مار م.

وقبيي  ام ييالق اجمجفا ييم ب  ا ،اةجمعيين ةهييان وجممامييان وقييو  مخج فييم مييال 

 14المعار م ال ابام ا  الخار  لمماقشم الو ع السااس  ا  البالد.ايوم اج مياال 

  وقو  سااسام مسج  م وشخصياان ابراار وصفن مفسها بؤمها رجممامان واصار

 و مام لابام وممممان و اران ا وقام مهمام بالشؤال ال اب  العامر

وأصييدرن  يي ه الةهييان والجممامييان معييا باامييا مواييدا  البيين ااييق الع اييد معميير 

ال  اا  بالجما   ال الرراسم وم   ممام الاتم بشت  سي م  لاصيب  مرجتي ا   يي 

 دام را ام.أس  

ابراايير ،ل  خرةيين ممييا رل ايي  مدامييم  17بيي  الاييوم الماييدد لهييا امييدلعن ال ييور ق

اافييرم مسييا  اييوم ال ال ييا   ااهييا اآلجا مييال المجمييا راال أمييام  15بميييا م اييوم 

مدارام ا مال بمدامم بمييا م وسير اال مين ةيا ن مةمو يم ميال الخيارماال الي اال 

 تاموا اهجفوال جؤاادا ل ع اد معمر ال  اا  ومواةهم الماجةاال ،اج ورن
1
 

 

                                                           

1
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المما رل للي اشجبا   ماا اسجخدم ااق الماجةوال الاةارل وال ةاةان الاارقيم 

 بعيياد المهيياةماال ،وقييد امجهيين الوقفييم اجاجةاةاييم  مييدما وصيي ن مةمو ييم مييال 

الشيير م المماماييم واسييجخدمن الهييراوان وخييرا ام المايياه لجفراييق المجمييا راال ، 

ةرا . 38وتامن اصا م اجشجباتان ا  مهاام ا مر س و  
1
 

اافيرم جاين شيعار رايوم  17وام   ن اجاجةاةان ا  أماا  لاباا ايوم الخميا  

اافيرم جيم قي اهم  19الي   ال ابي  ر وج يورن لليي مواةهيان  مافيم افي  ايوم 

قجاييي  اسييي  مممميييم ا يييوق  13با سييي ام مميييا أد  لليييي سييي و  قج يييي عخيييراال 

  يي الج فيا   و  ا مساال،بعد   ه ا ادا  مهر ساا الداال ال  اا  ا  خ يا  

مرل مم  ا ادا  وو د بجعداالن ا  الدسجور مما  اد   ي  الشيع  وجؤةةين 

 اجاجةاةان مرل أخر   للي أال جم ا  اام بالممام.

وبــعــد ت   ــ ه ا ادا  جـم امر ال اراال مال قب  مة ي  ا ميال اليـدول  ايـوم 

. 2011-03-17الـخـمـاـ  
2
 

اساااٌة فاااً دول الجاااوار بعاااد الثاااورات المبحاااث الثالاااث:التحوالت السٌ

 العربٌة.

ا    ا المبا  سمج رق للي الادا   ال ابر  الجايوجن السااسيام الجي  بير ن 

ا  الدو  العربام،ل  خصصين الم  ي  ا و  ل ايدا   يال العداليم اجمج الايم اي  

جوم  ،مرورا بالادا   ال المةال  الجؤساسام ،وت ا الم صود بالعدالم اجمج الايم 

 ج للي اجمجخابان الرراسام.وصو

أما الم    ال ام  اخصصجق ل جاو  الدام را   ا  مصر وابر  المراا  الجي  

 مر بها الممام السااس  المصرم.

والم    ال ال  اجت م  ال الجاو  السااس  ال م صار اي  لابايا بعيد  ي  صيفام 

ل ابي ، م امجخيا  اتم ال  اا  وممامق المسجبد،بداام مال جشتا  المة   اجمج يال  ا

 المإجمر الو م  العام.

 

 

                                                           

1
 .نفس المرجع  

2
-:2مصراجم اجمج ال  اجار  باجةاه ق ر  قجا  ا   2111الة ارل من :ا مم المجادل جسةا  س و    

15-3122.  
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 .المطلب األول :العدالة االنتقالٌة فً تونس

جوةهن ال ورل الجومسام بخ يع المميام السيابق والجؤسيا  لالمج يا  ميال مميام قمعي  

ومسييجبد للييي ممييام عخيير مخييالا مييال ماااييم الجوةهييان وا اييداولوةاان ،و  اييق 

 الممام الجومس  تما ا  : موة  المراا  الج  مر بها

 :إنشاء المجلس التأسٌسً التونسً-أوال

 : وامتال لةمالها ا  م  جاال:قب  امجخا  المة   الجؤساس  /مرا م ما1

وسعي للي جتواال اتوميم وايدل  بعد ج ور ا ادا  قام اليموش النقطة األولى :

و مام ج وم بجساار شإوال الدولم للي ااال ا  داد جمجخابيان ج يوم   يي الجعددايم 

الا بام،وقد جعر ن ج   الاتوميم جمج يادان ايادل ورايض شيعب  لتومهيا  يددا 

 مال المسإولاال ال اال  م وا ا  الممام السابق.

مسيار ال ييورل الجومسيام ماييو  :جشييار لليي بييد   م ايم ا صيالب ايي  النقطاة الثانٌاة

اشيييد الم الييي  خاصيييم بعيييد اليييراض الشيييعب  لاتوميييم اليموشييي  اجمج الايييم،مما 

ا يي ر ا للييي الج ييدم باسييج الم ةما اييم،وجم جعايياال البيياة  قااييد الجاسيي  رراسييا 

ل اتومم،و ما بدأ مسار ال ورل الجومسام اشهد ج ورا مبؤن  ال ر بم  ارميم اي  

 جياار ممام بال     بالتام .

اشييار الجميياقض ايي  المواقييا السااسييام بصييورل  بعيين المشييهد النقطااة الثالثااة:

السااس  الجومس  اي  الشيهور الجي  سيب ن لةيرا  امجخابيان ب يدر تباير ميال  يدم 

الو وب،ابعض المواقيا امةيا  لم الي  الجيااير ااميا اجع يق ممهيا بدقاليم قايادان 

اسييييجمرار قمييييع ا ةهيييي ل ا مماييييم وايييي  الايييي   الايييياتم،وأخر  جمميييير للييييي 

 .المجما راال واسجمرار ال ب م ا ممام المجوار م

 بييرن العم اييم اجمجخاباييم الجيي  أةرايين  /مرا ييم امجخابييان المة يي  الجؤساسيي :2

 ال ر بم ةما ارام  ارمم اي  بميا  الةمهورايم  2011أتجوبر  23اعالاجها ا  

جمجه  بامجخيا  الجومس  ال امام   ي أس  وقوا د دام را ام جبدأ بالدسجور أوج و

الررا .
1
 

 

                                                           

 
،ماسجر،ت ام  3122اإلصالح السٌاسً فً التنمٌة تونس وتأثٌره على المحلٌة بعد  ،ممار ،ار  هللا1

 .57-54،ص ص 3125سام ،ةامعم بسترل ،الا وق والع وم السااسام ،قسم الع وم الساا
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مجارم اجمجخابيان ودجلجهيا :صيدور قياموال اجمجخابيان الي م صياغ ب را يم جميم  -

وال م ايجم   يي ال يو  السااسيام  ااجتار أم جفصا  سااس  ا   بام البرلمامام ،

الفار ل باجمجخابان الدخو  ا  جاالفان مال اةي  جشيتا  الاتوميم،اا  امتيال أال 

   الجؤساس  مال  شران المةمو ان السااسام الجي  جاميي اجشت  امجخا  المة

بمف  ا  مام العددام داخ  المة ي  ،ج با  مايم العددايم داخي  الشيع  والهيدا 

مال  ل   و جم ا  اتبر  دد ممتال مال ا  ااا وال و  السااسام.
1
 

 قانون العدالة االنتقالٌة:-ثانٌا

قييد ج ييمال برمييامم  ميي  الاتومييم المإقجييم بييع ال ييورل مو ييوا العدالييم اجمج الاييم 

تؤاد ا ولواان ا ص  ا   م ها،وجم جشتا   ال م لةاال ل جا اق ا  أ م الوقيارع 

وا اييدا  الجيي  صييارن ايي  ال ورل،ومشييؤن أوج لةمييم ل جا اييق ايي  اسيياد ممييام 

ال ميييم اييي  مإسسيييان اليييررا  المخ وا،ولةميييم  امايييم لدراسيييم ا صيييالاان ال

الدولم،ولةمم  ال م لمالا م المسإولاال  ال اجمجهاتان الةسيامم الجي  وقعين   يي 

لسيييييمم  8و 7المجميييييا راال لبييييياال ال ورل،و لييييي  و لييييي  بموةييييي  المرسيييييوماال 

،و  ي الر م مال   ه الخ وان لج امق تياال وا ياا أال  ي ا الب يد بااةيم 2011

مييال ال يياموال  24قييد مصيين المييادل للييي مةمو ييم مييال علاييان العدالييم اجمج الام،و

المجع يق بيالجممام المإقيين ل سي  م راسيال المة يي   2011لسييمم  6ا ساسي   يدد 

الييو م  الجؤساسيي  قامومييا أساسيياا اييممم العدالييم اجمج الاييم وا ييب  أسسييها ومةييا  

اخجصاصهار
2
 

جيم جعرايا  2013لسيمم  53وبموة  الفصي  ا و  ميال ال ياموال ا ساسي   يدد 

الام   يي أمهيا :رمسيار مجتامي  ميال اآللايان والوسيار  المعجميدل لفهيم العدالم اجمج 

ومعالةييم ما يي  امجهاتييان ا ييوق ا مسيياال بتشييا ا ا جهييا ومسييا لم ومااسييبم 

المسيإولاال  مهييا وةبيير  ييرر ال يياااا ورد اج جبيار لهييم بمييا اا ييق المصييالام 

الو مايييم واافيييم الييي اترل الةما ايييم واو  هيييا وارسييي   يييمامان  يييدم جتيييرار 

جمجهاتان واجمج ا  مال االم اجسيجبداد لليي مميام دام را ي  اسيا م اي  جتيرا  ا

مممومم ا وق ا مساالر.
3
 

 
                                                           

 .57-، ص نفس المرجع  1
 ،اممر للي:العدالة االنتقالٌة فً تونس بٌن استئصال النظام السابق واستقطابه قانونلص م،،موا   2

http://demecraticac.de/?p=42840,18/05/2017,21:16.                                                      
                                                                                           

3
،اجع ق بدرسا  3124داسمبر  35،مإرخ ا  3124لسمم  64الةمهورام الجومسام،قاموال أساس   دد   

 العدالم اجمج الام وجممامها.

http://demecraticac.de/?p=42840,18/05/2017,21:16
http://demecraticac.de/?p=42840,18/05/2017,21:16
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 و  اق اج   مال خال  الجعراا أال العدالم اجمج الام ججتوال مال ش اال :

ا و   و العدالم و   مال الم ي  الع ايا ل مسيا لم وا مصياا اي  اماايم الا يوق 

المعاقبم   اها .أما اجمج يا  أو الجايو  اهيو مماصير ولا اقها وممع الجةاو ان و

ايي  اجييرل الجيااييران السااسييام ججمايي  باجخييا  جييدابار قاموماييم وا وقاييم لمواةهييم 

وجصاا  ةرارم ارجتبن  ال  راق ممام قمعي  سيابق،و و ميا اعمي  الجايو  أو 

 اجمج ا  ميرجب  اي  مفهيوم العداليم اجمج الايم ميال مةجميع اقي  جايررا لليي مةجميع

أت ر دام را ام وجاررا.
1
 

 :2012االنتخابات التشرٌعٌة والرئاسٌة -ثالثا

ب يغ  يدد المجرشيااال لع يوام مة ي  الميوا   : 2014/اجمجخابان الجشراعام 1

ماو ألا مجرش  باال  تور ولما  مرا ال لمبدأ الجماصا ا  ال وارم بياال المسيا  

اي   و ي   197م عيدا ،ووصي   يدد ا اي ا   271والرةا ،وجمااسوا   ي 

مييا رل جتيياد جتييوال مييادرل ايي  الييبالد العربام، يي ا مييا افسيير ر بييم الجومسييااال ايي  

ممارسم المشا  الجعددم ا  ل ار دام را   امج ال  ،و ل  بعيد   يود ميال ال ميع 

 والتبن السااس .

 م عدا ... 69م عد،ا اق ارتم المه م  85وقد اا  ا   جوم  بـ 

ه اجمجخابان مهاام اجمج ا  الدام را   اي  جيوم  /اجمجخابان الرراسام :جعد   2

ال م بدأ بعد ال ورل الجومسام وسي و  مميام  ايال العابيداال بيال   ي  ،وجعجبير  ي ه 

الةدايييد ميييال قبييي   2014اجمجخابيييان أو امجخابيييان رراسيييام بعيييد لقيييرار دسيييجور 

المة   الو م  الجؤساس ، وقد جيم ايج  البيا  ل جرشي  لالمجخابيان الرراسيام ايوم 

شييخص م ييا  70،وقييدم  2014سييبجمبر  22وأ  ييق اييوم  2014سييبجمبر  08

 جرشاهم له ه اجمجخابان.

شهدن  ي ه اجمجخابيان جرشي   يدل شخصياان ميال مميام بيال   ي  المخ يوا بعيد 

 ال ورل م   الباة  قااد السبس  و بد الراام ال وارم وتما  مرةاال...

  ايي   ميدا  جييوم   امييا  مإسي  ورريا 88وقيد ايا  السااسيي  قاريد السبسي   

بامجخابييان الرراسييم الجومسييام ايي  دورجهييا ال اماييم الجيي  ةييرن لاصييب  بيي ل  أو  

                                                           

 .مرجع سابق الذكرموا  ،لص م، 1
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ررا  ممجخ  بشت  ار ودام را   ا  جاراخ جوم  ،وجعهد السبس  باال اتيوال 

رراسا لت  الجومسااال.
1

 

 .المطلب الثانً :التحول الدٌمقراطً فً مصر

 مرن  م ام الجاو  الدام را   ا  مصر ب ال  مراا  امج الام مخج فم:

أدار ييا المة يي  ا   ييي ل  ييوان المسيي ام ،وبييدأن   يي  المرحلااة األولااى :-أوال

 20وامجدن اجي امجخا  مرس  اي   2011اافرم  11جما  اسم  مبار  ا  

،وجييم ااهييا ر ييوخ المة يي  العسييترم لم اليي  الةما ييم بددخييا  2012ةييواال 

عييداالن دسييجورام ججييا  لةييرا  امجخابييان برلماماييم قبيي  صيياا م دسييجور ةداييد ج

ل بالد،وقييد جرجيي    ييي  ييي ا جمتيياال ةما ييم ا خييواال ميييال الهاممييم   ييي سييي  م 

 الجشراع.

واجسمن المرا م ا ولي بصراا  ال     ي الس  م باال المة   ا   ي ل  يوان 

را م اجمج ا  ا وليي اافيرم المس ام وا خواال المس ماال وال و  المدمام،ل  ا  م

جييي   ايييرن ميييال مالمييي  المميييام صيييدرن خمييي  ل الميييان دسيييجورام ال 2012

،ومع وصييو  مرسيي  أ  ييال  ييال لصييدار دسييجوراال متم يياال ودسييجور السااسيي 

 ،ل  تاال ررا  الةمهورام امج   س  جاال الجمفا ام والجشراعام.2012

وبيدأن بعيد ايو  مرسي   لدارجها ةما م ا خواال المس ماالالمرحلة الثانٌة :-ثانٌا

،وقييام  2012ةييواال  30وامجييدن اجييي  2012ةييواال 30بالم عييد الرراسيي  ايي  

خاللهييا مرسيي  بييد الال دسييجورم امتمييق مييال جاصيياال ةمعاييم جؤساسييام ومة يي  

 شور  جسا ر   اهما الةما م ومعر اال ل ا  باتم ق ار .

الدسييجورم المرا ييم ال ال ييم:ولدارجها سيي  م مإقجييم اجوج ييا ررييا  الماتمييم - ال ييا

الع اا ،وبدأن   ه المرا م بعد ل يالال و اير اليدااا  بيد الفجياب الساسي  خرا يم 

،ومةااها ا  صاا م دسجور ةدايد واق   ايق  2013ةواال  03 راق ةداد ا  

.2012الشع  بيالبام أت ر مال ج   الج  اص    اها دسجور 
2
   

                                                           

1
،ماسجر،قسم -تونس-ٌة الراهنة وأثرها على إرساء مبدأ الدٌمقراطٌةالتحوالت السٌاساوسا،العاا  ، 

 .73-64،ص ص3125الع وم السااسام والعالقان الدولام،ت ام الا وق والع وم السااسام،ةامعم بسترل،
 

 اممر للي:،02/07/2014التحول الدٌمقراطً وصعود اإلسالمٌٌن )نموذج مصر(،سمر،سا  ، 2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?ail=42204.18/05/2017,22:00.                                           

http://www.m.ahewar.org/s.asp?ail=42204.18/05/2017,22:00
http://www.m.ahewar.org/s.asp?ail=42204.18/05/2017,22:00
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اييد موا ييع مرا ييم الجشييت  جاجييا  للييي سييموان  داييدل ل اتييم   ييي مسييار ا وجاد

المةيياب وا خفيياق ،و ييورل مصيير قييد ق عيين شييو ا  امييا ايي   راييق اجمج ييا  

الدام را   ول ادل بما  وجرمام مإسسان الدولم.
1
  

وقييد رتيي ن الجاييوجن السااسييام الةاراييم ايي  مصيير   ييي الشيير ام الدام را اييم 

 ؟،جوا ال مصال  ال و  داو  الس م  ل س  م اص  الس  ان الج  جعم  الج

م ا ال  ال ل ادل بما  الدولم   ي أسا  اجسج ال  والجممايم اجقجصيادام، السااسا

وبهييي ا المعميييي ا يييد أ ااييين الجيايييران السااسيييام بميييا أسيييماجق سييياب ا بالشييير ام 

اجمجخاباييم الممب  ييم مييال الييو ج ان ال ارفاييم والمفج ييرل للييي جم ايي  ا ا يي  لمبييدأ 

 الموا مم.

ام اجمجخابايييم لليييي الشييير ام أميييجم اجمج يييا  السااسييي  اييي  مصييير ميييال الشييير 

 الدام را ام ت رل مال المجارم الفترام والسااسام ممها :

/لمتاماييم جةيياو  ممييم الشيير ام اجمجخاباييم بسييب  لخفاقهييا ايي  جا اييق الج  عييان 1

الدام را ايييم ل شيييعو   بييير ارتيييم ةما ارايييم و مايييم دام را ايييم ميييع اماايييا  

  .المإسسم العسترام بهدا جعدا  المسار الدام را 

/جعدا  المسار الدام را   ا  مصر جةاو  ومصيال  اليبالد الو مايم المجرتي  2

   ي أسا  الموا مم والمساوال ،وال م اشت  م ا ا ل دولم الدامام ال ارفام.

/ا جماد أس و  التفاب الس م  مال قب  ال و  الدام را ايم شيت  اياا ا جماايا  3

،وميا ميجم  يال  لي  ميال بميا  سياا  ال وان المس ام لصال  الشر ام الدام را ام 

امم  بوةق مااوجن ةر البالد للي دوامم العما والفو ي السااسام.
2
  

اا صرار المر   ميال قبي  السي  ان ميال قبي    يي جايدم م الي  الشيع  اي  

ا صييالب ومااربييم الفسيياد والجسيي ام بييالا وق والاراييان ، ييو مييا أخيي  للييي ج يي  

ها الممام.المهاام الدراماجاتام الج  امجهي ب
3
 

 

 
                                                           

 .37،ص3126،    ال :الةمادرام ل مشر والجو اع،الربٌع العربً  بد اليفار،ااص  مامد،  1
2
 التحوالت السٌاسٌة فً البلدان العربٌة والتدخالت الدولٌة ،الحوار المتمدن،ل ف  ،ااجم ، 

    :للي اممر،29/18/3124

http://www.m.ahewar.org,30/03/2017.14:25.                                                                          
3
 .219،ص3123،بارون :ممجد  المعارا،ثورات وخٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتمل، بد ا لق،ب  ا  

http://www.m.ahewar.org,30/03/2017.14:25
http://www.m.ahewar.org,30/03/2017.14:25
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 المطلب الثالث :التحول السٌاسً فً لٌبٌا .

بعد ال ورل الج  صارن ا  لابايا الجي  امجهين بيالجخ ص ميال المميام المسيجبد الي م 

سييمم،مرن لاباييا بمراايي  مييال اةيي  بمييا  دولييم مبماييم   ييي الدام را اييم  42دام 

 ،سمبر  ا ا  الم ا  الجالام:

 :تشكٌل المجلس االنتقالً اللٌبً-أوال

أس  المة   الو م  اجمج ال  بعد  شرل أاام مال بداايم اجمجفا يم الشيعبام  يد 

اي  بمييا م،  2011ابراار  27ممام معمر ال  اا ،أس    ا المة   رسماا ا 

  يوا  31وقد ا جران دو   دادل به ا المة   رمم ي  لاباارالواايد اجيؤلا ميال 

ومعممهم أ با  ،مااموال وأساج ل...
1

 

ميال ا  يالال الدسيجورم اعجبير المة ي  اليو م   17  اق المادل وواق ما مصن 

اجمج ال  المإقن  و أ  ي سي  م اي  الدوليم ال ابام،واباشير أ ميا  السياادل الع ايا 

بما ا   ل  الجشراع وو ع السااسم العامم ل دولم ،و و المم ي  الشير   الواايد 

اير ،وجمجيد مراي  ل شع  ال اب  ،اسجمد شر اجق ميال  يورل السيابع  شير ميال ابرا

،اييدار 2012اوماييو  19للييي  2011أتجييوبر  23المة يي  الييو م  اجمج ييال  مييال 

المة يي  الييو م  اجمج ييال  الييبالد مييال خييال  دسييجور مإقيين ا  ييق   اييق ا  ييالال 

 الدسجورم.

واسجمر المة   الو م  اجمج ال  ا  لدارل البالد اجي امجخيا  الميإجمر اليو م  

جتييوال  يي ا المة يي  مييال مم  يياال  ييال المةييال  .وا2012اوماييو  19العييام ايي  

الما اييم وارا ييي ايي  جاداييد مم  يي  تيي  مة يي  ما يي  الت ااييم السييتامام والمعاييار 

الةيراا  ل مدامم أو المم  م.
2
 

:مهام المجلس
3
 

  ماال سالمم الجرا  الو م  والموا ماال.-

 جمساق الةهود الو مام لجارار ب ام ربوا الو ال.-

                                                           

 
 المة   الو م  اجمج ال  ا  لاباا،اممر للي : 1

http://www.google.dz/amp/s/amp.france24,17/05/2017.11:14                     . 

 
2
 لمة   اجمج ال  ا  لاباا،اممر للي :ا

http://www.eanlibya.com/archives/5551,18/05/2017.10:50.                                  

 ،اممر للي :15/14/3122الة ارل ،ج ارار واواران، 3 

et,18/05/2017.22:10http://www.google.dz//anp/www.aljazeera.n               . 

http://www.google.dz/amp/s/amp.france24,17/05/2017.11:14
http://www.google.dz/amp/s/amp.france24,17/05/2017.11:14
http://www.eanlibya.com/archives/5551,18/05/2017.10:50
http://www.eanlibya.com/archives/5551,18/05/2017.10:50
http://www.google.dz/anp/www.aljazeera.net,18/05/2017.22:10
http://www.google.dz/anp/www.aljazeera.net,18/05/2017.22:10
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 ما ام ل عم    ي  ودل الااال المدمام.جمساق ةهود المةال  ال-

 ا شراا   ي امجخا  ةمعام جؤساسام لو ع دسجور ةداد ل بالد.-

 المؤتمر الوطنً العام:-ثانٌا

اي  لابايا ميال قبي  المفو يام الو مايم الع ايا لالمجخابيان ووا يا  مممين اجمجخابيان

لي السي  م مال ا  يالال الدسيجورم ل ميإجمر اليو م  العيام الي م سياجو 30ل مادل 

  ييوا  60ميال قبي  المة ي  الييو م  اجمج يال  ،وجعاياال اتومييم مإقجيم واخجايار 

 اولاو. 07مال المةال  لصاا م دسجور ةداد ،لج أمها أةران ا  

وجعيدا   يدل م يا   2012ميار   13وقد صيدر الجعيدا  الدسيجورم ا و  اي  -

ل مال لمإجمر مال ا  الال الدسجورم ،وال م اج    أ  ا  مخجار 30مال المادل 

 60شخصيا لصياا م دسيجور ةدايد و لي  اي   60الو م  العام و ارم مإلفم مال 

 اوما.

 2012اومايو  10اصدر المإجمر الو م  العام الجعدا  ال ام    ي الدسجور ا  -

ممي ال  20لجرس  الع وام الم جرام مال المة   الدسجورم و   جاداد وجعاياال 

 60  راب  ،برقيم،ا اال  لاصيب  المةميوا مال ت  المااامان ال ال  ا  لابايا 

   وا.

اولاو اصدر الجعدا  ال ال  ال م ت ا لمشا  ةمعام دسجورام ممجخبم ،  05وا  -

مال خال  اجقجراا العام الار والمباشر بدج مال جعاامق ميال قبي  أ  يا  الميإجمر 

الو م  العام.
1
 

 2012مال مال أ سي   وبه ا جم جس ام الس  م للي المإجمر الو م  العام ا  ال ا

بعد امجخابق  و  مرل ا  جاراخ اليبالد ،وايدار الميإجمر اليبالد لميدل  يام ومصيا 

امجخ  خاللها رراسا وماربا  م رراسا ل اتومم.
2
   

 

 

                                                           

اولاو  18،المإجمر الو م  العام راجمجخابان ا  لاباار،ا  م ا: بجاراخ  التقرٌر النهائًمرت  تارجر،  1

 .29-27،ص ص 3123
 ،3122تأثٌر القبلٌة على العملٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا:دراسة حالة لقبل وبعد ثورة فبراٌر  2 

 : اممر للي ،36/23/3124

http://www.afrigatenews.net/content,18/05/2017.22:30.                                                

http://www.afrigatenews.net/content,18/05/2017.22:30
http://www.afrigatenews.net/content,18/05/2017.22:30
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 خالصة :

مال خال لما سبق الج رق للاق مسجمجم أال الارتيان الةما ارايم الجي  ام   ين اي  

،والجيي  تاميين ج اليي  بجياايير 2010 داييد مييال ب ييداال العييالم العربيي  مييع مهااييم 

اجقجصييادام واجةجما اييم الم راييم الجيي  تيياموا ااهييا قييادن  ا و يياا السااسييام ،

 لمهور مةمو م مال الجاوجن السااسام.

و ما   دل أسبا  أدن لادو   وران ا  الدو  العربام ج رابيا جشيابق ميال دوليم 

ق السااسييي   خر ،امةمييي  الم الييي  اليييجخ ص ميييال اجسيييجبداد والفسييياد بوةهاييي

وا دارم،وأا ا مااولم لجاسياال و يعهم اجةجميا   المي رم الي م  ياموا مميق 

تالف ر والب الم ر م ال روان الج  ججمجع بها دولجهم لج أمهم ج ام توال الايق اي  

 الجعبار و    ا وقهم.

،وجسييار ن الجيي  ام   يين الشييرارل ا ولييي ااهاوبييدأن اجاجةاةييان ايي  جييوم  

مجشييرن اي  مصير ولاباييا جامي  شيعاران مواييدل و ي  سيي و  ا ايدا  لليي أال ا

 الممام.

وقيييد اصييي ن مةمو يييم ميييال الجايييوجن السااسيييام افييي  جيييوم  مهيييرن العداليييم  

 اجمج الام،ومصير جاييو  دام را يي ، أميا لاباييا امج ييا  دام را ي  ،لتييال ر ييم  اجييق

الجاوجن للي أمها ج الن جااو  بما  أمممم مبمام   ي أس  دام را ايم وخالايم 

 مال ت  أوةق اجسجبداد واجسجيال  ال م  اموا ممق.
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 تمهيد:

شهدت الجزائر موجة  مةا اتجاجاجةات الاةف  مجةت مجم ة  مةا ال هةائر  و ة ا 

نظرا لمثورات الاف صارت فةف دو  الجةوار  اصة  اةونص  مصةر ول،و،ةا  وو ةد 

 فر،ةة أ 15رئ،ص عوةةد ال ز،ةةز وواجم،يةة  فةةف  ااةةا اتجاجاجةةات جةةا    ةةا  الةة

 الةة أ أاةةج ومجموعةة  مةةا الصةةسجات اله،اهةة،  الاةةف صةةارت جةةد،   2011

الكث،ر  وهنا رق والاجص،  فف   ا الجص  إلج ك    ه النيا  فةف ثةس  مواجة  

 أمةةا الثةةانف ف،ةةا اوةةرز 2011الموجةة  الو  ،ةةاكمن عةةا أهةةوا  اتجاجاجةةات فةةف 

جات وكة ا الا ةد،  والثال  مو،نا اورز الصس الوقائع الاف جدثت فف امك الجارة  

 الدهاورأ.
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 .2011الــــمـــبـــــحـــث األول :احــــــتـــجـــاجـــات الــــجـــزائـــر 

هةةنا رق فةةف  ةة ا الموجةة  لم رفةة  أهةةوا  اتجاجاجةةات الاةةف وق ةةت فةةف ،نةةا،ر 

وةةالجزائر والاةةف كانةةت وةةدا،اها وثةةورة الز،ةةت والهةةكر كمةةا اداولةةا الكث،ةةر  2011

 و نةةةاك أهةةةوا  مواشةةةرة وأ ةةةر، م،ةةةر مواشةةةرة ثن الم مةةة  الثةةةانف اناولنةةةا فةةةف 

اهدئة  الواةا  الجدا  والاجص،  من  اتن سق  الولج لسجاجاجةات إلةج جة،ا 

 2011و د   ا  الرئ،ص عود ال ز،ز وواجم،ي  فف أفر،  

 .2011المطلب األول : أسباب احتجاجات يناير 

اعاوةةةةةرت جممةةةةة  اجاجاجةةةةةات شةةةةة و،  وقةةةةةادت  ةةةةة ه اتجاجاجةةةةةات أجةةةةةزا  

م ارا  والاةةةاف  إلةةةج الشةةةواا الجزائةةةر،،ا الةةة ،ا  ةةةالووا وةةة جرا  إصةةةسجات 

ر جاو  إوراز أ ن الهوا  المواشرة وجاج م،ةه،اه،  واقاصاد،  واجاماع،  وهن

  :المواشرة لجدو  امك اتجاجاجات

 األسباب غير المباشرة :أ/

:كالو الة  ومةس  الم ،شة  والهةكا واراجةا  أهة ار  األسباب المعيشية السيئة/1

المواد الغ ائ،   ج،  ،ومغ م د  الو الة  فةف الجزائةر الاةف ومةغ ا ةداد الهةكاا فةف 

جهةة  الرقةةان الرهةةم،   م،ةةر أا  %10مم،ةةوا نهةةم   نجةةو  35 لةةك الوقةةت 

وكانةت الجزائةر قةد أعمنةت أا م،زانهةا  %25منظمات مهايم  ايدر النهو  ونجةو 

مم،ةةار دوتر  83 14شةةهرا ال ،ةةرة فائاةةا ومةةغ  11الاجةةارأ جيةةق  ةةس  ال ةة  

 مم،ارات فف   ه المدة نجهها ما ال ان المااف. 68 4مياو  

 200ألةةةةن د،نةةةةار   15و،ومةةةةغ الرااةةةة  الدنةةةةج لمجةةةةد الماةةةةموا وةةةةالجزائر 

 155فف ج،ا ،نان الومد عمج اجا،ا ف صةرن ،يةدر    .لمموظج،ادوتر(والنهو  

 مم،ار دوتر جه  اصر،جات مهؤول،ا جكوم،،ا وايو  منظمات م،ةر جكوم،ة 

  .إا أكثر ما ثمثف الجزائر،،ا ، ،شوا اجت مهاو،    الجير

اةةاهن الم اراةة  جكومةة  الةةرئ،ص عوةةد ال ز،ةةز لبةةة بالحةة حات سياسةةية:المطا/ 1

المجا  اله،اهف ما  س  ما ،همج والاجةالن الرئاهةف الة أ ،اةن  وواجم،ي  وغمق

.1999ثسث  أجزا  مشكم  لمجكوم  ومه، رة عمج الورلماا من  
 1

 

                                                           

 
 انظر إلج: 3122اتجاجاجات الجزائر،   1

http://ar.m.wikipediz.org/wiki/d8a7,19/05/2017.10:00.                                                                                   

http://ar.m.wikipediz.org/wiki/d8a7,19/05/2017.10:00
http://ar.m.wikipediz.org/wiki/d8a7,19/05/2017.10:00
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اةةاهن الم اراةة  جكومةة  الةةرئ،ص عوةةد ال ز،ةةز المطالبةةة بالحةة حات سياسةةية:/2

وواجم،ي  وغمق المجا  اله،اهف ما  س  ما ،همج والاجةالن الرئاهةف الة أ ،اةن 

.1999ثسث  أجزا  مشكم  لمجكوم  ومه، رة عمج الورلماا من  
 
 

د مةةت الجزائةةر منةة  عةةان :1992حةةراا الجماتةةات ابرةابيةةة والجةةي  تةةا  /3

ألةةةةن  200فةةةةف جةةةةر  مةةةةع الجماعةةةةات الر او،ةةةة  قاةةةة  ف،هةةةةا نجةةةةو  1992

  شةةوجها ،هةةكا كث،ةةرا مةةا الجزائر،،ا  صوصةةا أنهةةا أعمنةةت و ةةد شةة و ومازا

 وتئها لمياعدة و ف الياعدة فف المغر  ال روف . 2001أجدا  هوامور 

مواشةةرة و ةةد إلغةةا   1992اةةن فةةرل جالةة  ال ةةوار  عةةان قةةانوا الطةةوار :/4

اتنا اوات الاشر، ،  الاةف فةازت ف،هةا الجوهة  الهةسم،  ل نيةا  المجظةور جال،ةا 

و دد كو،ر ما الصوات ود و  الةوسد فةف دوامة  عنةن مهةم  قاة  ف،هةا جهة   

 ألن جزائرأ. 200أ ر الايد،رات 

قةةان عةةةدة مةةوا ن،ا جزائةةةر،،ا ظةةاةرة البةةوتزيزا رظةةةاةرة لحةةرا  الةةة ات :/5

و شةةة ا  النةةةار فةةةف أنجهةةةهن وشةةةك  منجصةةة  اجاجاجةةةا عمةةةج الواةةةا  الم ،شةةة،  

واتقاصاد،  واله،اه،  اله،ئ ...و لك ايم،دا لمموا ا الاونهف مجمةد الوةوعز،زأ 

ال أ أش   اتناجاا  الاونه،  و جراق نجها.
1
 

 ب/األسباب غير المباشرة:

اجاجاجةةا عمةةج  2010د،هةةمور  18انةةدت  الثةةورة الشةة و،  فةةف اةةونص واةةار،  /1

الواةةةةا  اتجاماع،ةةةة  واتقاصةةةةاد،  واله،اهةةةة،  الهةةةة،ئ  وااةةةةامنا مةةةةع مجمةةةةد 

الووعز،زأ ال أ أارن النار فف نجها واها اعت   ه الثورة فف اقة  مةا شةهر 

هةن   23لمةدة ال اج  والرئ،ص الاونهف ز،ا ال اود،ا وا عمف الة أ جكةن الةوسد 

 ويوا  جد،د، .

،نةةةا،ر ف،مصةةةر والاةةةف اةةة ثرت وةةةالثورة الشةةة و،  الاونهةةة،   25/انةةةدت  ثةةةورة 2

إهةيا  أقةو، النظمة  ال رو،ة  و ةو  11/02/2011واها اعت   ه الثةورة فةف 

 ،ون ما اندتعها. 18نظان جهنف موارك  س  

روةف امكةا فةف   ا النجاح ال أ جيياةا  ةاا،ا الثةورا،ا أظهةر أا قةوة الشة   ال 

اظا ره و روجا إلج الشار  وأا الج،ش  و قوة مهةاندة لمشة   ال روةف ولة،ص 

                                                           
 .نفس المرجع 1
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أداة لد، النظان ليمع الش    كما أاا ت امك الثورة الم  لةد، الشة   ال روةف 

 ويدراا عمج اغ،،ر النظم  الجاثم  عم،ا واجي،ق ا م ااا.

الجزائر، . ك   ااا الهوا  أدت إلج إش ا  اتجاجاجات فف الشوار 
1
 

 .2011المطلب الثاني :أحداث احتجاجات يناير 

فةةةةف الوقةةةةت الةةةة أ كةةةةاا الشةةةةوا  فةةةةف ال ةةةةالن ،جاجمةةةةوا وةةةةد و  ال ةةةةان الجد،ةةةةد 

 ماعدا فف اةونص الاةف كانةت ا ة،ش الثةورة اةد نظةان ز،ةا ال اوةد،ا كاا 2010

شةةوا  جزائر،ةةوا فةةف الكث،ةةر مةةا المةةدا ،اجمهةةروا فةةف الشةةوار  و،هةةاهدفوا 

جكوم،ةة  و اصةة   ا و،ةةرا عةةا رفاةةهن وعةةائساهن تراجةةا  هةة ر المةةواد مصةةال  

اتهاهسك،  ف،ما عرن وثورة الهكر والز،ت.
2
 

،نا،ر اجاجاجةا عمةج  5 الرو ةا وان مق اتجاجاجات ما وا  الوادأ مهةا  ،ةون 

المواد اتهاهسك،  واراكن المشاك  اتجاماع،   واقاجمةوا ميةر  أه ارالز،ادة فف 

 المةااةد مت عناصةر  أامرافة   و ةد  إورا ،نشر   ال امه  وشار  مجافظ  ال

 ع،ارات نار، . و  سقالماواجد  ناك لاجرقاهن 

فةةف الجهةة  الغرو،ةة  لم اصةةم  اقوةة  عشةةرات الشةةوا  الغااةة  وجةةف الكثوةةاا  أمةةا

والشةةراق  وقاموا وي ةةع ال ر،ةةق المةةؤدأ لميةةر الي،ةةادة ال امةة  لمةةدرك الو نف قةةان 

ال جست الم ا ،  وواع الججارة وه  ال ر،ق. الماظا روا وجرق
3

 

وقد  رج الماظا روا فف اجاجاجات عارم  عمت الوت،ات الجزائر،  واجولةت 

جركةة  فواةةو،  مومائ،ةة  اهةةاهدفت وةةالاج ،ن والاكهةة،ر كةة  مةةا لةةا عسقةة   إلةةج

 والش ا ال مومف الو نف ما ومد،ات ومراكز ور،د  وان جرق و ل المدارص .

جةةةراك  أ م الةةةة   إلةةةجا ةةةور الجةةةراك مةةةا م الةةة  اجاماع،ةةة  واقاصةةةاد،  

اله،اهةةة،  والم اراةةة  والشةةةوا  الجزائةةةرأ  ةةة ه  الجةةةزا ه،اه،  وصةةة دت 

 5000و ةروج  2011فورا،ر  12 ناتجاجاجات  وومغت  روة اتجاجاجات ،و

ه،اه،  واقاصاد،   ووعةد عمةج  و صسجاتالشوار  لمم الو   إلج ال  جام ف 

                                                           

 نفس المرجع. 1 
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دهةةاور،  وه،اهةة،   ودعةةن الجكومةة  لممةةواد  و صةةسجاتالةةرئ،ص وواجم،يةة   إثر ةةا

الغ ائ، .
1
 

ممثمةة،ا عةةا  أهةةاا  400فورا،ةةر اعاصةةن وةةالير  مةةا قصةةر الرئاهةة  ال،ةةون 16

 أممهةنل ،وة   اجاجةاجهنزمسئهن فف جم،ةع وت،ةات الةو ا  وارجةع  ةؤت  هةو  

فةةف مناصةةوهن  و دمةةاجهنمةةا مةةا هةةموه انصةة  وز،ةةر الارو،ةة  مةةا وعةةده اليااةةف 

 الشامرة الاف عمموا لها لهنوات مات.

ما اقةد مةع م امةن مةد،ر،ات الارو،ة   أهةاا  ألةن 20 ةدد نجةو  أ ةر،وما جه  

 قصر الرئاه  والجزائر ال اصم . أمان أجهاد نعور وت،ات الجزائر وجرق 

 وال،يظة فورا،ر ارقوت الهم ات الجزائر،  مظا رة الهوت وكث،ر مةا الجة ر  18

 وفةةا مةةا انجةةست الواع وهةةو  امهةةك الانهةة،ي،  الجزائر،ةة  مةةا اجةة  الاغ،،ةةر 

 مياوة  امهةك جكةومف والد،ميرا ،  واهةامرار المهة،رات الهةمم،  فةف ال اصةم  

 و دن الار ،و له ه المه،رات .

 الجزائر،،ا لكا لن ،امكنوا ما اله، رة عمج الم،داا. آتنفورا،ر  رج  19

 19مةةا  لكثةةرقةةانوا ال ةةوار  الةة أ اهةةامر  إلغةةا  عةةا العةةسافورا،ةةر اةةن  22

 عاما.

فورا،ةةر ان ميةةت مهةة،رة م الوةة  وةةالاغ،،ر فةةف الجزائةةر ال اصةةم  وجاصةةرت  27

الشةةر   الجزائر،ةة  عشةةرات الماظةةا ر،ا الةة ،ا لوةةوا دعةةوة الانهةة،ي،  الو ن،ةة  

 لماغ،،ر والد،ميرا ،  لمم الو  واغ،،ر ه،اهف.

الرئ،ص عود ال ز،ز وواجم،ي   أنصارشاوا ما وفف الوقت نجها  رج نجو عشر،ا 

 جامم،ا صوره ورف وا ش ار "الجزائر،وا ،رفاوا انه،ي،  ال ماع،ا".

المجاج،ا فةف وت،ة  عناوة  شةرق الجزائةر ماجهة،ا نجةو  آتنمارص اجاشد  01

واها ما  اليوة. إ،اهمير الومد،  ج،  اقاجموا مكا  رئ،هها مهدد،ا 
2
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الجزائر نظةن المئةات مةا الهةكاا مهة،رات هةمم،  م الوة  وووت،  الوادأ جنو  

مشةاكمهن الانمو،ة  مةا هةكا وو الةة   اجةاقنوةالاغ،،ر وورج،ة  رئة،ص الومد،ة  وهةو  

 وفير وم،ر ا.

الجةرص الومةدأ  أعةوااوفف هاج  الشهدا  وةالجزائر ال اصةم  اجةال المئةات مةا 

 وإ مةةا وةةز،هن الرهةةمف وونةةادقهن منةةدد،ا واةةد ور واةة هن اتجامةةاعف الصةة   

 -وفق قولهن–الهم   الرهم،  لهن 

الجزائةرأ وهةاج  الشةهدا  لما و،ةر عةا اجاجةاجهن  المةا أفةرادمارص راو   07

الجةةرص  أفةةراداليةةرارات الاةةف اا ةة اها الجكومةة  الاف ايةةرر وموجوهةةا دمةةل  إزا 

عنصةر مةا  آتنو ةو اليةرار الة أ دفةع ومةا ،ز،ةد عمةج قوات الج،ش  الومدأ مع

 كو،رة فف ال اصم . الما لم روج عا صماهن والاظا ر و عداد أفراد

ميةةر  أمةةانمةةارص اجمهةةر ال شةةرات مةةا رجةةا  الجما،ةة  المدن،ةة  المجصةةول،ا  22

 لم م . و عاداهناتاجاد ال ان لم ما  م الو،ا 

الورلمةاا  ، ةالووا ويةانوا  أمةان الر ةا واعاصن عشةرات الميةاوم،ا واةجا،ا 

 وزارة المجا د،ا. أو،ج مهن ااو ،ا لوزارة الدفا  الو نف 

مةةا ال موةة  الجةةام ،،ا وةةالجزائر مهةة،رة نجةةو ميةةر الرئاهةة   آتنأور،ةة  نظةةن  12

ااهن مرهةةون رئاهةةف ،يةةو  الماظةةا روا انةةا قمةة  مةةا ق،مةة  شةةهاد و لغةةا لمم الوةة  

 الجام ، .

الاظةا ر لةرفل  إلةجوكانت الانه،ي،  الو ن،  لم مو  الجزائر،،ا قد دعت ال موة  

النظان الماوع و صوو الشهادات والمشاك  اتجاماع،ة  الاةف ، ،شةها ال موة  فةف 

الجام ، . الج،ا 
1
 

ج،  قان الرئ،ص عوةد ال ز،ةز  2011أور،   15واهامرت اتجاجاجات إلج ،ون 

و  ا  موجا لمش    قةا  انةا هة، م  مةا الورلمةاا الي،ةان و صةسجات وواجم،ي  

 ه،اه، .
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الــمبحــةةـث الــثـةةـاني :ابحةة حات الســيـاســيةةـة بـعةةـد احــتـجـاجةةـات 

 في الجــزائــر. 2011

فف   ا الموج  هنا رق لمجموع  الصسجات اله،اه،  الاف أعما عنهةا رئة،ص 

 وقمةت  2011د اتجاجاجةات و لةك فةف اور،ة  الجمهور،  فف   اوا الشه،ر و 

وايهةةة،ن  ةةة ا الموجةةة  إلةةةج ثةةةس  م الةةة  الو  ،اجةةةد  عةةةا ماةةةموا اليةةةانوا 

ال اوأ الما مق واتنا اوات واليانوا الجزوف وك ا ماموا قانوا امث،  المرأة 

فةةف المجةةالص المنا وةة   أمةةا الم مةة  الثةةانف ف صصةةاا لماةةموا قةةانوا العةةسن 

مو،نة  اوةرز  2016لم مة  الثالة  فااةما الا ةد،  الدهةاورأ والجم ،ات  أمةا ا

 النيا  الاف عدلت.

المطلب األول : مضموا القانوا االنتخابي والحزبةي وقةانوا تمثيةل المةرأة فةي 

 المجالس المنتخبة .

قةةد اةةن العةةسا عةةا مجموعةة  مةةا الصةةسجات اله،اهةة،  وهةةناجد  عةةا اوةةرز 

ا اوةات وكة ا النظةان الجزوف وامث،ة  المةرأة المواد الاف ان اغ،،ر ةا فةف نظةان اتن

فةةف المجةةالص المنا وةة  وكةة   ةة ه الصةةسجات اةةدور فةةف نجةةص المواةةو  و ةةو 

 اتنا اوات.

 العضوا المتعل  باالنتخابات:القانوا -أوال

، اوةةر قةةانوا اتنا اوةةات أ ةةن نةةو قةةانونف ،ةةؤ ر ال مم،ةة  اتنا او،ةة  الاةةف ا اوةةر 

د،ميرا ف فواتنا اوةةات ،ةةامكا الموا نةةوا مةةا ا ا،ةةار ممثمةة،هن جةةو ر أأ نظةةان 

عمج م امن المهاو،ات لمماره  اله،ادة ن،او  عنهن لة لك ،جة  أا ارمةف قواعةد 

اليانوا اتنا ةاوف إلةج اجي،ةق انا اوةات ا دد،ة  نز،هة  وشةجاف  ف ي  اجروة  عةدة 

هة ،نات ان سقا مةا أنما  انا او،  من  الشرو  فف الاجرو  الا دد،  فةف ودا،ة  الا

نظان الممو،ة  إلةج نظةان الامث،ة  النهةوف مةرورا والنظةان الم ةام  ما الاةرورأ 

ال،ون اي،،ن   ه الاجروة  واونةف الةنم  اتنا ةاوف الة أ ،اماشةج مةع واقةع المجامةع 

الجزائرأ وظرون الوسد اله،اه،  واتقاصاد، .
1
 

 ق والنظان اتنا اوف  الما م 01-12اليانوا ال اوأ رقن 2012،نا،ر  12وفف 

ج،  ،جة   ة ا اليةانوا مجة  اليةانوا اتنا ةاوف اليةد،ن الم ةد  والمكمة  وموجة  

                                                           
1
ال دد ، مجلة الفكر البرلماني( الجزائرأ الصسجات اله،اه،  الجزائر، اليانوا الدهاورأ عمار عواص   

 .3124د،همور  32 الصادرة واار،  38
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.إا اعامةةاد قةةانوا عاةةوأ 1997مةةارص  06المةةؤرف فةةف  07-97المةةر رقةةن 

جد،د ف،ما ، و النظان اتنا اوف  دفا اماا نزا   اتنا اوات.
1
 

امة  الاةف ا ةو النظةان اتنا ةاوف وقد ااما اليانوا الجد،د ال د،د ما النيةا  اله

 فف الجزائر وما أ مها:

اهةةاجدا  المجنةة  الو ن،ةة  لمراقوةة  اتنا اوةةات و ةةف لجنةة  مهةةايم  ااشةةك  مةةا -

ممثمف الجةزا  اله،اهة،  المشةارك  فةف اتنا اوةات عسوة عمةج  لةك  اةن إنشةا  

هن المجن  الو ن،  ل شران عمج اتنا اوات و ف ااشك  جصةر،ا مةا قاةاة ، ،ةن

رئةة،ص الجمهور،ةة  و،ةةان واةة ها ومناهةةو  كةة  اقارا  إاةةاف  إلةةج أجكةةان أ ةةر، 

 379اا مق وه،ر الجمم  اتنا او،  ورفع عدد نوا  الغرف  الهجمج لمورلمةاا مةا 

مي ةةد وامك،ا الشةوا  مةةا الةةد و  فةف المنافهةة  اتنا او،ةة  عمةةج  462مي ةد إلةةج 

مهاو، المجالص كاف .
2
 

سنا اوات ما  س  المراقو  الاف ،اوت ةا مسجظةوا   اماا الشجاف،  والهسم  ل-

دول،وا لم مم،ات اتنا او،  و لك والاشاور مع كاف  الجزا  اله،اه،  الم امدة.
3
 

 (.44اها ما  صناد،ق شجاف  فف ال مم،  اتنا او،   المادة -

هةن   23،شار  فف المارش  لممجمص الش وف الومدأ أو الوتئف أا ،كةوا والغةا -

 الجيرة الثان، . 78مج الق  ،ون اتقارا  و لك جه  المادة ع

ايمةةة،و عةةةدد الاوق، ةةةات الجرد،ةةة  السزمةةة  ليوةةةو  الارشةةة  والنهةةةو  لسنا اوةةةات -

 الجيرة الثان، . 139اوق، ا جه  المادة  60000إلج  75000الرئاه،  ما 

  جظةةر اهةةا دان أمةةاكا ال ،ةةادة  المؤههةةات والدارات ال موم،ةة   كةة  مؤههةة-

 .197لمارو،  والا م،ن والاكو،ا لمرال الدعا،  اتنا او،  جه  المادة 

  46اهةةاودا  الاوق،ةةع عمةةج تئجةة  النةةا و،ا ووصةةمات كافةة  النةةا و،ا فةةف المةةادة -

فوالميارن  مع اليانوا اليد،ن ال أ نةو وشةك  وااة  عمةج أا صةوت كة  نا ة  

                                                           
 الدانمارك: ،"لح ح سياسي" أ  تقييد لضافي للمجتمع وللمجال السياسي؟ ،وآ روا ماراا هموم،ثف   1
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و عمج الازان النةا و،ا واوق،ةع ما اليانوا الجد،د لن ان 46،ثواا واوق، ا  فالمادة 

 تئج  النا و،ا.

كما أصةو  و مكةاا النةا و،ا  المارشةج،ا المهةايم،ا وممثمف الجةزا  اله،اهة،  -

وجاةة  اليةةانوا الجد،ةةد أا ، م ةةوا عمةةج السئجةة  اتنا او،ةة  ال اصةة  وهةةن جهةة  

.18المادة 
1
 

،مكةا اليةو  ورمن الظرون الاف صدر ف،ها اليانوا ال اوأ لسنا اوات  ت انا 

انةةا ،هةةا ن و ر،يةة  أو وةة  ر، فةةف اةةوف،ر منةةاف اهةةوده النزا ةة  والشةةجاف،  نظةةرا 

 لس،جاو،ات الاف ان  كر ا 

 اص  الشران الياائف لم مم،  اتنا او،  ووجود لجاا و ن،ة  ل شةران عمةج 

 مراقو  اتنا اوات.

 القانوا الحزبي الجديد:-ثانيا

عمج اونف الا دد،  الجزو،   والاف اعاوةرت و د مرور أكثر ما عيد،ا ما الزما 

ما أ ن المكاه  الاف اولدت عا الصسجات اله،اه،  والدهاور،  الاف عرفاها 

 فيد عرفت الوسد منة  اونةف الا دد،ة  الجزو،ة  وةروز عةدد  ائة  1989الوسد من  

ما الجزا  اله،اه، .
2
 

الما مةةةق  04-12واةةةما الصةةةسجات الجد،ةةةدة صةةةدر اليةةةانوا ال اةةةوأ رقةةةن 

والنظةةان الجزوةةف  و،مكةةا أا نشةة،ر إلةةج أا الجةةز  اله،اهةةف الةة أ ، ةةرن و نةةا" 

انظةة،ن ه،اهةةف ،هةةدن إلةةج الوصةةو  لمهةةم   مةةا  ةةس  اتنا اوةةات   أمةةا النظةةان 

الجزوةةف فانةةا ، كةةص الاجةةاعست وةة،ا الجةةزا  اليائمةة  و لةةك فةةف هةة،اق النظةةان 

اله،اهف ال ان".
3
 

فيد ااما ما ،مف : 2012ف ،نا،ر أما اليانوا الجد،د ال أ صدر ف
4
 

                                                           

 الجر،دة المتعل  باألحزاب السياسية 40-21قانوا رق  الجمهور،  الجزائر،  الد،ميرا ،  الش و،  1 

 .3123جانجف  26الصادر فف   12الرهم،  رقن 
 ، مرجع ساب  ال كر.عمار عواص  2
 نوفمور مجلة دفاتر السياسة والقانوا  "النظن اتنا او،  وعسقاها والنظم  الجزو، "شمه   ووشناق   3

 .574 و 3121

 الجر،دة  باألحزاب السياسية المتعل  40-21قانوا رق  الجزائر،  الد،ميرا ،  الش و،    الجمهور، 4 

 .3123جانجف  26 الصادر فف 12الرهم،  رقن
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وجو  اهم،ن وزارة الدا م،  وص  إ،دا  الاصر،  وا هة،ص جةز  ه،اهةف و ةد -

( و، اةةةع ا هةةة،ص الجةةةز  18الاجيةةةق الجاةةةورأ مةةةا وثةةةائق الممةةةن  المةةةادة

 اله،اهف إلج :

اصةةر،  وا هةة،ص الجةةز  اله،اهةةف فةةف شةةك  ممةةن ،ودعةةا أعاةةائا المؤههةةوا -

 م، .لد، الوز،ر المكمن والدا 

اهةةةم،ن قةةةرار إدارأ ،ةةةر و و يةةةد المةةةؤامر الا ه،هةةةف ؟  فةةةف جالةةة  م اويةةة  -

 الاصر، .

اهم،ن اعاماد الجز  اله،اهف و د الا كد ما اها،جا  شرو  الم اوي  لجكان   ا -

 (.16اليانوا ال اوأ  المادة 

اياةف  21كما ،جارل اليانوا شرو  صارم  عمج ا ه،ص الجةزا   فالمةادة -

ك العاا  المؤهه،ا لمجز  ميرا لا قو  الجصةو  عمةج اعامةاده ووجو  اماس

 ال أ ،هم  لا اكاها  الش ص،  اليانون، .

عمج انا ،ج  أا اكوا اما العاةا  المؤههة،ا نهةو  ممثمة   17انو المادة-

ما النها   كة لك نةو اليةانوا عمةج اتلاةزان و ةدن ا هة،ص أأ جةز  ه،اهةف أو 

 مماره  أأ نشا ات 

،ن والمكونةةات الهاهةة،  لمهو،ةة  الو ن،ةة   أو ليةة،ن ثةةورة أو  نةةوفمور م الجةة  لميةة

 وال مةةةةةةةق الهةةةةةةةسمف أو لموجةةةةةةةدة والهةةةةةةة،ادة الو ن،ةةةةةةة  ولمجر،ةةةةةةةات 1954

 (.08الهاه،  المادة

مةةا اليةةانوا عمةةج الشةة و المهةةؤو  مةةا اهةةاغس   05فةةف جةة،ا امنةةع المةةادة -

ا فةف المشةارك  الد،ا أو شارك فف أعما  إر او،  و،ةرفل اتعاةران ومهةؤول،ا

فةةةف اصةةةور واناهةةةاج وانج،ةةة  ه،اهةةة  اةةةدعو إلةةةج ال نةةةن والا ر،ةةة  اةةةد المةةة  

 ومؤههات الدول  ما ا ه،ص جز  أو المشارك  فف ا ه،ها.

إااف  إلج  لك منع الجةزا  اله،اهة،  المجةو  إلةج ال نةن والكةراه فةف المةادة -

09.
1
 

 

                                                           
  انظر 3123ماأ 32اتنا اوات الاشر، ،  فف الجزائر  المركز ال روف لألوجا  والدراهات  الدوج     1

  http//www.dohainstitute.orgreleasea546c9.22/05/2017,12:42.                  إلج :
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ا  وقوةة  الجصةة  فةةف لةةوز،ر الدا م،ةة  فةةف جالةة  اتهةةا ج 17كمةةا أجةةازت المةةادة -

الدعوة الياائ،  المرفوع  اا ا  جم،ةع الاةداو،ر الاججظ،ة  الاةرور،   لاجنة  أو 

مواجه  أو إ،يان وا ،ات اتها جا  و ةرق اليةوان،ا الم مةو  وها.كمةا أااجةت 

كةة لك لمجةةز  اله،اهةةف ايةةد،ن   ةةا أمةةان مجمةةص الدولةة  الجاصةة  فةةف الياةةا،ا 

اججظةف الميةرر  وت ،وقةن إ،ةدا   ة ا ال  ةا اتها جال،  ل م  إلغا  الجرا  ال

انج،  اليرار عسوة عمج  لك ،مكا لموز،ر المكمن والدا م،ة  أا ،وقةن ويةرار كة  

النشا ات الجزو،  لألعاا  المؤهه،ا و، مر وغمق الميرات فف جال  اتها جا  

 (.64أو اتا راوات الوش،ك  الوقو  عمج النظان ال ان  المادة 

سقةةات مةةع الجةةزا  الجنو،ةة  فامنةةع الجةةزا  اله،اهةة،  مةةا أمةةا و صةةوو ال -

الي،ةةةةةةةان و عمةةةةةةةا  فةةةةةةةف ال ةةةةةةةارج لغةةةةةةةرل المهةةةةةةةاص والدولةةةةةةة  ورموز ةةةةةةةا 

ومؤههااها مصةةالجها اتقاصةةاد،  والدوموماهةة،  أو الي،ةةان وةةتأ اراوا ةةات أو أأ 

.51اجمع ه،اهف أجنوف فف المادة 
1
  

: وما أ ن ال دان الاف اامنها قانوا الجزا  ما ،مف
2
 

/اك،،ةةن النظةةان اتنا ةةاوف مةةع فمهةةج  وموةةاد  وأ ةةدان ومجةةاور موةةادرة رئةة،ص 1

 والما ميةةة  والصةةةسجات اله،اهةةة،  2011اور،ةةة   15الجمهور،ةةة  الم منةةة  فةةةف 

الهادف  إلج ا م،ق المماره  الد،ميرا ،  وارق،  وجما،  جيةوق النهةاا وصةورة 

 جزائر، .اره  جي،ي  أهص وميومات الجكن الصال  فف الدول  ال

/الاجةاو  مةةع الا م ةةات الشة و،  المشةةروع  والم الوةة  ومز،ةد مةةا الد،ميرا ،ةة  2

الا دد،ةة  وواهةة   وجةةود نظةةان انا ةةاوف جةةر ونز،ةةا وشةةجان و لك مةةا اةةن الا و،ةةر 

والفصةةةاح عنةةةا مةةةا قوةةة  قةةةادة وممثمةةةف منظمةةةات المجامةةةع المةةةدنف والجةةةزا  

 اله،اه،  والش ص،ات الو ن،  وقادة 

والعةسن أمةان  ،ئة  المشةاورات اله،اهة،   ةس  شةهر مةا،و وجةواا الرأأ ال ةان 

2011. 

/إاةةةةجا  المز،ةةةةد مةةةةا الشةةةةجاف،  والجر،ةةةة  والنزا ةةةة  عةةةة  النظةةةةان اتنا ةةةةاوف 3

الو نف واعاوةةةاره مةةةا اال،ةةةات الو ن،ةةة  السزمةةة  لمونةةةا  الةةةد،ميرا ف والشةةةرعف 

 لمؤههات الدول  و ،ئااها المنا و .
                                                           

                                     .المرجعنفس   1
 مجلة،"مجمص الم  "إصسح النظان اتنا اوف فف الجزائر مز،د ما الجر، ...والنزا  ...والد،ميرا ، 2

 .374-373 و و  3122 نوفمور 39ال دد  الفكر البرلماني
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ر الاجةةوتت اله،اهةة،  الو ن،ةة  والقم،م،ةة  والدول،ةة  /المسئمةة  والاك،ةةن مةةع هةةائ4

الجد،دة وك ا اتنهجان مع الم ا،،ر والية،ن الدول،ة  لجيةوق النهةاا والمةوا ا فةف 

 اتنا اوات الجرة والشجاف  والنز،ه .

/امث،  أوهع لم امةن شةرائ  المجامةع ومجاروة  كة  أشةكا  الاهمة،ش واله،منة  5

ن ةةةاق الا دد،ةةة  الجزو،  واجد،ةةةد الن ةةة   اله،اهةةة،    و لةةةك مةةةا  ةةةس  اوهةةة،ع

اله،اهةةة،  وج   كجةةةا ات جد،ةةةدة اهةةةم  ومشةةةارك  ه،اهةةة،  أوهةةةع عسوة عمةةةج 

ا ر،ةةةن الجةةةزا  اله،اهةةة،  واجد،ةةةد شةةةرو  وك،ج،ةةةات إنشةةةائها وانظةةة،ن عممهةةةا 

 ونشا ها. 

 مضموا قانوا تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة:-ثالثا

 دهةاور 1976إلةج دهةاور  1963ما دهةاور  اوادا اكمجت الدهاا،ر الجزائر،  

 وا هةةة،ص 2008وا د،ساةةةا الم امجةةة  ت هةةة،ما ا ةةةد،   1996ودهةةةاور  1989

وا م،ةةق وا ةةو،ر كافةة  جيةةوق النهةةاا والمةةوا ا وصةةج  عامةة  وجيوق المةةرأة 

وصج   اص  ج،  ان الاكج  ودهارة واين،ا موةدأ المهةاواة الكاممة  والجي،ي،ة  وة،ا 

جيوق النهاا. المرأة والرج  فف كاف 
1
 

وقد وا ت مجموع  ما المواد الاف جددت ك،ج،ات اوه،ع جظوظ امث،ة  المةرأة 

 03-12فةةف المجةةالص المنا و  فجهةة  المةةادة الثان،ةة  مةةا اليةةانوا ال اةةوأ رقةةن 

فاا المادة الثان،  انو عمج انا ،ج  أت ،ي  عدد النها  فف ك  قائمة  ارشة،جات 

  ه،اه،  عا النه  المجددة أدناه وجهة  جرة أو ميدم  ما جز  أو عدة أجزا

 المياعد المانافص عم،ها:

 انتخابات المجلس الشعبي البلدا:/1

 (مياعد.4عندما ،كوا عدد المياعد ،هاوأ أرو     20%-

 (مياعد.5عندما ،كوا عدد المياعد ،هاوأ أو ،جوق  مه    30%-

 ( مي دا.14 عندما ،كوا عدد المياعد ،هاوأ أو ،جوق أرو   عشر % 35-

 ( مي دا.32عندما ،كوا عدد المياعد ،هاوأ أو ،جوق اثن،ا وثسث،ا  % 40-

 /انا اوات المجالص الوتئ، :2
                                                           

1
   مجلة الفكر البرلمانيالا ه،ص الدهاورأ والاين،ا" مجمص الم  "جيوق المرأة اله،اه،  فف المجالص المنا و  و،ا عمم،اف  

 .336 و3122 افر،  38ال دد
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 مي دا. 47و 43و 39و 35عندما ،كوا عدد المياعد % 30-

 مي دا. 55إلج  51عندما ،كوا عدد المياعد % 35-

 /انا اوات المجالص الش وف الومد،  :3

الشة و،  الومد،ة  الموجةودة وميةرات الةدوائر ووالومةد،ات الاةف فف المجالص % 30-

 ( نهم    20.000،ز،د عدد هكانها عا عشر،ا ألن  

( الثالث  فانو عمةج أا اةوز  المياعةد وة،ا اليةوائن وجهة  عةدد 03أما المادة  - 

الصةةوات الاةةف اجصةة  عم،هةةا كةة  قائم  وا صةةو النهةة  المجةةددة فةةف المةةادة 

لممرشجات جه  ارا،  أهمائها فف اليوائن الجائزة .( وجووا 02الثان،   
1
 

 المطلب الثاني : مضموا قانوا ابت   والجمعيات.

 قانوا ابت  :–أوال 

اور،ةةة   03المةةةؤرف فةةةف  07-90كث،ةةةرا مةةةا وصةةةن رجةةةا  العةةةسن اليةةةانوا 

 المااةةما قةةانوا العةةسن و نةةا قةةانوا لم يووةةات لنةةا  صةةو مةةواده مةةا 1990

لم يووةةةات الجزائ،ةةة  الاةةةف ا اةةةرل هةةةو،  الصةةةججف واجةةةو  دوا  99إلةةةج  77

ممارهاا المهن،  وشف  ما الجر،ة   وفةا  مجةا  ال مة  العسمةف وفةرل شةاج 

 15قا  رئ،ص الجمهور،  فةف   اوةا د عم،ا فف الجزائر   وفف   ا الم نج الي،و

...كما ان كص الا دد،  ك لك فف جر،  الا و،ر الاف  ف واقةع ،شةهد 2011فر،  أ

عم،ا انو  وهائمنا العسم،  وجرأة نوراها  وانا لجد،ر ونا أا ن اةز وانامائنةا إلةج 

ا  مةةا أأ هةةج،ا رأأ أو م ايةة  ومةةد اشةةك  ف،ةةا الصةةجاف  واق ةةا ممموهةةا  ومةةد  ةة

ه،اهف  إا   ا المكه  تفت ،نوغف دعما دوما لكف ،ا  مكهوا دائما.
2
   

و،هدن  ة ا اليةانوا ال اةوأ إلةج اجد،ةد الموةاد  واليواعةد الاةف اجكةن ممارهة  

 18مةادة وجةرر فةف  133الجق فف العسن وجر،ة  الصةجاف  وقد صةدرت ف،ةا 

 .2012ر ،نا، 12الموافق ل    1433صجر عان 

                                                           
توسيع حظوظ -حاالت التنافي في العهدة البرلمانية-نظا  االنتخابات   وان،ا الصسجات اله،اه، ق  1

 .2:الردا:دار ومي،ص لمنشر و ،الجمعيات -ابت  -األحزاب السياسية-في المجالس المنتخبة المرأة
2
   مجلة الفكر البرلماني فر،  إعسا موادرة الصسجات اله،اه، "أ 26عمار ووا،ان "  ا   

 .36 و3122نوفمور   39ال دد
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و،يصد و نش   العسن فف مجهون   ا اليةانوا ال اةوأ كة  نشةر أو وة  لوقةائع 

أجةةةةدا  أو رهةةةةائ  أو آرا  أو أفكةةةةار أو م ةةةةارن عور أ،ةةةة  وهةةةة،م  مكاووةةةة  أو 

 (.03مهموع  أو مامجزة أو الكارون،  واكوا موجه  لمجمهور أو لجئ  منا المادة

 :إصدار ك  نشر،  دور،  ،ان وجر، 11المادة 

، اةةةةع إصةةةةدار كةةةة  نشةةةةر،  دور،ةةةة  لجةةةةرا ات الاهةةةةج،  ومراقوةةةة  صةةةةج  

الم مومات و ،دا  اصر،  مهةوق موقةع مةا  ةرن المةد،ر مهةؤو  النشةر،  لد، 

هم   او  الصجاف  المكاوو  المنصوو عم،ها فف   ا اليانوا ال اوأ و،همن 

لا فورا.
1
 

ا ، اف :أعسه م 11:،ج  أا ،ااما الاصر،  الم كور فف المادة 12المادة
2
 

 عنواا النشر،  واوق،ت صدور ا.-

 مواو  النشر، .-

 مكاا صدور ا.-

 لغ  أو لغات النشر، .-

 اهن ولي  وعنواا ومؤ   المد،ر مهؤو  النشر، .-

 أهما  وعناو،ا المالك أو المسك.-

 مكونات رأهما  الشرك  أو المؤهه  المالك  ل نواا النشر، .-

 المياص واله ر.-

أعةةسه واهةةم،ن  12و 11إ،ةةدا  الاصةةر،  المةة كور فةةف لمةةادا،ا  :و ةةد12المةةادة 

( ،ومةا 60الوص   امن  هم   او  الصجاف  المكاوو  اتعاماد فف اجة  هةا،ا 

 اوادا ا ما اار،  إ،دا  الاصر، .

 ،من  اتعاماد إلج المؤهه  الناشرة.-

 ، اور اتعاماد ومثاو  الموافي  عمج الصدور.-

                                                           
 .234 و مرجع ساب  ال كرقوان،ا الصسجات اله،اه،    1

  3123،نا،ر هن   23 المؤرف فف 16-21قانوا تضوا رق  الجمهور،  الجزائر،  الد،ميرا ،  الش و،  2 

 ،ا مق والعسن. 
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النشةر،ات الدور،ة  ل عةسن ال ةان الاةف انشةا اواةدا ا مةا اةار،  :اصدر 20المادة 

 صدور   ا اليانوا ال اوأ و جد، المغا،ا الو ن،ا،ا أو كم،هما.

 58وك ا صرح ومماره  النشا  الهم ف الوصرأ  ال أ ،يصد وا جهة  المةادة 

فف مجهون   ا اليانوا ال اوأ ك  ما ،واع اجت اصرن الجمهور أو فئ  منةا 

ق اتاصا  السهمكف  أو و  إشارات أو عسمات أو أشكا  مرهوم  أو عا  ر،

 صور أو صوا،ات أو رهائ  م امج  ت ،كوا لها  اوع المراهم  ال اص .

 دمة  ااصةا   : ،يصد و دم  اتاصا  الهم ف الوصةرأ ك 60أما جه  المادة 

موجه  لمجمهور تهايوالها فف آا واجد ما قو  الجمهور كما أو فئ  منا ،ااما 

ورنامجها الهاهف جصصا ماااو   ومناظم  اجاةوأ عمةج صةور و/أو أصةوات. 

 قانوا الجمعيات:-ثانيا

الة أ ام وةا منهةا لمةدور الكو،ةر  إدراكةااوه،ع واواة،  مجةا  الجركة  الجم و،ة  

 ،ر الموا ن،ا واوج،ههن لممشارك  فف اا ةا  اليةرار فةف فف ا الجرك  الجم و،  

 اراةة تموةةاد  الد،ميرا ،ةة  الاشةةارك،  الاةةف ،يةةون عم،هةةا الجكةةن الراشةةد فيد  إ ةةار

النظر فف الجرك  الجم و،ة  مةا  ةس  فةا  المجةا  لهةا  إعادةالهم ات ال موم،  

  الجهاد.لممشارك  فف انش،  جهاز الدول  لمجارو  الو،روقرا ،  ومجارو
1
 

 أو و، ،ة،ا و/ أش اووجه    ا اليانوا فف المادة الثان،  ا اور الجم ،  اجمع 

م،ةةةر مجددة و،شةةةارك  ةةةؤت   أوا اقةةةدأ لمةةةدة مجةةةددة  أهةةةاصم نةةةو،،ا عمةةةج 

ولغةرل م،ةر مةرو  مةا اجة   فف اه ،ر م ةارفهن ووهةائمهن ا وعةا الش او

جامةاعف ال ممف  الةد،نف   واشج، ها ته،ما فف المجا  المهنف ات النش  ارق،  

 .والنهانفالارووأ  الثيافف  الر،ااف  الو،ئف  ال ،رأ 

عةا ال سقة  لهة ا وةر اهةم،اها ا  أاد مواو  الجم ،  ودق  و،ج  ،جد أاو،ج  

اةما الصةال   وأ ةدافها،نةدرج مواةو  نشةا ااها  أاالمواو  م،ر انا ،جة  

ال امةة   واادا ال ةان واا ت ،كةوا م الجةا لمثواوةت والية،ن الو ن،ة  والنظةان ال ةان 

اليوان،ا والانظ،مات الم مو  وها. وأجكان
2
 

جم ،ةةة   ا هةةة،ص و مكةةةانهنال و، ،ةةة،ا الةةة ،ا  الشةةة او:،جةةة  عمةةةج 04المةةةادة 

 ،كونوا: أاواه،،ر ا  وإداراها
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 فما فوق. 18والغ،ا ها -

 زائر، .ما جنه،  ج-

 ماما ،ا وجيوقهن المدن،  واله،اه، .-

جنج  اانةافج مةع مجةا  نشةا  الجم ،ة  ولةن ،ةرد  أوم،ر مجكون عم،هن وجنا،  و/-

 المه،ر،ا. لألعاا اعاوار ن والنهو  

المؤههة،ا .و،جامةع  ةؤت   أعاةائها:اؤهص الجم ،  وجر،ة  مةا قوة  06المادة 

 اما  ،جرره مجار قاائف.اثوت وموج  مجار اج ا ه،ه، فف جم ،  عام  

لمجم ،  وا ة،ا مهةؤولف  الهاهفعمج اليانوا  الا ه،ه، اصادق الجم ،  ال ام  

 :كااافالمؤهه،ا  العاا  ،ئااها الانج، ،  ،كوا عدد 

 والنهو  لمجم ،ات الومد، . أعاا (10عشرة  -

( 2( عاةوا والنهةو  لمجم ،ةات الوتئ،ة  منوثي،ا عةا ومةد،ا،ا  15 مه  عشر  -

 .الق عمج 

( عاةوا والنهةةو  لمجم ،ةات مةةا وة،ا الوت،ةةات منوثية،ا عةةا 21واجةد وعشةةر،ا  -

 .الق ( وت،ات عمج 3ثس  

اثناةةف ( عاةةوا والنهةةو  لمجم ،ةةات الو ن،ةة   منوثيةة،ا عةةا 25 مهةة  وعشةةر،ا -

.الق ( وت،  عمج 12عشرة  
1
 

 .2012المطلب الثالث :التعديل الدستورا الجديد 

اتاةة راوات الاةةف عرفاهةةا المن يةة  ال رو،ةة   واصةةاعد اتجاجاجةةات مةةع موجةة  

رئة،ص الجمهور،ة  الهة،د  أليةج  2011الش و،  فف الشار  الجزائرأ ودا،ة  هةن  

 وأعمةافر،ة  مةا نجةص الهةن  أ 15اجم،ي    اوا موجها لمش   فةف عود ال ز،ز وو

  الدهةاورأ الا ةد، رأهةهااله،اه،  عمةج  الصسجاتف،ا عزما الي،ان وجمم  ما 

 ووالاةةالف فةةاا مشةةرو  اليةةانوا المااةةما الا ةةد،  الدهةةاورأ الةة أ قةةرر رئةة،ص 

اله،اهةة،   الصةةسجاتمواصةةم  مهةةار  إ ةةارالجمهور،ةة  الي،ةةان وةةا  ،نةةدرج فةةف 

 لموسد مع الما موات الدهاور،  واله،اه،   الهمجمسئم  اليانوا  إلجو،هدن 

 ودول،ا. إقم،م،اجوتت ال م،ي  الجار،  الاف افرز ا الا ور الهر،ع لمجام نا والا
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اعامدت الهم   فف مهمك ا د،  الدهاور عمج  ،ةار المشةاورات مةع اليةو،  وقد

ما مرجم   ج،  قان رئ،ص الجمهور،ة  واشةك،  لجنة   أكثراله،اه،  والمدن،  فف 

عوةةةةد اليةةةةادر وةةةةا صةةةةال  رئةةةة،ص مجمةةةةص  ،ارأهةةةةها 2011 اصةةةة  فةةةةف مةةةةاأ 

مشاورات مع م امن الا،ارات اله،اهة،  والمدن،ة  جةو  اصةورااها  لجرا  الم 

اله،اهف  لكا ويةف ممةن ا ةد،  الدهةاور فةف واةع  الصسحوميارجااها ل مم،  

ورقة   إعةدادلجنة  قانون،ة  ااةولج مهمة   إنشةا  ج،ة  اةن  2013 ما،ة  إلةجمجمد 

دمت لا د،  الدهةاور عمةج اةو  مهةودة قدماةا جكومة  عوةد المالةك هةس  وقد قة

 ل، ةةود ممةةن ا ةةد،  الدهةةاور 2013المجنةة  اليانون،ةة  ورقاهةةا لما ةةد،  فةةف صةة،ن 

لجالةةةة  الجمةةةةود مةةةةا جد،ةةةةد قو،ةةةة  اقاةةةةرا  موعةةةةد اتنا اوةةةةات الرئاهةةةة،  لهةةةةن  

 ووالاةةةالف اجةةةو  ممةةةن الا ةةةد،  لوعةةةد انا ةةةاوف فةةةف الجممةةة  اتنا او،ةةة  2014

 .2014لرئاه،ات 

د اجد،د انا ا  الرئ،ص عوةد ال ز،ةز فف مرجم  ثان،  ان اهائنان مهار الا د،  و 

جولةةةة  جد،ةةةةدة مةةةةا المشةةةةاورات لايةةةةد،ن مهةةةةودة لمشةةةةرو   وةةةة  سقوواجم،ي،ةةةة  

مةاأ  07الةرئ،ص وواجم،ية  اثةر اجامةا  لمجمةص الةوزرا  ،ةون  أعماالا د،  ج،  

لجنة  ال وةرا   إل،هاعا اقاراجات الا د،  الاف  مصت  العسا انا ه،ان 2014

،ج،ةةج مةةد،ر د،ةةواا رئةة،ص  أواهةةا  وقةةد اةةن اكم،ةةن اجمةةد وميارجا أرائهةةالمناقشةة  

 أجةةةةزا كامةةةة  عمم،ةةةة  المشةةةةاورات  لكةةةةا  إدارةعمةةةةج  والشةةةةرانالجمهور،ةةةة  

 الم ارا  وعددا ما الش ص،ات قا  ت   ه المشاورات.

محمةةد  الهةةاا  أكةةد،جممهةةا الدهةةاور الجد،ةةد فيةةد  أا أمةة عةةا الاغ،،ةةرات الاةةف  أمةةا

 جاةج  1996الا د،  الدهاورأ ه،كوا جو ر،ا وعم،يا ،جةوق ا ةد،ست أا فادا

واعاماد نظان مونف  إتجد،دة ولا ،كوا  لك ممكنا  أو،ؤهص لجمهور،  ثان،  
1

 

 اهةايسل،  الياةا  وجما،ة  الجر،ةات عمج الجص  المرا وة،ا الهةم ات واو ،ةد 

،ميرا ،ةةة  وكةةة ا ا ز،ةةةز دور الورلمةةةاا ومكانةةة  الم اراةةة  وا ز،ةةةز قواعةةةد الد

والا دد،   والاداو  الد،ميرا ف عمةج الهةم   وجما،ة  اتقاصةاد الةو نف وجر،ة  

اجد،د الوت،  الرئاه،  و مص هنوات قاومة  لماجد،ةد مةرة  إلج والااف   الصجاف 

قوةة  ا د،مةةا  1996كةةاا م مةةو  وةةا فةةف دهةةاور  مةةا إلةةجال ةةودة  أأواجةةدة فيةة   

2008 . 

                                                           
1
لا د،  جه،دة  ركاش الاجوتت اله،اه،  فف المن ي  ال رو،  ومهال  الا د،ست الدهاور، :قرا ة فف ا 
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 إلةج أد،ا و،ا الهم   واليةو، الم اراة   ممةا لكا مهار الا د،  شهد شدا وج و

صدور الا د،  الدهةاورأ واجهة،ده الج مف  ة ا مةا شةك  مصةدر انايةادات  ا  ،ر

اله،اهةةة،  الم اراةة  الاةةةف ااهمةةت النظةةةان "وغ،ةةةا   الجةةةزا جةةادة مةةةا  ةةرن 

اله،اهةةةة،  الموعةةةةودة ومةةةةا  لةةةةك الا ةةةةد،   الصةةةةسجات" فةةةةف اجهةةةة،د الرادة

 ةةة ه المشةةةاورات شةةةكم،  واا النظةةةان  أاالم اراةةة   أجةةةزا الدهةةةاورأ وا اور 

الغمةول الة أ اكانةن  إلةج والاةاف ،وج  في  عا الشةرع،  ل هداةا الرئاهة،   

اليرار اله،اهف جو  ك،ج،  اعاماد الدهاور  وكاا المث،ر لمجةد  فةف  ة ا الا ةد،  

م،ةةا  قةةوة  ووالاةةالف ةةو م،ةةا  الم اراةة  والمجامةةع المةةدنف عةةا المشةةاورات 

مةا الدهةةاور  174عةدن اجاةران المةةادة  إلةةج والاةاف اح وقةوة اتجاجةةاج  اتقاةر

اةنو  أنهةاالدهةاور،    لةك  الا د،ست لجرا الدعائن الانظ،م،   أ نالاف ا د ما 

  ثةةن الجصةةو  عمةةج  أولةةجالورلمان،ةة  فةةف مرجمةة   الممو،ةة عمةةج وجةةو  موافيةة  

ن اهاجاا  ش وف فف مدة ت الش و،  فف مرجم  ثان،  ما  س  انظ، الممو، موافي  

اتهاجاا  الورلمةانف  لكةا المشةر  الجزائةرأ لةن  إجرا ااجاوز  مه،ا ،وما و د 

 إمكان،ة مةا الدهةاور الاةف اةنو عمةج  176، م  وة لك وقةان واتهةانجاد والمةادة 

رئةة،ص الجمهور،ةة  قةةانوا الا ةةد،  الدهةةاورأ مواشةةرة دوا عراةةا عمةةج  إصةةدار

مرفاةةةةف  أعاةةةةا  أصةةةةوات¾  أروةةةةا ثسثةةةة   أجةةةةرزاتهةةةةاجاا  الشةةةة وف ماةةةةج 

ت ،مةةةص الموةةةاد  ال امةةة  الاةةةف اجكةةةن المجامةةةع الجزائةةةرأ  أاالورلماا شةةةر،   

لمهةةم ات والمؤههةةات  الهاهةة، والمةةوا ا والاوازنةةات ال امةة   النهةةااوجيةةوق 

 الدهاور، .

الةرئ،ص منة   الدهةاور،  الاةف كةاا ، ةد وهةا الصةسجات ة ا الهة،اق جةا ت  وفق

  2016فورا،ةر  07الورلمان،ة  فةف  والممو،ة هنوات  و ةدما امةت الموافية  عم،ةا 

وقةةد ام،ةةز الدهةةاور الجد،ةةد أو دهةةاور اتنايةةا  إلةةج الدولةة  المدن،ةة  عةة  جةةد ا و،ةةر 

الوها  اله،اه،  والعسم،  و د ا  ال د،د ما الا د،ست  اص  ما ا مق
 1

 

فيةةرات جد،ةةدة ا ةةو المصةةالج   إاةةاف ود،واجةة  الدهةةاور الاةةف عرفةةت  المةةر 

مةادة مةا  74ا ةد،   إلةج والااف الو ن،  واكر،ص  ،ارات الش   الجزائرأ  

 أ ةر،مةادة  23 كما جممت الوث،ية   1996مادة ،اامنها دهاور  182مجمو  

مةةواد جد،ةةدة امامةةا  وقةةد مهةةت الا ةةد،ست المجةةاور  4 وأدرجةةتوصةة،غ  مكةةرر  

الموةاد  ال امة  الاةف -ما الدهاور و ف عمةج الاةوالف :الد،واجة  الرو   الهاه، 
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الرقاوةةة  -انظةةة،ن الهةةةم ات-اجكةةةن المجامةةةع وت هةةة،ما جيةةةوق وجر،ةةةات المةةةوا ا

 الدهاور، .
1
 

كمغة  و ن،ة   ماز،غ،ة ور الجد،ةد  ةو اتعاةران والمغة  الوا ن مةا جةا  فةف الدهةا

 والاةاف ( و دما كةاا الدهةاور ، اةرن ومغة  واجةدة رهةم،   04ورهم،   المادة

رئة،ص الجمهور،ة  مكمجة   إشةرانماز،غ،  اكوا اجةت لمغ  ال أكاد،م،  إنشا  إلج

ماز،غ،   و لك ومها م   ورا  فةف   الم موو  له ه المكان  لمغ  الواوف،ر الشرو

   ا المجا .

ا   2016فةف دهةاور  212المةادة  1996فف دهاور  178ة ا د،  الماد وأ،اا

 ،مص : أاا د،  دهاورأ  أأانو انا ت ،مكا 

 ال اوع الجمهورأ لمدول  .-

 النظان الد،ميرا ف اليائن عمج الا دد،  الجزو، .-

 انا ا  رئ،ص الجمهور،  مرة واجدة في . إعادة-

ااجةاوز كة  الهةم ات ايدماا صسج،ات واه    إ  93و 91كما جا ت المادا،ا 

مجمةةةص الةةةوزرا  و ةةةو مةةةا ، ةةة،ا الةةةوز،ر  ،اةةةرأص إ الاشةةةر، ،  والياةةةائ،    

 الورلماا لا دور اهاشارأ.الو 
2
  

ش،ئا فف نظان الجكن  ز،ةادة عمةج  لةك فيةد مهةت  ،غ،رالدهاور الجد،د لن  أام،ر 

الا ةةد،ست مهةةان الورلمةةاا الةة أ اةةدعن وصةةسج،ات جد،ةةدة  صوصةةا فةةف عسقاةةا 

ال أ اجصة  عمةج جةق  الم از الانج، أ  ج،  ان اوهع صسج،ات مجمص والجه

 أواقاراح اليوان،ا والا د،  و دما كاا ،ممك في  صسج،  الموافي  عمةج اليةوان،ا 

اتقاراح. أورفاها دوا جق الا د،  
3
 

 ربيع تربي. للىالجزائر  أحداثالمبحث الثالث :لما ا ل  تتطور 

 وإهةيا اناهةت واغ،،ةر النظةان  مم  الدو  ال رو،  الاف صارت ف،ها اجاجاجةات أ

وةةف موةةت واوا ةةدت عةا موجةة  الرو،ةةع ال رالرؤهةا  لكةةا الجزائةةر الوج،ةدة الاةةف اغ

النظةان اليةائن  فجةف  ة ا الموجة    إويةا ار، ما الاجه،ر الصةج،  لهة ا النجةاح فةف 

،جهر امةا  الو ثس  م ال    هناناو  اورز الاجه،رات  ،اكوا   ا الموج  ما
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 الصةسجات أا الم مة  الثةانف ،جهةر  1988الجزائر شةهدت رو،ةع عروةف فةف 

الم مة  الثالة   أمةا  الواةا   دأت 2011الاف جا  وها رئ،ص الجمهور،  فف 

 .الواا النج  هو  اهدئ   أا،جهر 

 ربيع الجزائر المبكر . 1911 أكتوبر أحداث: األولالمطلب 

الرو،ةع ال روةف  أجةدا اجن  الجزائر  أهوا ،رجع الكث،ر ما ال ورا  والمجمم،ا 

الاهةة ،نات مةةا  إوةةااالجاةةرة ال صةة،و  الاةةف عاشةةاها  ةةس  ال شةةر،  الهةةودا   إلةةج

 4،ةون الثسثةا   وةدأت ج،ة  1988 أكاوور لجدا وجا ت كنا،ج   اليرا الجائت

المدارص و س  الثانو،ات  أ جا وجف الواد الش وف عندما  رج  1988 أكاوور

 أصوجت أا إلجفف مظا رات اجاجاجا عمج ندرة المواد اتهاهسك،   واهامرت 

ا ر،ة  واكهة،ر وج  الةدمار وال د،ةد مةا المنشةات وهةيو   أعمةا عن،ج  شممت 

الرئ،ص  أعمامئات اليامج والجرجج ما الموا ن،ا ونظرا تهامرار جال  الاوار 

الجاةرة  امةكمةا الدهةاور الجزائةرأ فةف  119لممادة  وا جد،د جال  الجصار  ويا

  وصج    ت جظر الاجو .

فهف ثي،م   ناك ال د،ةد مةا الاةجا،ا واتعايةاتت ج،ة   الجدا جص،م    ه  أما

 أأجهةة  الايةةد،رات م،ةةر الرهةةم،   أمةةاجر،جةةا  500قاةة،س و 150قةةدرت و ةة  

 160ر قةةدرت و ةة   هةةائ اتعايةةاتت مةةع آتنال و،ةة  والراو ةة  الو ن،ةة  لمةةدفا  

.مم،ار هنا،ن
1
 

عم،ها تجيا رو،ع الجزائر الموكر  و ال  ف،ةا  أ مقوهم،ت وثورة الجر،  والاف 

عهود الجهاد واتهاوداد  ولكا الهم   انازلت  وإنها الش   واغ،،ر ه،اه  الوسد 

جان  الجةز   إلجه،اه،  فف الوسد  أجزا  إنشا  مودأ وأقرتفف نها،  الم ان 

مةةا نوعهةةا فةةف اةةار،  الجزائةةر  الولةةجالجةةاكن  و لةةك فةةف   ةةوة  ةةف الوج،ةةد 

 .1989المهايم   ج،  اثوت نظان الا دد،  الجزو،  فف دهاور ال ان 

ما جر،  الا وئ  الجما ،ر،  الاف قان وةا  ما هن  واجدة أكثرو د  المجاج ةوكانت 

فةف مةارص  عوةاص المةدانف وعمةف ومجةاج أههةا "ل نيا  الهسم، جز  "الجوه  

 ج،  امكا ما اجي،ق فةوز كاهة  فةف اتنا اوةات الاشةر، ،  الاةف جةرت 1989

ناةائل اتنا اوةات عةا  ر،ةق  و لغةا  و و ما لن اايومةا الهةم   فيامةت 1991فف 
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  1992،نا،ر  11فف الج،ش الو نف اوع  لك اهايال  الرئ،ص الشا لف  وا جد،د 

واجاةدمت ال سفةات عمةج نجةو  جال  ال وار  فف الوسد ف مت الجواةج وإعسا

امادت عشر  والر ا م،ر مهووق مد م  الجزائر فف دوام  ما ال نن الدموأ 

 المجيود،ا  آتنقا،  عسوة عمج  ألنما مائاف  أكثرهنوات وراح اج،اها 

 ةة ه الاجروةة  الاةةف مةةرت وهةةا الجزائةةر جكومةة  وشةة وا شةةكمت كاووهةةا اهةةودا ت 

 إنة ارما ،جاقما فااع  و وت ما شك  جةرص  لجإ أو  إل،ا،رم  اجد فف ال ودة 

لوعف م ظن الجزائر،،ا  ،ياف و دن الهماح واكةرار الاجروة  مةرة ا ةر، مهمةا 

ا اظمت ال سفات وات اسفات واجاقمت اتجاجاجات والصدامات.
1
   

 .2011ت ج الحتجاجات يناير  ابح حالمطلب الثاني :

كمةةا ،جةةرأ فةةف و ةةل قةةد ،كةةوا امو،هةةا وااةةم،س لمججةةاظ عمةةج الجكةةن  الصةةسح

تماصاو النيم  الجما ،ر، . الصسحالدو  ال رو،  الاف ،جرأ ف،ها 
2
 

ت  الصةةسجاتالهةةدن مةةا  ةة ه  أا إلةةجو،ةة    جيوق،ةةوا وم اراةةوا لمنظةةان 

وعمةج وقةع ازد،ةاد وا،ةرة الاةغ   الججةاظ عمةج الواةع اليةائن إ ةارا ةرج عةا 

الشةةار  الجزائةةرأ عمةةج اةةرورة الا ج،ةة  واا ةةا  قةةرارات  وإلجةةاحاعف اتجامةة

رفةع جالة   إلةجاغ،،ر هةمم،  ناف ة  وف ال  هةارعت الجكومة  الجزائر،ة   وأهال، 

اله،اهة،  كمةا اةن اهةادعا   الصةسجاتجزمة  مةا  أ ميةتال وار  فف الوسد و 

ورموةااهن  ةس   أرائهةنما الشةوا  الجزائةرأ الجد،ةد وهةدن الا و،ةر عةا  300

  وكةةاا السفةةت اا اممةة  شةةكاو، 2011،ون،ةةو  19جمهةة  ورلمان،ةة  عيةةدت فةةف 

الشةةوا  انصةةوت عمةةج اةةرورة اةةوف،ر فةةرو ال مةة   ومةةا ثةةن اةةوف،ر الهةةكا 

المةةواد الغ ائ،ةة   ،ةة  قائمةة  الم الةة   أهةة ارالسئق و،نمةةا اجامةةت قاةة،  اراجةةا  

 ائم  فف مجا  اهةاكما   أموا وامثمت ال  وة الجكوم،  الثان،  فف ا  رؤوص 

لوعةةد الةةرئ،ص وواجم،يةة  الةة أ كةةاا  إنيةةا ا و لةةك  والهةةكاامشةةروعات الاوظ،ةةن 

 ةةةة ه  أاوعمةةةةج الةةةةرمن مةةةةا .2011  ،ةةةةفرأ 15أ ميةةةةا فةةةةف   اوةةةةا الشةةةةه،ر 

جةةا ت كنا،جةة  لمشةةاورات ه،اهةة،  م،ر انةةا ، ةةا  عم،هةةا اا لجنةة   الصةةسجات

 الصةةسجاتجةةو   و، ةة  مناقشةة  شةة و،  اشةةارك،   أأالمشةةاورات ف،هةةا ا  ةةت 

انيصةةها الصةةدق،  وكجةةا ة ال وةةرة فةةف  أ،اةةاوكانةةت  وإشةةكاتاها ااهةةا  وفمهةةجاها 

 .أنجههنمواع الاشاور  الفرادا ،،ا 

                                                           
 .419-418 و و مرجع ساب  ال كر مؤهه  الجكر ال روف  1
 .44 و  مرجع ساب  ال كروشارة عزمف    2
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الهةةاج   إمةراق ج،ة  اةةن  والجةةزا عةةدن ف ال،ة  قةةانونف اتنا اوةات  ا كةدتكمةا 

 أجةزا  ام،،ةع دور الم اراة  واهمة،ش إلةج أد،الجد،ةدة مةا  والجزا اله،اه،  

 اله،اهف فف مياو   دم  جز  الهم   ال ا،د  و ك ا كمما  مشت  الهسن

منهةا  اراجةع الغاة  واتجايةاا الهةا ا  الهسم، الم ارا  وو اص   أجزا 

واوا ةةدت والاةةالف اتناجااةةات الرو، ،ةة   الرلالمؤ ةة  لسنججةةار الهةةر،ع عمةةج 

.الش وو،  عا الظهور
1
 

 الجزائرا ودوره في كبح الربيع العربي تا الجزائر .المطلب الثالث :النفط 

الرو،ةةع  فاهةةو نةةاما أا النظةةان الجزائةةرأ نجةةا مةة رأ،مةةا واجةة  جزائةةرأ  أكثةةر

مةا الغةاز والةنج  عمةج مشةروعات ال روف وجا  اوز،ع عائدات الوسد الاة م  

  فةةف الةةوسد اا مةةق والهةةكا  والا ج،ةةن عةة   الو الةة  فةةف صةةجون الشةةوا  كوةر،

و،ئ  ه،اه،  واقاصةاد،  مةا شةانها اهةا، ا  الشةوا  الجزائةرأ  إ،جاد ومجاوتت

لكةا ت  إ،ةرااوا اور الجزائر راوع مصدر لمغاز فةف ال ةالن و ةد روهة،ا وق ةر و 

مةات نها،ة   و اصة  وانةا ت ،جةرأ  إلةج،هةامر  أا،مكا الوا  لهة ا ال ائةد المةالف 

 أ،اةامصادر ود،م  وجد،دة لا  فةالجزائر مهةددة والشة  النج ةف  إ،جادال م  عمج 

 .2034 س  اق  ما عيد  والغاز مهدد ك لك والناو  ف،ها وجمو  ال ان 

وعمج الغن ما اتعارااات المازا،ةدة جةو  الاوز،ةع م،ةر ال ةاد  ل ائةدات الةنج  

والغاز فف الوسد  وعمج الرمن ما الجهاد المةدوأ الة أ شةم  جاةج شةرك  الةنج  

الةرئ،ص وواجم،ية  الجزائر،  الممموك  ما الدول   هونا اراك(  ج،  كةاا الةرئ،ص 

اةةف كانةةت الشةةرك  قةةد وق اهةةا فةةف عيةةدا   وال 275واجم،ةةد ال يةةود الوةةالغ  أمةةرقةةد 

تشةةاواه و مم،ةات مةةش واجا،ةةا  ف،هةةا  وهةةجا  2010-2009الجاةرة المماةةدة مةةا 

 فةاا الةرئ،ص  ا لةك كمة... عمج الرمن مةا  كلهوا اراوموجوها الرئ،ص الانج، أ 

ج ر،ة  واجول،ة  فةف  إصسجاتما  أمكناوواجم،ي  جاد عمج ما ،ودو فف اجي،ق ما 

مجةة  ثيةة  شةةرائ   لنةةادة عمةةج الجزائةةر،،ا ومهةةايومهن ...الجزائةةر  ا ةةود والجائةة

الةةو نف فةةف  لموئةةانعر،اةة  مةةا الجزائةةر،،ا وعمةةج قاعةةدة انةةا ال نةةواا الرئ،هةةف 

                                                           
1
المجلة  وول راص  الصسجات اله،اه،  فف الجزائر و،ا اهاراا،ج،ات الويا  ومن ق الاغ،،ر   فاجف 

 .28 و 3123 28ال دد ،  السياس العربية للعلو 
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 اصةةد،الةةوسد  مةةا  ةةس  ونةةا  الدولةة  اليو،ةة   والجةة،ش الشةة وف الةةو نف الةة أ 

.أنواعاعمج  ل ر ا و،اصد، وس  وادة 
1

 

 الصةةسحالةةنج  الجزائةةرأ قةةد هةةا ن كث،ةةرا فةةف دعةةن مشةةار،ع  إاووهةة ا نيةةو  

 .. الجوراله،اهف  وك ا قد من  الكث،ر ما الهوا  قرول  من   ز،ادات فف 

 الجزائر،،ا. أنجصها مت فف اماصاو الغا  ال أ كاا فف  ال ،رة ااا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .424-421 و و  ،مرجع ساب  ال كرمؤهه  الجكر ال روف  
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 خ حة :

اجاجاجةةا عمةةج  2011عرفةةت الجزائةةر موجةة  مةةا الغاةة  الشةة وف فةةف ،نةةا،ر 

المةةواد اتهةةاهسك،   واةةزاما  لةةك مةةع مةةا جةةد  فةةف دو  الجةةوار  أهةة اراراجةةا  

الشة   الجزائةرأ وةالاجوتت اله،اهة،  الاةف جصةمت  اة ثر إ اونص  مصر ل،و،ا 

وقةد شةممت  2011تجاجاجةات  الهاهة،  الهةوا فف امك الدو   وا د   ه ما 

عةا  هةائر ماد،ة  وجاةج  أهةجرتووت،ة  جزائر،ة   48امك اتجاجاجةات اير،وةا 

الشةوا  الجزائةرأ  وو ةد  ااةا  أوهةا وشر،  واناشرت الظا رة الووعز،ز،  فف 

قةةةانوا جالةةة  ال ةةةوار  واةةةسه مجموعةةة  مةةةا  إلغةةةا اتجاجاجةةةات جةةةا  قةةةرار 

ل ز،ةز وواجم،ية  فةف   اوةا اله،اه،  الاةف عوةر  عنهةا الةرئ،ص عوةد ا الصسجات

مةا نجةص الهةن  وك ا عرفةت الجزائةر ا ةد،  دهةاورأ جد،ةد فةةف  فر،ة أ 15،ةون 

 ااما مجموع  ما الاغ،،رات . 2016

 نا ثس  اجه،رات ل دن اهامرار اتجاجاجات فةف الجزائةر  أانيو   ال ،روفف 

وال شةر،   1988الجزائر قد شهدت رو،ع عروف فةف  أا أولها  الواا واهدئ  

 الصةسجات أاالجزائرأ والثةانف  الهودا  الاةف صةارت مصةدر رعة  لمشة  

 أاالاف جا  وها الةرئ،ص الجزائةرأ قةد هةا مت فةف اماصةاو الغاة   وثالثهةا 

 مةا  ةس   الصةسجاتهةا ن فةف اهةه،   ال ،ةرالجزائر دو  من،  والنج   ة ا 

 لممجاج،ا . إمرا اتايد،ن 
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 :الخاتمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن التحول السٌاسً ٌعنً مجمل التحوالت التً 

تتعرض لها البنى السٌاسٌة فً مجتمع ما ،واالنتقال من وضع غٌر دٌمقراطً 

فً أي دولة إصالحا سٌاسٌا إلى وضع دٌمقراطً ،وقد ٌكون التحول السٌاسً 

هذا الخٌر الذي ٌعنً عملً شاملة فً شكل الحكم والعالقات االجتماعٌة وذلك 

فً إطار النظام السٌاسً ،بهدف تطوٌر آلٌات هذا النظام للقٌام بوظائفه سواءا 

 اجتماعٌة أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة .

ث فً الدول وقد حاولت الدراسة أن تقدم نظرة عن الحراك الشعبً الذي حد

العربٌة وخاصة دول الجوار ،وانطلقت هذه االحتجاجات ألسباب متعددة لعل 

أبرزها األوضاع المزرٌة التً كانوا ٌعانون منها كالبطالة ،الفقر ،غالء المواد 

االستهالكٌة ،وأٌضا مطالبٌن برحٌل األنظمة التً كانت تستعمل السلطة لخدمة 

د الذي كان ٌسٌطر على تلك الدول ،هذا ما مصالحها ،إذ كثر الفساد واالستبدا

ٌمنع الشعب ن التعبٌر عن مصالحه واحتٌاجاته ففً تونس كان نظام بن علً 

ٌخدم عائلته وعائلة الطرابلسً واستغالل ثروات الدولة ، ومصر أٌضا كان 

سنة وكان  24الشعب ٌعانً من الظلم واالستبداد ،أما فً لٌبٌا فكان النظام لمدة 

ٌسٌر الشعب كما ٌرٌد دون أن ٌعبروا عن مطالبهم ،وقد بدأت القذافً 

وانتقلت إلى مصر ولٌبٌا والعدٌد من الدول 4202االحتجاجات فً تونس 

العربٌة،وقد دامت االحتجاجات فً دول الجوار وخلفت خسائر كثٌرة بعدها 

حدثت مجموعة من التحوالت السٌاسٌة ، ففً تونس ظهرت العدالة االنتقالٌة 

تعرف بأنها مسار متكامل من اآللٌات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة  التً

ماضً انتهاكات حقوق اإلنسان ،وهذا من اجل كشف حقٌقتها ومحاسبة 

نظمت انتخابات تشرٌعٌة ولرئاسٌة وكان  4202المسؤولٌن عنها ،ثم فً سنة 

سٌاسً إقبال كبٌر عنها وهذا ما ٌفسر رغبة التونسٌٌن فً ممارسة النشاط ال

التعددي من اجل انتقال دٌمقراطً،بعد أن دامت عقود من القمع واالستبداد وقد 

 فاز السبسً بمنصب الرئٌس.

أما فً مصر فقد مرت بمراحل من اجل التحول الدٌمقراطً ،انتخاب مرسً فً 

وصدرت خمس إعالنات دستورٌة التً غٌرت مالمح النظام  4204جوان  42

 .4204ستورٌن مكملٌن ودستور سنة السٌاسً ،ثم إعالن صدور د

 وفً لٌبٌا بعد إنهاء النظام األول تم إنشاء المجلس االنتقالً اللٌبً الذي ٌتألف
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ومواطنٌها ،وكذا  ةعضوا ،ومهامه ضمان سالمة األرض اللٌبٌ 10من 

اإلشراف على انتخاب جمعٌة تأسٌسٌة لوضع دستور جدٌد للبالد ،وتم بالفعل 

عضوا وتم تسلٌم  422أغسطس  وٌتكون من  21ً العام انتخاب المؤتمر الوطن

 بعد انتخابات ألول مرة فً البالد. 4204أغسطس  20السلطة لع فً 

كانت أسبابها المباشرة  4200وقد حدثت أٌضا احتجاجات فً الجزائر ٌناٌر 

الثورة التونسٌة ،أما األسباب الحقٌقٌة فكانت لتردي األوضاع المعٌشٌة وغالء 

ستهالكٌة  ،ما عرفت بثورة السكر والزٌت ،وقد انتشرت تلك المواد اال

االحتجاجات لتشمل مناطق متعددة فً البالد تقرٌبا كلها ،مطالبٌن برحٌل النظام 

وقد حدثت اشتباكات بٌن الشباب وقوات األمن وراح ضحٌتها العدٌد من 

 المواطنٌن وحتى رجال من سلك األمن ،وأٌضا خسائر مادٌة نظرا لعملٌات

التً كان ٌقوم بها المحتجون ،وكان ضمن المحتجٌن مفصولٌن  مالحرق والتحطٌ

من سلك األمن وعمال سونطراك واتصاالت الجزائر ،واستمرت األوضاع فً 

التدهور إلى أن تحركت الدولة وذلك بإلغاء قانون الطوارئ ،وبعدها خطاب 

بمجموعة من  رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقٌة الذي وعد بأنه سٌقوم

اإلصالحات السٌاسٌة ،وهنا نرى أن هاته التحوالت السٌاسٌة بالدول العربٌة قد 

أثرت على اإلصالح السٌاسً فً الجزائر ،وقد قامت بتعجٌل مجموعة 

اإلصالحات أولها القانون االنتخابً ،القانون الحزبً ،تمثٌل المرأة فً المجالس 

، 4202ا التعدٌل الدستوري الجدٌد فً المنتخبة،قانون اإلعالم والجمعٌات،وكذ

وأٌضا قد وعد بمجموعة من الحلول التً طالب بها الشباب الجزائري وبعدها 

 هدأت األوضاع فً الشوارع الجزائرٌة .

وجدت العدٌد من التفسٌر لعدم وصول االحتجاجات الجزائرٌة إلى ربٌع عربٌا،  

والخسائر  0800فً فهناك من ٌرى أن الجزائر قد شهدت ربٌع مبكر حدث 

التً حصلت فً تلك الفترة ،وبعدها تلتها االنتخابات التشرٌعٌة التً ألغٌت 

 لتتبعها العشرٌة السوداء وما خلفته .

وأٌضا من ٌرى أن اإلصالحات السابقة الذكر هً السبب الذي هدا تلك 

االحتجاجات لما حملته من وعود المتصاص الغضب الشعبً ،وأما الرأي 

ى أن الجزائر المتالكها ثروة النفط والغاز استطاعت تجاوز األزمة األخٌر ٌر

تلك ،ألنه ساهم فً تدعٌم اإلصالحات السٌاسٌة ،وكذا حضت فئات بزٌادات فً 

 األجور ومنح ...
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 وقد أكدت الدراسة على صحة الفرضٌات من خالل إثبات ما ٌلً :

 رغبة النظام.اإلصالح السٌاسً قد ٌكون نتٌجة ضغوط داخلٌة ولٌس ل-  

التحول السٌاسً الذي حصل فً الدول العربٌة عجل فً عملٌة اإلصالح -

 السٌاسً فً الجزائر .

وفً األخٌر ٌمكن القول أن نجاح اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر ٌبقى 

لمضامٌن اإلصالحات السٌاسٌة فً إطار من  ًمرهون بمدى التطبٌق الفعل

لمعارضة ومنظمات المجتمع المدنً ،هذا من الشفافٌة والدٌمقراطٌة،وإشراك ا

 شأنه أن ٌسهم فً استقرار البالد.

 



 

 

 

 

 

 

 قـــــائـــــمـــــة الــــمــــراجــــــع
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 قائمة المراجع :

 /المراجع باللغة العربية:1

 ا/ الكتب:

،عمان:األكادٌمٌون جذور االستبداد والربٌع العربً/الجبوري ،مصطفى حضر،1

 .4112للنشر والتوزٌع،

/ الجاسور،عبد الوهاب ناظم،موسوعة علم السٌاسة،عمان:دار مجدالوي للنشر 4

 .4119والتوزٌع،

(، العربً)أخر عملٌات الشرق األوسط الكبٌر الربٌع/الزٌن،حسن محمد،3

 .4113بٌروت:دار القلم الجدٌد ،

،بٌروت:المإسسة 11،ج موسوعة السٌاسة/الكٌالً ،عبد الوهاب ،وآخرون،2

 .1979العربٌة للدراسات والنشر،

 الربٌع العربً إلى أٌن ؟ أفق جدٌدة للتغٌٌر/المدٌنً ،توفٌق،وآخرون،5

 .4111اسات الوحدة العربٌة،،بٌروت:مركز در الدٌمقراطً

 الثورات واإلصالح والتحول/المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ،6

،الدوحة ،المركز العربً لألبحاث ودراسة الدٌمقراطً فً الوطن العربً

 . 4111السٌاسات،

 اإلصالح السٌاسً والحكم/المشاقبة،أمٌن عواد،وداودي علوي،المعتصم باهلل،7

 .4111عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزٌع،نظري(،الرشٌد )إطار 

،معجم عربً مدرسً،  القاموس الجدٌد للطالب/السعدي،محمد،وآخرون،8

 .1979تونس:الشركة التونسٌة للتوزٌع ،

 فً االجتماع السٌاسً والتنمٌة واالقتصاد وفقه/القاسم،عبد العزٌز،وآخرون،9

بٌروت:الشبكة العربٌة ،العولمة( اإلصالح)مدخل لتكوٌن طالب العلم فً عصر

 لألبحاث والنشر ،ب ت ن.
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 الربٌع العربً ثورات الخالص من/الشبكة العربٌة لدراسة الدٌمقراطٌة،11

 . 4113بٌروت:شرق الكتاب ،،االستبداد )دراسة حاالت(

، 11،ط الفساد والحكم الصالح فً البالد العربٌة/الشطً،إسماعٌل ،وآخرون،11

 . 4112ت الوحدة العربٌة بالتعاون مع المعهد السوٌدي ،بٌروت:مركز دراسا

،بٌروت:منتدى  خٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتمل ثورات و/بلقٌز ،عبد اإلله،14

 .4114المعارف،

معجم عربً الرائد المدرسً)معجم أبجدي مصور للمبتدئٌن(،/جبران،مسعود،13

 عربً ،بٌروت:دار العلم للمالٌٌن،ب ت ن .

،عمان:دار أسامة للنشر المعجم السٌاسًح عبد المنان،/زٌتون،وضا12

 . 4116،عوالتوزٌ

/لبصٌر،عبد المجٌد،موسوعة علم االجتماع )المفاهٌم فً السٌاسة واالقتصاد 15

 .4111والثقافة(،الجزائر :دار الهدى للنشر والتوزٌع،

 بٌنالتقرٌر العربً السابع للتنمٌة الثقافٌة )العرب /مإسسة الفكر العربً ،16

،بٌروت:مإسسة ماسً الحاضر وأحالم التغٌٌر أربع سنوات من "الربٌع العربً"

 . 4112الفكر العربً،

، ثورة تونس األسباب والسٌاقات والتحدٌات/مالكً ،امحمد،وآخرون،17

 . 4114الدوحة:الدار العربٌة للعلوم ناشرون،

، طإشكالٌة اإلصالح السٌاسً فً الشرق األوس/محمد عزٌز،إبراهٌم،18

 السلٌمانٌة:مطبعة رون،ب ت ن .

 بٌان فً الثورة )هوامش سوسٌولوجٌة على متن الربٌع/محسن،مصطفى ،19

 . 4114،بٌروت:دار األمان،العربً(

 اإلصالح والنهضة :دراسات فً إمكانات/معهد األبحاث والتنمٌة الحضارٌة،41

 . 4119،،بٌروت :العارف للمطبوعات  العراقًاإلصالح ومعوقاته فً الواقع 

/مصباح،عامر،معجم مفاهٌم:العلوم السٌاسٌة والعالقات 41

 الدولٌة،الجزائر:المكتبة الجزائرٌة بودواو للنشر والتوزٌع،ب ت ن.



80 
 

 وللمجال ،"إصالح سٌاسً"أم تقٌٌد إضافً للمجتمع/سمٌلٌنً،مارتا،وآخرون44

 . 4114،الدانمارك:الشبكة االورومتوسطٌة لحقوق اإلنسان،السٌاسً ؟

م 4111تقرٌر المإتمر نظرة نقدٌة فً ثورات عام /سواري ،إسحاق كافومبٌا،43

 . 4111،برٌتورٌا :الدراسات األمنٌة،فً شمال إفرٌقٌا وتداعٌاتها

،ب ب ن :الجنادرٌة للنشر الربٌع العربً/عبد الغفار ،فٌصل محمد،41

 . 4115والتوزٌع،

 لطٌب العقبً بٌنالفكر اإلصالحً فً الجزائر )الشٌخ ا/عجالً ،كمال ،42

 .4117الجزائر:سحب الطباعة الشعبٌة للجٌش،األصالة والتجدٌد (،

 المجٌدة )بنٌة الثورة وصٌرورتها من خالل الثورة التونسٌة/عزمً ،بشارة،45

 . 4114،بٌروت:المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات،ٌومٌاتها(

:الدار العربٌة للعلوم ،بٌروت فً الثورة والقابلٌة للثورة /عزمً ،بشارة،46

 . 4113ناشرون،

 حاالت التنافً فً العهدة-،)نظام االنتخابات/قوانٌن اإلصالحات السٌاسٌة 47

-األحزاب السٌاسٌة-توسٌع حظوظ المرأة فً المجالس المنتخبة -البرلمانٌة

 . 4114،األردن:دار بلقٌس للنشر،الجمعٌات(-اإلعالم

 ت الربٌع العربً مقارنة بالثوراتثورا/رشوان،حسٌن عبد الحمٌد احمد،48

 . 4112، اإلسكندرٌة:مإسسة شباب الجامعة،العالمٌة

 المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً المفاهٌم،المناهج، اإلقترابات،/شلبً،محمد،49

 .1997،الجزائر:دار هومه،واألدوات

،اإلسكندرٌة : النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة/ثابت،عبد الحافظ،عادل فتحً،31

 .4117الجامعٌة،الدار 

 ب/المقاالت:

، الحوار المتمدن/السٌد،محمد محمود،مفهوم اإلصالح السٌاسً ،1

 . 43/11/4111،بتارٌخ 4555العدد

/بولعراس،فتحً،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر بٌن استراتٌجٌات البقاء 4

 . 35،4114،العددالمجلة العربية للعلوم السياسيةومنطق التغٌٌر،
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 مجلة دفاترشمسة،"النظم االنتخابٌة وعالقتها باألنظمة الحزبٌة"،/بوشناقة ،3

 . 4111،العدد الخاص،نوفمبر السياسة والقانون

 مجلة مداد/دهام حمٌد،خمٌس،التحدٌث واإلصالح السٌاسً فً الوطن العربً،2

 . 12،العدد  آلدابا

سً ، /حٌدر ،رمضان عبد السالم،ثورات الربٌع العربً ومستقبل النظام السٌا5

 .42،4114،العدد مجلة الجامعة االسمرية

/مجلس األمة،"إصالح النظام االنتخابً فً الجزائر "مزٌد من الحرٌة 6

 . 4111،نوفمبر 48،العدد مجلة الفكر البرلماني...النزاهة...والدٌمقراطٌة،

/عباس،عمار ،القانون الدستوري الجزائري)اإلصالحات السٌاسٌة 7

 . 4113دٌسمبر  47،41،العدد  البرلمانيمجلة الفكر الجزائرٌة(،

فً المنطقة العربٌة ومسالة التعدٌالت  ة/ ركاش ،جهٌدة،التحوالت السٌاس8ٌ

 مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعيةالدستورٌة :قراءة فً الدستور الجزائري ،

 . 4117،جانفً 17،العدد واإلنسانية

 

 جـ/ الندوات والمؤتمرات:

خالد،علٌوي ،الربٌع العربً ثورات لم تكتمل ،ورقة بحثٌة: /العرداوي ،1

للمشاركة فً الندوة الموسومة )تداعٌات ما بعد الدكتاتورٌة فً دول الربٌع 

 . 4113العربً(،جامعة العراق،كلٌة الحقوق،

/بركات ، نظام ،وشنٌكات،خالد،التحوالت والتغٌرات فً الوطن العربً 4

 . 11/16/4113-11ع العربً(،عمان ،بتارٌخ )الفرص والتحدٌات فً ظل الربٌ

/درٌم،محمد موسى،الثورات العربٌة ومستقبل التغٌٌر السٌاسً ، ورقة 3

 بحثٌة،جامعة الخرطوم،قسم العلوم السٌاسٌة،ب ت ن .

/فوكة،سفٌان،وبوضٌاف،ملٌكة،الحكم الراشد واالستقرار السٌاسً ودوره فً 2

 وم السٌاسٌة.التنمٌة،مداخلة ،جامعة الشلف ،قسم العل

 د/الوثائق الرسمية:
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 الدساتير:

،الجزائر:مارس 4116/الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،دستور 1

4116. 

 القوانين :

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،قوانٌن اإلصالحات السٌاسٌة،  /4

 . 4114ٌناٌر  14،15عدد

،        15-14الشعبٌة،قانون عضوي رقم الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  /3

 ،المتعلق باإلعالم . 4114ٌناٌر  14المإرخ فً 

،ٌتعلق  4113دٌسمبر  42،مإرخ فً 4113لسنة 53/الجمهورٌة التونسٌة،عدد2

 بإرساء العدالة االنتقالٌة وتنظٌمها .

 هـ/الدراسات غير المنشورة:

ها على إرساء مبدأ /العٌاضً ،ٌوسف،التحوالت السٌاسٌة الراهنة وأثر1

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة  ،ماستر،-تونس-الدٌمقراطٌة

 . 4112والعالقات،جامعة بسكرة ،

/بجقٌنة،مصطفى،اثر اإلصالحات السٌاسٌة على االستقرار السٌاسً فً 4

م أنموذجا ،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلو 4114الجزائر القانون العضوي لإلعالم 

 . 4113السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة الجلفة،

/بولٌفة،محمد،والغول ،عالء الدٌن ،دور المجتمع المدنً فً اإلصالح السٌاسً 3

فً الجزائر ،لٌسانس،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة 

 . 4114ورقلة،

قرار السٌاسً فً شمال /بقدي ، كرٌمة،الفساد السٌاسً وأثره على االست2

،ماجستٌر،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم -دراسة حالة الجزائر–إفرٌقٌا 

 . 4111العلوم السٌاسٌة،جامعة تلمسان،

/بلخٌرة،محمد،التحوالت السٌاسٌة فً االتحاد السوفٌاتً وأثره على الدول 5

العلوم السٌاسٌة العربٌة"الوطنٌة"،ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم ،قسم 

 . 4113والعالقات الدولٌة ،جامعة الجزائر،
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/بن قدور ،إٌمان ،الوجه األخر للعولمة،"الربٌع العربً أنموذجا "،ماستر،قسم 6

 . 4113اللغة العربٌة وآدابها ،تخصص حضارة عربٌة إسالمٌة،جامعة تلمسان،

والممارسة ، /زٌغم،عبد القادر،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر بٌن الخطاب 7

 .4113ماستر،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسة،جامعة الجلفة،

/حرز هللا،منٌر،اإلصالح السٌاسً فً تونس وتؤثٌره على التنمٌة المحلٌة بعد 8

،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة 4111

 . 4112بسكرة،

/كحول ،محمد الصالح،أبعاد اإلصالحات السٌاسٌة الجدٌدة فً عهد الرئٌس 9

،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم 4113إلى  4114بوتفلٌقة من 

 . 4113السٌاسٌة،جامعة ورقلة،

/ساعو ،ولٌدة،الثورات العربٌة بٌن التوازنات والتفاعالت الجٌوستراتٌجٌة 11

،ماستر،كلٌة الحقوق والعلوم -دراسة حالة سورٌة-العربٌةومتغٌرات المنطقة 

 . 4113السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة بسكرة ،

ٌناٌر  45/علً لوز،ٌاسر محمد،دور المإسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة 11

،ماجستٌر ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،قسم دراسات الشرق 4111

 .4113األوسط،جامعة األزهر،

/فوكة،سفٌان ،االستبداد وإصالح الحكم فً العالم العربً ،ماجستٌر ،كلٌة 14

 .4116الجزائر ، ةالعلوم السٌاسٌة واإلعالم،قسم العلوم السٌاسٌة،جامع

/صابري ،الزهرة،وقرمٌطً،فاطنة،اإلصالح السٌاسً كآلٌة لعملٌة التحول 13

،ماستر،كلٌة 4111/4115الدٌمقراطً فً الجزائر فً الفترة الممتدة ما بٌن 

 .4115الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة الجلفة ،

/رمضانً ،مفتاح،اآللٌات السٌاسٌة لمعالجة العنف السٌاسً فً الجزائر 12

،ماجستٌر كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،قسم العلوم 1994-4119

 .4111السٌاسٌة،جامعة الجزائر ،

(،ماستر،كلٌة 4113-4118الح السٌاسً فً الجزائر )/شعبان ،العٌد،اإلص15

 .4113الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة بسكرة،
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/خٌر ،جها،ولبوخ،عائشة،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر )دراسة حالة 16

(،،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم 4115-4114قانون الجمعٌات 

 .4115الجلفة،السٌاسً،جامعة 

 و/المواقع االلكترونية:

/سهام ،بنت حلوة،اإلصالح السٌاسً بٌن المفهوم والتطبٌق،تحلٌل 1

                .http://www.saraha.new.com،انظر إلى:4113اكتوبر11

4/   http://ar-ar.facebook.com/not/mohamed-ellassioney. 

ب وعوامل النجاح والنتائج،انظر /علً عبده،محمود،الثورة التونسٌة: األسبا3

                                     http://sis.gov.eg/vr/34/8.htm.إلى:

  أسباب ثورة الغضب فً مصر ،انظر إلى : /2

http://misrstars.com/vb/showthread.php ?t=282330.   

،تحدٌات إعادة بناء الدولة الوطنٌة ما بعد ثورات الربٌع /مسلم ،هنٌدي 5

 العربً...مصر وتونس أنموذجا ،انظر إلى:

http://www.afriquenord.net.                                                        

6/http://ar.m.wikipedia.org.                                                                  

 41/االنتخابات التشرٌعٌة فً الجزائر ،المركز العربً لألبحاث والدراسات 7

 ،انظر إلى:  4114ماي 

http://www.dohainstitute.orgreleasea546c9a.                       

/نوال،لصلج،قانون العدالة االنتقالٌة فً تونس بٌن استئصال النظام السابق 7

 واستقطابه ،انظر إلى:

http://demecratical.d/?p=42840.1.                                             

/سحقً ،سمر،التحول الدٌمقراطً وصعود الحركات اإلسالمٌة )نموذج 8

 مصر(،انظر إلى:

http://www.m.ahewar.org/s.as?ail=422044.  

                           

http://sis.gov.eg/vr/34/8.htm
http://www.afriquenord.net/
http://www.afriquenord.net/
http://www.dohainstitute.orgreleasea546c9a/
http://demecratical.d/?p=42840.1
http://www.m.ahewar.org/s.as?ail=422044
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 إلى : /المجلس الوطنً االنتقالً فً لٌبٌا ،انظر9

http://www.google.dz/amp.france 24.com.                             

11/http :wwweanlibya.com/archives/5551.                            

 ،انظر إلى :12/13/4111/الجزٌرة ،تقارٌر وحوارات،11

http://www.google.dz//anp/www.aljazera.net.                   

/تؤثٌر القبلٌة على العملٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا:دراسة حالة لقبل وبعد فبراٌر 14

 ،انظر إلى:4111

http://www.afrigatenews.net/content.                                

 :إلى،انظر 4111الثورة التونسٌة /13

http://www.marefa.org/%d8%a7%d9%8,28/05/2017.18:49.    

:إلى،انظر 42/11/4116،11:18ٌناٌر...ثورة شعب، 45/ 12  

http://www.egynews.net/79882/79882,22/05/2017,18:53.   

 :إلى/مظاهرات عارمة بالعاصمة بسبب غالء المعٌشة،قناة الجزائر،انظر 15

http://www.algeriachannel.net/2011/01/%d,23/05/2017,12:

49.  

 12؟، 4111/ماذا تعرف عن "ثورة الزٌت والسكر "فً الجزائر ٌناٌر 16

 : إلى،انظر  11/4116/

http://www.alaraby.tv.article/5218/%85% , 24/05/2017 , 

10:30.  

 ،انظر إلى : 4111/االحتجاجات الجزائرٌة 17

http://www.marefa.org/%d8/17%d9%84,25/05/2017,13:02.  
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 :الخاتمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن التحول السٌاسً ٌعنً مجمل التحوالت التً 

تتعرض لها البنى السٌاسٌة فً مجتمع ما ،واالنتقال من وضع غٌر دٌمقراطً 

فً أي دولة إصالحا سٌاسٌا إلى وضع دٌمقراطً ،وقد ٌكون التحول السٌاسً 

هذا الخٌر الذي ٌعنً عملً شاملة فً شكل الحكم والعالقات االجتماعٌة وذلك 

فً إطار النظام السٌاسً ،بهدف تطوٌر آلٌات هذا النظام للقٌام بوظائفه سواءا 

 اجتماعٌة أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة .

ث فً الدول وقد حاولت الدراسة أن تقدم نظرة عن الحراك الشعبً الذي حد

العربٌة وخاصة دول الجوار ،وانطلقت هذه االحتجاجات ألسباب متعددة لعل 

أبرزها األوضاع المزرٌة التً كانوا ٌعانون منها كالبطالة ،الفقر ،غالء المواد 

االستهالكٌة ،وأٌضا مطالبٌن برحٌل األنظمة التً كانت تستعمل السلطة لخدمة 

د الذي كان ٌسٌطر على تلك الدول ،هذا ما مصالحها ،إذ كثر الفساد واالستبدا

ٌمنع الشعب ن التعبٌر عن مصالحه واحتٌاجاته ففً تونس كان نظام بن علً 

ٌخدم عائلته وعائلة الطرابلسً واستغالل ثروات الدولة ، ومصر أٌضا كان 

سنة وكان  24الشعب ٌعانً من الظلم واالستبداد ،أما فً لٌبٌا فكان النظام لمدة 

ٌسٌر الشعب كما ٌرٌد دون أن ٌعبروا عن مطالبهم ،وقد بدأت القذافً 

وانتقلت إلى مصر ولٌبٌا والعدٌد من الدول 4202االحتجاجات فً تونس 

العربٌة،وقد دامت االحتجاجات فً دول الجوار وخلفت خسائر كثٌرة بعدها 

حدثت مجموعة من التحوالت السٌاسٌة ، ففً تونس ظهرت العدالة االنتقالٌة 

تعرف بأنها مسار متكامل من اآللٌات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة  التً

ماضً انتهاكات حقوق اإلنسان ،وهذا من اجل كشف حقٌقتها ومحاسبة 

نظمت انتخابات تشرٌعٌة ولرئاسٌة وكان  4202المسؤولٌن عنها ،ثم فً سنة 

سٌاسً إقبال كبٌر عنها وهذا ما ٌفسر رغبة التونسٌٌن فً ممارسة النشاط ال

التعددي من اجل انتقال دٌمقراطً،بعد أن دامت عقود من القمع واالستبداد وقد 

 فاز السبسً بمنصب الرئٌس.

أما فً مصر فقد مرت بمراحل من اجل التحول الدٌمقراطً ،انتخاب مرسً فً 

وصدرت خمس إعالنات دستورٌة التً غٌرت مالمح النظام  4204جوان  42

 .4204ستورٌن مكملٌن ودستور سنة السٌاسً ،ثم إعالن صدور د

 وفً لٌبٌا بعد إنهاء النظام األول تم إنشاء المجلس االنتقالً اللٌبً الذي ٌتألف
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ومواطنٌها ،وكذا  ةعضوا ،ومهامه ضمان سالمة األرض اللٌبٌ 10من 

اإلشراف على انتخاب جمعٌة تأسٌسٌة لوضع دستور جدٌد للبالد ،وتم بالفعل 

عضوا وتم تسلٌم  422أغسطس  وٌتكون من  21ً العام انتخاب المؤتمر الوطن

 بعد انتخابات ألول مرة فً البالد. 4204أغسطس  20السلطة لع فً 

كانت أسبابها المباشرة  4200وقد حدثت أٌضا احتجاجات فً الجزائر ٌناٌر 

الثورة التونسٌة ،أما األسباب الحقٌقٌة فكانت لتردي األوضاع المعٌشٌة وغالء 

ستهالكٌة  ،ما عرفت بثورة السكر والزٌت ،وقد انتشرت تلك المواد اال

االحتجاجات لتشمل مناطق متعددة فً البالد تقرٌبا كلها ،مطالبٌن برحٌل النظام 

وقد حدثت اشتباكات بٌن الشباب وقوات األمن وراح ضحٌتها العدٌد من 

 المواطنٌن وحتى رجال من سلك األمن ،وأٌضا خسائر مادٌة نظرا لعملٌات

التً كان ٌقوم بها المحتجون ،وكان ضمن المحتجٌن مفصولٌن  مالحرق والتحطٌ

من سلك األمن وعمال سونطراك واتصاالت الجزائر ،واستمرت األوضاع فً 

التدهور إلى أن تحركت الدولة وذلك بإلغاء قانون الطوارئ ،وبعدها خطاب 

بمجموعة من  رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقٌة الذي وعد بأنه سٌقوم

اإلصالحات السٌاسٌة ،وهنا نرى أن هاته التحوالت السٌاسٌة بالدول العربٌة قد 

أثرت على اإلصالح السٌاسً فً الجزائر ،وقد قامت بتعجٌل مجموعة 

اإلصالحات أولها القانون االنتخابً ،القانون الحزبً ،تمثٌل المرأة فً المجالس 

، 4202ا التعدٌل الدستوري الجدٌد فً المنتخبة،قانون اإلعالم والجمعٌات،وكذ

وأٌضا قد وعد بمجموعة من الحلول التً طالب بها الشباب الجزائري وبعدها 

 هدأت األوضاع فً الشوارع الجزائرٌة .

وجدت العدٌد من التفسٌر لعدم وصول االحتجاجات الجزائرٌة إلى ربٌع عربٌا،  

والخسائر  0800فً فهناك من ٌرى أن الجزائر قد شهدت ربٌع مبكر حدث 

التً حصلت فً تلك الفترة ،وبعدها تلتها االنتخابات التشرٌعٌة التً ألغٌت 

 لتتبعها العشرٌة السوداء وما خلفته .

وأٌضا من ٌرى أن اإلصالحات السابقة الذكر هً السبب الذي هدا تلك 

االحتجاجات لما حملته من وعود المتصاص الغضب الشعبً ،وأما الرأي 

ى أن الجزائر المتالكها ثروة النفط والغاز استطاعت تجاوز األزمة األخٌر ٌر

تلك ،ألنه ساهم فً تدعٌم اإلصالحات السٌاسٌة ،وكذا حضت فئات بزٌادات فً 

 األجور ومنح ...
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 وقد أكدت الدراسة على صحة الفرضٌات من خالل إثبات ما ٌلً :

 رغبة النظام.اإلصالح السٌاسً قد ٌكون نتٌجة ضغوط داخلٌة ولٌس ل-  

التحول السٌاسً الذي حصل فً الدول العربٌة عجل فً عملٌة اإلصالح -

 السٌاسً فً الجزائر .

وفً األخٌر ٌمكن القول أن نجاح اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر ٌبقى 

لمضامٌن اإلصالحات السٌاسٌة فً إطار من  ًمرهون بمدى التطبٌق الفعل

لمعارضة ومنظمات المجتمع المدنً ،هذا من الشفافٌة والدٌمقراطٌة،وإشراك ا

 شأنه أن ٌسهم فً استقرار البالد.

 



 

 

 

 

 

 

 قـــــائـــــمـــــة الــــمــــراجــــــع
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 قائمة المراجع :

 /المراجع باللغة العربية:1

 ا/ الكتب:

،عمان:األكادٌمٌون جذور االستبداد والربٌع العربً/الجبوري ،مصطفى حضر،1

 .4112للنشر والتوزٌع،

/ الجاسور،عبد الوهاب ناظم،موسوعة علم السٌاسة،عمان:دار مجدالوي للنشر 4

 .4119والتوزٌع،

(، العربً)أخر عملٌات الشرق األوسط الكبٌر الربٌع/الزٌن،حسن محمد،3

 .4113بٌروت:دار القلم الجدٌد ،

،بٌروت:المإسسة 11،ج موسوعة السٌاسة/الكٌالً ،عبد الوهاب ،وآخرون،2

 .1979العربٌة للدراسات والنشر،

 الربٌع العربً إلى أٌن ؟ أفق جدٌدة للتغٌٌر/المدٌنً ،توفٌق،وآخرون،5

 .4111اسات الوحدة العربٌة،،بٌروت:مركز در الدٌمقراطً

 الثورات واإلصالح والتحول/المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ،6

،الدوحة ،المركز العربً لألبحاث ودراسة الدٌمقراطً فً الوطن العربً

 . 4111السٌاسات،

 اإلصالح السٌاسً والحكم/المشاقبة،أمٌن عواد،وداودي علوي،المعتصم باهلل،7

 .4111عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزٌع،نظري(،الرشٌد )إطار 

،معجم عربً مدرسً،  القاموس الجدٌد للطالب/السعدي،محمد،وآخرون،8

 .1979تونس:الشركة التونسٌة للتوزٌع ،

 فً االجتماع السٌاسً والتنمٌة واالقتصاد وفقه/القاسم،عبد العزٌز،وآخرون،9

بٌروت:الشبكة العربٌة ،العولمة( اإلصالح)مدخل لتكوٌن طالب العلم فً عصر

 لألبحاث والنشر ،ب ت ن.
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 الربٌع العربً ثورات الخالص من/الشبكة العربٌة لدراسة الدٌمقراطٌة،11

 . 4113بٌروت:شرق الكتاب ،،االستبداد )دراسة حاالت(

، 11،ط الفساد والحكم الصالح فً البالد العربٌة/الشطً،إسماعٌل ،وآخرون،11

 . 4112ت الوحدة العربٌة بالتعاون مع المعهد السوٌدي ،بٌروت:مركز دراسا

،بٌروت:منتدى  خٌبات فً التغٌٌر الذي لم ٌكتمل ثورات و/بلقٌز ،عبد اإلله،14

 .4114المعارف،

معجم عربً الرائد المدرسً)معجم أبجدي مصور للمبتدئٌن(،/جبران،مسعود،13

 عربً ،بٌروت:دار العلم للمالٌٌن،ب ت ن .

،عمان:دار أسامة للنشر المعجم السٌاسًح عبد المنان،/زٌتون،وضا12

 . 4116،عوالتوزٌ

/لبصٌر،عبد المجٌد،موسوعة علم االجتماع )المفاهٌم فً السٌاسة واالقتصاد 15

 .4111والثقافة(،الجزائر :دار الهدى للنشر والتوزٌع،

 بٌنالتقرٌر العربً السابع للتنمٌة الثقافٌة )العرب /مإسسة الفكر العربً ،16

،بٌروت:مإسسة ماسً الحاضر وأحالم التغٌٌر أربع سنوات من "الربٌع العربً"

 . 4112الفكر العربً،

، ثورة تونس األسباب والسٌاقات والتحدٌات/مالكً ،امحمد،وآخرون،17

 . 4114الدوحة:الدار العربٌة للعلوم ناشرون،

، طإشكالٌة اإلصالح السٌاسً فً الشرق األوس/محمد عزٌز،إبراهٌم،18

 السلٌمانٌة:مطبعة رون،ب ت ن .

 بٌان فً الثورة )هوامش سوسٌولوجٌة على متن الربٌع/محسن،مصطفى ،19

 . 4114،بٌروت:دار األمان،العربً(

 اإلصالح والنهضة :دراسات فً إمكانات/معهد األبحاث والتنمٌة الحضارٌة،41

 . 4119،،بٌروت :العارف للمطبوعات  العراقًاإلصالح ومعوقاته فً الواقع 

/مصباح،عامر،معجم مفاهٌم:العلوم السٌاسٌة والعالقات 41

 الدولٌة،الجزائر:المكتبة الجزائرٌة بودواو للنشر والتوزٌع،ب ت ن.
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 وللمجال ،"إصالح سٌاسً"أم تقٌٌد إضافً للمجتمع/سمٌلٌنً،مارتا،وآخرون44

 . 4114،الدانمارك:الشبكة االورومتوسطٌة لحقوق اإلنسان،السٌاسً ؟

م 4111تقرٌر المإتمر نظرة نقدٌة فً ثورات عام /سواري ،إسحاق كافومبٌا،43

 . 4111،برٌتورٌا :الدراسات األمنٌة،فً شمال إفرٌقٌا وتداعٌاتها

،ب ب ن :الجنادرٌة للنشر الربٌع العربً/عبد الغفار ،فٌصل محمد،41

 . 4115والتوزٌع،

 لطٌب العقبً بٌنالفكر اإلصالحً فً الجزائر )الشٌخ ا/عجالً ،كمال ،42

 .4117الجزائر:سحب الطباعة الشعبٌة للجٌش،األصالة والتجدٌد (،

 المجٌدة )بنٌة الثورة وصٌرورتها من خالل الثورة التونسٌة/عزمً ،بشارة،45

 . 4114،بٌروت:المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات،ٌومٌاتها(

:الدار العربٌة للعلوم ،بٌروت فً الثورة والقابلٌة للثورة /عزمً ،بشارة،46

 . 4113ناشرون،

 حاالت التنافً فً العهدة-،)نظام االنتخابات/قوانٌن اإلصالحات السٌاسٌة 47

-األحزاب السٌاسٌة-توسٌع حظوظ المرأة فً المجالس المنتخبة -البرلمانٌة

 . 4114،األردن:دار بلقٌس للنشر،الجمعٌات(-اإلعالم

 ت الربٌع العربً مقارنة بالثوراتثورا/رشوان،حسٌن عبد الحمٌد احمد،48

 . 4112، اإلسكندرٌة:مإسسة شباب الجامعة،العالمٌة

 المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً المفاهٌم،المناهج، اإلقترابات،/شلبً،محمد،49

 .1997،الجزائر:دار هومه،واألدوات

،اإلسكندرٌة : النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة/ثابت،عبد الحافظ،عادل فتحً،31

 .4117الجامعٌة،الدار 

 ب/المقاالت:

، الحوار المتمدن/السٌد،محمد محمود،مفهوم اإلصالح السٌاسً ،1

 . 43/11/4111،بتارٌخ 4555العدد

/بولعراس،فتحً،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر بٌن استراتٌجٌات البقاء 4

 . 35،4114،العددالمجلة العربية للعلوم السياسيةومنطق التغٌٌر،
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 مجلة دفاترشمسة،"النظم االنتخابٌة وعالقتها باألنظمة الحزبٌة"،/بوشناقة ،3

 . 4111،العدد الخاص،نوفمبر السياسة والقانون

 مجلة مداد/دهام حمٌد،خمٌس،التحدٌث واإلصالح السٌاسً فً الوطن العربً،2

 . 12،العدد  آلدابا

سً ، /حٌدر ،رمضان عبد السالم،ثورات الربٌع العربً ومستقبل النظام السٌا5

 .42،4114،العدد مجلة الجامعة االسمرية

/مجلس األمة،"إصالح النظام االنتخابً فً الجزائر "مزٌد من الحرٌة 6

 . 4111،نوفمبر 48،العدد مجلة الفكر البرلماني...النزاهة...والدٌمقراطٌة،

/عباس،عمار ،القانون الدستوري الجزائري)اإلصالحات السٌاسٌة 7

 . 4113دٌسمبر  47،41،العدد  البرلمانيمجلة الفكر الجزائرٌة(،

فً المنطقة العربٌة ومسالة التعدٌالت  ة/ ركاش ،جهٌدة،التحوالت السٌاس8ٌ

 مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعيةالدستورٌة :قراءة فً الدستور الجزائري ،

 . 4117،جانفً 17،العدد واإلنسانية

 

 جـ/ الندوات والمؤتمرات:

خالد،علٌوي ،الربٌع العربً ثورات لم تكتمل ،ورقة بحثٌة: /العرداوي ،1

للمشاركة فً الندوة الموسومة )تداعٌات ما بعد الدكتاتورٌة فً دول الربٌع 

 . 4113العربً(،جامعة العراق،كلٌة الحقوق،

/بركات ، نظام ،وشنٌكات،خالد،التحوالت والتغٌرات فً الوطن العربً 4

 . 11/16/4113-11ع العربً(،عمان ،بتارٌخ )الفرص والتحدٌات فً ظل الربٌ

/درٌم،محمد موسى،الثورات العربٌة ومستقبل التغٌٌر السٌاسً ، ورقة 3

 بحثٌة،جامعة الخرطوم،قسم العلوم السٌاسٌة،ب ت ن .

/فوكة،سفٌان،وبوضٌاف،ملٌكة،الحكم الراشد واالستقرار السٌاسً ودوره فً 2

 وم السٌاسٌة.التنمٌة،مداخلة ،جامعة الشلف ،قسم العل

 د/الوثائق الرسمية:
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 الدساتير:

،الجزائر:مارس 4116/الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،دستور 1

4116. 

 القوانين :

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،قوانٌن اإلصالحات السٌاسٌة،  /4

 . 4114ٌناٌر  14،15عدد

،        15-14الشعبٌة،قانون عضوي رقم الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  /3

 ،المتعلق باإلعالم . 4114ٌناٌر  14المإرخ فً 

،ٌتعلق  4113دٌسمبر  42،مإرخ فً 4113لسنة 53/الجمهورٌة التونسٌة،عدد2

 بإرساء العدالة االنتقالٌة وتنظٌمها .

 هـ/الدراسات غير المنشورة:

ها على إرساء مبدأ /العٌاضً ،ٌوسف،التحوالت السٌاسٌة الراهنة وأثر1

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة  ،ماستر،-تونس-الدٌمقراطٌة

 . 4112والعالقات،جامعة بسكرة ،

/بجقٌنة،مصطفى،اثر اإلصالحات السٌاسٌة على االستقرار السٌاسً فً 4

م أنموذجا ،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلو 4114الجزائر القانون العضوي لإلعالم 

 . 4113السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة الجلفة،

/بولٌفة،محمد،والغول ،عالء الدٌن ،دور المجتمع المدنً فً اإلصالح السٌاسً 3

فً الجزائر ،لٌسانس،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة 

 . 4114ورقلة،

قرار السٌاسً فً شمال /بقدي ، كرٌمة،الفساد السٌاسً وأثره على االست2

،ماجستٌر،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم -دراسة حالة الجزائر–إفرٌقٌا 

 . 4111العلوم السٌاسٌة،جامعة تلمسان،

/بلخٌرة،محمد،التحوالت السٌاسٌة فً االتحاد السوفٌاتً وأثره على الدول 5

العلوم السٌاسٌة العربٌة"الوطنٌة"،ماجستٌر،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم ،قسم 

 . 4113والعالقات الدولٌة ،جامعة الجزائر،
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/بن قدور ،إٌمان ،الوجه األخر للعولمة،"الربٌع العربً أنموذجا "،ماستر،قسم 6

 . 4113اللغة العربٌة وآدابها ،تخصص حضارة عربٌة إسالمٌة،جامعة تلمسان،

والممارسة ، /زٌغم،عبد القادر،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر بٌن الخطاب 7

 .4113ماستر،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسة،جامعة الجلفة،

/حرز هللا،منٌر،اإلصالح السٌاسً فً تونس وتؤثٌره على التنمٌة المحلٌة بعد 8

،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة 4111

 . 4112بسكرة،

/كحول ،محمد الصالح،أبعاد اإلصالحات السٌاسٌة الجدٌدة فً عهد الرئٌس 9

،ماستر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم 4113إلى  4114بوتفلٌقة من 

 . 4113السٌاسٌة،جامعة ورقلة،

/ساعو ،ولٌدة،الثورات العربٌة بٌن التوازنات والتفاعالت الجٌوستراتٌجٌة 11

،ماستر،كلٌة الحقوق والعلوم -دراسة حالة سورٌة-العربٌةومتغٌرات المنطقة 

 . 4113السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة بسكرة ،

ٌناٌر  45/علً لوز،ٌاسر محمد،دور المإسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة 11

،ماجستٌر ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،قسم دراسات الشرق 4111

 .4113األوسط،جامعة األزهر،

/فوكة،سفٌان ،االستبداد وإصالح الحكم فً العالم العربً ،ماجستٌر ،كلٌة 14

 .4116الجزائر ، ةالعلوم السٌاسٌة واإلعالم،قسم العلوم السٌاسٌة،جامع

/صابري ،الزهرة،وقرمٌطً،فاطنة،اإلصالح السٌاسً كآلٌة لعملٌة التحول 13

،ماستر،كلٌة 4111/4115الدٌمقراطً فً الجزائر فً الفترة الممتدة ما بٌن 

 .4115الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة الجلفة ،

/رمضانً ،مفتاح،اآللٌات السٌاسٌة لمعالجة العنف السٌاسً فً الجزائر 12

،ماجستٌر كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،قسم العلوم 1994-4119

 .4111السٌاسٌة،جامعة الجزائر ،

(،ماستر،كلٌة 4113-4118الح السٌاسً فً الجزائر )/شعبان ،العٌد،اإلص15

 .4113الحقوق والعلوم السٌاسٌة،قسم العلوم السٌاسٌة،جامعة بسكرة،
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/خٌر ،جها،ولبوخ،عائشة،اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر )دراسة حالة 16

(،،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،قسم العلوم 4115-4114قانون الجمعٌات 

 .4115الجلفة،السٌاسً،جامعة 

 و/المواقع االلكترونية:

/سهام ،بنت حلوة،اإلصالح السٌاسً بٌن المفهوم والتطبٌق،تحلٌل 1

                .http://www.saraha.new.com،انظر إلى:4113اكتوبر11

4/   http://ar-ar.facebook.com/not/mohamed-ellassioney. 

ب وعوامل النجاح والنتائج،انظر /علً عبده،محمود،الثورة التونسٌة: األسبا3

                                     http://sis.gov.eg/vr/34/8.htm.إلى:

  أسباب ثورة الغضب فً مصر ،انظر إلى : /2

http://misrstars.com/vb/showthread.php ?t=282330.   

،تحدٌات إعادة بناء الدولة الوطنٌة ما بعد ثورات الربٌع /مسلم ،هنٌدي 5

 العربً...مصر وتونس أنموذجا ،انظر إلى:

http://www.afriquenord.net.                                                        

6/http://ar.m.wikipedia.org.                                                                  

 41/االنتخابات التشرٌعٌة فً الجزائر ،المركز العربً لألبحاث والدراسات 7

 ،انظر إلى:  4114ماي 

http://www.dohainstitute.orgreleasea546c9a.                       

/نوال،لصلج،قانون العدالة االنتقالٌة فً تونس بٌن استئصال النظام السابق 7

 واستقطابه ،انظر إلى:

http://demecratical.d/?p=42840.1.                                             

/سحقً ،سمر،التحول الدٌمقراطً وصعود الحركات اإلسالمٌة )نموذج 8

 مصر(،انظر إلى:

http://www.m.ahewar.org/s.as?ail=422044.  

                           

http://sis.gov.eg/vr/34/8.htm
http://www.afriquenord.net/
http://www.afriquenord.net/
http://www.dohainstitute.orgreleasea546c9a/
http://demecratical.d/?p=42840.1
http://www.m.ahewar.org/s.as?ail=422044
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 إلى : /المجلس الوطنً االنتقالً فً لٌبٌا ،انظر9

http://www.google.dz/amp.france 24.com.                             

11/http :wwweanlibya.com/archives/5551.                            

 ،انظر إلى :12/13/4111/الجزٌرة ،تقارٌر وحوارات،11

http://www.google.dz//anp/www.aljazera.net.                   

/تؤثٌر القبلٌة على العملٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا:دراسة حالة لقبل وبعد فبراٌر 14

 ،انظر إلى:4111

http://www.afrigatenews.net/content.                                

 :إلى،انظر 4111الثورة التونسٌة /13

http://www.marefa.org/%d8%a7%d9%8,28/05/2017.18:49.    

:إلى،انظر 42/11/4116،11:18ٌناٌر...ثورة شعب، 45/ 12  

http://www.egynews.net/79882/79882,22/05/2017,18:53.   

 :إلى/مظاهرات عارمة بالعاصمة بسبب غالء المعٌشة،قناة الجزائر،انظر 15

http://www.algeriachannel.net/2011/01/%d,23/05/2017,12:

49.  

 12؟، 4111/ماذا تعرف عن "ثورة الزٌت والسكر "فً الجزائر ٌناٌر 16

 : إلى،انظر  11/4116/

http://www.alaraby.tv.article/5218/%85% , 24/05/2017 , 

10:30.  

 ،انظر إلى : 4111/االحتجاجات الجزائرٌة 17

http://www.marefa.org/%d8/17%d9%84,25/05/2017,13:02.  

                

 

http://www.google.dz/amp.france%2024.com
http://www.google.dz/anp/www.aljazera.net
http://www.afrigatenews.net/content
http://www.marefa.org/%d8%a7%d9%258,28/05/2017.18:49
http://www.egynews.net/79882/79882,22/05/2017,18:53
http://www.algeriachannel.net/2011/01/%25d,23/05/2017,12:49
http://www.algeriachannel.net/2011/01/%25d,23/05/2017,12:49
http://www.alaraby.tv.article/5218/%85%25%20,%2024/05/2017%20,%2010:3
http://www.alaraby.tv.article/5218/%85%25%20,%2024/05/2017%20,%2010:3
http://www.marefa.org/%d8/17%d9%84,25/05/2017,13:02


 

 

 

 

 الـــــــفـــــــهـــــــــــرس
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Rèsemè de mèmoire : 

Etat arabes ont vu une vague de protestation,a ètè la 

premier pays ou les manifestation ont commencèavec la 

tunisie,la fin de son 2010.tm dèplacè vers d’autres d’autres 

pays arabes pour dèvelopper cer manifestations appelèes les 

rèveelutions du printemps arabe et le commerce a’ long 

turme la plupart des politiciens et des mèdias. 

-les transformations politiques ont en lien dans les pays 

voisins de la tunisie,l’e gypte et la libye terminiée l’ère de la 

tyrannie qui a durè pendant des annèes,ces pays ont rèussi 

a’ cganger les systèmes basés sur les élection générales et le 

vote démocratique,et cette vague de cgangement a affecté 

la situation interne de l’algerie. 

Des manifistation ont eu lien en janvier 2011,mais 

l’intelliguence de prèsident calma la situation a une sèrie de 

rèforme politiques : la loi électorales,le parti,la 

réprésentation des fommes dans les consiels élues, les 

médias et la loi sur les associations,ainsi que l’algerie a 

connu un novel amendement constitutionnel en 2016. 

Les mots clés : 

La réforme politique,la transition politique,transition 

démocratique,la justice transitionnelle,révolution,printemps 

arabe. 


