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متسارعة سواء من الناحية و يشهد العامل منذ الربع األخري من القرن العشرين تغريات جذرية        

أدى املفاهيمية حصل من تغري يف البىن القيمية و نتيجة ملاو القيم،اهيم وحىت املفو السياسية أو االقتصادية

أهم ، ترتبط مباشرة بالتنمية وكاالت التنمية موعة مقارباتالعديد من املنظمات الدولية وو ذلك إىل تبين

تنمية للدول اليت تعاين من أزمة  تمساعداكه اهليئات املاحنة بالدرجة األوىل ذما مت طرحه من طرف ه

 الدمقرطةالدميقراطي و االنتقالالوصول ملستوى فعال من  اشتراط حتقيق أوو -إن صح التعبري- حكم 

ا ما يسمى يف أدبيات التنمية باملشروطية السياسية كاستمرار لربامج التعديل اهليكلي ذوه ،احلكم الراشدو

ل اتمعات ردود فعسلبية و اليت تركت خاصة على املستوى االجتماعي انعكاسات، واليت فشلت من قبل

ون الدولة على ا على وجود عجز فعلي يف تسيري شؤذيؤكد هبالتايل و. الربامججتاه تلك السلبيات و

ية عجز منوذج التنم تسيري شؤون الدولة وامع وفشل األمناط التقليدية يفاملستوى الداخلي واخلارجي، و

التفاعل بني القطاعات العامة  ةيستمراراعدم الوصول لتنمية جمتمعية تضمن السابق يف تسيري أمور احلكم، و

  .اخل الدولةاخلاصة دو

طرح بدائل جديدة تعىن  إىل ،بالتايل مت التوجه من طرف املنظمات املالية الدولية أو اإلحتاد األورويب       

دول املستقبلة للمساعدات التنموية يف ظل الأسسة لنظم احلكم السائدة يف واملباجلوانب السياسة واإلدارية 

جان ميثالن احلكم الراشد ذاقتصاد السوق كنموالنيوليربايل للدميقراطية وتصور وال إستراتيجية احلكم الراشد،

ا الطرح مع التطورات على املستوى العاملي اليت ذقد تزامن هو .اإلداريةو يف أبعاده السياسية واالقتصادية

  .ميزا موجة االنتقال للدميقراطية اليت شهدا العديد من مناطق العامل منذ أواخر الثمانينات

اربية ضمن ميكانيزم املشروطية مغ- وضمن هذا اإلطار ميكن تفسري مسارات العالقات األورو 

مع االحتاد  -على حدة-سية يف إطار خمتلف االتفاقيات اليت وقعتها كل من تونس، املغرب واجلزائر السيا

جديد، ومن هنا تربز  مغاربية يف ظل ترتيب إستراتيجي-األورويب واليت تعترب إعادة هيكلة للعالقات األورو

أمهية املوضوع اليت تنطلق من حماولة فهم أسس وخلفيات السياسات األوربية من خالل تبين مقاربات 

لك إلبراز الرؤية املختلفة ملفهوم احلكم الراشد لإلحتاد األورويب من باقية اجتاه دول املغرب العريب، وذإست

   مرتبطة باملأسسة اجليدة "Profils de gouvernance" خالل مقاربة اللجنة األوربية اليت تبنت مقاربة

برنامج األمم املتحدة، أي مبنظور شامل خالفا عن البنك الدويل و التسيري الفعال لكل املوارد اتمعية،و

لك مالئمة للطبيعة املركبة ذتفعيل فكرة اال العام وة مثل احلكم الذايت الفعال ووموسع يتميز مبفاهيم حديث

  .دول املغرب العريبلتفاعلية بني اإلحتاد األورويب وواملعقدة للمسائل ا

  :مربرات اختيار موضوع الدراسة  -1

  :املربرات املوضوعية  - أ

وتعود أساسا إىل أمهية املوضوع، كونه من مستجدات الساحة الدولية، وتوجها جديدا يف السياسة  

النظرية تكون دائما من " :أن Robert Coxاخلارجية والعالقات الدولية، فكما يقول روبرت كوكس 
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بالتايل اإلطار أداة حتول يف السياسات املتبعة وأيضا و ةوهي عبارة عن أداة تربيري، "وهلدف معني ،حدأجل أ

ا جعلنا يف حبثنا ذهوليست مفسرة له فقط، و التحليلي العام ينطلق من أن النظرية مكونة للواقع االجتماعي

شاملة لكل مستويات ية املغاربية من منطلقات عديدة ولفهم دقيق للعالقات األوربنعتمد على التحليل 

متكننا و للوصول إىل نتائج نستطيع من خالهلا ،لككذاألقاليم ن اتمع حىت الفرد والدولة وم ءاالتحليل بد

ل جديدة يف ظتبنيها ملقاربات وربية يف منطقة املغرب العريب، ومن وضع فهم حمدد لتوجهات السياسة األ

  .التحوالت على املستوى القيمي والبنيوي

 كما تربز أمهية موضوع حبثنا يف كونه حماولة لتحليل األطر املفاهيمية األوروبية اخلاصة باحلكم على        

، لذلك فإن كامل إحتاد املغرب العريب املعطلحماولة االستفادة منها يف بناء تاملستوى الداخلي من جهة و

احلكم هي عملية حتليلية ملا جيب أن حناول نستفيد منه قاربة األوروبية للحكم الراشد ووضوع املتناول م

ملا ال من األمهية مبكان لتوضيح رؤية اآلخر إلينا، نس خصوصياتنا على كل املستويات وخاصة يف ظل جتا

 مساعدة على الفهمحتليلية - ل فهم اآلخر، من خالل نظرة نقديةأي وكأنه حماولة لفهم الذات من خال

ينا دون طرح أمناط من املفروضة عل تليس االعتماد على خمتلف اإلدراكاواإلدراك وبناء تصورات بديلة و

ا يفسر مدى االستجابة اإلجيابية ملا يكون مقدم هلا يف شكل ذها واإلدراكات اخلاصة بنالتصورات و

خيص احلكم واحلكم الراشد حىت  بنا فيما مشروطيات إجيابية كانت أو سلبية لنتوصل إىل بناء فهم خاص 

االنسداد الواقع فيه دول املغرب العريب فالنظم ي، إضافة إىل إبراز مدى املأزق ولو على املستوى املعيارو

الضغوطات املوجهة هلا إىل سياسات أصبحت ال تستطيع ترمجة املطالب وهده الدول  مالسياسية يف معظ

يعود لنا ذلك لتحليل الوضع هل هو عائد الفتقادها مصداقية، و ة وال إىل قرارات ذاتعامة ناجع

مدى فعالية واطنني وا ما يربز لنا مدى العالقة بني املذهأو األداء السياسي غري الفاعل، و للمشروعية

اتمع الذي بني الدولة والنظام السياسي و االتصالسية على املستوى الداخلي ومدى جناعة مشاركتهم السيا

اتمع الذي يطالب مبشاركة فعلية يف تسيري الثقة بني املسؤولني السياسيني وشبه منعدم لغياب أصبح 

  . الشؤون العامة

  :املربرات الذاتية -ب         

إن املربرات الذاتية الختيار موضوع دور مؤسسات اإلحتاد األورويب يف تفعيل احلكم الراشد يف 

ريف الهتمامات كون هذا املوضوع واحدا من أهم احملاور يف احلقل املع :دول املغرب العريب تتمثل أساسا يف

ه العالقات األوربية املغاربية يف تفاعالا بدراسة التوجهات ذلك بإعطاء بعد جديد هلالباحث الشخصية، وذ

املنطقة طقة املغرب العريب بصفة خاصة واجلديدة لإلحتاد األورويب من خالل سياساته املتجددة يف من

  .املتوسطية بصفة عامة

من  ،فدراسة هذا املوضوع بالنسبة لنا، هو حماولة لتحليل هذه العالقات اخلاصة وجتاوز لظواهر األشياء

خالل التحليل والتأويل والبحث يف اخللفيات واألبعاد اليت تنطلق منها السياسات األوروبية سواء بالنسبة 
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حماولة لفهم قدة يف إطار البيئة العاملية، واملعالتحوالت الكثيفة وغاربية يف ظل لإلحتاد األورويب أو للدول امل

، أهدافها اإلستراتيجية املنطقة وإدراكات وتصورات السياسات األوروبية يف حتليل االستراتيجيات األوروبية

ة اليت لك مبنطق استباقي مبين على املشروطية السياسية الحتواء التهديدات واملخاطر وذبتبين مقاربات متجدد

إبراز كيفية احلكم الراشد بالدرجة األوىل، و حتقيقاط حتسني منط احلكم والدمقرطة وتقوم على اشتر

الوصول إىل إقامة عالقات تفاعل حقيقية ال عالقات تعاون فقط أو تبعية وال يكون ذلك إال باحلفاظ على 

 الدول على إدراكات خاصة ا ه ذالبحث على مستوى همغاربية و-ن يف العالقات األوروقدر من التواز

  .تصورات للخروج من احللول بدل املشروطيات اخلارجيةو

  :إشكالية الدراسة -2

إن جل الدراسات اليت تعرضت لعالقات املغرب العريب مع اإلحتاد األورويب تناولتها إما من الناحية         

ما ميكن ، وكانت من منطلق اقتصادي مغاربية- االقتصادية بصفة خاصة على اعتبار أن العالقات األورو

املفاهيمية اليت حتدد طبيعة هذه يتم التطرق إىل األطر النظرية و نه يف الدراسات السابقة ملأاإلشارة إليه هو 

املدركات اخلاصة به يف و مخاصة أنه على الصعيد العملي تبىن اإلحتاد األورويب جمموعة من املفاهي العالقات،

يتأثر مباشرة مبا هو املغرب العريب غائبا متاما وباملقابل بقي الطرف الثاين و ،رب العريبعالقته مع دول املغ

  ،)بالتايل االستجابة أو عدم االستجابةالتأثري والتأثر و رد الفعل،جية الفعل وإستراتي( يطرحه الطرف األول

     رجة عالية من الدمقرطة بالتايل الطرح األورويب للحكم الراشد كإطار ملشروطية سياسية تقوم على دو

خلق جمتمع فتح اال أمام مشاركة اجتماعية من خالل وعملية عقلنة وترشيد السلطة والسلوك السياسي، و

احترام حقوق اإلنسان كلها إشكاليات عميقة مطروحة يف مدين فعال يكون وسيط بني الدولة واتمع و

خاصة يف ظل األزمات الداخلية هلد  يف دول املغرب العريب،التوجه األورويب لتفعيل معايري احلكم الراشد 

  . ضغوطات البيئة اخلارجيةو) تونس و املغرب اجلزائر،( الدول

  :ولذلك متحورت إشكالية حبثنا حول السؤال املركزي التايل

ملؤسسات احلكم الراشد اقية اليت تطرحها مقاربة احلكم واملصدو كيف ميكن تقييم طبيعة االستجابات   

من خالل ) املغرباجلزائر،تونس و(ول املغرب العريب اإلحتاد األورويب ذات التوجه النيوليربايل يف د

صوصيات يف ظل اخلتحدثة من طرف اإلحتاد األورويب وآليات التفعيل املسطية السياسية واملشرو

  تعدد التصورات حول احلكم الراشد؟املختلفة لكال الطرفني و

  
وتبسيطا إلشكالية البحث قمنا بتفكيك السؤال املركزي إىل  إحاطة أكرب باملوضوع، ومن أجل      

  : جمموعة من التساؤالت الفرعية هي
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املرجعيات اليت تتأسس عليها مقاربة و املنطلقات الفكريةا هو النمط اإلدراكي أو البنية وم - 

  احلكم الراشد؟مؤسسات اإلحتاد األورويب للحكم و

تحقيق عمليات لد كإستراتيجية تشتمل على آليات وربة األوروبية للحكم الراشهل تعكس املقا - 

  الدولة يف املغرب العريب؟التنمية خصوصيات اتمع و

يف ظل التحوالت وما هو واقع احلكم الراشد يف دول املغرب العريب يف ظل املشروطية السياسية  - 

  االقتصادية؟والسياسية و يف الديناميات االجتماعية

خاصة م الراشد يف ظل الطرح األورويب إىل أي مدى ميكن قياس قدرة االستجابة ملتطلبات احلك - 

  برنامج األمم املتحدة؟التصورات لكل من البنك الدويل و أن دول املغرب العريب تعترب خمرب لطرح

خالل  ما هي األهداف اإلستراتيجية لإلحتاد األورويب من وراء تبين مقاربة احلكم الراشد من - 

  ما هي حدود مشاركته يف صياغة احلكم العاملي؟و اللجنة األوروبية،

اليت ميكن حتديدها من وراء كل هده املساعدات التنموية املشروطة  والنتائج ما هي االنعكاسات -       

  على دول املغرب العريب؟

  :حدود إشكالية الدراسة -3

  :ينيصر حدود الدراسة يف االني التالتنح  

  :ال الزماينا  - أ

ر تطوردة والذي يعرب عن مرحلة ما بعد احلرب الباو من بني جماالت هذه الدراسة اال الزماين،        

ه العالقات هي فقط حمصورة يف مرحلة ما بعد احلرب ذلك أن هذال يعين املغاربية، و-العالقات األوربية

إال أن دراستنا ستنحصر يف فترة ما  معقد يف نفس الوقت، جمال زمين مرتبط بتاريخ عميق الباردة بل متتد إىل

ة السياسات اخلارجية مفاهيمية يف صياغات بنيوية وتغرية هذه الفترة اليت عرفت حتوالت وبعد احلرب البارد

وميكن حتديد اال الزماين ملوضوع حبثنا من خالل استعمالنا مصطلح  املغاربية على حد سواء،األوروبية و

جاء يف بنود اآلليات وطية السياسية لإلحتاد األوريب، وراشد باعتباره بينة رئيسية يف سياسات املشراحلكم ال

 ا يدفعنا بالبدء يف الدراسة مند اتفاقياتذهاولة إحداث تغيري يف األنظمة، واليت يستعملها اإلحتاد األورويب حمل

ية لننتقل إىل ما يسمى باملشروطية اإلجيابية يف املغرب يف إطار املشروطية السلبالشراكة بني اجلزائر، تونس و

واحلكم الدمقرطة اليت نركز فيها على بند احلكم الراشد ووار واإلحتاد من أجل املتوسط، وإطار سياسة اجل

  .2010كون من بداية التسعينات إىل غاية ا فاال الزماين للدراسة سوف يذإ الدميقراطي الفعال،

  :اال املكاين- ب     

إن تناولنا ملوضوع دور مؤسسات اإلحتاد األورويب يف تفعيل احلكم الراشد داخل دول املغرب          

العريب مبين على اعتبار أن املغرب العريب يشكل كتلة جغرافية متناسقة ومتماثلة طبيعيا وحىت دميوغرافيا، 
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جزاء إفريقيا إىل أوروبا، فله طبيعة متقاربة من حيث النشاط السكاين، كما أن املغرب العريب يعترب أقرب أ

منفردة من حيث التواصل احلضاري، كما أن االهتمام األورويب بدول املغرب العريب أكرب من اهتمامها 

بدول املشرق حبكم اإلرث التارخيي، وإن كنا سنتعرض إىل السياسة األوروبية، فإننا نعين بذلك بصفة 

إضافة إىل أملانيا على اعتبار أن السياسات " ، إسبانيا وإيطاليافرنسا"خاصة سياسات دول القوس الالتيين 

اليت مت توضيحها يف إطار خلق خصوصية اجتاه دول املغرب و ،بية هي نتاج لسياسات هذه الدولاألورو

  .العريب 

  :فرضيات الدراسة -4

منها دراسة موضوع   نطلقنالفرعية أن الفرضيات اليت س تة، والتساؤالييتضح من اإلشكالية الرئيس       

دور مؤسسات اإلحتاد األورويب يف تفعيل احلكم الراشد يف دول املغرب العريب ستنحصر يف ثالث فرضيات 

  :أساسية

  

  :الفرضية األوىل •

      وأمنيا يف دول املغرب العريب    اجتماعيا اقتصاديا،ئة الداخلية غري املستقرة سياسيا، ديناميكية البي - 

ضغوطات البيئة اخلارجية املتمثلة يف املشروطية السياسية اليت تتبناها املقاربة األوربية للحكم الراشد يف و

جتعل عملية االستجابة للتفعيل ضعيفة بسبب أن العملية  ؛التنميةللحكم وإطار التصور النيوليربايل 

 .ليست نتاج لديناميات داخلية بل مفروضة

  

  :الفرضية الثانية •

لك ذو الذي ميكن من خالله تفعيل احلكم الراشد يف دول املغرب العريب هو املستوى احمللي، املستوى - 

من  ؛دميقراطية حملية فعالةإىل بناء قاعدة المركزية للحكم وعن طريق حتقيق احلكم الراشد احمللي إضافة 

 ).املغرب العريبإحتاد ( تفعيل األطر التكامليةعادة صياغة العالقة بني الدولة واتمع وخالل إ

  

  :الفرضية الثالثة •

يف إطار مسارات السياسة األوروبية جتاه ) مقاربة احلكم الراشد( إن انتهاج مقاربات ذات منطق استباقي - 

يهدف إىل حتقيق أهداف إستراتيجية ختدم توجهات الطرف ؛ دول املغرب العريب بعد احلرب الباردة

  .حاجيات الدول املغاربية للتنميةتعبري عن متطلبات و ال تعكساألوىل واألورويب بالدرجة 
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  :  مناهج الدراسة -5

إذا كان اهلدف من إجراء أي حبث هو الوصول إىل نتائج علمية وحتقيق الدقة املوضوعية، فإننا         

حاولنا قدر اإلمكان جتنب العمومية يف الطرح، سوف نتبع منهجية مركبة من خالل دمج  تقنيات التفكيك 

  . والتحليل واملقارنة

املساعدة يف لنظرية واملنهجية املوجهة للدراسة وا من خالل اختيار األدوات التحليلية، املفهومية، اذويربز ه

سياسة  احلكم الدميقراطي، املشروطية السياسية، :لك بتحليل العديد من املفاهيماإلحاطة باملوضوع، وذ

  .ةورو مغاربيالشراكة األ جل املتوسط،أاإلحتاد من  اجلوار،

حماولة مؤسسات اإلحتاد األورويب يف  يظهر من خالل طبيعة الدراسة اليت دف إىل تبيان كيفية        

بالتايل أهم اآلليات اليت تقوم عليها، و دسياستها اخلارجية تفعيل احلكم الراشد يف دول املغرب العريب، وحتدي

  :اعتمد الباحث على املناهج التالية

والنقاش الدراسة لتحديد مفهوم احلكم واحلكم الراشد يف حتليل موضوع  التحليلي املنهج الوصفي - 

النظري واإلبستيمولوجي هلذا املصطلح، وما نتج عنه من خمتلف التوجهات والرؤى وحتليل الرؤية األوروبية 

للحكم واحلكم الراشد من خالل ما تطرحه اللجنة األوروبية، وكذلك مرتكزات احلكم األورويب الداخلي  

فاعالت احلاصلة بني التسياق التفعيل من خالل  وحماولة فهم .وتبين مقاربة يف إطار السياسة اخلارجية لإلحتاد

الطرفني، ومن مث فهم األسباب اليت قادت إىل األخذ بتبين مقاربة احلكم الراشد من طرف اإلحتاد األورويب  

يف الكثري من املمارسات اخلارجية، والدعم املشروط باحترام مبادئ حقوق اإلنسان والدمقرطة والعمل على 

  .  ترسيخها

الذي يتجه إىل مجع البيانات العملية املتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة  دراسة احلالة منهج - 

وهو يقوم على أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة من . أو نظاما اجتماعيا أو جمتمعا حمليا أو جمتمعا عاما

ات السياسة األوروبية، ودراسة تاريخ الوحدة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت ا وذلك بدراسة مسار

مجيع مراحل التجربة األوربية وتشكيل احلكم األورويب الذي يقوم على فعالية التكامل، وبذلك نستطيع 

حتليل مفهوم احلكم الراشد وعالقته بالدميقراطية وحقوق اإلنسان واتمع املدين وتقييم املقاربة األوربية 

  . للحكم الراشد

حتليل بعض النصوص تقنية تفكيك ومن خالل منهج حتليل املضمون طلبت توظيف تكما أن الدراسة  - 

عالقات منفردة كل دولة على يف الغالب تكون و ،غرب العريب باإلحتاد األورويباليت تؤسس لعالقات دول امل

تفعيله يف ا ميكن القول أن احلكم الراشد الذي يتحدث عنه اإلحتاد األوريب فيه انتقائية يف حماولة ذحدى و

فكل دولة هلا ميزا يف إطار اإلستراتيجية األوروبية وبالتايل تناوهلا بالتحليل والكشف  داخل الدول الثالث،

اليت متثلت  عن خلفياا وعن أهدافها غري املعلن عنها من طرف الدول املعنية ا إضافة إىل مستويات التحليل
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اختيار مستوى تحليل يف دراستنا معقد نوعا ما والدويل فمستوى الو النظام اإلقليميالدولة، اتمع و: يف

احلكم و يعود ذلك لكثرة التصورات حول احلكمى آخر يؤدي إىل اختالل الدراسة وعلى حساب مستو

  .الراشد

مث إن املقارنة تفرض نفسها يف موضوع دراستنا، يف املرحلة األوىل خالل تناول واقع املنهج املقارن  - 

كذلك تعامل اإلستراتيجية األوروبية مع الدول الثالث وفق منطق راشد يف دول املغرب العريب وم الاحلك

مقارنة بني مدى استجابة الدول ، و"تونس، املغرب، واجلزائر"إنفرادي لكل دولة من دول املغرب العريب 

ني التصورات الثالث للحكم إضافة إىل املقارنة ب الثالث ملا تطرحه السياسة األوروبية ملعايري احلكم الراشد

  .الراشد اللجنة األوربية، البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  :مقتربات الدراسة -6

يعود سبب التعدد يف املداخل نتاج للتحوالت ث استعمال جمموعة من املقتربات وويفرض علينا البح        

وهو بنفسه أدى إىل تعدد الطروحات واحلوارات وتزايد الطارئة على الوضع الدويل والسياسة العاملية، 

أدبيات دراسة موضوع احلكم الراشد، وأثر كثريا على حتول مفهوم احلكم بتجاوزه لبعده االقتصادي 

ثقافية وحىت البيئية أيضا، وبذلك توجهت - السياسية والسوسيوبحت ليشمل القطاعات االجتماعية وال

احلكم الراشد وتشكيل ولية  تبين مفهوم معني للحكم ولة يف السياسة الداجلهات الفاعو املنظمات الدول،

إن دراسة أي موضوع أو ظاهرة يف العلوم السياسية وفقا   رؤية معينة له بناءا على منط إدراك خاص،

ملقاربة واحدة غري ممكن، وإال سوف يكون ذلك تقييدا للدراسة، وهذا نتيجة للطبيعة غري املستقرة ملوضع 

لوم السياسية والتعقد املتزايد للسياسة الدولية، لذا كان من الضروري اعتماد خمتلف التصورات النظرية الع

  :املقتربات لفهم الظاهرة بشكل جيد و قد اعتمدنا يف دراستنا على املقتربات التاليةو للعالقات الدولية 

  :مقترب االقتصاد السياسي  -1

تشكيل وبلورة السلوك السياسي واألبنية  العوامل االقتصادية يفيبحث هدا املدخل يف تأثري        

 كما أن نظريات االقتصاد السياسي مبختلف توجهاا سواء الليربالية أو الراديكالية.املؤسسات السياسيةو

تقدم تصورات عديدة يف دراسة إشكالية التنمية خصوصا ما يتعلق بدور الدولة، من هنا كان ) املاركسية(

ا ما يشكل ذهو. حتليل ظواهر عصره السياسية، بل والتاريخ األورويب املقترب الذي استخدمه ماركس يف

حيث يتم تصنيف يف كثري من األحيان النظريات االقتصادية  قضية حمورية يف أدبيات االقتصاد السياسي،

  .ونظريات غري تدخلية ،)تدخل الدولة( وفق هذا املنظور إىل نظريات تدخلية

قتراب الذي يربط النظم السياسية مبستويات التنمية لية اجتاها يسعى الستخدام هذا االشهد الفترة احلاتو

هذه س لتحقيق الدميقراطية السياسية ويعترب أن حتقيق جمموعة من الشروط االقتصادية سبب أسا، واالقتصادية

عال، تقاليد ثقافية أكثر  سوق،مستوى اقتصادي تكنولوجيوجود اقتصاد أكثر توجها حنو ال :الشروط
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درجة عالية من التعليم،تعددية  مستوى عال من التعليم، أكثر قابلية للحلول الوسط،تساحما وأقل انغالقا و

  .مستقلةة مبا فيها طبقة برجوازية قوية واجتماعي

سياسية، ب أساس لوجود دميقراطية بالتايل أن درجة عالية من خليط من هذه العناصر السابقة سبو        

يعترب هدا املقترب رد فعل على الكتابات األوىل يف التنمية السياسية يف بداية و .من مت حتقيق التنميةو

 اليت قد يكون جتاهلها هلذا البعد ناجتا عن ظروف املرحلة،و اخلمسينات،اليت جتاهلت املتغريات االقتصادية،

العمل فيما بني احلقول ن، وا اآلحيث كانت احلدود بني احلقول العلمية أكثر حدة منه

Interdisciplinary ،استقالل املتغريات السياسية عن االقتصادية كان أمرا مفترضا بصورة و أقل تقديرا

حتليل السياسي بفهم و على الرغم من ارتباط مقترب االقتصادو. ن ارتباطهما مرتبط باملاركسيةأل قوية،

  .اقتصادية للسياسة كان أعم و أكثر مشوالإال أن السعي إلجياد نظرية  التنمية،

هناك و ،"نظرية اقتصادية للدميقراطية" كتابه "Anthony Downs" أنتوين داونز"فمنذ أن نشر          

ليل السلوك يف حت  Theory of rational actionالعديد من احملاوالت لتطبيق نظرية الفعل الرشيد 

سامهت يف تطوير اوالت كانت ناجحة إىل حد كبري، وه احملذهو سية،املؤسسات السياالسياسي    واألبنية و

وقد اعتربت إسهامات االقتصاد  .New political economiy "باالقتصاد السياسي اجلديد" ما عرف

 .فهم السلوك السياسياليت تعد أفضل الوسائل لتحليل و السياسي أسلوبا جيدا لتطوير نظرية الفعل الرشيد

هم الظاهرة السياسية بصفة عامة ويف سياقها اقتراب االقتصاد السياسي يساعد على فضف إىل ذلك أن 

مت ربطه و القبول مت نفي الصفة املاركسية عنه،ور كلي، وإلعطائه صفة العمومية ومن منظالتارخيي و

    )1(.جون لوكني أمثال أدام مسيث وريكاردو وباالقتصاديني غري املاركسي

ومبا أن كل فعل اقتصادي له غرض سياسي، وكل سلوك سياسي له هدف اقتصادي، ونظرا للطبيعة         

املركبة واملعقدة ملفهوم احلكم الراشد، فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال الفصل النهائي بني املسائل 

من . مغاربية - األوروعند التعرض ملوضوع العالقات ثقافية  - والسياسية واملسائل االقتصادية وحىت والسوسي

          تونس اجلزائر،( هدا املنطلق مت استخدام هدا املقترب لتحليل البناء االقتصادي لدول املغرب العريب

تأثريها يف األداء السياسي داخل األنظمة العاملي و واقعها يف ظل التحوالت يف إطار االقتصاد) املغربو

ستراتيجية اإلحتاد األورويب يف تفعيل احلكم الراشد يف إطار حتليل إ، والسياسية هلده البلدان الثالث

بني دول التفاعالت  بينه و املشروطة بشروط سياسية بالرغم من أنعدات التنموية املقدمة من طرفه واملسا

لك ألن احلكم الراشد جاء يف إطار املقاربات التنموية وذ ،املغرب العريب اقتصادية بالدرجة األوىل

  .  الية كصندوق النقد الدويلللمؤسسات امل

  

                                                 
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط. املنهج-النظرية- النموذج املعريف: إبستيمولوجيا السياسة املقارنةنصر حممد عارف،  )1(

 ..316- 317، ص2002بريوت، 
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  :اتمع–مقترب عالقات الدولة -2

نظرياته يف التركيز على مدخالت شر على انغماس املنظور التنموي وقتراب هو رد فعل مباا االذه       

              تأثريها على طبيعة العالقة بني الدولةدم إعطاء اهتمام مساو للمخرجات ووع النظام السياسي،

لذاك كان اقتراب  .)1(انطالقا من رؤية ليربالية ترى يف الدولة حكما بني اجلماعات ليس أكثر اتمع،و

واعل األساسية يف احلكم خاصة أن الدولة هي من الفثابة حماولة لتصحيح هذه الرؤية واتمع مب-الدولة

       أن احلكم هو إدارة شون الدولة  نا باملفهوم الذي يقولذا ما أخذاتمع هو البنية األساسية إالراشد و

     من خالل التعرض للكيفية اليت متارس ا الدولة يف بعض الوقت تأثريا قويا على البنية الطبقية، اتمع،و

د األورويب ا سيساعدنا يف قياس استجابة دول املغرب العريب ملختلف املشروطيات اليت يفرضها اإلحتاذهو

يظهر تطبيق هدا املقترب يف الفصل األول لتحليل الفواعل الثالث و .دمقرطة األنظمةلتحسني نوعية احلكم و

يف الفصل الثاين أين حنلل واقع البناء السياسي لدول و. ة، اتمع املدين، القطاع اخلاصالدول :للحكم الراشد

بالتغري السياسي  االجتماعينالحظ عالقة التغري والقيمية و املغرب العريب يف ظل تغري الديناميات االجتماعية

العالقة بني  يف الفصل األخري الذي يدرس يف جزء منه كشرط مهم لتحقيق احلكم الراشد هو إعادة صياغةو

جيب أن يكون احلل نابعا من العالقات  ،ا انعكاس ملختلف املشروطيات املفروضةذهالدولة واتمع و

بني  ن خارج اال التفاعلي الداخلي لنحلل العالقةقبل أن يكون مشروطا م االداخلية للدولة مبجتمعه

  .معقدريب اليت تبدو غائبة بشكل عميق والدولة يف دول املغرب العاتمع و

  :مقترب النظام الدويل -3

ويف منظور حتليل النظم يصبح سلوك الدولة اخلارجي يتفاعل مع احمليط الدويل، يتأثر به ويؤثر فيه،         

ات النظام، أال وهي بنيته والتفاعالت اليت حتدث بني أطرافه، والنظام مع وضعه ومساته وهذه من أهم مس

على استعمال معايري حمددة ويعتمد حمللو النظم . لف األطرافوخصوصياته كلها نتاج للتفاعالت بني خمت

يف نظرية النظم  ، وأهم ما يهمناChange-Transformationلدراسة وقياس التغري أو التحول يف النظام، 

  .هو النظام اإلقليمي أو النظام الدويل التابع

يت التدفقات املعقدة يف البنية السياسية العاملية الو ا املقترب استخدمناه يف حتليل خمتلف التحوالتذه         

ومستوى  من حتوالت على مستوى الفاعلني، سقوط اإلحتاد السوفييت،حدثت بعد ايار جدار برلني و

قضايا املطروحة على الساحة الدولية خاصة منها بروز املتغري االقتصادي كوحدة أساسية يف حتليل ال

التوجهات اجلديدة للفواعل سواء كانت دول أو منظمات أو تكتالت والتغري يف مفاهيم عديدة على 

سياسة األوروبية ا املقترب يف حتديد خصوصية الذاستعمل ه الرتاع،كاألمن واحلرب و املستوى اإلستراتيجي

احملددات : احملددات الرئيسية اليت تتمثل يفإبراز يف فترة ما بعد احلرب الباردة و اجتاه دول املغرب العريب

                                                 
)1(

 .323ص   نفس املرجع، 
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حتديد طبيعة هده من خالل حتليل هذه األبعاد وه اخلصوصية ذبالتايل تتضح هو االقتصاديةالتارخيية واألمنية و

إلستراتيجية املرسومة من طرف اإلحتاد األورويب يف إطار سياسته العالقة بناءا على جمموعة من األهداف ا

    .اخلارجية اليت تأثرت مبختلف هدا التحوالت

  : مقترب املؤسسية  الليربالية اجلديدة -4

ا املقترب يف التحليل العالقات األوروبية املغاربية يف إطار اآلليات املطروحة من ذميكن استخدام ه        

-Neoاملؤسسية الليربالية اجلديدة  يستند مقترب و ،شداألورويب حملاولة تفعيل احلكم الراطرف اإلحتاد 

liberal Institutionalism النظام  واليت تعترف بأنأفكار التكامل واالعتماد املتبادل،  على اليت اعتمد

بية لتلك الفوضوية من إال أن املؤسسات الدولية تستطيع التخفيف من اآلثار السل ،الدويل يتسم بالفوضوية

أن االعتماد االقتصادي املتبادل يرفع من ، وواالعتماد املتبادل بني دول هذا النظام ،خالل تشجيع التعاون

وهكذا، فإن التجارة ختلق بيئة مشجعة . على التعاون فيما بينها بشكل إجيايب تكلفة الصراع ويشجع الدول

  .أكثر من الصراع للتعاون وزيادة احلوافز لدى الدول للتعاون

مقترب املؤسسية الليربالية اجلديدة اليت ستستند إليها الدراسة بتحليل العالقات األوروبية املغاربية يف         

 نراه كمقترب يضيف أبعادا جل املتوسط،أسياسة اجلوار أو اإلحتاد من  الشراكة، :إطار خمتلف اآلليات

جديدة لدراسة العالقات الدولية من خالل عرضها وحتليلها، حيث حتدد السياسات املطروحة، وأمناط 

سلوك الفاعلني الدوليني، وكيف يتم توزيع القوة بني أطراف متتلك وأطراف ال متتلك، وما هي أشكال 

  .التأثري اليت متارسها الدول اليت متتلك على الدول اليت ال متتلك

  :دراسةأدبيات ال -6

مل الثالث خاصة الدول لقد اهتمت العديد من الدراسات ببحث موضوع احلكم الراشد يف دول العا        

أما الدراسات اليت حبثت يف عالقة أو  منها دول املغرب العريب سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية،العربية و

     ،وريب خاصة اجتاه دول املغرب العريب حمدودة جداجية لإلحتاد األرمكانة احلكم الراشد يف العالقات اخلا

لك قة عن العالقة يف إطار الشراكة واليت عرفت زمخا كبريا وذغالبا ما يتم البحث فقط يف األدبيات السابو

األدبيات صادرة عن حظة مهمة هي أن معظم الدراسات وإال أنه ميكن اإلشارة إىل مال ،ألمهية املوضوع

وبالضبط عن مراكز حبث متخصصة ومعظمها تابعة ملنظمات ذات طابع األوروبية - الدول املتوسطية

وبدعم من مؤسسات معنية أو حىت  ،اقتصادي، أو ذات طابع عسكري حبت أمين، أو ذات طابع -سياسي

املقاربة األوروبية للحكم     وميكن اإلشارة إىل جمموعة من الدراسات تناولت. حكومات الدول األوروبية

  :واحلكم الراشد وتوظيفها يف عالقاا اخلارجية خاصة فيما يسمى املشروطيات السياسية فيمايلي

لـ تاجنا  Good Governance in the European union احلكم الراشد يف اإلحتاد األورويب  - 

  Andreas Stahnياس  ستان وأندر  Yasmin PaMukويامسني باميك  Tanja A. Borzelبورزال 
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يف إطار الدراسة  Maxime Montagnerجمموعة دراسات وأعمال حتت إشراف ماكسيم مانثاينر  - 

  :حول التنمية واإلحتاد األورويب 

- Le concept de gouvernance dans les discours de la commission européenne: 
Quel apport européen aux débats internationaux sur la gouvernance dans les 
politiques de développement.  

Construction  - L'union Européenne: un espace de gouvernance en La notion 
de gouvernance. Un paradigme pertinent pour étudier le système politique de 
l'UE. 
- Le livre blanc sur la gouvernance européenne. Une initiative de la 
commission Européenne pour tenter de renforcer la démocratie et d'accroitre 
de légitimité des institutions de l'union européenne  
- Pierre Calame, La contribution de L'union européenne au débat international 
sur la gouvernance.  

  :احلكم الراشد يف الدول الضعيفة ، لتاجنا بورزال ترسيخدراسة  حتول القوة األوروبية؟ تفعيل و  - 

-Transformation Power Europe? The EU Promotion of good Governance in 
Areas of Limited statehood.  

 :دراسة لبول هاوبينك - 

- European Donors and Good Governance: condition or Goal, Hoebink Paul.  

  :ستيفانيا باين باينكو ـدراسة ل - 

- EU attempts to export norms of good governance to the Mediterranean and 
western Balkan countries, Stefania Panebianco 

  :راد علي بعنواندراسة ملو - 

-La place de la bonne gouvernance dans les relations de l'union européenne 

avec les pays du Proche-Orient. 
 دراسة موريزيو كاربون - 

- Maurizio Carbone, The European Union, good governance and aid 
effectiveness: in search of role in international development.  
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 :تقسيم الدراسة -7

والذي نتناول فيه النقاش النظري واإلبستيمولوجي  متهيدي، فصل تنقسم هذه الدراسة إىل أربعة فصول     

املقاربة السياسية اليت تقوم على : حول مفهوم احلكم واحلكم الراشد وذلك بتحليل مقاربتني أساسيتني

اإلحتاد األورويب وقمنا بتحليل مفهوم واحلكم الدميقراطي لتفعيل احلكم الراشد ويتبناها  ةاملشروطية السياسي

احلكم األورويب املرتكز على نظريات التكامل واحلكم الذايت الفعال وفكرة اال العام إضافة إىل حتليل 

، واملقاربة االقتصادية للبنك الدويل وقمنا مبقارنة بني هذه املقاربات ياإلمنائ مقاربة برنامج األمم املتحدة

  .                   شرات  الرئيسية وذلك من  خالل مبحثني رئيسينيالثالث من حيث املؤ

املعنون خبصوصية السياسة األوروبية اجتاه دول املغرب العريب بعد احلرب الباردة وتضمن  الفصل األول أما

ة مبحثني، األول مت التطرق فيه لتحوالت ما بعد احلرب الباردة والثاين أثر هذه التحوالت يف خلق خصوصي

 .                                                     يف السياسة األوروبية اجتاه دول املغرب العريب

الذي تضمن آليات مؤسسات اإلحتاد األورويب يف تفعيل احلكم الراشد داخل دول املغرب الفصل الثاين 

العريب، والثاين آليات التفعيل والقضايا العريب ضمن مبحثني األول تناولنا واقع احلكم الراشد يف دول املغرب 

 .احملورية املطروحة يف إطار املشروطية اإلجيابية والسلبية من طرف اإلحتاد األورويب 

املعنون باألهداف اإلستراتيجية ملؤسسات اإلحتاد األورويب من خالل حماولة تفعيل احلكم الفصل الثالث 

تضمن ثالث مباحث األول يناقش فيه األهداف اخلاصة  الراشد وانعكاساا على دول املغرب العريب،

باإلحتاد األورويب من خالل البحث عن دور فعال يف إطار السياسة العاملية، والثاين مواجهة الدور األمريكي 

يف منطقة املغرب العريب، واملبحث الثالث انعكاسات املقاربة األوروبية والتوجهات األوروبية على دول 

متثلت يف نقطتني مهمتني مها انعكاسات على عالقة الدولة باتمع والثاين على قضية التكامل  املغرب العريب

  .وتفعيل إحتاد املغرب العريب

لنخلص يف األخري إىل استنتاجات تضمنتها اخلامتة، وتعرب عن جوهر الدراسة بعد التعمق يف الفهم        

نة، بغية الوصول إىل حقيقة احلكم الراشد الذي ترغب على أطر نظرية معي زوالتحليل والتفسري بالتركي

.                                              الدول األوربية تسويقه للمنطقة العربية حتت أمساء ومصطلحات ومشاريع خمتلفة
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  النقاش النظري واإلبستيمولوجي حول مفهوم احلكم الراشد: فصل متهيدي

  

 ،مبادئ العلومرع من الفلسفة الذي يدرس مناهج وبالدراسة اإلبستيمولوجية ذلك الفنقصد        

القائمة على معرفة نظم املفاهيم اليت يستعملها كل عام خاص عرب تطوه  املعرفةكما يقصد ا نظرية 

حتديد احملتوى املعريف للحكم الراشد و الدراسة اإلبستيمولوجية للحكم الراشد تعين دراسةو .رخييالتا

ديد أخريا حتو بتعبري آخر الظرف أو اإلطار الذي ظهر فيه املفهوم،و .املرحلة التارخيية لظهوره

  .كذا مصدر تكوينه على املستوى املعريفتوخاة من ورائه واألهداف املالطرف املبادر و

مث احلكم الراشد  governanceاحلكم  ممفهوسوف نتطرق إىل حتليل  ،ا الفصلذلذا يف ه       

good governance  املتحدة اإلمنائي األممبرنامج إلحتاد األورويب ومن  تصورات ا انطالقا، 

ـ  احترامو ة للحكم الراشد تشترط احلكم الدميقراطيوفق مقاربة سياسي م حقوق اإلنسان لبناء احلك

بالتايل فالبد من إقامة و ،ئم على الدميقراطية الليرباليةقاو الراشد القائم على درجة عالية من املأسسة

 Assistance auجـل االسـتفادة مـن املسـاعدات التنمويـة     أنظـام دميقراطـي مـن    

développement ،ا االجتاه ال يعترب احلكم الراشد وسيلة لتحقيق الفعالية ذبالتايل حسب هو 

 إمنا وسيلة إلقامة الدولة احلقوقية اليت حتترم فيها حقوق اإلنسان  يري الرتيه للشؤون العامة فقط،التسو

اليت تربط مفهوم احلكـم   للبنك الدويلالتقنية – االقتصاديةاملقاربة  إىلإضافة  .املبادئ الدميقراطيةو

ري مقارنة ويف األخ ،ري عملية التنميةتعتربه جمرد تقنية إدارية لتسيوتسيريها و االقتصاديةالراشد بالتنمية 

  .بينهاإبراز الفرق بني التصورات الثالث و
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 إدراك مفاده التسعينات منذ يتنامى أخذ جديد فكر من أفكارها األطروحات هذه تستمد       
 عكس على متناقضني، غري النشاطني هذين أن ومن والتنمية، (Politique) السياسة بني العالقة

 طرف من خصوصا السياسي العامل بتحديد التنمية ظاهرة معاجلة يتم أين املاضي  يف كان ما
 املاحنة للدول بالنسبة احلال وكذلك السياسة، عن مستقل متغري التنمية اعتربوا الذين االقتصاديني
 بدراسة اهتمامهم تزايد السياسة فعلماء خمتلفا، صار األمر حاليا لكن الدولية، التنمية ومنظمات

 بني متبادلة اامات مصدر اإلنسان وحقوق احلريات مفاهيم وأصبحت احلكم، وانتقال مقرطةالد
 تلك تطبيق وحتسني التعهد مدى على تتوقف التنمية مساعدات أصبحت ذلك من وأكثر الدول،
  )1( .واملبادئ املفاهيم

  شروطية السياسيةاملالدميقراطي و احلكم:لتفسري احلكم الراشد السياسية قاربةامل:األول املبحث

 Governance احلكم مفهوم حتليل:األول املطلب

 Action de حكم، أو توجيه قيادة فعل) Gouvernance كترمجة( عموما احلكم من نفهم       

piloter, diriger ou Gouverner  مجاعة جهة، دولة، تكون قد األخرية هذه منظمة، شؤون 
  )2( .خاصة أو عمومية مؤسسة أو إقليمية،

 استعمل عندما عشر الثالث القرن إىل الفرنسية يف (gouvernance) الكلمة أصل ويعود       
 عن التعبري يف بعدئذ  استعماله ليتوسع) 1478( قانوين كمصطلح مث ،للحكومة مرادف كمصطلح

  )3().1679( التسيري تكاليف

 عندما العشرين، القرن يةبدا يف االقتصاد علم يف بداية أصوله اللفظ جيد اإلجنليزية، ويف
 ومصاحل املالكني مصاحل بني التوفيق إىل هادفة خاصة تسري كتقنية املؤسسة إدارة على للداللة استعمل

                                                             
(1)- Goran Hyden, African Politic in comparative perspective. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp 9-10. 
www.assets.Combidge.org/97805218/56164/frontmatter/97805218656164-
fronmatter.Pdf  
(2)- Mohamed Cherif Belmihoub, « les institutions de l’économie  de Marche a 
l’épreuve de la bonne gouvernance » Revue Idara, N° 30, 2005, p 11. 
(3)- Bonnie Compell « gouvernance : Un concept apolitique ? Séminaire HCCI « le 
développement pour un débat politique » bourdau (France) 2000, http : www.er.4   
Qam.co/Nobel(IEIM/IMG/PHF/Compell.gouvernance.concept.Apolitique.PDF),p03.  
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 بني والفصل الضخمة املؤسسات ظهور مع خاصة والرقابة، السلطة من متوازن نظام يف املديرين
 )1( .ةاألصعد خمتلف على اجلانبني بني صراعات إىل أدى ما كثريا الفصل هذا واإلدارة، امللكية

 ومصاحل فاعلني وفرة يوجد أين املشاة الوضعيات يف تطبيق حقل العبارة وجدت وبالتوسع
 ميارسون والذين العامة الشؤون تسيري بني باملوازنة ،بينهما التوفيق عملية على حتصل أن جيب خمتلفة

  )2(.اتمع وظائف يف العمومية السلطات بواسطة التسيري يف أو ااالت، مجيع يف العمومية السلطة

 "Governance without Government""حكومة بدونيف كتابه احلكم 

جليمس رزنو يعرب احلكم جمموعة ميكانيزمات تنظيمية يف إطار مجلة من األفعال الوظيفية،و ال ترتبط 
توى العالقات الدولية يف مباشرة بسلطة رمسية،هي مرتبطة بطبيعة الفواعل اليت برزت على مس

   Sovereignty-free actions. (3)"الفواعل غري السيادية" السنوات األخرية

 ة اآلليات التنظيمية يف نشاط معنيأن احلكم يتعلق مبجموع" جيمس روزنو"ذا الصدد يرى 
" سناركالنس"حسب –اليت تعمل حىت بدون وجود سلطات رمسية، وهذا التعريف  يترجم 

)Senarclens( - احلكومات ال حتتكر السلطة والعنف الشرعي يف ظل وجود مؤسسات  فكرة أن
وفاعلني آخرين يسامهون يف تثبيت النظام ويشاركون يف التنظيم االقتصادي واالجتماعي سواء  على 

عن  Gzempiel) ((1995)" (كزامبيل"و" نوروز"هنا يتحدث كل من . أو الدويلاملستوى الوطين 
 governance without" (حكم بدون حكومة: "يكالية لتصور احلكم يتعلق بفكرةطرح أكثر راد

government- gouvernance sans gouvernement( ، وهي الفكرة اليت ميكن تطبيقها على
حكم بدون حكومة عاملية، وحكم  بدون حكومات وطنية، وهذا يعين : املستوى الوطين أو الدويل
  (4).ةل بشكل مستقل عن احلكومات الوطنياآلليات التنظيمية اليت تعم

                                                             
 (1)- Nachida Bouzidi, « gouvernance et développement économique une Introduction 
au débat, Revue Idara, op.cit, p 107-108.   
(2)-Ibid. p 108. 
(3)- Marie-Claude Smoots, La coopération internationale de la coexistence à la 
gouvernance mondiale. L’état dans: les nouvelles relations internationale : pratique et 
théorie, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1998, p 150. 

(4)- Dominik Butz, « une gouvernance sans gouvernement est-elle possible ?», 
conférence espace mondial de M Ronald Hatto, 21/05/2002 
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 اإلجنليزي املصطلح إىل فيعود السياسية، العلوم حقل يف املفهوم مصدر أما
)Gouvernability (اية يف استعمل الذي وأدخل والسياسي االجتماعي للتسيري كأداة السبعينات 

 للدميقراطيات حلكما قابلية موضوع تناولت اليت ،)1975 ماي( الثالثية اللجنة تقرير يف
(gouvernability of democracy) واليابان، األمريكية، املتحدة الواليات أوروبا، يف طبق الذي 

 الدميقراطية املطالب حتقيق جلأ من االجتماعي للنظام التسيري من جيد منط ضمان إىل التقرير ودعا
 والنظام للتسيري جديد منهج مانض طريق عن الغربية الرأمسالية األنظمة يف التوزيعية والتطلعات
   )1(.االجتماعي

 ودون مسبق ختطيط دون حكم كنظام يتقرر ما شيئا أن عن (gouvernance) احلكم يعرب
 أو القومية الدولة هو معينة قواعد له ما جمتمعنا أن من ينطلق فهو سابق، معني لنظام حتديد أو رسم

 بل الوحيد، الفاعل هي الدولة فيه تكون ال عوملي جمتمع إىل يتحول)  التقليدي باملعىن( احلكومة
 العوملي الواقع بكفاءة يعاجل أن يستطيع ال االنضباط ذايت نظام أي فإن لذا فواعل، جمموعة من واحدة

 هي جديدة مدخالت أمام الباب ليفتح احلكم فجاء وحيد، كعامل فقط باحلكومة االلتزام عند
  )2(.املدين واتمع اخلاص القطاع

 مؤسسة بأا األخرية تتسم عندما بالظهور يبدأ احلكومة فكرة عن وانعتاقه احلكم متييز إن
 هلؤالء ممثلني وجود ضرورة إىل يدعو مما اإلدارية، بالعمليات تقيدا وأكثر املواطنني عن عزلة أكثر

 ليعكس ماحلك دور يأيت وهنا مهم، اليت السياسات رسم حول نظرهم وجهة نقل يتولون املواطنني
 يتم وكيف باملواطنني األطراف تلك ترتبط وكيف األخرى املؤسسات مع احلكومة تفاعل عملية
  :(3)ةواحلكوم احلكم وظائف بني الفرق يوضح والشكل تعقيدا، يزداد عامل يف القرارات اختاذ

  

                                                             
(1)- Bonnie Compbell, Op.cit, P 03. 

 ص ،1999 سنة ،249 ع ،العربي المستقبل لمجتمع،وا الدولة إدارة مفهوم جمعة، شعراوي سلوى - )2(
122.  

(3)- Sidy Guèye Niang, Communication: Etymologie et trajectoire historique du 
concept de gouvernance (Atelier sur la gouvernance, collectivités locales et acteurs 
communautaires:Enjeux et perspectives Juillet 2007) in:      
http://www.historique_du_concept _de _gouvernance _PNBG_1_.pdf,  p08. 
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toire Etymologie et trajec Communication: Niang,Sidy Guèye  :Source
historique du concept de gouvernance (Atelier sur la gouvernance, 
collectivités locales et acteurs communautaires: Enjeux et perspectives 
Juillet 2007) in:   

 storique_du_concept_de_gouvernance_PNBG_1_.pdf,p08http://www.hi 

  الفرق بني وظائف احلكم و احلكومة): 01(الشكل رقم

 وسائل تشمل أخرى عناصر فهناك احلكومة، على حكرا تعد مل العامة بالشؤون العناية إن       
 األمور طرح يف املبادرة وأخذ االهتمام يف تشارك ،اخل... والرحبية املدنية، املؤسسات اإلعالم،
 يف عشر والثامن عشر السابع القرنني إىل املفهوم جذور بعواتت باحثني عدة وجد هذا ويف العامة،
 عنه متخض قد فيها دورها متارس أن احلكومة على اليت البيئة وتغري احلكومة دور يف التغري أن إجنلترا،

                                Coordination institutionnalisée et hiérarchisée de haut en bas 

  أسفل إىل أعلى نم اهلرمي والتسلسل املؤسسي التنسيق

 

 

 

Espace public  Unipolaire                                                                                      Espace publique multipolaire 

   القطب أحادي العام اال                                                                                            األقطاب  متعدد العام اال    

  

  

  

Coordination non institutionnalisée et verticale dans les deux sens  

   االجتاهني كال يف والرأسي املؤسسي غري التنسيق

Gouvernement classique 

  التقليدية احلكومة

Gouvernance  احلكم  
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 يلي وفيما. )1(كافية احلكومة كلمة تعد مل يث ح كعملية، العامة طرف من الراشد احلكم جلب
  )2( .واحلكومة احلكم بني الفرق يبني جدول

  واحلكومة احلكم بني الفرق): 01( رقم جدول

  gouvernance احلكم gouvernement احلكومة 

 اجلماعية الشؤون العمومية الشؤون اال

 احلكم فضاء أو عامل
 واحلكومة

 الرخاء الندرة

 السلم الرتاع-احلرب اآلفاق

 دول فكر – دميقراطي أفق طويسل هرمي -عمودي فكر )املؤسسايت التفكري( الفكر
 الراشد احلكم إىل حتتكم

 نقاش حوار، مفاوضات، وتعليمات أوامر القرارات

 التنويع التطوير، -االبتكار الوحدة البقاء، األهداف

 الدولة تكون مستقلة سلطات الدولة السلطة
 .ومقر ملجأ كآخر

  

 مببادئ قائمة بروكسل جلنة وضعت فقد احلكم، يف والرشادة احلكومة بني اخللط عدم جيب اذو 
 للمؤسسات بالنسبة والشفافية االنفتاح احلكومة، مستويات كافة على تطبق اليت الراشد احلكم

 للمؤسسات املتزايدة املسؤولية السياسي، القرار مراحل كافة يف للمواطنني بالنسبة الواسعة املشاركة،
 السياسات انسجام للتقييم، وقابلة واضحة اياتبغ احملددة السياسات فعالية األعضاء، والدول
 )3( .للفهم وقابليتها

 اهليئات تبنته الذي ذاته الرشادة تعريف تنسينا أال ينبغي هذه الراشد احلكم خصائص إن
 فكرة تنسيا أو) االقتصادية والتنمية التجارة منظمة املتحدة، األمم الدويل، النقد صندوق( الدولية،

                                                             
 .9-7 ص 2003اإلدارية، للتنمية العربي المركز .وتطبيقات قضايا  الحكمانية الكايد، الكريم عبد زهير -)1(

 (2)- Philipe Moreau Defarges, la gouvernance. 2ème édition que sais-je ?, 2006, P30.  
   .اهليامي قيس ة،قالل سليم حممد: تر. واألقاليم للمؤسسات اإلستراتيجي االستشراف وآخرون، غورديه ميشال –  (3)

http://www.Laprospective.fr/dyn/Français/ouvrages/AL .Isichf.pdf, p167. 
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 يشار لعملية قاصر مفهوم نشر يف يكمن اخلطر فإن وإال الرئيسية، اللعب واعدوق السلطات مراقبة
 Fronçois Ascher أشري فرانسوا حسب اليت اجتماعية، لرشادة مفهوم أو املواطنون، فيها

 عمليات ضم خاصة ومنظمات اجتماعيي فاعلني سياسية، مؤسسات وجتمع Articule تربط
 أن ننسى ال أن ينبغي. )1(للمواطنني فاعلة مشاركة حث على رةقاد مجاعية، خيارات وتنفيذ إعداد
 يعامل ال العادة يف املواطن فإن هذه، النظر جهة ومن املؤسسات، ضمن جذوره جيد الرشادة مفهوم
  .املساهم من أحسن بصفة

 ،)Peter Drucker  )1973-1987دراكر بيتر  إياها يعطيها الذي التعريف حسب
 باسم يتحركون الذي أولئك سلوك من وحتد توجه قواعد واحترام وضع يف ةاملؤسس الرشادة تتمثل

 اليت األحكام جمموع هي الرشادة أخرى، بعبارة ،Corporate governance املؤسسة
 عن تتميز وهي ومصاحلهم، املسامهني إدارة مع متطابقا القادة عمل يكون أن ضمان إىل دف

 حكومة" هي بأخرى أو بطريقة الرشادة إن. هلم والتابعني ادةالق بني العالقات حيدد الذي التسيري،
 عرضه نطاق يف 1997 سنة يف James rosneau روزنو جيمس تكلم لقد". احلكومة
 تقرير ضمن 1991 سنة منذ Alexander King كينغ ألكسندر قبل من املقترح للتعريف

 صياغة الطلب، عن للتعبري ةالقياد ميكايزمات إىل يلجأ فاعل كل"لـ رشادة عن روما، لنادي
  ".   السياسات متابعة وضمان األوامر توزيع األهداف،

 احلكم ةإمكاني" أا أساس على خطأ نفهم ما عادة السياسي، اتمع إىل الرشادة نقل وعند
gouvernabilité اجتاه ضمن االقتصادية االجتماعية األنظمة تطوير على احلكومات قدر أي 

 فاالسكاكيس كيمون ذل يذكر كما" احلكم فن" هي ليست الرشادة أن كما. فيه مرغوب

Kimon Valaskakis 1998، علينا ينبغي فإنه لذا ،"حكومة عمل مسار قيادة فن" حىت وال 
 فعلية ممارسة هي احلكومة سلطة، عالقة هي الرشادة إن: البسيطة التعاريف بعض نستخلص أن

 بطريقة مراقبا نظاما إن.املعنية األنظمة يف السلطة هذه قلث تأثري مدى هي احلكم إمكانية للسلطة،
 حكم"بـ نسمح اليت واألحكام القواعد ونوعية الرشادة، نوعية إن الفعالية، قليل يكون سيئة

مفهوم ميكن تصنيف و .)2("احلكم إمكانية أزمة حلل أساسي عامل" هي أفضل بطريقة" احلكومة

                                                             
 .168 ص الذكر، سابق مرجع ،وآخرون غورديه ميشال-)1( 

 .نفس املرجع،نفس الصفحة-)2( 
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املعايري العمليات واآلليات واهاته واجتمعرفة تعامل مع املفهوم، وميكن إثرها الاحلكم إىل سبعة مداخل 
  (1) :ةتتمثل هذه املداخل يف احملاور التاليو اليت يطرحها للتنمية يف خمتلف بلدان العامل الثالث خاصة،

                                       االقتصاد إدارة شؤون الدولة،و الختاذ القرارات،" حمايد"احلكم كمفهوم شامل و :احملور األول -
  .اتمعو

  .احلكم كربادمي جديد الختاذ القرارات و صنع السياسات :احملور الثاين -

       احلكم كمفهوم يتجاوز منوذج الدولة اإلجتماعية،كتصور نيوليربايل للحكم  :احملور الثالث -
  .التنميةو

مفهوم التسيري العمومي  :أدبيات اإلدارة العامة احلكم كمدخل إلعادة التفكري يف :احملور الرابع-
  .اجلديد كمقاربة إلصالح القطاع العام

تصورات منظمات التنمية الدولية حول مفهوم احلكم :اإلطار املعياري ملفهوم احلكم :احلور اخلامس
  .الراشد

 Corporateحكم املؤسسة :احلكم على مستوى املؤسسات :احملور السادس-

Governance  

  .Global Governance احلكم العاملي :احلكم على املستوى العاملي :ور السابعاحمل-

يفسرون فيه ) 02(شكل رقم  . Fabienne Leloup & al خرونآم فابيان لولوب ويقد       
احملاور وات يعتربون النقطة املشتركة بني خمتلف هذه املقاربرابط املقاربات املتعددة للحكم، ومدى ت

املنظمات يف القطاعني عل بني اجلهات الفاعلة املعنية، والترابط بني األفراد وذكر هو التفاالسابقة ال
فة من السلطة،سواء دون تتشابك من مستويات خمتلص والعام يف عملية صنع القرار والعمل واخلا

م أن احلك  Raphaël Canetيقول رافائيل كاين  و ،(2)العابرة للحدود أو فوق الوطنيةالوطنية و
 La gouvernance desحكم املؤسسات املعقدة  :يستمد من مصدرين رئيسيني مها
                                                             

ياس نوعية مؤشرات قو العمليات،اآلليات و دراسة يف املداخل النظرية، :احلكم الراشد يف إفريقياالدمقرطة و رضوان بروسي، - )1(  
.264ص ،2009-2008 ،)إداريةختصص تنظيمات سياسية و :مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية( احلكم   

(2)- Sidy Guèye Niang, Communication: Etymologie et trajectoire historique du 
concept de gouvernance, Op.cit. p 07. 
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institutions complexes  ا مستويات أماكن السلطة متعددة من احلكومة و اليت تتميز
هو حكم الشركات  الثايناملصدر لالمركزية أو اإلحتاد األورويب، واو االحتاديةمثل الدول 

Gouvernance d'entreprise  بالتايل ميكن استخالص و .(1)يذات األصل األمريك
  :رؤيتني

املرتبط باستمرار التغريات اهليكلية يف و اليت وضعت أساسا يف السياق األمريكي،و :الرؤية األوىل    
        املساءلة ني ومراكز التمكمبصادر خارجية و االستعانةخصوصا يف تطوير منهجية ، واالقتصاد

 يقدم Corporate Governance أما الطريقة اجلديدة يف حكم الشركات .ةالفعال اإلدارةو
للمسامهني على أساس افتراض  وتقدمي املعلوماتالطريقة لألداء املؤسسي األقل هرمية يف التسلسل 

  (2) .التعاونالتدفق احلر للمعلومات و العقالين يف االختيارمن 

 La gouvernance des institutionعقدةالثاين هو حكم املؤسسات السياسية امل املصدر 

 politiques complexesاملختلفة يسمح لنا بإعادة النظر يف العالقة هو ذو أصل أورويب ، و
الفكرة هي الختاذ قرارات بشأن و ،يت متس مستويات خمتلفة من السلطةاخلاص البني القطاعني العام و

حكم املؤسسات السياسية املعقدة تعزز .ؤسسةاإلجراءات العامة اليت تكون فعالة نظرا لتعقيد امل
يعترب  .األدوات التنظيميةمي عملية التفاوض بني املعايري وتن، والتنسيق العمليايت بني اجلهات الفاعلة

 Améliorer l'efficacité deاحلكم من أهم وسائل التنسيق لتحسني فعالية العمل العام

l'action publique توى الدولة إلجياد مبادئ جديدة للعمل على يبحث يف األساس على مسو
 .خباصة مفهوم حكم الشركاتتصل بالطرح األجنلوساكسوين واليت تيف هذه الرؤية و .أدائهاحتسني 

 Système de normes(3) بالتايل فاحلكم يفهم من خالل كونه نظام وظيفي للمعايريو

fonctionnalistes  .  

تأخذ يف اإلعتبار تعدد األقطاب  يات صنع القرار اليتبتنفيذ عمل تتصل :الرؤية الثانية   
(processus de prise de décision qui tiennent compte de a 

multipolarité)  احمللي،طق النفوذ على الصعيدين الدويل والوطين ومنامن اجلهات الفاعلة و 
أصحاب  املتخدة مبشاركةه فإن عملية صنع القرار ال يقل أمهية عن القرارات ذمن وجهة النظر ه

                                                             
(1)- Sidy Guèye Niang, Communication: Etymologie et trajectoire historique du 
concept de gouvernance, Op.cit.  p 08. 
(2)- Idem.  
(3)-  Ibid, p 09. 
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احلكم ا يشري إىل ذهو. اعلني الرئيسنيبالتايل وجود آليات للحوار تكفل مشاركة الفاملصاحل و
 (2) :للحكم املتعددة املقاربات لنا يبني) 02( رقم والشكل ،(1)احمللي/اإلقليمياحلكم أو  ،العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source:  Sidy Guèye NIANG, Op.cit. p11 

املقاربات املتعددة للحكم):2(رقمالشكل   

Différentes approches de la gouvernance 

                                                             
(1) - Sidy Guèye Niang, Communication: Etymologie et trajectoire historique du 
concept de gouvernance, Op.cit.  p 08. 
(2)- Ibid. p 11 

Gouvernance 

 احلكم         

Gouvernance d’entreprise 
(Corporate  gouvernance) 

  املؤسسات حكم      

Gouvernance des institutions complexes 

  املعقدة املؤسسات حكم            

Gouvernance « système de normes » 

  "املعايري نظام" احلكم            
Gouvernance = processus politique 

  السياسية العملية=  احلكم             

- Gouvernance global احلكم العاملي 

- gouvernance territoriale au locale 

      واحمللي مياإلقلي احلكم

- Bonne gouvernance راشد حكم  

- gouvernance démocratique 
     دميقراطي حكم
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 يف حتول يعين مما السياسات صنع عمليات يف اخلارجية والعوامل الدولية البيئة أمهية ازدياد ومع       
 أين الدولية بيئةال مستوى على سواء وتنفيذها، السياسات صنع يف رئيسي كفاعل الدولة دور

 السياسات قضايا بطرح املبادأة يف كبري دور هلا املتحدة األمم ومؤمترات الدولية املنظمات أصبحت
 على أو العوملة، تفرضها اليت الدولية والضغوطات الدول، أولويات جدول على ووضعها العامة

 التوجيه هو دورها فأصبح اختصاصها، وحتديد احلكومة دور بتقليص الداخلية البيئة مستوى
 بعد  وخاصة العامة،  اخلدمات من العديد بتنفيذ القيام عن تتخلى حبيث التنفيذ، وليس واإلشراف

 تستطيع  حكومة اختراع إعادة إىل الداعية  Geabler وجيبلر Osborne" أوزبورن" كتابات ظهور
  )1( .اخلاص القطاع بأسلوب ةالعمومي اإلدارة باستعانة أقل وبتكاليف أعلى بكفاءة وظائفها تؤدي أن

   )2( :يف تصب للحكم النظرية املقاربات أن نالحظ

 أو الفعل يف والنجاعة الفعالية وضعف الدولة مركزية بفقدان احلكم طريقة يف أزمة وجود -
  حتول اليت التقليدية احلكم ألنظمة اخلضوع تقبل تعد مل احلديثة فاتمعات العمومي، العمل

 ممكن حل وأحسن ممكنة إجابة أفضل إنه العمومية، الشؤون إدارة سؤوليةم وحدها احلكومة
 .املعاصرة اتمعات يف  واالجتماعي السياسي التطور أفرزها اليت التناقضات

 L’action » العمومي الفعل يف التقليدية األشكال ضعف أو فشل  األزمة هذه تعكس -
publique ».  

 .احلالية للمعطيات مالءمة أكثر للحكم جديد  شكل ظهور -

 التعاون وهيئات الدولية املالية املؤسسات طرحت التسعينيات وبداية الثمانينات اية مع       
 يف استغله الذي الدويل البنك طرف من املفهوم هذا جلب مت أن بعد ،الراشد احلكم مفهوم الدويل

 األزمة من الصحراء جنوب يقياإفر" :حول تقريره يف 1989 إفريقيا يف االقتصادية األزمة تشخيص
  (3) .ةاملنطق دول يف السيء للحكم العامة السمات تضمن والذي ،"املستدام النمو إىل

                                                             
 .110- 109 ص ص ، سابق  مرجع مجعة، شعراوي سلوى - )1( 

(2)- Kouider Boutalleb, Démocratie, état de droit  et bonne gouvernance en  Afrique : 
le cas de l’Algérie », http://www.fracophoniedurables.org/colloque-ouaga-a5-
boutaleb. PDF, p 19. 
(3)- Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la Gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. In: 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg. PDF, p 17. 
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 أو األكادميي الصعيد على سواء كبريا وجدال واسعا صدى منذئذ الراشد احلكم اكتسب ولقد       
 لظهوره التفسريات من دالعدي فقدمت بالتنمية، املهتمة الدولية املؤسسات خمتلف مستوى على

 ميكن ال التنمية أن على االتفاق وجرى داللته، حول االجتهادات من العديد قدمت كما وانتشارهن
 يف الراشد باحلكم النامية الدول تعتين أن ضرورة وعلى احلكم، من النمط هذا غياب يف حتقيقها
 جانب إىل للتنازل، قابل غري معيارا اإلنسان حقوق احترام داع كما التنموية، سياساا تطبيق

  (1) .التنمية جلأ من الرشادة لتحقيق القانون حكم ودعم واملساءلة الشفافية

ة يبني الطبيعة املتداخلة يف بناء احلكم الراشد،و ذلك عن طريق سلسل) 03(بالشكل رقم و       
طبيعة اخلدمات و لنوعيةتوفري الفرص للمواطنني للتعبري عن ميوهلم من توسيع دوائر متحدة املركز و

بني واملوظفني ختحتديد كيفية السلوك املتبع للمسؤولني املنإضافة إىل إدارة بفعالية و ،تطرحاليت 
إضافة إىل النظر يف اإلجراءات احلكومية على املستوى  .املواطنني احتياجاتتلبية لتقدمي اخلدمات و

البنية عدون لتوفري املوارد للخدمات ومستعلى حنو يكون فيه املواطنون  استجابتهااحمللي وسرعة 
مسؤولية احلكومة احمللية أمام القرارات واملمارسات اإلدارية ومن خالل شفافية اختاذ  ،التحتية

فبالنسبة للحكومة احمللية هلا ميزة نسبية على احلكومة  ،املوارد العامة استخداماملواطنني يف عقالنية 
فيمكن للحكومة احمللية مجع املزيد من العائدات اليت هي  ئة املوارد،املركزية يف جانبني من جوانب تعب

دفع كون هناك استعداد أكرب للضريبة وأن يو. رائب على املشاريع واملمتلكاتحملية املنشأ مثل الض
طرة على املستفيدين من أكثر هو السيا املواطنني يف املقام األول ورسوم اخلدمات اليت يطالب 

  (2).املسؤولني الذين خيضعون للمساءلة أمام املستفيدينمن اخلدمات و

  

  

  

  

                                                             
(1)-Pierre LEMIEUX, Atelier thématique « Démocratie, État de droit et bonne 
gouvernance » dans: http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-
ouaga-rapport-a5.pdf ,  p 56. 
(2)-Ronald W. Johnson, Henry P. Minis, Jr. Toward Democratic Decentralization: 
Approaches to Promoting Good Governance. In: 
http://www.rti.org/pubs/Toward_demo_decen.pdf, pp 03-06. 
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  :الراشد احلكم بناء كيفية يبني التايل )03(رقم الشكل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source: Ronald W. Johnson, Henry P. Minis, Jr. Toward  
Democratic Decentralization: Approaches to Promoting Good 
Governance. In: 
http://www.rti.org/pubs/Toward_demo_decen.pdf, p 03. 

بناء الحكم الراشد): 03(الشكل رقم  

Building good Governance  

         االقتصادية املوارد إدارة يف القوة ممارسة أسلوب بأنه الراشد احلكم تعريف مت حيث
 وطريقة أسلوب أنه على املفهوم على ينظر التعريف فهذا التنمية، أجل من للبالد واالجتماعية

 تعريف من يقترب يكاد اجلزئية هذه يف وهو واالجتماعية االقتصادية املوارد إدارة يف القوة ملمارسة
 حيث ،"للقيم طويالسل التوزيع" باعتباره السياسة لعلم إيستون ديفيد األمريكي السياسة عامل

 السلطة" إيستون" استخدم  بينما القيم توزيع يف القوة أو السلطة ممارسة على التعريفني كال اشتمل
 وتعرب معا، والنفوذ السلطة تشمل اليت القوة كلمة استخدام على الدويل البنك حرص فقد تعريفه، يف

 فاعلني أدوار بوجود تسمح وبالتايل ،واحلكم اإلدارة يف الرمسية وغري الرمسية األساليب عن أيضا

 

Legitimacy الشرعية  

Resources املوارد  

Needs, Demands   احلاجات املطالب،

 

 

  التحتية النية اخلدمات

Services, infrastructures  

Accountability   احملاسبة 

Leadership    القيادة 

Citizens, Businesses التجارة ، املواطنني  Local government احمللية احلكومة  

 



   
 

 28

 القوة ممارسة يف املشاركون الفاعلون هم من بوضوح يذكر مل التعريف أن إال رمسيني وغري رمسيني
 املفهوم تتناول اليت واألدبيات الدويل، البنك كتابات كانت وإن التنمية أجل من املوارد إلدارة

  )1( .املدين واتمع اص،اخل والقطاع احلكومة هم حمددين فاعلني عن تتحدث

" احلكم من أجل التنمية" :مفهوم موسعميكن التطرق إىل رؤية جديدة للحكم من خالل و  
gouvernance pour le développement ، يقدم ميسال Meisel   دون اإلشارة

أو الدرجة العالية Bonnes institutions  بأن املؤسسات اجليدة إىل منوذج مؤسسي معني،
بالتايل قادرة على لى ثقة املواطنني بصفة مستدامة، وعالية املأسسة هي القادرة على احلفاظ عمن ف

يضع " تنميةاحلكم من أجل ال"انطالقا من هذا التعريف  ،توقع العوامل احملتملة اليت تدمر تلك الثقة
ن العامل املدى الطويل خاصة يف بلدااإلرتباط بني احلكم ومنو القدرات على املدى املتوسط و

  .(2)الثالث

  :يشمل La gouvernance pour le développement"جل التنميةأاحلكم من "مفهوم 

من خالل الترتيبات اليت  ،املنظماتت اليت تولد الثقة بني الوكالء ومجيع املؤسسا -1
إضفاء الطابع الرمسي  إحتكار تنسيق احلكم،(تستند إىل مستوى التنمية يف كل بلد 

  ).على النظام

  ).إنفتاح النظام من الداخل(السياسي للنظم اإلجتماعية  القتصادا -2

 "Profilsجمموعة متغريات قاعدة البيانات  من انطالقا إعتمادا على هذا التعريف،

"Institutionnels املؤشرات متثل وثالث عائالت من املتغريات " املؤسسية أو املالمح األوضاع
 ،(I- Fonctions de coordination et anticipation)الترقب مهام التنسيق و

  (II- Ouverture du système de régulation)االجتماعيةنظم الرقابة  افتتاحو

                                                             
 .110 ص نظرية، إشكالية: واتمع الدولة شؤون إدارة مفهوم مجعة، الشعراوي سلوى  - )1(

(2)- Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, "la bonne gouvernance est-elle une 
bonne stratégie de développement?",  la DGTPE (la direction générale de Trésor et 
de la politique économique), document de travail N° 11, France, Novembre 2007, 
P43   http://www.cepii.fr/institutions/11_2007. PDF  
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sociale  (1) التنظيم اإلجتماعي قواعدإضفاء الطابع الرمسي على و (III- Formalisation 
des règles  

-Indicateurs de coordination الترقبمؤشرات التنسيق و -1
anticipation:  قدرة  - ذلك إلبراز املصلحة املشتركةالدولة على تفعيل أشكال احلوار وقدرة

قدرة  - التنسيق بني اإلدارات - أولوية عمل النخبة من أجل التنمية - على استقاللية القرار للدولة
ة البيئ - االبتكارقدرة اتمع على  - الرؤية اإلستراتيجية للسلطاتو السلطات السياسية،

  .يف املستقبل يف رأس املال اإلجتماعي  االستثمارالقدرة على التكنولوجية للمؤسسات و

 Indicateurs d'ouverture نظم الرقابة اإلجتماعية افتتاحمؤشرات  -2
du système de régulation social:  ا تنقسم إىل ثالث جمموعاتهي يف حد ذا

نالحظ  :االقتصادياال  انفتاحيف إطار  .لسياسيااالجتماعي و ،االقتصادي االنفتاح :فرعية
 .سهولة الدخول إىل السوق سهولة تكوين مؤسسة جتارية، تنظيم املنافسة، :جمموعة مؤشرات

عدم التمييز على  عدم جتزئة سوق العمل، ،االجتماعياحلراك  :االجتماعيبالنسبة النفتاح اال 
: ال السياسييف إطار فتح او. واحلريات النقابية ،تدريب النخب العرق أو اجلنس،أساس الدين و

الشفافية يف عمليات ية وسائل اإلعالم والالمركزية، وتعددو احلريات املدنية،احلقوق السياسية و
 .التشاور

 Indicateursالطابع الرمسي على قواعد التنظيم اإلجتماعي إضفاءمؤشرات  -3

de formalisation du système de régulation sociale:  كفاءة اإلدارة
ني املعامالت يف األسواق للسلع تأم تأمني ملكية احلقوق الرمسية، السيطرة على الفساد،و العامة

 احترام الت العقارية،املعاماألمن يف احلقوق و التضامن املؤسسي، أسواق رأس املال،اخلدمات وو
   .قانون العمل

  :التنميةيبني مفهوم احلكم من أجل ) 04( الشكل رقم

                                                             
(1)- Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, "la bonne gouvernance est-elle une 
bonne stratégie de développement?", Op.cit. p 43. 
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Source: Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, "la bonne gouvernance est-
elle une bonne stratégie de développement?",  la DGTPE (la direction générale de 
Trésor et de la politique économique), document de travail N° 11, France, Novembre 
2007, P44, in: http://www.cepii.fr/institutions/11_2007. PDF  

De la ‘bonne gouvernance’ à la ‘gouvernance pour le développement"  

  التنمية أجل من احلكم إىل الراشد احلكم من

  الباحثني طرف من كبريين واهتماما مادعلقي  الراشد احلكم مفهوم أنذا جند و 
 الثمانينات اية منذ وذلك واجلنوب؛ الشمال بني والعالقات التنمية بقضايا املهتمني والدارسني
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  جعله مما املفهوم هلذا كربى أمهية) والدولية الوطنية( التنموية والربامج السياسات أعطت حيث
 اإلطار" يكون وأصبح ،)02 أنظر امللحق رقم( جوالربام السياسات تلك يف الصدارة موقع يأخذ
 األخرية هذه وبني واجلنوب الشمال دول بني به التعامل يتم الذي األساسي السياسي والشرط" العام

 اليت األطراف ومتعددة الثنائية( التعاونية والوكاالت ،)احلكومية وغري احلكومية( الدولية واملنظمات
  )1( .)والتنموية االقتصادية سياساتال وإعداد رسم جماالت يف تنشط

  :الفواعل الرئيسية يف احلكم الراشد

 بني والتوافق التكامل مناذج عن يعرب احلكم أن )Gilles PAQUES("باكي جيلي" يرى
 نتائج أمهية على يركز بنظام يتعلق فهو والفاعلني، اجلماعات من  للعديد اإلستراتيجية النشاطات

 يف  واألنظمة املنظمات توجهات على التأثري يف واملدنية والعامة اخلاصة تللقطاعا املختلفة اجلهود
 اختاذ ا يتم اليت الطريقة عن احلكم يعرب الطرح هذا وفق .)2(القطاعات تلك مصاحل خيدم اجتاه

 ممارسة احلكومة ألعضاء بالنسبة ويعين الدول، أو الواليات أو البلديات مستوى على سواء القرارات
 والقطاع املدين واتمع احلكومة كانت اومل. العامة الشؤون إدارة دف (l’autorité) السلطة
   : بـ املفهوم هذا يعىن وبالتايل. مجاعي بشكل اخلاص

 .لوظائفها احلكومة ممارسة كيفية -

 سواء( السياسي النشاط آثار تنعكس أينو السياسات صنع عملية يف يشارك من -
 )3( .اتمع يف) السلبية أو اإلجيابية

  

 Privateالقطاع اخلاص  ،State الدولة :يتضمن احلكم الراشد ثالث فواعل رئيسة تتمثل يفو

sector، تمع املدينا Civil Society 05( الشكل رقمو:(  

                                                             
(1)- Smoot et Moor, «Du  bon  usage  de la gouvernance dans les  relations  
internationales » Revue internationale des  sciences sociales, N° 188,  Mars, 1998,     
p 88. 
(2)- Dàlie GIROUX, "Observer l'observateur – perspective épistémologique sur 
l'usage de la notion de gouvernance pour l'étude politique de l'administration 
publique", Revue gouvernance, VOL 3, N° 1, Mai 2006, P 40. 
(3)- Agence canadienne de développement international, "Guide explicatif des 
principaux concepts associés à la gouvernance et au développement". 
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/sfd/documents/guide_to_governance_f. 
PDF. 
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  الفاعلون وجماالت احلكم: )05(الشكل رقم 
Source: Martin Zoanna Sahas, « l’édification d’un réseau d’apprentissage sur la 
gouvernance: l’expérience de programme coopératif en gouvernance », institut sur la 
gouvernance, Ottawa, juin 1998, p 1. http://www.iog.ca/publications/gocofre.pdf.  

اتمع املدين لضمان القطاع اخلاص و إدراجنالحظ أن احلكم يتضمن الدولة من خالل 
عرب تعبئة اجلماعات حىت  تمع املدين يسهل تقاطع السياسي واالجتماعياو دميومة التنمية البشرية،

عىن مب قوته،لكل واحد نقاط ضعفه واألنشطة اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية وتقوم مبشاركة يف 
  .أن هناك هدفا أمسى لدعم احلكم الراشد يتطلب بالضرورة ترقية التقاطع البنائي بني الدوائر الثالث

املواطنني الذين تقوم  تعترب الدولة من خالل املؤسسات احلكومية اليت تعمل على متكني :الدولة-1
السياسية و االجتماعية ،يةاالقتصادتأكيد مشوليتهم يف األمور و تزويدهم بالفرص املتساوية،خبدمتهم و

احلكومات جيب أن تعمل على توسيع المركزية  ذاإ .فتح ااالت للحصول على املوارد املتوفرةو
ولتغري الظروف بشكل سريع  لتكون أكثر جتاوبا ملتطلبات املواطنني، السياسية،واألنظمة اإلقتصادية 

لى حكومات الدول املتقدمة أو العامل العشرين يفرض عفاحلكم الراشد يف القرن الواحد و مناسبو

  املدين اتمع
 املهنية التجمعات -

 األحياء تنظيمات -

 حكومية غري منظمات -

 النسائية تالتنظيما -

  )احلكومة( الدولة
 احمللي املستوى -
 الوطين/الدويل/

 القانوين اجلهاز -

 القضائي اجلهاز -

  :القانونية األطر
  الشرعية -املعلومات -الفعالية
 – املشاركة -السلم تعزيز

 الشفافية -األمن املسؤولية

  :السوق
  املؤسسات
  اجلنسيات املتعددة الشركات
 إخل...البورصات
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واالجتماعية لتقليل أن تعيد النظر يف تعريفها لدورها يف األنشطة اإلقتصادية  الثالث على حد سواء،
       (2) :ا اجلدول يبني الوظائف احليوية لدولة املعاصرةذهو .(1)إعادة النظر فيههذا الدور و

  لمعاصرةولة االحيوية للدالوظائف : )02( جدول رقم

تطوير اإلنصاف 
  والعدل

  نقائص  تصحيح

  تطوير السوق
حماية الفقراء، برامج 
محاربة الفقر، النجدة 

 في حالة الكوارث

 توفير السلع والخدمات العمومية، الدفاع، القانون والنظام، حقوق

 الملكية، التسيير االقتصادي الكلي، الصحة العمومية

: الضمان االجتماعي
منح إعادة توزيع ال

العائلية، التأمين على 
 البطالة

تفعيل وتصحيح نقائص وتطوير 
تنظيم التأمينات : اإلعالم

التقاعد،  األمراض، الحياة،(
التنظيم المالي، حماية ) المنح

 المستهلكين

تنظيم 
: االحتكارات

تنظيم 
المصالح 
العمومية 

الماء، (
الكهرباء، 

 المواصالت

)  السلكية
السياسة 
المضادة 
 للتروست

لوظائف الدنیاا  

 
   

: ضمان الفعاليات
التعليم األساسي، 

  الحفاظ على البيئة

  

إعادة : إعادة التوزيع
  توزيع األصول

 تشجيع األسواق، تجميع وتحفيز المبادرات: تنسيق األنشطة الخاصة

تماعي تصحح نقائص احتكار أن الوظائف األساسية للدولة يف اقتصاد السوق اإلجالتأكيد  قد متو
حبيث ميكن أن تتركز على مستويات  ،أكثر يف أنشطة الدولة السوق وتساهم يف عدالة وإنصاف
                                                             

  (1)- زهري عبد الكرمي الكايد، احلكمانية: قضايا وتطبيقات، مرجع سابق، ص45  . 
:يف .إسقاط على التجربة اجلزائرية :قياس قوة الدولة من خالل احلكم الراشد غامل جلطي،األخضر عزي و   -(2)  

http://www.ulum.nl/a3 4.htm     
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 الوظائف الوسيطية، الوظائف الدنيا، :املتمثلة يفث للدولة ومتعددة للتدخل من واقع الوظائف الثال
الذي يعكس دور الدولة لترقية اقتصاد السوق ) 02( كما يف اجلدول رقم وظائف الفعالة،ال

       اإلجتماعي يف ظل احلكم الراشد من خالل تصحيح نقائص تطوير السوق وتطوير اإلنصاف 
فالدور النسيب للدولة دوما يف  ،االجتماعيالعدل فيه ألجل إعادة توزيع للمداخيل مع ضمان السلم و

من خالل  ،لاإلدارية بتسيري األعمامبمارستها للسلطات اإلقتصادية والسياسية و ر السوق يسمحإطا
قوم املواطنون بتركيز ملصاحلهم وممارسة حقوقهم املؤسسات اليت عن طريقها ياآلليات واإلجراءات و

   (1) .األشياء هذه ضمنيفاحلكم الراشد من  تغطية التزامام،الشرعية و
تشكل الدولة أكرب قوة لتحقيق التنمية إال أا ليست الوحدية يف هذا  :صاخلاالقطاع -2

لقطاع اخلاص واقتصاديات السوق اال،فهناك حتول واضح يف معظم دول العامل حنو اإلعتماد على ا
حيث ميثل القطاع اخلاص .تطبيق برامج اإلصالح اإلقتصادي من قبل العديد من دول العامل الثالثو

يسي للفرص اليت تفتح ااالت اإلقتصادية لتشغيل األيدي العاملة على كافة مستوياا املورد الرئ
يف التنمية اإلقتصادية للمجتمع ورفع مستوى إضافة إىل تأهيلها لتحقيق النتائج اإلجيابية اليت تساهم 

طي دورا لذا جند بأن مفهوم احلكم الراشد يع .(2)حتسني مستوى اخلدمات هلماملعيشة للمواطنني و
تفاعل والتكامل ذلك من خالل الو ،نقلة النوعية على نطاق اتمعكبريا للقطاع اخلاص يف إحداث ال

  (3) .دور اتمعات املدنية بشكل متكاملمع دور الدولة و
 واإلحلاح - ونوعا كما– اخلدمات على الطلب وزيادة اتمعات حجم اتساع إن :اتمع املدين-3
 بروز يف ساهم ،(4)املواطن م اليت العامة السياسات ورسم املشاركة، يف بل ة،االستجاب سرعة يف

 عالقات من متينة شبكة خالل من بينها التوازن يكون حبيث قوية، جمتمعية مؤسسات وإنشاء
 الشفافة الضبط وفعالية Accountability واملساءلة Regulation الرقابة الضبط،

Transparency اإلنسان حقوق احترام يضمن مبا ،(5)املساءلة يسري يالذ األمن احلكم 
  (6) .الدميقراطية العملية ولب أساس تعد اليت املشاركة ويكرس األساسية، واحلريات

                                                             
  (1) -    .مرجع سابق غامل جلطي،ألخضر عزي وا

  (2)- زهري عبد الكرمي الكايد، احلكمانية: قضايا وتطبيقات، مرجع سابق ص 47.
   (3)- .48ص نفس املرجع،  

  www.indescosp?content.statenencs.com  : اتمع املدين: أنظر ذا الصدد -(4)
مركز دراسات الوحدة  ، املستقبل العريب،، بريوت"احلكم الصاحل رفعة العرب يف صالح احلكم يف البالد العربية: "فرجاين نادر (5)-

  .25، ص 2000، جوان 256العربية، العدد 
 .68، ص 2004 ،بريوت، مؤسسة فرديتش اتمع املدين  والتحدي الدميقراطي،: حسن سعيد وآخرون: ر يف هذا الصددأنظ  (6)-
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 القطاع مستوى على سواء كبرية أمهية املدين للمجتمع أصبح فقد السياق هذا ضمن
 خالل من املدين، اتمع بأمهية رفتاعت اليت املتحدة األمم مستوى على أو األكادميي، أو احلكومي
 واهليئات واالجتماعي، االقتصادي الس اجتماعات يف باالشتراك احلكومية غري للمنظمات السماح
يعرف اتمع املدين على أنه عبارة عن جمال من  .)1(اإلنسان حقوق كمفوضية الس عن املنبثقة

مؤسساا، وباخلصوص االقتصادية منها، يتألف هذا التفاعالت االجتماعية والعالقات بني الدولة و
خاصة (وجمال اجلمعيات غري احلكومية ) خاصة العائلة(اال من جماالت تابعة وأمهها اال احلميمي 

  )2(.وجمال احلركات االجتماعية وأشكال العالقات اإلدارية والعامة) اجلمعيات التطوعية
  : أا يف تتمثل األدوار من موعةمبج فتقوم املدين اتمع منظمات أما

  .العامة باحلياة اتصاهلم وتسهيل املواطنني، حقوق حبماية للمجتمع السياسي الوجه تعترب -

 قوية مجاعات يف  وتنظيمهم واالجتماعية، االقتصادية النشاطات يف املواطنني ملشاركة قناة تشكل -
 فضال هذا العامة، للموارد مداخل إجياد على ءالفقرا ومساعدة العامة، السياسات يف التأثري تستطيع

  . والشفافية املساءلة عمليات يف ودورها والفساد، التعسفات مراقبة على

 االجتماعي، التفاعل مبأسسة اجلماعي الفعل أمام العقبات تبديد على املدنية الشبكات تساعد -
  .واالقتصادية ةالسياسي التعامالت وتسهيل الثقة، وتشجيع ، االنتهازية وحماربة

 بالقيام وذلك معيشتهم، مستويات وحتسني قدرام وتنمية للمواطنني، واخلدمات الفرص توفري -
  .األعمال برجال االتصال على واملساعدة البشرية، املوارد وتنمية البيئة مبراقبة

  )3(.املعلومات تدفق على املساعدة -

 يشمل على مؤشرات كيفية كحرية اإلنسان، إن التغيري الذي حدث يف السنوات األخرية       
كل هذا أدى إىل التغيري يف االدوار  فضال عن اجلوانب الثقافية، نوعية احلياة، املشاركة السياسية،

                                                             
 سويسرا، اإلنسان، حقوق ومحاية الدميقراطية باملبادئ االرتقاء يف املدين اتمع مؤسسات دور البحرين، نواب جملس منتدى -)1(

     www.libyafrom.org : ، راجع املوقع2004 مارس
 

 ص ،2003 الفكر دار: دمشق ،جديد لقرن حوارات سلسلة الفكرية، وأبعاده املدين اتمع: إمساعيل الفتاح عبد الدين سيف -)2(
 .60-59 ص

(3)-Tim Plumpter, John Graham, Governance and Good Governance: International 
and Aboriginal Perspectives: 
http://www.kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/122184/.../govgoodgov.pdf,    
p 6. 
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حبيث مل تعد التنمية مسؤولية احلكومة وحدها بل مت التركيز على نقل العديد من األدوار للقطاع 
حبيث أصبح  خمتلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية،على  )دينمؤسسات اتمع امل( التطوعي

  .شريكا فاعال للقطاع احلكومي يف تقدمي العديد من اخلدمات

 على األحباث من العديد إليها توصلت اليت النتائج مع يتقاطع املدين اتمع لدور التصور هذا         
" بوتنـام  روبـرت " األمريكـي  احثالب به قام الذي امليداين البحث يربز هنا. األكادميي مستوى

(Robert Putnam) علـى  تتوقـف  اجليدة احلكومة أن إىل خلص حيث إيطاليا،  حالة لدراسة 
 Social) اجتمـاعي  رأمسال تكوين من متكن تطوعية روح ووجود سليم، تطوعي قطاع وجود

capital) أداء وحتسني يدةاجل احلكومة حتقيق شأنه من وهذا االجتماعي، والتعاون الثقة على قائم 
جعـل  " جند أن بداية استخدام بوتنام لرأس املال اإلجتماعي جاء يف كتابه .)1(االقتصادية األسواق

املسامهة يف فهمنـا ألداء  :"الذي يهدف منه حسب تعبري بوتنام إىل 1993عام  "الدميقراطية تعمل
حيـث   .(2)"احلكومةياسة وات الرمسية على ممارسة السكيف تؤثر املؤسسو املؤسسات الدميقراطية،

        املعـايري  التنظيم االجتماعي، مثـل الثقـة و  معامل" :عرف رأس املال اإلجتماعي على انه يشري إىل
مشل معيار املعاملـة  و ."الشبكات اليت ميكن أن حتسن من كفاءة اتمع يف تسهيل أعمال منسقةو

يف  .االجتمـاعي رأس املـال  فه لكمكون لتعري" Generalized reciprocity"باملثل املعمم 
مستندا إىل  ،"العودة للمجتمعات األمريكيةااليار و :لعب البولنج املنفرد" بعنوان 2000كتابه عام 

متزايـد عـن   أراد من خالهلا أن يظهر كيف أن األمريكيني انفصلوا بشكل  بيانات جديدة واسعة،
فجاء .كيف ميكن أن يعيدوا اإلتصال إليهاو ة،عن البىن الدميقراطيو جريام،عائالم، وأصدقائهم و

  بينما رأس املال املادي يشري إىل األشياء املاديـة " :استخدامه لتعريف رأس املال اإلجتماعي يف كتابه
 يشري إىل الروابط بني األفراد، االجتماعيفرأس املال  يشري إىل خصائص األفراد، البشريرأس املال و
يف هذا املعىن رأس املال  اجلدارة بالثقة اليت تنجم عنها،ري املعاملة باملثل وومعاي االجتماعيةالشبكات و

  : التايل الشكل بنييس كما. (3)"مرتبط ارتباطا وثيقا مبا مساه البعض الفضيلة املدنية االجتماعي

  

  
                                                             

 (1)-Tim Plumpter, John Graham, Governance and Good Governance: International 
and Aboriginal Perspectives, Op.cit. pp 7 – 8. 
(2)- Ibid. p 09. 

  (3)- نادية أبو زاهر، حماولة لفهم إشكالية رأس املال االجتماعي. جملة علوم إنسانية، العدد 46، السنة الثامنة، 2010، ص08.
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  وجعلها تعمل دميقراطيةمتكني ال): 06(ل رقم الشك

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
Source:  Tim plumpter, op.cit, p8 - d'aprés putnam robert, make democracy work: 
civic tradition in modern Italy, Princeton, Princeton university press, 1994. 

إن دور منظمات اتمع املدين يف اال السياسي يتجسد يف مطالبته مببدأ حتقيق مساءلة     
الربامج املعمول ا، كذلك الرقابة على عمل السلطة والتأثري احلكومة، ومدى مصداقية تطبيق وتنفيذ 

عليها من خالل الضغط على تغيري القرارات غري اإلجيابية يف عمل السلطة، وهذا بالنشر والبث 
تكمن أمهية منظمات اتمع املدين باعتبارها املنظمات  .(1)وإجياد رأي عام ضاغط يتصدى هلا

 الفضاء االجتماعي، القائم بني الدولة والسوق، وهي قوة موازية لسلطة الوسيطية املستقلة اليت متأل
الدولة وسيطرا، وحتد من انفرادها باملواطن واتمع، كما أا متثل حلقة وصل بني املواطن والدولة 

، الذي ميكن األفراد من املشاركة يف النشاطات االجتماعية يف إطار (2)فهي مبثابة رأمسال االجتماعي
  .جمموعات تؤثر على السياسات العامة، وتعزز القيم التطوعية على حد تعبري روبرت بوتنام

  

   :املقاربة األوروبية للحكم و احلكم الراشد:ثاينال املطلب
لتفعيل احلكم الراشد يف إطار املساعدات  املشروطية السياسية كميكانيزم فعال   - 1

  :اخلارجي التنموية

                                                             
، 310، 2004، بريوت، املستقبل العريب، العدد "حة الفساد والتمكني للحكم الصاحلالدميقراطية كآلية ملكاف: "إمساعيل الشطي -)1(

  .79 ص
  (2)- .نفس الصفحة نفس املرجع، 

 better) جيدة حكومة -
governance)  

  مطالب أكثر للمواطنني -

  البنية التحتية االجتماعية -

 قيم الدميقراطية  -

 األسواق أداء حتسني
 االقتصادية

 االجتماعي الرأمسال
)Social capital(  

 االجتماعية الثقة
(Social confidence 

and cooperation 

  التطوعية 

(Voluntarism)  

ومعايري تعميم 
  التبادلية
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 وتعترب الراشد احلكم ومفهوم الدميقراطية مفهوم بني تفصل اليت التوجهات بني التمييز ينبغي       
 التسيري جبانب يعىن حبث تقين كمفهوم الراشد للحكم دعامة أو أويل شرط جمرد الدميقراطية
 الدميقراطي املعطى تعترب اليت التوجهات تلك وبني الدويل، البنك أدبيات متثله ما وهذا واإلدارة،

 يعكس وكتصور كمرادف) Democratic  governance( الدميقراطي احلكم مفهوم من كجزء
  .ةالسياسي املقاربة به نقصد ما وهذا ،)Good governance( الراشد للحكم احلقيقية املعايري
 وبالتحديد السياسية، للمعايري كبريا اهتماما تويل اليت األطروحات مبختلف املقاربة هذه ترتبط       

 املتحدة األمم بوكاالت أساسا يتعلق التوجه هذا. التنمية عملية يف اإلنسان حقوقو الدميقراطية
 منظمة إىل إضافة (UNFCA) إلفريقيا االقتصادية واللجنة (UNDP) اإلمنائي املتحدة األمم كربنامج
 األورويب لالحتاد سواء التابعة التنمية وكاالت وخمتلف ، (OCDE) االقتصادية والتنمية التعاون

 االحتاد خارج من أخرى ودول وبلجيكا، أملانيا بريطانيا، فرنسا، خصوصا منفردة كدول أو تكتلك
 نقاط على الوكاالت تلك كل تركز اإلطار هذا يف. وكندا األمريكية املتحدة كالواليات األورويب
 conditionality)الدميقراطية أو السياسية املشروطية على التركيز يف تتمثل مشتركة

democratic)  االنتقال عملية ودعم دفع اعتبار خالل من الراشد للحكم برنامج لوضع كإطار 
  (1) .ةالتنمي مساعدات يف كأولوية النامية الدول من وغريها  يف الدميقراطي والترسيخ الدميقراطي
 اميةالن الدول من العديد يف التنموية الربامج وفشل الدميقراطية الليربالية األيدلوجية هيمنة إن

 حيث والتنمية، الدميقراطية بني العالقة حول واإلشكاالت التساؤالت من العديد طرح على حفز
 (2).التنموية العملية جناح لترسيخ متطلب أهم الدميقراطية اعتربت

 ضرورية كعوامل اإلنسان وحقوق والدميقراطية احلرية إرساء أمهية الدراسات من العديد أكدت لقد
 من جو يف لتعمل األعمال لشركات أساسية ضمانة تعترب املبادئ تلك أن إذ ات،االستثمار لزيادة

 السياسية الشروط ضمن يدخل ما وهذا االقتصادية املعامالت وشفافية الفساد، وحماربة االستقرار
  (3).االقتصادية للتنمية

                                                             
(1)- Ode Jacquemin, La conditionnalité démocratique de l’Union européenne. Une 
voie pour l’universalisation des droits de l’Homme ? Mise en oeuvre, critiques et 
bilan. Dans: 
http://cridho.cpdr.ucl.ac.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2006.031 PDF 
(2)- Riadh  Bouriche, la démocratie comme système et la problématique de la 
gouvernance, « le quotidien d’Oran », N° 1428, jeudi 1er février 2007, p 10. 
(3)- Lant Pritchette, Daniel Kaufman, « liberté publique, démocratie et réussite des 
investissements publics », finance et développement, Mars 1998, pp 26-29. 
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 من االنتقال إىل ويالتنم اال يف الثمانينات أواخر منذ أدت جتلياا مبختلف العوملة إن       
 La)إىل املشروطية السياسية (la conditionnalité économique) االقتصادية املشروطية

conditionnalité politique) (1) .ةاملرتبطة مبابدئ احلكومة الدميقراطي  
  

  :األورويب لإلحتاد الراشد احلكم و احلكم ملقاربة املؤسسة الفكرية البنية  - 2

يا يف الدراسة والبحث عن أداء مركزهوم احلكم األورويب حموريا وح مفأصب 1990منذ   
مه بشكل خمتلف من قبل مت استخدالرغم من أنه مفهوم متنازع عليه وعلى ا .عمل اإلحتاد األورويبو

  (2) :لكن أهداف هدا املفهوم تتمثل يفاملؤلفني والباحثني و

  .اإلحتاد األورويب تنوعة حولالدراسات التقليدية امل وجه القصور يفأللتعبري عن  -أ
املمارسني السياسيني رية ذات الصلة باتمع العلمي، واملعياملعاجلة كل املسائل العملية و -ب       

  .على جد سواء
عناصر مبتكرة لكيفية ممارسة السلطة السياسية داخل اإلحتاد لفهم خصوصيات و - ج       

  .األورويب
       حكم األورويب يف أوسع معانيه اليت تعين عمليات معقدة ذلك للوصول إىل تعريف عملي للو

من على أساس التفاعل بني جمموعات متنوعة  تنفيذهالتدخل يف ومتداخلة من صنع القرار اجلماعي و
يركز هدا التعريف على سية، وحتديد األهداف السياو اجلهات السياسية الفاعلة يف الساحة األوروبية

واسطة األنشطة السياسية املتميزة اليت يتم تنفيدها بعمليات صنع القرار وتنفيذه، والتعاونية ل الطبيعة
اليت تركز على تمع املدين يف الساحة السياسية، وااجلهات الفاعلة السياسية والقطاع اخلاص و

   .الدول األعضاء فيهاوتوازي احلدود املؤسسية لإلحتاد األورويب 

الوظيفية اجلديدة ومابني ( ف نظريات التكامل التقليديةحيدد هد األورويبمفهوم احلكم 
   كيف تركز ااالت األوروبية على الصفقات الكربىذا واهلدف الرئيسي لشرح ملاو) احلكومات

 ،سياسة اإلحتاد األورويب نطاققد سامهت هذه النظريات على فهم و .اليت أحدثت عملية التكاملو
                                                             

 (1)- Riadh Bouriche, la démocratie comme système et la problématique de la 
gouvernance, op.cit, p 10. 
 (2)- Josef Melchior, New Spaces of European Governance in:   
http://spl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_politikwiss/Melchior/New_Spaces_
of_European_Gov.     PDF, p 07. 
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مت ربط املفهوم بدراسة السياسات العامة اليت تسلط و .األمام إىل كيفية حتريك عملية االندماجو
أن كال املقاربتني يف حني  ،"املكتسبات اتمعية"أنتجت الضوء على عمل اآللية السياسية اليت 

إضافة إىل  .عملياتياروبية جتريبيا واألو ةالسياسشرح التكاملية والسياسة العامة دف إىل حتليل و
ياري ما ساعد على خلق نقاشات حول إمكانية إضفاء الطابع الدستوري لإلحتاد دراسة البعد املع

عملية و مفهوم احلكم األورويب يرتكز على الطابع الدينامي للعملية السياسية عموما، اذإ .األورويب
مع  النفسية األطر املؤسسية والدستورية ويركز على التفاعل بنيو التكامل على وجه اخلصوص،

 بالتايل سد الفجوة بني السياسات يف األنظمة السياسية و اإلستراتيجيات،فاعلة واملصاحل واملواقف ال
  (1) .اليت تسمح بفهم النظام السياسي األورويب بطريقة أكثر مشوالو

فمع  فمفهوم احلكم األورويب يوضح خصوصيات العمليات السياسية داخل اإلحتاد األورويب،
مع  يستلزم تغيريات يف أساليب احلكم للتكيف االجتماعيةو قتصاديةاالالتغريات اجلديدة يف البيئة 

كفاءة األدوات التقليدية للتدخل وعدم فعالية و للمجتمعالتعقيد املتزايد الضغوط الناجتة عن العوملة، و
اليت تعين أن اإلدارة و" "Action collectiveا ما ميثله العمل اجلماعيذهو. (2)السياسي

  ،ذلك لعدم وجود مركز سلطة واحدواتمع املدين داخل التكامل و االقتصادية املشتركة للفواعل
لك بتوجيه اتمع من خالل السيطرة ذيرتبط من إجياد حلول للمشاكل املعقدة وبالتايل البد و

 .(3)التوجيه السياسيليت تعمل على التنظيم اتمعي واهلرمية أو آليات عن طريق الشبكات الفاعلة ا
ذات طبيعة ناعمة بني تنسيق يف جماالت السياسات " طرق جديدة للحكم" وضععن طريق  ذلكو

الرشيد لتطوير العمل  االستخدامو .الكلي باالقتصادالسياسات املرتبطة والبطالة و االجتماعية
  (4) .السياسي على املستوى األورويب

       األورويب لإلحتاد راشدال واحلكم احلكم ملفهوم الفكرية البنية حول متعددة أفكار توجد
  أساسية نقاط ثالث يف تتمثل وهي ؛بالترتيب هلا وسنتطرق

  

  
                                                             

(1) Josef  Melchior,New Spaces of European Governance,Op.Cit,p08 
(2) Ibid,p 09 
(3) Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prud’homme, La gouvernance : un 
concept et ses application, édition Karthala, 2005.73 
(4) Josef  Melchior, New Spaces of European Governance,Op.Cit,p08 
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  :هابرماس ليورغان العام اال فكرة - 1

لكنها  اجلماعة،واجلمعية و الفاعل،و العام هو ظاهرة إجتماعية أولية شأا شأن الفعل، اال       
 اال العام ال ميكن فهمه كمؤسسة، ".االجتماعي النظام"ـعلى املفاهيم التقليدية ل تستعصظاهرة 

        أدوارا متباينـة  إطارا من األعراف يضـم كفـاءات و  بل إنه ليس حىت ال كمنظمة بطبيعة احلال،و
ما بإحاطة  لكن يسمح ملنظومةوهو ال ميثل إال حد من منظومة و .إىل ما هنالكوأنظمة للعضوية و

صف ميكن و يف أفضل األحوال،و .متحولةآفاق مفتوحة ونفاذة ووهو يتميز ب .نفسها بتخوم داخلية
عرب عن مواقف سلبية تبادل املعلومات ووجهات النظر أي اآلراء اليت تاال العام بشبكة للتواصل و

تنقية هذا التدفق من التواصل حبيث ينضوي ضـمن  /ه الصريورة جتري تصفيةذضمن هو. أو إجيابية
جتري إعادة إنتاج اال العام مـن خـالل فعـل     .علقة مبوضوعات حمددةرزم من اآلراء العامة املت

  (1) .تواصلي يكفي للقيام به جمرد إتقان لغة طبيعية

حني برزت الربجوازية  تارخييا إىل أوروبا القرن الثامن عشر، يعزو هابرماس فكرة اال العامو       
نية شرطا مسبقا للوظيفـة  تعترب اخلاصية الثاو مقابلة للدولة اإلستبدادية وكانت مستقلة عنها كقوة
       القـوى اد من األسئلة املتصلة بالشـروط و هذه اإلشارة التارخيية حتديدا هي اليت تثري عدو. األوىل

أو كما يقدمها هابرماس باسم الدميقراطية  .الفاعلة يف صريورة التحول من اإلستبداد إىل الدميقراطية
مبدأ التنظيم الذايت للمجتمع حبرية وعلى قدم املساواة، وتنسيق الشؤون على املنطقية القائمة أساسا 

اجلماعية بينهم من خالل العقل اجلماعي املشترك، يوجه تصرفهم اجلماعي السبب املشترك،  وضمن 
بأن الدميقراطية ال تتضمن التبعية أو الطاعة بسبب القوة القسرية " هربماس"هذه الفكرة املثالية يناقش 

ي الشرطة أو الدولة، بل قوة احلجة األفضل هي توجه السلطة السياسية، هذه السلطة اليت جيب أن أ
يف " بشـائر األمـل القدميـة   "أن إظهار " هربماس"ويرى . )1( تؤسس الشروط املفضلة هلذه التبعية

ضوء الشروط جمتمعات حرة ومتساوية يوجه تصرفهم اجلماعي سببهم املشترك، قابلة لإلجناز ثانية يف 
 .احلديثة من التعقيد االجتماعي والسياسي، واقتصاد السوق والبريوقراطية اإلدارية

أنه من خالل العالقة املوجودة بني اإلدارة واالقتصاد، فإننا سنعرف، منوذجا من " سهرب ما"ويدعو 
" L'espace public" احلكم الذايت املبين على أساس التعاون  الذي يتبعه نشوء اـال العـام  

                                                             
  (1)-   .31 ص ،2009 العدد اخلامس، جملة إضافات، .مقاربة نقدية مقارنة :الفضاء احلضريااالت العامة و فواز طرابلسي،  

(2)-  Joshua Cohen," Reflections on Habermas on Democracy", Ratio Juris. Vol. 12 
No. 4, Blackwell Publishers UK,   December 1999, pp 385-386. 
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، أن اال العام " Habermas" "هربماس"الذي تدور فيه النقاشات وتتبلور  فيه اآلراء ، ويعتقد 
الذي كانت بداياته األوىل يف صالونات ومقاهي لندن وباريس، اكتسبت فيه املناقشات السياسـية  

ن طريق التقاء الناس أمهية خاصة ولعب دورا حيويا يف منو الدميقراطية على األقل من حيث املبدأ، ع
  (1).يف منتديات شبه مفتوحة للنقاش العام نكأفراد متساوي

للرأمسالية، بأن اال العام واملناقشة العامة أضعف بسبب نشاطات " هربماس"وقد كان صميم نقد  
مل السياسيني، ويربط اال العام باتمع املدين الذي يقوم على أساس أن احلكومة ليست متثيلية لكا

الناس وأن اتمع املدين له وظيفة ثنائية، وظيفة ضمان أن الذين ميارسـون السـلطة ال يسـيئون    
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن اتمعات . استعماهلا وحتويل النظام خللق ممارسات أكثر دميقراطية

الـذكي للنـاس يف   التدخل ية فيها على وجود اال العام واحلديثة معقدة، تعتمد نوعية الدميقراط
السياسة، وعلى املنظمات واجلمعيات أن تساعد يف اجناز ذلك، يف تشكيل الرأي من خالل النقاش؛ 

  للوصول إىل فهم حقيقي حلاجات ومصاحل الناس ةأي أن اتمع املدين ضروري للدميقراطي
                                                                           

 
Two main channels for ‘distributing democracy’ through civil society organizations 

(CSOs) 

Transnationalisation and  Democracy without Borders: ,Jean Grugel :Source
.45p  2001, New York,,Rutledge .democraciesconditionality in new  

  مؤسسات اتمع املدين الدميقراطية من خالل قناتني يف إطار ع قيمةتوزي ):07( شكل رقم

                                                             
(1)-  أنتوين غيدنز ، علم االجتماع ( مع مدخالت عربية )، ترمجة : فايز الصباغ، املنظمة العربية للترمجة، مركز دراسات الوحدة  

.2005، العربية، لبنان، بريوت  
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ميكن توزيع الدميقراطية من خالل قناتني يف إطار تعزيز نسيج اتمع املدين من خالل إنشـاء         
ثانيا ميكن للحكومات أن تعتمد السياسـات  و ،ملواطن يف العملية الدميقراطيةآليات لزيادة مشاركة ا

 05الشـكل رقـم   و. وتسمح بربوز مسامهة يف املشاركةتوزيع أكثر عدال للدخل اليت تساهم يف 
هذا غري وارد يف أغلب احلـاالت  و( ه القنوات إىل توزيع قيمة الدميقراطيةذيوضح كيف تسمهم ه

لكن ميكن تطبيقه خاصة يف اإلحتاد األورويب من خالل آلية صنع القرار أو احلكم األورويب املـبين  
    اتمع املدين هو الفاعل يف كلتا احلالتني يف القناة األوىل تعزيـز  ، و)م الذايت الفعالعلى مبدأ احلك

اليت متكن مـن   القوة التنظيمية بالتايلإسترجاعية إجيابية و تغذيةتعميق وجود الدميقراطية عن طريق و
 the principle (1)"بالتايل فاتمع املدين هو الذي حيدد نوعية الدميقراطيـة زيادة املشاركة، و

defining quality of democracy at the level of civil society"  

  :theory Integration االندماج و التكامل نظريات - 2

 النظرية الوظيفية:   

تنطلق الوظيفية من فكرة انة هامة يف الدراسات السياسية وحيتل التحليل البنائي الوظيفي مك
يف جماالت  و قطاع واحد سوف يساهم يف اتساع قاعدة التعاون الدويلأن التعاون الدويل يف حقل أ

مفهوم االنتشار الذي " ميتراين"، ويربز عند املفكر الربيطاين" راينميت"، وهذه هي وجهة نظر أخرى
يعين من جهة نظره تطور التعاون الدويل الناتج عن الشعور باحلاجة هلذا التعاون، ولكن إقامة هذا 

ي إىل خلق حاجات جديدة وبالتايل التوجه حنو التعاون يف جماالت جديدة، وهذا كله التعاون سيؤد
يتخطى فكرة اإلقليمية إىل فكرة الكونية أو العاملية " ميتراين"يدعم االجتاه حنو خلق سالم عاملي، فـ 

.ولو أن هذه األخرية تساهم يف تشكيل األوىل
 )2(                                

ة بني اتمعات سوف يتطلب انتشار املشاكل املشترك: "أن" ميتراين"ا اإلطار يقول ويف هذ 
طبيعة إقتصادية إجابات تعاونية بني الدول إلجياد احللول، ألن هذه املشاكل االجتماعية ذات منطقيا  

 (3).أو سياسية

                                                             
(1)- Jean Grugel, Democracy without Borders: Transnationalisation and conditionality 
in new democracies. Routledge, New York, 2001, p 44. 

 التوزيع،للنشر و ة، كاظممجة وليد عبد احليتر .النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، جيمس دوريت نروبرت بالستغراف -)2(
  .270 ص ،1985 الكويت، ،1ط

.272، ص 68، ص 1985 ،، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت"النظرية يف العالقات الدولية"يوسف حيت،   (3)-ناصيف 
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نظريـة غـري   االجتماعية فإن الوظيفية هي التعاطي مع القضايا االقتصادية وإذن ومن خالل 
وبناءا على هذا النقـد   ،وبالتايل ميكن القول أا نظرة أكرب ما تكون مثالية للسياسة الدولية ةسياسي

  .هي الوظيفية اجلديدةو ظهرت نظرية جديدة يف إطار التكامل واالندماج الدوليني
 الوظيفية اجلديدة:  
 طورها من أول لكونه جلديدةا الوظيفية للمدرسة أبا Ernest Haas" هاس أرنست" يعترب       

 ،1958 عـام  نشر والذي، "The uniting of europe" اإلنتشار الواسع كتابه خالل من
 ومفـاهيم  السياسـي  كاالستقرار االندماج ظاهرة على املؤثرة املتغريات كافة خالله من تناول وقد

 اتمعات ا تتصف اليت املعطيات من وغريها التعليم ومستوى والثقافة والتصنيع السياسية الصفوة
 يف الـواردة  العامة أفكاره وتنقيح بإيضاح بعد فيما" هاس" قام وقد .املتطور االقتصاد ذات املتقدمة
-Beyond the nation ( "القوميـة  الدولة وراء" فيما عنوانه الحق كتاب يف األول الكتاب

state( .أرغمت واليت األوروبية لساحةا على املختلفة التطورات :هذا يف الرئيسي السبب وكان 
 أدت اليت الوقائع تربير حىت أو األحداث مواكبة تستطع مل ألا أفكاره، صياغة إعادة على "هاس"

" هاس" من رغبة كان هذا وكل املرجو، التطور عن تأخرها باألحرى أو االندماجية احلركة شلل إىل
 من جغرافية رقعة أية على تطبيقها ميكن لكي ككل ماجيةداالن للنظرية األساسية املعطيات حتليل يف

  (1).األوروبية التجربة على انصبت دراسته أن بالرغم العامل

 نظرية ما بني احلكومات:  
 املستوى على للحكم املستويات املتعددة النظرة على احلكومية بني ما النظرية ارتكزت       

 The multi-level european integration governanceاإلقليمي

approach موعات بني مباشرة ارتباطات األوروبية التجربة كشفت حيثواملمثلون احمللية ا 
 ستصبح احلكومات ألن األورويب التكامل ستعيق الرتاع من احمللية األمناط فإن وهكذا األوروبيون

 اليت لسياسيةا االختيارات فهم ألجل وعليه. اجلماعات هته من الواردة العامو الضغوط مع متجاوبة
 حتويل البعض حاول وقد معقد أوروبا يف الصراع إن .التحتية الرتاعات وحتليل لفهم حنتاج تقرر

 ذاا حد يف االقتصادية السياسات ألن جنح أحد ال لكن العقالين االقتصادي  االهتمام إىل النقاش

                                                             
(1) - Lee. Gowan, “Theorizing European integration: revisiting neo-functionalism and 
testing its suitability for explaining the development of EC competition policy?” 
European integration online paper (EIOP) Vol. M (2007) N°3, in:  
http://eiop.or.at/eiop/texte/2007-003a.HTM.  p  02. 
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 اليت فاألطراف ولذلك يةاتمع األطراف خمتلف بني عاملوز بالصراع كبري بشكل وحمكومة متأثرة
 ستقوم منه مكاسب مسبقا تستشعر اليت األطراف فإن وباملقابل ترفضه التكامل من اخلسارة تتوقع

  .بتدعيمه

 ما عادة اتمعي بالصراع املتأثرة االقتصادية السياسات أنMorafsich  "مورافسيك"يؤكد
 وتفترض . اتمع يف تنظيما نواألحس قوة األكثر املصاحل مجاعات واختيارات أفضليات تعكس
 نظام خلق يف القرار هلا يعود اليت القومية الدول بني مساومات عن عبارة التكامل أن احلكومية مابني
 يرجع قرار هو إمنا ؛اإلقليمي التكامل فرض أو السرعة إىل ليس التكامل جناح سبب ويعوز ،دويل

 السلطة؟ عن الدول تتنازل وملاذا .واملصادر القوة مهل يعطي املركز يف دويل نظام خللق القومية للدول
 باملنفعة الواليات سيزود الدويل النظام ألن ": Robert keohaneكيوهان روبرت" جييب

  .املتبادلة

 من يأيت هل اإلقليمي، للتكامل احلافز حول نقاش يف طويلة ملدة اجلدد الوظيفيون انشغل لقد      
 املفوضية مثل العليا القومية املؤسسات أي الوطنية السلطة فوق ثلنياملم من أم الوطنية احلكومات
 يف األورويب التكامل تعثر بأن" Stanley Hoffman هوفمان ستانلي" وضح .األوروبية
      . السياسيني القادة من بدعم توبعت اليت املواطنني تناقضات بسبب كان الثمانينات سنوات

  La subsidiarité active الفعال الذايت احلكم فكرة -3

 جيريو األوروبية اللغة يف شائع تعبري هو subsidiarité "الذايت احمللي احلكم" تعبري إن       
 ،الدول لعمل بالنسبة) ثانوي( subsidiaireاألورويب العمل يكون أن ضرورة على التأكيد دائما

 وبني األمم بني حوارا تتطلب ال اليت املوضوعات يف التدخل أوربا على جيب ال أخرى وبعبارة
 تعبريالا ذه تستخدم وكانت .الكنيسة من البداية يف subsidiaire كلمة جاءت وقد .الدول

 فيما و اخلاص باال يتعلق ما كل يف اطالقا التدخل العامة السلطة على جيب ال انه على للتأكيد
  (2).اذاتي تفعله أن لألسرة ميكن

                                                             
- Liesbet Hooghe and Gary Mark, A Post functionalist Theory of European 
Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus, B.J. Pol. S. 39, 
1–23 Copyright, 2008 Cambridge University Press doi:10.1017/S0007123408000409 
Printed in the United Kingdom; First published online 27 October 2008. 
(2)- Pierre Calame, Etat au cœur: le Meccano de la gouvernance, Editions Charles 
Léopold Maye, 1997, p65. 
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 املكونة التشاركات من انطالقا نهأ حقيقة إىل تشري" احمللي الالفع الذايت احلكم" فكلمة
 مع الروابط أن حقيقة تربز "الفعال" وصفها .حنو أفضل على العام العمل تشكيل إعادة حمليا،سيمكن

  (1).احملي ممارستها تتعذر اليت للصالحيات األعلى املستويات إىل نقل جمرد ليست األخرى املستويات

 إال العليا الدرجات إىل تفوض ال والسلطة التنوع حيبذ "الفعال الذايت احلكم" منوذج أن يعين
 يسمى ما استحدث وبالتايل .القاعدية اتمعات جانب من احلل على املشكالت تستعصي عندما

 منط وهو،  Le principe de Subsidiarité Active"الفعال الذايت احلكم مبدأ"ـب
  (2) :األساسية النتائج من إثنني على يقوم وهو يباألورو اإلحتاد يف للحكم جديد

 األمر تعلق سواء احلكم، من واحد مستوى يف املعاصرة املشاكل من أي عالج ميكن ال -1
 والتماسك التضامن من أو احليوي واحمليط البشري النشاط بني التوازن أو ،االقتصادية بالتنمية

  .جتماعياال

 من قدر وبأقصى الترابط مراعاة مع الوحدة، من األقصى احلد ضمان هو احلكم فن -2
  . والتطلعات الثقافية االختالفات واحترام التنوع،

 التسيري إجتاه كان مهما العام للصاحل الوصول هو الفعال الذايت احلكم مبدأ أن القول وميكن
 دميقراطيةال مفهوم مع املبدأ هدا عالقة عن االستفسار وميكن ، واحد فاهلدف األسفل أو األعلى من

  (3) .العام للصاحل للوصول تستعمل اليت املفاهيم من العديد شرعية على الفكرة وتستند احلديثة،

 املستويات ستصوغ خالهلا من اليت للعملية املالئمة الساحة" الفعال الذايت احلكم" يعد
 اإلهتمام يلزم يةاإلستراتيج صياغة ففي .مشتركة صياغة ،"النتيجة التزامات" الراشد للحكم املختلفة
 وخبالف اإلستراتيجية ألن لكذ .يزيد أو بنتيجتها اإلهتمام بقدر اإلستراتيجية الصياغة بعملية

 جتميع جمرد عن عبارة أو أساسا، فكرية طبيعة ذي منفرد، فعل نتاج ليست استثنائية حاالت
 إثراء خالهلا من يتم مجاعية مسرية باألكثر هي بل اخليارات، وصياغة االجتاهات وحتليل للحقائق،
 أن سنجد معقد، نسق إطار ففي .(4)البعض بعضهم على بدلك ويؤثرون املشاركني، تصورات

                                                             
(1)- Pierre Calame, Etat au cœur:le Meccano de la gouvernance, Op.cit. p 68. 
(2)- Pierre Calame, Fonder la gouvernance européenne sur le principe de subsidiarité 
active, dans: http://graspe.eu/bip677.pdf,p03 
(3)- Pierre Calame, La démocratie en miette: Pour une révolution de la  Gouvernance. 
Edition Descartes&Cie, 2003, p 185. 
(4)- Pierre Calame, Etat au cœur:le Meccano de la gouvernance, Op.cit. p 69. 
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 عمليات تصميم يف إمنا البديلة، احللول بني االختيار إجراءات صياغة يف األكرب السياسي التحدي
 وهو ذاا، يجةبالنت االلتزام أن القول ميكن وباملالحظة .مرضية حلول لصياغة دميقراطية

 هي الواقع يف احملورية فالفكرة.العملية بآثار وليس بالعملية، التزاما يعد" الفعال الذايت احلكم"أساس
 على املطبقة،و الوسائل على املسبق احلكم ميكن ال احلسبان، يف املواقف تنوع أخد سبيل يف أنه

 ضوء يف مرضية حلول إىل التوصل سيتم أنه ضمان جيب الوحدة، احترام سبيل يف ذلك، من النقيض
 من أكثر ا التنبؤ ميكن وال العملية، كالتزام النتائج التزام أحيانا يفهم وقد املرجوة، األهداف جمموع
 االلتزام هو بالنتيجة فااللتزام اذإ .(1)صياغته يف مجيعا نساهم حيث مشروع باكتمال التنبؤ إمكانية
 الرشيد للحكم املختلفة املستويات بني التفاعل متطلبات بتحقيق حمليا، مالءمة األكثر السبل بإجياد

 على إمنا احلل على يقع ال مباشر فهو أدائي بدور لاللتزام وليس الفعال، الذايت احلكم مبدأ خالل من
 هو إمنا و اإلجراءات تشغيل فن ليس هو الرشيد احلكم ففن ومنه احلل، ذلك إىل الوصول أسلوب

  (2).اتمع لتحديات مالئمة إجابات لصياغة مجاعية لياتعم وإنشاء تصميم فن

  (3) :فرضيتني على الفعل الذايت احلكم مبدأ ويرتكز

أشكال العالقة بني مستويني متتاليني للحكم الراشد  أناليت تقول  :فرضية الفراكتالية -
 ستوى العاملي ة املطلوبة بني املالعالق ذلك عند أي مستوى بتعبري آخر،و ستتخذ طبيعة ثابتة،

  .أحيائها املختلفةالعالقة املطلوبة بني مدينة ما والعامل ستتخذ نفس طبيعة  األقاليممستوى و

فإزاء مكلة موجهة يف اتمع لن جتد مجيع اتمعات نفس  :فرضية الثوابت اهليكلية -
 ،لية للمشكلة املعطاةثوابت اهليكإال أا كلها ستواجه نفس األسئلة األساسية اليت تكون ال اإلجابة،

التعرف على هذه الثوابت اهليكلية هو الذي سيشكل أساس العالقة بني مستويني من مستويات و
  .احلكم الراشد

  

  

                                                             
(1) -Pierre Calame, La démocratie en miette: Pour une révolution de la Gouvernance 
Op.cit. p 192. 
(2)- Ibid, p195 
(3)- Pierre Calame, L’Etat au Cœur: Le Meccano da la gouvernance, Op.cit. p 185-
186. 
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  :الراشد احلكم و للحكم األوروبية اللجنة مقاربة -

 االقتصادي التحرير بني العالقة إىل 1989 سنة الدويل البنك تقرير أشار الصدد ذا 
 Meilleur gouvernement.)1("سياسية ضة تتطلب اجليدة فاحلكومة سلطة؛ال وشرعية

exige un renouveau politique.  

 العاملي الوضع مع التكيف على الكالسيكية احلكم أمناط قدرة يف التشكيك مت اإلطار هذا يف
 بني تللعالقا الكالسيكي التحليل عن التخلي الضروري من وبالتايل حتديات، من يفرضه وما

 من ينطلق مدخل العتماد والدعوة. البريوقراطي أو العمودي اهلرياركي النمط على القائم السلطات
 طريقة يف التفكري وإعادة القرار، اختاذ يف جديدة إجراءات يتطلب ما وهذا الفاعلني، تعددية واقع

 تطالب اليت املدين معات منظمات أدوار تزايد بعد خصوصا واتمع الدولة بني والعالقات احلكم
  )2(.الوطين أو الدويل الصعيد على سواء العمليات خمتلف يف بإشراكها

 ،)الدولة( واحلكومة :يف تتمثل قطاعات ثالثة بني للعالقة تعريف إعادة يفرض ما وهذا
  .املدين واتمع ،)السوق( اخلاص القطاع

) Good governance( اشدالر احلكم مفهوم عن احلديث مت اخللفية هذه من وانطالقا 
 مؤسسات اعتمدته ما وهذا املالية، االقتصادية املشروطية جانب إىل) دميقراطية( سياسية كمشروطية

 املستوى على إصالحات تطبيق النامية الدول على خالهلا من تشترط كمقاربة املاحنة األورويب اإلحتاد
 يشري الذي الراشد احلكم مفهوم ضمن ويةالتنم املساعدات لتقدمي ،واالقتصادي واإلداري السياسي

  )3( :اجتاهات ثالثة إىل جممله يف

  .)ليربالية النيو( السوق اقتصاد مبادئ خالل من اقتصادية سياسات تطبيق -1
 ).الرشيدة اإلدارة( العامة للخدمات اجليد التسيري -2

                                                             
(1)- Stéphane Bolle, La conditionnalité démocratique dans la politique africaine de la 
France, http://www.afrlex.u-bordeaux4.fr/Pdf/2dos3bolle. PDF, p 1. 
(2)- Expert Icouzi et autres, « conditionnalité gouvernance démocratique et 
développement, dilemme de l’œuf et de la poule » au problème de définition ? » 
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-5a-iconzi.PDF. pp 
39-40. 
(3)- Magellan Omballa, «les bailleurs de fonds bilatéraux et la conditionnalité 
démocratiques en Afrique moire Francophone: Le cas de la France et du Canada», 
PP 85-86. 
http:// www.Fancophonie-durable.org/docuonty colloque-ouaga-a5.omballa. PDF. 
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    .اإلنسان وحقوق القانون دولة حتترم منتخبة دميقراطية حكومة إقامة -3

           والقواعد العمليات إىل يشري يف إطار مقاربة اللجنة األوروبية للحكم األورويب فهو       
 ويشري ،األورويب املستوى على وظائفها القوى فيها متارس اليت الطريقة على تأثر اليت والسلوكات

 اتمع شؤون إدارة يف ومسؤوليتها الفاعلة اجلهات حتديد يف املؤسسات فعالية أنه إىل كذلك
بالنسبة للجنة األوروبية لتفعيل مقاربتها حول احلكم و .(1)املسطرة األهداف وحتقيق األوىل بالدرجة

الراشد و احلكم الدميقراطي وضعت برنامج حول مالمح احلكم أو املؤشرات الرئيسية اليت ينبغي أن 
حتليلية الذي حيلل فهو أداة  2006و 2005قد مت وضع هدا الربنامج يف و يكون عليها احلكم،

         هو يتضمن كذلك دراسة للمحاور السياسيةا احلكم يف بلد معني وذحيتويها هالوضعية اليت 
  (2) .كذلك االجتماعيةالبيئية و ،املالية ،املؤسساتية ،االقتصاديةو
  )03( أنظر امللحق .د احلكم بالنسبة للجنة األوروبيةأبعا :)08(الشكل رقمو

                                              

  
  

Source: Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. 
http://www.institut-gouvernance.org/ docs/note1-irg. Pdf,  p 29. 

 

                                                             
(1)- Oksana Popovych, Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation 
in Ukraine in:  http://essay.utwente.nl/59267/1/scriptie_O_Popovych.pdf. p 28. 
(2)- Maxime Montagner, Le concept de gouvernance dans les discours de la 
Commission européenne: Quel apport européen aux débats internationaux sur la 
gouvernance dans les politiques de développement? Dans: http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-256.html  
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اإلستراتيجية اجلديدة للجنة األوروبية على اجلانب السياسي مبعىن احلكم الـدميقراطي  ترتكز        
لتشجيع الـدول   اللجنةهذا ما تتبناه طار احلكم، ويف إ"الشرعية"و" الشراكة"و" احلوار"ملبين على ا

       ن النامية على بدل جهود باشتراط عليها حتقيق جمموعة من التطورات اليت متـس حقـوق اإلنسـا   
  ).02(رقم  و) 01( امللحق رقمملزيد من التحليل أنظر  .(1)الدميقراطيةو

البحر  يبني املساعدات املقدمة من طرف اللجنة األوروبية لبعض الدول) 09( فيمايلي شكل رقم    
 :املتوسط

 

  :األورويب لإلحتاد اخلارجية السياسة إطار يف الراشد احلكم -
 اخلارجية يستعمل اإلحتاد األورويب جمموعة من األدوات اليت ختدم سياسـته  يف إطار عالقاته       

اإلجيابية يف  ما يسمى باملشروطيةي وذلك من خالل احلوار السياساخلارجية لتعزيز احلكم الراشد، و
 تركز سياسات اإلحتاد األورويب من خالل وسائلها اخلارجيـة علـى تعزيـز   تقدمي املساعدات، و

  (2) .الشرعيةمؤسسات الدولة لزيادة اإلنتاج و
                                                             

(1)- Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale,de la Commission européenne et du PNUD. 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg.pdf , p 30. 
(2)- Tanja A. Borzel, Yasmin PaMuk & Andreas Stahn, Good Governance in the 
European Union, in: 
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  (1) :جاخلار املستوى على الراشد احلكم لتفعيل مقاربات أربع يبني التايل) 03( اجلدول رقمو

  in putاملخرجات  out putاملدخالت 

 الفعالة الدميقراطية الفعالة احلكومة احلكومات بني ما

 اطيالدميقر احلكم الفعال احلكم الوطنية عرب

 

  (2) :الراشد احلكم لتفعيل اخلارجي األورويب االحتاد ميكانيزمات يبني  )04( رقم اجلدول

  Influence  mechanism امليكانزمي تأثري الوسيلة

 اإلقناع على والقدرة االجتماعية القدرات بناء السياسي احلوار

 واملنافع التكاليف حساب املشروطية

 ؤسساتوامل القدرات بناء املساعدة

يـة  ميكن استخالص العناصر الفاعلة يف استخدام احلكم الراشد يف السياسة اخلارجية األوروب       
ضمن هذه الوسائل تت بلدان العامل الثالث،ترسيخ احلكم الراشد يف من خالل ثالث حماور للتفعيل و

جه املساعدات حنـو بنـاء   تواملشروطية الوسيلة الثانية و .اإلستراتيجيعلى احلوار السياسي املقنع و
  (3) .القدرات من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على احلكم الراشد

  :احلكم الدميقراطياملشروطية السياسية و -

قدرته على الراشد يف بلدان العامل الثالث وهدف اإلحتاد األورويب من خالل حماولة تعزيز احلكم    
 تنميـة املـوارد  اإلنسـان و  حقوق احترامقراطية واشد، اليت تتمثل يف الدميتصدير معايري احلكم الر

إستراتيجية  أهدافالدولية هلا  تالعالقاباعتبار أن اإلحتاد األورويب كقوة معيارية يف إطار  ،البشرية
  (4) .واسعة

                                                                                                                                                                             
http://www.polsoz.fuberlin.de/polwiss/forschung/international/europa/arbeitspapiere/2008-
7_Boerzel_Pamuk_Stahn. PDF,  p 05. 

(1)- Tanja A. Borzel, Yasmin PaMuk& Andreas Stahn,  Good Governance in the 
European union, Op.cit. p 09. 
(2)- Ibid, p 10. 
(3)- Ibid, p 11. 
(4)- Stefanie Panebianco, EU attempts to export norms of good governance to the 
Mediterranean and western Balkan countries. 
http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp53. pdf , p 01. 
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أواخر سبعينيات وأوائل مثانينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر ما  طرحت فكرة املشروطية مع
مبا عانته  آليات اإلصالح االقتصادي مدفوعا شروطية الذي ركز علىاألول للم يعرف باسم اجليل

 وكان مضمون هذا اجليل األول من. العامل الثالث من أزمات اقتصادية يف ذلك الوقت دول
ة، املالية الدولي املشروطية هو تبين برامج التكيف اهليكلي كشرط لتلقي املساعدات من املؤسسات

على دول العامل الثالث؛ فإا مل ختل  لفرض الليربالية االقتصادية هاوألن تلك الربامج عكست اجتا
الغريب للتنمية على تلك الدول النامية وعلى رأسها  من بعد سياسي؛ ألا هدفت فرض النمط

وبتتبع مسار  ،(1) على املساعدات اخلارجية أكثر الدول النامية اعتمادا الدول األفريقية باعتبارها
وي وإن أن بريتون وودز قد طبقتها أثناء احلرب الباردة يف مشروعات التمويل التنماملشروطية جند 

ظهر اجليل الثاين  بداية التسعينيات .(2)من تلك املطبقة اآلن كان قد مت بصور أقل وضوحا
واملؤسسات املالية النقدية ممارسة  للمشروطية حيث بدأت الدول املاحنة األوروبية واألمريكية،

اإلفريقية إلقامة نظام دميقراطي مدين يستمد شرعيته من  سياسية واالقتصادية على الدولالضغوط ال
متعددة األحزاب، وكانت وسيلتها للوصول إىل هذا اهلدف هي التهديد  إجراء انتخابات تنافسية

على  دف فرض نوع من العزلة واحلصار سهيالت املالية، أو إيقافها فعالاملعونات والت بإيقاف
ميقراطي، وهو ما الد ظم اليت ال تتبع النهج الدميقراطي إلجبارها على السري يف طريق التحولالن

  . Political conditionalityاملشروطية السياسية :أصبح يعرف باسم
أسباب ظهور هذا اجليل الثاين من املشروطية؛ فالبعض أرجعه إىل  وقد اختلفت اآلراء حول      

 عامل خالل تلك الفترة من حتوالت يف دول أوروبا الشرقية، وسقوط االحتادشهدها ال التغريات اليت
املشـروطية   وأرجعه آخرون إىل إخفـاق تطبيـق  . السوفيييت والتحول إىل نظام أحادي القطبية

اهليكلـي إىل العوامـل    االقتصادية مما أدى باملؤسسات املالية إىل إرجاع إخفاق برامج التكيـف 
على أن الـدول املاحنـة أرادت   التأكيد  واجته البعض إىل. ستقبلة للمعوناتالسياسية يف الدول امل

أمام شعوا رغم انتهاء احلرب الباردة، فلم جتد سوى  استمرار معوناا لدول العامل الثالث توسيع
                                                             

     :القوى الكربى و املشروطية السياسية يف إفريقيا راوية توفيق، -)1(
http://www.albayan-magazine.com/files/africa/2.htm   
(2)- Kunibert Raffer, More Condition and lee Money. Shifts of Aid Policies During 
the 1990s University of Vienna, DSA European Development Policy Study Group 
Discussion Paper No.15, September 1990. This Paper was prepared for the 
University of Bath, 12-14 September 1999. 
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الدميقراطية واحلكم اجليد، أو أن املشـروطية السياسـية هـي جمـرد أداة      غات دفع املبادئمسو
مـن  كية على مستوى العامل، وتوفر أساسـا  عل الرأمسالية الليربالية حتل حمل االشتراجت أيديولوجية

  (1).الدميقراطية املشروعية للزعامة اجلديدة للغرب بإسهامه يف إسقاط النظم غري
حيث يرى أنه يقوم  ،على ذلك يدافع اإلحتاد األورويب عن ربطه رشادة احلكم باملعونات وبناءا      

. رم حقوق اإلنسان وحيقق التنمية االجتماعيةآليات تسهل الوصول لنموذج تنمية حيت باقتراحفقط 
املوارد  استخدامجديدة للحكم متعلقة بإدارة املوارد تضمن  يوضح أن رشادة احلكم تضيف أبعاداو

  (2) .واملعونات بكفاءة

العامل الثالث على البعد االحتاد األورويب قد ركزت يف شراكتها مع الدول يف  دولاملالحظ أن        
األورويب أن  قرر االحتاد 1991بني السياسة واالقتصاد؛ فبداية من نوفمرب  وربطت ربطا واضحا السياسي،

اإلنسان، والتقدم يف املسار  جيعل مساعداته للدول اإلفريقية مشروطة بشروط سياسية هي احترام حقوق
تعليق مساعدات االحتاد األورويب لبعض الدول  مت على ذلك فقد وترتيبا. دميقراطي، واحلكم اجليدال

والكونغو كينشاسا رغم إعالن الدول اإلفريقية مع دول احمليط اهلادي  الكربى مثل نيجرييا، السودان،
املشروطية السياسية بالنسبة  .(3)1997رفضها هلذه املشروطية يف اجتماع الطرفني يف لومي والكارييب

  (4) :وفق معايري حمددة عة أشكال حسب نوعية شراكة دول مع اإلحتادأرب تأخذلإلحتاد األورويب 

    ) معايري كوبنهاجن(للدول املرشحة  االنضمامتتضمن شروط ما قبل  تأيتاملشروطية السياسية  -
ذلك بتغيري بعض السياسات و ،األورويب لالحتاد لالنضمامشروط فتح مفاوضات مع دول و

  .السياسية و االقتصادية

                                                             
:راوية توفيق،القوى الكربى و املشروطية السياسية يف إفريقيا،مرجع سابق لتفصيل أكثر - )1(  

Olav stokke, "Aid and political conditionality: core issues and state of art", in: Olav stokke, 
(ed.) , Aid and political conditionality, (London : frank cass, 1995), p 12.  
(2)-Niccolo Sarno Good Governance Divides EU and ACP (END/IPS/NS/MK99).meeting of 
the African, Carriban and Pacific (ACP)  Group pf Nations and the 15 Members of the 
European Union (EU) that took   Place in Brussels, Feb, 2000, see oneworld.net. 

:للمزيد من التفاصيل .مرجع سابق راوية توفيق،  )3(-
   

World Development Report 2001, http://www.Worldbank.Org/poverty/wrdpoverty/report.         
(4)- Ode Jacquemin, La conditionnalité démocratique de l’Union européenne. Une 
voie pour l’universalisation des droits de l’Homme ? Mise en oeuvre, critiques et 
bilan. 
http://cridho.cpdr.ucl.ac.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2006.031.pdf  
, p 04. 
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  .روطية السياسية للدول األعضاء يف اإلحتاد األورويباملش-

  ".االجتماعيالشرط "و" شرط حقوق اإلنسان"اليت تتضمن املشروطية السياسة  -

 تدابري لتشجيع أو مكافأة التقدم يف ااالت السياسية،حوافز و: مشروطية سياسية إجيابية -
  .االجتماعيةو االقتصادية

للدولة مع  االقتصاديةاليت تربط السياسة و Linkage ية هي سياسة ربط أما املشروطية الدميقراط   
ذلك من خالل إستراتيجينت إما و .االقتصاديةدولة أخرى على منح امتيازات هلذا البلد أو السياسات 

أما سياسة املشروطية  .ربط إجيايب من خالل جمموعة السياسات الوقائية أو سلبا من خالل العقوبات
اإلحتاد  ديد على حد سواء بيد أنورويب يهدف إىل أن يكون حافزا وة يف اإلحتاد األالدميقراطي

   (1) .حقوق اإلنسانمثل الدعم املشترك للدميقراطية والتدابري اإلجيابية األورويب يؤيد احلوار و

   البشرية والتنمية الدميقراطي احلكم :اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مقاربة :لثالثا املطلب

ف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلكم الراشد من وجهة نظر التنمية البشرية وفق هذا الطرح يعر 
   (2) :على انه يدل على احلكم الدميقراطي، وهذا يعين 2002كما جاء يف تقرير 

 ة، وهذا ما يسمح لكل فرد بالعيشأن تكون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حمترم -
 .بكرامة
 .لألفراد رأي يف خمتلف القرارات اليت تؤثر على حيامأن يكون  -
 ).املساءلة(أن يطالب السكان بكشف حسابات صانعي القرار  -
أن يتم حكم اتمع من خالل ممارسات، ومؤسسات، وقواعد عادلة وقابلة للتطبيق على  -

 .اجلميع
تلف مناحي احلياة، أن يكون النساء متساوون مع الرجال يف ااالت العامة واخلاصة ويف خم -

 .وخاصة يف عمليات اختاذ القرارات
 .ينبغي أن يأخذ الفعل العمومي بعني االعتبار حاجيات األجيال املستقبلية -

                                                             
(1)-Ode Jacquemin, La conditionnalité démocratique de l’Union européenne. Une 
voie pour l’universalisation des droits de l’Homme ? Mise en oeuvre, critiques et 
bilan. Op.cit. p 09. 

(2)- Sam Agere, Promoting good governance: principles, practices and perspectives. 
Commonwealth Secretariat, 2000, p 03. 
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واالجتماعية إىل القضاء على الفقر وتوسعة جمال االختيار  االقتصاديةأن دف القرارات  -
 .للجميع
 لتحسني سياسة تقدمي على التسعينات منذ اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يركز اإلطار هذا  يف      
 حول الدويل اإلمجاع أقطاب أحد أصبح حيث املستدامة، البشرية التنمية لتحقيق كمدخل احلكم
 وعمل العامل، يف البشرية التنمية لفحص  سنوي تقرير  إصدار على عمل فقد.)1(الراشد احلكم فكرة
 احلكم نوعية قياس مؤشرات نفسها وهي بلد، كل يف البشرية التنمية لقياس مؤشرات وضع على
 طرف من للتنمية" البشرية" صفة إضافة متثل الصدد ذا. اإلمنائي املتحدة األمم برنامج رؤية وفق

 وهي التنمية، ملفهوم الدويل بالبنك اخلاصة االقتصادية للرؤية جديدا انتقادا 1990 سنة الربنامج
 عملية يف الدميقراطية دور حول (Amartiiya sen)" سان تياأمار" أطروحة امن مستوحاة فكرة

 بالتصور االهتمام إىل الدعوة إىل إضافة اهلند، يف ااعات على التغلب يف به أسهمت وما التنمية
 ضرورة إىل" سان أمارتيا" دعا الرؤية هذه وفق .)2(االجتماعية العدالة وجمال لإلنسان، الفلسفي

 برنامج عليها استند اليت  اخللفية" سان أمارتيا" مقاربة مثلث هنا". الفقر"  مفهوم يف النظر إعادة
 مفهوم الربنامج قدم 1997 لسنة البشرية التنمية تقرير ففي للفقر، تعريفه يف اإلمنائي املتحدة األمم

 جمرد فقط يعكس ال األخري وهذا ،(La pauvreté humaine)" البشري أو اإلنساين الفقر"
 ، (opportunités) للفرص االفتقاد إىل ذلك ميتد وإمنا املالية املوارد من احلرمان أو النقص

 يف االندماج على قادرين غري الناس جيعل ااالت هذه يف احلرمان أن حيث واملمكنات، والقدرات
 املزايا من االستفادة عدم إىل فقط فقرهم يرجع وال فقرهم، أسباب يشكل ما وهو اتمع،
 جزءا ميثل للمداخيل فاالفتقار وبالتايل العنصري، والتمييز الرتاعات بسبب وميشهم ديةاالقتصا

   )3( .أيضا للقدرات االفتقار يف الرئيسية أسبابه تكمن الذي اإلنساين الفقر من فقط

                                                             
(1)- Nadia Olson et autres, " testing the donor paradigm aid's impact on good 
governance in Africa", NEDCapston project, National Endowment for Democracy, 
2003, see more on: www.gwu.edu/~oid/Good_Governance.doc.  , p 12. 
(2)- Elsa Assidom, " le renouvellement des théories économiques du développement", 
communication présentée aux premières journées du développement du GRES, le 
développement en débat, université Montesquieu, Bordeaux, 16–17 septembre 2004. 
Look : http://harribey.u-bordeaux4.fr/colloques/assidon.pdf. , p 17. 
(3)- Linda Maguire, " gouvernance: politiques et propositions d'avenir", actes de la 
table rende préparatoire N°3: La bonne gouvernance: Objet et condition de 
financement, p 86. 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Gouv.politiques_et_propositions_d_ave
nir.pdf  
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 يسمى ما أو للفرد املعنوي باجلانب يهتم الذي للتنمية اجلديد الطرح هذا ميثل املنطلق هذا من
 التقليدية النفعية للعقالنية راديكالية األكثر املراجعة (individu morale)" املعنوي دبالفر"

(La rationalité traditionnelle utilitariste)، عن بديل أو قطيعة الوقت نفس يف ويشكل 
 لشك اإلطار هذا يف .)1(التنمية عملية يف الدميقراطية بدور االهتمام خالل من االقتصادية املقاربة
 األمم لربنامج العام واملوجه اإلطار للتنمية، أدبيات يف جديد وطرح كربدامي البشرية التنمية مفهوم
 احلكم"  بعنوان 1997 سنة صدرت وثيقة ففي الراشد، للحكم ورؤيته تعريفه يف اإلمنائي املتحدة

 governance for sustainable human) املستدامة البشرية التنمية أجل من
development) ،العمليات :الربنامج على أنه مت تعريف احلكم الراشد من طرف 

(processes) واهلياكل (structures) العالقات تقود اليت (relationship) السياسية 
   )2(."ومسؤولية بشفافية اقتصادية-والسوسيو

  )3(:يف تتمثل الراشد للحكم خصائص تسع حتديد مت 

 يكون أن جيب والنساء الرجال كل أن تعينو ):Participation( املشاركة -1
 .املشروعة الوساطة مؤسسات خالل من أو مباشرة بطريقة سواء القرار صنع يف رأي هلم

 عادلة، تكون أن ينبغي القانون مؤسسات :(rule of law) القانون حكم -2
 .اإلنسان حقوق لقوانني خاصة االهتمام وتويل

 فالعمليات املعلومات، تدفق حرية على وتتبىن :(transparency) الشفافية -3
 )املعلومات إىل الوصول سهولة( ا املعنيني طرف من إليها الوصول ميكن واملعلومات واملؤسسات

 .الفهم وسهلة كافية تكون أن شريطة

 خدمة والعمليات املؤسسات حماولة: (responsiveness) االستجابية -4
 .ملطالبهم واالستجابة العمالء

                                                             
(1)-Elsa Assidom, op.cit. p 17. 
(2)- Sam Agere, Promoting good governance: principles, practices and perspectives, 
Op.cit. p 07. 
(3)- Ibid, p 08. 
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 لتسوية يسعى الراشد فاحلكم :(consensus orientation) اإلمجاع اجتاه -5
 اإلجراءات وتوفري اجلماعة، ختدم واليت اجليدة املصاحل حول اإلمجاع لتحقيق املصاحل يف اخلالفات

 .لذلك املمكنة والسياسات

 وحتقيق أوضاعهم لتحسني متساوية فرص لديهم والنساء الرجال كل :(equity) العدالة -6
 .سعادم

 واملؤسسات العمليات :(effectiveness and efficiency) والكفاءة يةالفعال -7
 .للموارد اجليد االستخدام مع احلاجيات، وفق لنتائج تؤدي

 ومنظمات اخلاص، القطاع احلكومة، يف القرار صناع: (Accountability) املساءلة -8
 وفق ختتلف املساءلة هذهو العمالء، مؤسسات قبل ومن الشعب قبل من مساءلتهم تتم املدين اتمع
 .املنظمة خارج أو داخل القرار كان إذا ما ووفق املنظمة، نوعية

 آفاقا الشعبو القادة لدى يكون أن ينبغي: (stratigic vision) اإلستراتيجية الرؤية -9
 عما مشترك شعور لديهم يكون وأن البشرية، والتنمية الراشد احلكم لتحقيق املدى وبعيدة واسعة

 تلك عليها تتأسس اليت والثقافية واالجتماعية التارخيية التعقيدات فهم مع التنمية، تلك من يريدونه
للمزيد و اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج بالنسبة الراشد احلكم أبعاد يبني )10( الشكل اذوه .اآلفاق

 (1) :)4(من التفاصيل أنظر امللحق رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1)- Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. Op.cit. p 
31. 
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Source: Jean Fabre, Meisel& Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. Op.cit. 
p31. 

       
مخسة جماالت لترقية احلكم  1998انطالقا مما سبق، حدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام        

، تسيري القطاع )التشريعية، القضائية، واألجهزة االنتخابية(املؤسسات احلاكمة : الراشد تتعلق بـ
عامني بعد ذلك . ، ومشاركة منظمات اتمع املدينة احلضرية، الالمركزيةالتنمي العام واخلاص،

مت اإلعالن عن تصريح األمم املتحدة اخلاص  2000وبالضبط يف قمة األلفية اليت عقدت يف سبتمرب 
  .(MDGS-millenium development goals)بأهداف التنمية لأللفية 

جية عاملية مم املتحدة اإلمنائي إىل ضرورة إعداد إستراتيدعا برنامج األ تأسيسا على هذا الطرح
اليت طبعت اإلستراتيجية اليت حددا القمة العاملية من أجل جديدة ملكافحة الفقر وجتاوز النقائص 

 ..)1(1995التنمية االجتماعية اليت عقدت عام 
تعددة اجلوانب، يتضح أن تصور برنامج األمم اإلمنائي للحكم الراشد يقوم على مقاربة م 

، وااالت اخلمسة لترقية احلكم 1997وهذا ما يظهر من التعريف واخلصائص احملددة يف وثيقة 
اقتصادية واإلدارية، وهو ما يتطابق - الراشد، حيث  أنه يهتم باجلوانب السياسية واجلوانب السوسيو

ي، احلكم االقتصادي، واحلكم احلكم السياس: مع األوجه الثالثة اليت حددها الربنامج ملفهوم احلكم

                                                             
(1)- PNUD, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000: Vaincre la pauvreté humain. 
New York, 2000, p 8. 
http://www.undp.org/povertyreport/FRENCH/Frfront.pdf.   
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 good)فقد مت اعتبار احلكم الراشد كتعبري أو مردف ملفهوم احلكم الدميقراطي . اإلداري
(1)governance as democratic governance).  

إن هذه الرؤية  اجلديدة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ظهرت يف التقرير العاملي حول التنمية 
 approfondir la)"الدميقراطية  يف عامل مبعثرتعميق : "الذي جاء بعنوان 2002البشرية لسنة 

démocratie dans un monde fragmenté) حيث متحورت الفكرة األساسية هلذا التقرير ،
حول اعتبار جناح التنمية هو قضية سياسية بقدر ما هو قضية اقتصادية، فالتقليص املستدام للفقر 

   (2).راطي صلب ومرسخ يف كل مستويات اتمعيتطلب لتأسيس حلكم دميق
تسهم الدميقراطية يف حتقيق االستقرار السياسي كوا متثل النظام املفضل يف تسيري  - 1

الصراعات والرتاعات مقارنة باألنظمة التسلطية، فبواسطة املنافسة املفتوحة اليت يتسم ا الفضاء 
ف املعارضة أن حتدث التغيري دون عرقلة عمل السياسي املؤسسي يف ظل الدميقراطية ميكن ألطرا

 .النظام، أو دون إحداث أزمات سياسية وعراقيل يف مسار التنمية
احلياة  ث، ويف تسيري املشاكل اليت ددالدميقراطية تعترب النظام املفضل يف جتنب الكوار - 2

دفع  امن شأ -"أمارتيا سان"كما يرى - فوجود مؤسسات وعمليات دميقراطيةاإلنسانية، 
ذلك أن غياب أحزاب للمعارضة، وغياب النقد العام . احلكومات إىل الوقاية من خطر ااعات

جينب القادة واملسؤولني أي نوع من املساءلة واحملاكمة، كما أن عدم وجود صحافة حرة يؤدي إىل 
 .ديد العديد من املناطق وخاصة الريفية منها خبطر ااعات

لى نشر الوعي واملعرفة حول القضايا املهمة يف جمال الصحة، الدميقراطية تساعد ع - 3
كاملضاعفات اخلطرية لكثرة الوالدات لدى النساء، واملخاطر اليت تؤدي غليها العالقات اجلنسية غري 

وذلك من خالل فتح اال للحوار واملناقشات العامة، وهذا من . (VIH)املؤمنة مثل مرض السيدا 
 .والتأثري يف خمتلف السلوكياتشانه  نشر املعلومات 

  
  
  
  
 

                                                             
(1)- Séverine Belina et autre, la gouvernance démocratique: un nouveau paradigme 
pour le développement. Edition Kharthala, 2008, p 202-205. 
(2)- PNUD, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000: Vaincre la pauvreté humain. 
Op.cit. p 10. 
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 تتقاطع دميقراطي حكم بصفته الراشد باحلكم اخلاصة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مقاربة إن      
 وأمهية احلكم مفهوم لظهور األوىل السنوات منذ أدركت عديدة أطروحات مع كبري حد إىل

 على تقوم التنمية ملساعدات ستراتيجياتإ لوضع السباقة فكانت التنمية، عملية يف الدميقراطية
 الدول من العديد يف الدميقراطي االنتقال عمليات دعم خالل من وذلك الدميقراطية، املشروطية

  (1) .فاألطرا ومتعدد ثنائي التعاون إطار يف النامية

   الراشد للحكم الدويل البنك مقاربة حتليل :بحث الثاينامل

صندوق النقد الدويل ف،"ودزون تبرو"تراتيجيات منظمات ياسات واسترتبط هذه املقاربة بس       
يف إطار وضع برنامج للحكم وتقـدمي  ) التسيري االقتصادي(على اجلانب االقتصادي والتقين  يركز

وفق هذا الطرح يتم التمييز بني مفهوم الدميقراطية ومفهوم احلكـم الراشـد،   . املساعدات التنموية
  (effectiveness) احلكومة، أما الثـاين فيهـتم بفعاليـة    )legitimacy(فاألول يستهدف شرعية 

على هذا األساس يعرف البنك الدويل احلكم الراشد . احلكومة، أي االهتمام جبانب التسيري واإلدارة
من خالل األخذ بعني االعتبار فعالية الدولة بدل مساواة النظام االقتصادي وشرعية البىن السلطوية، 

قـة  لى اجلانب االقتصادي عن طريق اعتماد مقاربة نيوليربالية للحكـم، واسـتبعاد عال  والتركيز ع
حـول املتطلبـات   "واشنطنأمجاع "يف أطار املشروطية اليت حددها و ،املعطيات السياسية بالتنمية

كال هدين املفهومني خلدمة العامة يف الدول النامية، واالقتصادية إلصالح القطاع العام وااملؤسسية و
الشفافية يف اإلدارة العامة كمعايري أساسية للحكـم  كافحة الفساد وتدعيم املساءلة وميثالن آليات مل

العمليات و املؤسسات :"قد مت تعريف احلكم من طرف خرباء معهد البنك الدويل بأنهو ،(2)الراشد
العملية :مثل يفتت ةيتضمن هدا التعريف ثالث جوانب أساسيو اليت بواسطتها متارس السلطة يف بلد ما

إلدارة مع قدرات احلكومـات   تغيريها،تم اختيار احلكومات ومساءلتها ومراقبتها واليت من خالهلا ي
االقتصـادية                  متوين اخلدمات بفعالية مع احتـرم املؤسسـات الـيت حتكـم التفـاعالت      املوارد و

  (3) .واالجتماعية
  

                                                             
(1)-PNUD, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000: Vaincre la pauvreté humain. Op.cit. p 10 
(2)- Carlos Santiso, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and 
Conditionality, in: http://www.swisstph.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/swap/swap108.pdf, p 14. 
(3)-Daniel Kaufman, " Repenser la gouvernance : mise en question de l'orthodoxie 
avec une perspective internationale et une application à la région MENA – lien avec 
le rapport MENA", Dialogue sur la gouvernance et développement au Moyen- Orient 
et en Afrique de Nord, Paris, Beyrouth, Rabat et Washington, DC, 21 Novembre 
2003.http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena_1103fr_present-f.pdf ,  p 03 
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تبىن الصندوق قرارا يشدد على ضرورة حتديد احلكم الراشد يف املظاهر  1997يف سنة        

 ، الفعالية يف تسيريات احلكوماتاالقتصادية للحكم فحسب، من خالل التركيز على شفافية حساب
وتتفق خمتلف البنوك التنموية اجلهوية . نشاط القطاع اخلاصاملوارد العامة، واستقرار البيئة التنظيمية ل

(MDB)  متعددة األطراف مع توجهات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، فالبنك اآلسيوي
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، يعرف احلكم 1995باعتباره أول بنك جهوي تبىن سياسة رمسية للحكم سنة  (ASDB)للتنمية 
، أما البنك (sound development management) "التسيري اجليد للتنمية"الراشد بأنه 

 good governance)ف احلكم الراشد على أنه احلكومة اجليدة للتنمية فيعر (ADB)اإلفريقي 

is good goverment) .)1(  
ن قراءة متفحصة  ملختلف تقارير التنمية الصادرة عن البنك الدويل توضح أن يف هذا السياق، ع
ية واملعايري املؤسسة ملفهوم احلكم الراشد عرفت العديد من املراجعات التقن–املقاربة االقتصادية 

ستاتيكيا بل هو مفهوم مفهوم احلكم الراشد ليس مفهوما  والتطورات، وهذا يدل على أن
نه يشهد إضافات وقناعات جديدة كل سنة، لدرجة عدم التمكن من إجياد تعريف أإذ . ديناميكي

 .الواحدةاملؤسسة دائم ومتفق عليه داخل 
حدد أربعة مواضيع وقضايا يشتمل عليها مفهوم احلكم وفق ما  -ضمن هذا االجتاه–البنك الدويل 

، دولة تسيري القطاع العام، املساءلة: تتمثل يف) حول احلكم والتنمية )1992(جاء يف تقرير البنك 
حيث  ق باجلانب االقتصادي،القانون إي اإلطار القانوين للتنمية، واملعلومات والشفافية، وهذا ما يتعل

البنك يركز على املساءلة االقتصادية واملالية، لكن املساءلة السياسية تعترب "جاء يف وثيقة التقرير أن 
" جتربة البنك الدويل: احلكم"بعنوان ) 1994(ويف وثيقة صادرة عن البنك  .)2(خارج اهتماماته

(governance; the world Bank experience) ف احلكم الراشد كمفهوم مت تعري
أي (، مفتوحة وواضحة (predictable) للتنبؤيتمثل يف عملية لصنع السياسات تكون قابلة 

، إضافة إىل قابلية النشاطات راطية تعمل وفق إجراءات احترافية، كما يتطلب بريوق)عملية شفافة
ون العامة يف إطار دولة التنفيذية للحكومة للمساءلة، واإلشراك الواسع للمجتمع املدين يف الشؤ

   )3(.القانون
 حبد وحق كغاية القضية ذه يهتم أنه يعين ال االجتماعية املساواة ملسألة الدويل البنك طرح إن  
 اخلاص القطاع وفعالية أداء حتسي يف يتمثل حمدد اقتصادي مشروع لتحقيق وسيلة بصفتها وإمنا ذاته،

 - الدويل البك رؤية وفق- يعين ال االجتماعية املساواة فهومم أن إىل إضافة. املستثمرين ثقة وتدعيم
 social) االجتماعية الرفاهية أو (la justice sociale) االجتماعية العدالة مفهوم على التركيز

welfare) القاعدية احلاجيات بتوفري يعين أصبح أنه أي االقتصادية الصبغة املفهوم حتميل مت وإمنا 

                                                             
(1)- Carlos Santiso, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and 
Conditionality, Op.cit. pp 8-10. 
(2)- Bonnie Campbell, Op.cit, p 9. 
(3)- Nadia Olson, Op.cit. p10 
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(basic needs)، النتائج يف افؤكالت" بل "outcomes equality")1( .يعكس ما وهذا 
  .الراشد واحلكم التنمية ملفهوم النيوليربايل– االقتصادي التصور

  )05(أنظر امللحق :الدول للبنك بالنسبة احلكم أبعاد يبني التايل )12(الشكل و

  

 
 

Dimensions de la gouvernance mises en avant par la Banque mondiale 
 
 Source: Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD, Op.cit. 
p 27. 

                                                             
(1)- Bonnie Campbell, Op.cit, pp 16-20. 
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 وتنفيذ العام، للقطاع املؤسسي اإلصالح يف ويتمثالن اإلستراتيجية هلذه هدفني وضع مت   
 سياسة العام، االتفاق تتضمن لإلصالح جماالت عدة حتديد خالل نم الفساد، مكافحة ستراتيجيةإ

 لتحقيق كوذل التقنية، واملساعدة اإلليكترونية، احلكومة الالمركزية، القضاء، اإلدارة، الضرائب،
  :أمهها األهداف نم العديد

اإلصالح  العامة، للموارد لفعالا االستخدام واحمللي، الوطين املستوى على الفساد مكافحة -
 واخلاص، العام القطاع بني الروابط تدعيم الربملانات، تدعيم واملساءلة، الصحافة تطوير ،القانوين
 التسيري جوانب يف الراشد احلكم مفهوم يتجسد الطرح هذا وفق .(1)العام املال تبذير وتقليص

 يف الدويل البك تبناها اليت األطروحة وهي ثانية، جهة من الدول وإصالح جهة، من االقتصادي
 من ليس ملموس تطور شهد التصور هذا لكن). 1997- 1990( املفهوم هذا ظهور بدايات
 الراشد احلكم الهتمامات أخرى متغريات إضافة حيث نم وإمنا) النيوليبريالية نقصد( التوجه حيث
 السياسات أن تبني بعدما العشرينو الواحد القرن بداية مع خصوصا الدويل البنك  إستراتيجية ضمن

 يتم مل إذا منها املتوقعة النتائج تعطي أن ميكنها ال املدينة الدول يف طبقت اليت التنموية والربامج
 ما وهذا. واإلدارية االقتصادية اإلصالحات جانب إىل، (2)السياسية اجلوانب االعتبار بعني األخذ
" والعشرين الواحد القرن يف الدخول" بعنوان 1999/2000 لسنيت العامل يف التنمية تقرير يف ظهر

(Entrance the 21st century)، ذكرمها احلكم ملفهوم أساسيني حملددين االعتبار أعاد الذي 
 يتمثالن الدويل كنالب اهتمامات خارج اعتبارها ومت ،"والتنمية احلكم" حول) 1992( البنك تقرير

  :يف
  السياسي النظم شكل  -
 .بوظائفها والقيام السياسات وتنفيذ وصياغة تصور على ومةاحلك  قدرة  -

 جبانب البداية يف اهتم الذي الراشد احلكم مفهوم يف السياسي املعطى على االنفتاح ذلك يعين  -
 التقرير هذا نم اخلامس الفصل يف واضح وبشكل أكثر االنفتاح هذا يتجلى. االقتصادي التسيري
 اإلداري التسيري على  التركيز إىل إضافة حيث احلكومة، يف كريالتف إعادة: الالمركزية" بعنوان

 مبادئ على يقوم السياسي للنظام خاص بشكل الالمركزية لربط توجه هناك اجليد، واجلبائي
 واحلكم املشاركة بني بالعالقة االهتمام يعين وهذا .(3)والدميقراطية واملشاركة الليربالية التعددية

                                                             
(1)- Angel Saldomando, quelque interrogation sur la gouvernance. dans: les non-dits 
de la bonne gouvernance: pour un débat politique sur la pauvreté et la gouvernance. 
Edition Karthala, 2001, p 104-105. 
(2)-Idem. 
(3)- Bonnie Campbell, op.cit,P25 
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 األمر يتعلق واملساءلة، املطالب لتفعيل أسلوبني على البنك تركيز يف رأكث ذلك يتجلى. الراشد
 يف الشعبية املشاركة تدعيم بواسطة التنظيم على القائم اجلماعة ومتكني العام، القطاع يف بالالمركزية

  (4) :الالمركزية أبعاد التايل )13( والشكل .احلكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  .والالمركزية املشاركة دعم خالل من احلكومة مساءلة على قدرام لتعزيز واطننيامل متكني -
 Building) القدرات بناء خالل من اجلديدة للطلبات االستجابة من ومةكاحل متكني -

capacity). 

                                                             
(4)- Ronald W. Johnson, Henry P. Minis, Jr Toward Democratic Decentralization: 
Approaches to Promoting Good Governance, Op.cit.  p 08. 
 

Demensions of Decentralization       الالمركزية أبعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Minimal Urban 
services (small public  
works maintenance)  

* Basic civil record 
keeping  

* Basic Urban 
services not 
including most 
social services 
(education, ... welfare..)  

* Broad array of 
urban public works 
and social services  

* Small scale fees 

Licenses, permits 
user charges set by 
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transfers. 
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 البنك يربط اإلطار هذا يف. الشفافية من عالية ودرجات القانون دولة بني العالقة تفعيل -
 للمشاركة بالنسبة كبريا جناحا حققت اليت والدول اجليد االقتصادي سيريالت بني الدويل

 (2) :ةالفعال السياسية املشاركة جتسيد تاستراتيجيا يبني )14( والشكل. )1(السياسية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strategies for strengthening Participation  

  املشاركة جتسيد استراتيجيات

      
                                                             

(1)-Nadia Olson et autres, Op.cit, p 11. 
(2)- Ronald W. Johnson, Henry P. Minis, Jr Toward Democratic Decentralization: 
Approaches to Promoting Good Governance, Op.cit. p 09. 

 

              I.                                                                                                                                                        II.   
Build communication                                                                                                                          Strengthen  

             Linkage                                                                                                                                      Capacities  

 

 

1. Legal framework     

 Electoral representation  

 Administrative procedures  

(Open meetings, public hearings) 

 

2. Discretionary procedures  

 Increase number, type of municipal  

Council meeting  

 Use of citizen committees  

Citizens  

Groups 

Local 
Government  

1. Skills  

 Technical  

 Managerial  

 Organizational  

2. Behavior / Values  

 Local government  

- Clients orientation  

- Openness to participation  

 Citizens  
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 أن اعتبار على ،الراشد احلكم لترقية وإستراتيجياته الدميقراطي احلكم بني الدويل البنكيربط        
 باحلكم املتعلق الدويل البنك خطاب ففي. االقتصادية للتنمية الفعال البيئة خلق على تعمل الدميقراطية

 احلكم" ىالرؤ ذهه وفق: ناجحة اقتصادية لتنمية ضروري سياسي كإطار الدميقراطية تظهر ،الراشد
اهتمامات التايل يبني ) 05( رقم اجلدولو. )1("االقتصادية الليربالية زائد الدميقراطية يساوي الراشد

  (2) :حتقيق احلكم الراشد يف الدول الناميةة ترتيبها لتفعيل مسار التنمية وكيفيالبنك الدويل و

 

  النتائج  القائمة  املبادئ

جودة حكومة ذات نوعية و -
  .من املأسسة عالية

  .فعالية املؤسسات -

  .القواعد القانونيةاملبادئ و -

  .الشفافية -

  .إصالح القطاع العام -

  .الالمركزية -

  .إصالح اجلهاز القضائي -

  مكافحة الفساد -

  .عامة متخصصة إدارة -

  .سوق فعال اقتصاد -

  .اقتصاديمنو  -

  .ختفيض نسبة الفقر -

  

        

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1)- Nadia Olson, Op.cit.  pp 11–12. 
(2)-Angel Saldomando, quelque interrogation sur la gouvernance, Op.Cit. p 105. 
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 البنك رؤية وفق مواضيع تسعة يف احلكم وجماالت الراشد احلكم مرتكزات لإمجا ميكن       
احلكم العام أي وظيفة  املمتلكات،أمن األشخاص و احلريات املدنية،املؤسسات السياسية و :الدويل

 على اخلارج، االنفتاح تنظيم السوق، أمن املعامالت، اإلبداع، احلرية يف عمل األسواق، اإلدارة،
 للحكم، عام كمجال املؤسسات تطوير على يركز البنك أن فكرة من انطالقا .جتماعياالالتماسك 

 الدستور،( الرمسية القواعد جمموع" متثل اليت للمؤسسة شامل تعريف اعتماد خالل من كوذل
 املعايري والعقائد، القيم نظام املعامالت يف الثقة( الرمسية وغري ،)السياسي النظام التنظيمات، القوانني،

     )1().احلكومية غري املنظمات النقابات، الشركات،( واملنظمات األفراد سلوك حتكم اليت) االجتماعية

البنك الدويل ختتلف أساسا حول ثالث نقاط برنامج األمم املتحدة و مقاربات اللجنة األوروبية،
  (2) :أساسية

 .كل مقاربة ناقشات اليت تطرحهار املالدول النامية خمتلفة جدا يف إطا اجتاهالسياسات املتبعة  :أوال
 ،يكشف ذلك طبيعة اخلطاب ةاملستفيدفالبنك الدويل ال يسعى إىل إقامة شراكة مع البلدان 

 les pays sont  receveursاملتلقني للمساعدات البلدان املستفيدة و :ات املعتمدةاملصطلح

 »bénéficiaires ». Ils ne sont jamais « partenaires « يسو أبدا شركاءلو. 
ه األموال من أجل ذعند متويل البنك للمشروعات ال يوجد جانب كبري من املناورة يف استخدام هو

 .ال يسمح بطرح أفكار تتماشى مع الواقع احمللي الذي تعانيه الدول الناميةلالقتصاديات وبناء فعال 
جل أحدة يف سياستها الدعم من برنامج األمم املتوروبية وبالعكس جند كال املقاربتني للجنة األ

    براجمها القائمة على املشاكل اليت مت حتديدها حمليا /التنمية تتيح للبلدان الشريكة تطوير مشاريعها
 Le PNUD et la Commission  européenneمن مت إعطاء املوافقة عليهاو

comprennent le développement dans sa dimension « 
co-opérative «.عىن البعد التعاوين يف إحداث التنميةمب.  

                                                             
(1)- Jacques Ould Aoudia, " gouvernance et pauvreté dans les pays MENA: Analyse à 
partir d'une approche multidimensionnelle", colloque sur la gouvernance et le 
développement au Moyen Orient et en Afrique de Nord, banque mondiale, Paris, 21 
Novembre, 2003, p 2-3. 
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena_1103fr_ouldaoudia.pdf.  
(2)- Jean Fabre, Meisel & Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale,de la Commission européenne et du PNUD. Op.cit.  
p 32-33. 
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بالنسبة للبنك  .أشكال خمتلفة يف كال املؤسسات الثالث تأخذمن أجل التنمية  املساعدات :ثانيا 
بالنسبة للجنة  .مربوطة مبشروطية قوية ٪ 81 تتكون مساعداا من قروض تصل قيمتها إىل الدويل 

  .انتقائياألوربية متارس املشروطية بشكل 
ختتلف فالبنك الدويل يعترب احلكم  الطبيعة اإلدراكية للمصطلح من طرف املؤسسات الثالث، :ثاثال

      بل هو وسيلة لتحقيق التنمية  رصد تطور الدول املستفيدة،د باعتباره أداة ضرورية لتقييم واجلي
مون مصطلح احلكم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يستخدبالنسبة للجنة األوروبية و .احلد من الفقرو

وذج هو ال يهدف إىل استحداث منيف حد ذاته أكثر من كونه وسيلة، والدميقراطي الذي يعترب غاية 
لكن يهدف لتكييف اإلستراتيجيات التنموية داخل الدول أو مؤسسايت حمدد، و/دستوري و

  .املستفيدة

ملؤسسات الثالث،البنك الدويل يف الشكل املوايل يربز لنا حمتوى أبعاد احلكم بالنسبة لكل ا       
          الفعالة تتألف أساسا من عناصر مثل نوعية السياسة املالية  االقتصاديةأو اإلدارة  االقتصاديةالرشادة 

 أننالحظ و ،التجارة الدوليةيون اخلارجية أو مقدار احلواجز وأمهية الد سياسات التكييف اهليكلي،و
صنع لتركيز على الالمركزية املالية وللجانب االقتصادي فقط بعض ابرنامج األمم املتحدة مل تتطرق 

ية يف اللجنة األوروبفة لالهتمام باجلانب االجتماعي والسياسي وإضا القرار للسلطات احمللية،
  ".العدالةسياسات االندماج االجتماعي و"

ملزيد من احلكم و ث ملفهوميبني املقارنة بني املقاربات الثال )15( أخريا ميكن إدراج الشكلو
  :)02(و )01( التحليل أنظر امللحق رقم

  
Source: Jean Fabre, Meisel &Ould Aoudia, Conception de la gouvernance: Regards 
croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. Op.cit.  

p 35. 
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 واحلكومة اإلنسان وحقوق الدميقراطية مقاييس بني بطير للتنمية ديداجل تصوريف إطار هدا ال
 تزداد عاملية بيئة إطار يف التنموي والتوجه والتنمية، الدميقراطية بني اجلديدة اجلدلية هذه اجليدة،
 تتكيف جديدة تنموية مقاربة استدعت السوفييت االحتاد ايار بعد العوملة مقتضيات فرضتها تعقيدا

 إحياء بإعادة يتعلق األمر النامية، الدولة وسياسات اقتصاديات على أثرت يتال اجلديدة الظروف مع
 التنمية ومنظمات الدويل البنكاإلحتاد األورويب و طرف من gouvernance احلكم مفهوم
 الواحد القرن وأوائل التسعينات سنوات يف كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي األخرى الدولية

 السياسي القرار الختاذ الكالسيكية العملية يف النظر إعادة إىل اجلديد فهومامل هذا يشري والعشرين،
 من سواء الفاعلني هؤالء بني واملعقدة املتغرية والعالقات للفاعلني املتنامي التعدد االعتبار بعني باألخذ
   )1(.العاملي النظام أو الوطنية الدول مؤسسات داخل

  

  

                                                             
(1)- Riadh Bouriche, « mondialisation et pays en développement», le quotidien 
d’Oran, N° 3691, Jeudi 08 Février 2007, p 12. 
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         ةومتسارع بكوا الباردة احلرب اية أفرزا اليت الدولية والتغريات التحوالت تتسم       
 على طرأت قد هيكلية تغريات أن الدولية للعالقات الدارسون وضح وقد األبعاد، مركبةو وجذرية

 حيث من جدري بشكل ختتلف األخرية العقود يف العميقة فالتحوالت الدولية، السياسات
  .الباردة احلرب مرحلة طوال الدويل النظام فيها تبلور اليت املراحل تلك عن العامة خصائصها

 التفاعالت خمتلف استيعاب على قادرة نظرية أنساق تقدمي عن الدويل التنظري عجز هذا عن وترتب
 على اردةالب احلرب فترة ما اتصفت اليت الشديدين والتعقيد الغموض حالة انعكست إذ .الدولية
 فترة لنا أنتج ما أخرى، جهة من التطبيق مستوى وعلى جهة من الدولية واألنساق والنظم الفواعل

  .شديد قصور من يعاين كذلك املمارسايت اجلانب وبالتايل املعريف املستوى على التنظريي الفراغ من

 خصوصية حتديد يف تأثريها ومدى التحوالت هذه خمتلف حتليل سنحاول فصلال هذا يف       
  .بعد احلرب الباردة العريب املغرب دول اجتاه األوروبية السياسة
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   الباردة احلرب بعد ما حتوالت: األول املبحث

تصف ا األنظمة الدولية واليت تعد حيدد روبرت جيلبان ثالثة أنواع عريضة من التغريات اليت ت    
  )1(:حتوالتمبثابة خمرجات و

الكيانات املتنوعة اليت تكون نظاما و األعضاءيقصد به التغيري يف طبيعة و نفسها، ظمةاألنتغري -1
  .دوليا

  .به أو التحكميف شكل السيطرة عليه تغيري نظامي وسط النظام ذاته و-2

استحداث كيانات يف نظام دويل  أو عمليات أوتغيري التفاعل الذي حيدث على شكل تفاعالت -3
  .باالستقرارمتقدم 

جمموعة " فهي كما يراها ريتشارد سنايدر يقترن النظام الدويل مبتغريات البيئة الدولية،و       
تغري  معايري يستدل ا على وجود " أاى يف حني يراها هولسيت عل "العوامل أو الظروف اخلارجية

يت يعيشها النظام ركة الاحلالديناميكية و أساسا فإن املتغريات الدولية هي ذو "ما يف النظام الدويل
ع العالقات قبل أن تصن آخربفعل هذه العوامل اخلارجية ينتقل النظام الدويل من وضع إىل و الدويل،

       )2(.هيكلية النظام الدويلكل دلك على أسس التوازنات و ينعكسبينما و ،بني الدول يف املنظوم
موعة متغريات تترابط عالقاا من جمإىل القول بأن كل نظام دويل يتكون  فيذهبأما مورتن كابالن 

حيث ميكن التعرف إىل و ،دويلـمتمايزة من السلوك ال أمناط إنتاجتؤدي تفاعالا إىل و تتداخل،و
من خالل حتليل عالقات التأثري املتبادل اليت تربط بني هده املتغريات  االنتظامعدم و االنتظامجوانب 

  )3(.استقرارهتمد عليها توازن النظام الدويل واليت يع

تسبب إحداث نوع من التغيري  Inputs ن كابالن يرى بأن املتغريات هي مبثابة مدخالتإبذلك فو
  يف اخلصائص الذاتية للبعض منها، أو يف العالقات التبادلية للوحدات اليت يتألف منها النظام الدويل،

                                                             
ص ص  ،1999، بغداد دار الشؤون الثقافية، .باسم مفنت النصر اهللا :تر .التغيري يف السياسة العامليةاحلرب و ،روبرت جيلبان -)1(

50-55. 
   الشبكة العربية لألحباث  ،1ط .الدويل االستقرارالعقيدة العسكرية األمريكية اجلديدة و  :الردع إستراتيجية سوسن العساف، -)2(
 . 106 ص ،2008أفريل  بريوت، النشر،و
 .نفس الصفحة نفس املرجع، -)3(
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الذي خيل  األمر ظام،حتوالت أساسية يف سلوكيات النو البد أن ينتهي بصيغة خمرجات ذلك إن
   .هباستقرار

للتفاعالت السياسية املغذية للنظام  انعكاساتن املتغريات الدولية هي خمرجات وميكن القول أو      
 .اليت بدورها حتدد أمنوذج النظام الدويلو ،)غري الدولالدول و( من قبل فواعله األساسية ،الدويل

      والقوى الفاعلة القوة بني الوحدات املكونة له فكل نظام يعكس يف مناذجه السلوكية عالقات 
لتلك الوحدات أو يف كل مرحلة من مراحل تطوره يتلون النظام باخلصائص السلوكية املؤثرة فيه وو

يؤشر نسق العالقات السلوكية املنبثقة " الثابت" لذلك ميكن القول إن مفهوم النظامالقوى الغالبة، و
النظام اليت  ملتغرياتيف حني متثل هذه الوحدات مصادر أساسية  ة بينها،من جمموع الوحدات املتفاعل

تؤثر بدورها يف حالة النظام و املتبادل بينها، االعتماديؤدي أي منها إلحداث سلسلة تغيريات نتيجة 
                                                                             )1(.قواعد النظامتوازن النظام الذي ميثل التحول والتغري يف سلوك وخلق توازنه وتؤدي إىل اختالل و

اختالف حمصالت نتيجة لفاعليتها على ئج ونتاملتغريات هي مدخالت ذات خمرجات وبذلك فإن ا
  )2(.الدويل يف النظام الدويلمعادلة التوازن اإلقليمي و

 

  نيالدولي الفاعلني مستوى على حتوالت: األول املطلب

 واليت اجلديدة األنطولوجية الفواعل حجم يف ملحوظ تزايد الباردة احلرب بعد ما عامل عرف       
 منظور قيام صاحبها الزيادة فهذه، )الدول( املركزية للفواعل التقليدي الشكل عن تكوينها يف ختتلف

 إن حبيث اعلنيالف وتعدد تنوع بسبب الدويل النظام هيكل تعقد بازدياد االعتراف بضرورة يرى
 حبيث قومية، فوق قومية عرب فرعية،- قومية مستويات إىل متتد أن جيب الدولية العالقات دراسة
 لتزايد نظرا ولكن حلداثتهم نظرا ليس عليهم االهتمام تركز جدد فاعلون املستويات هذه يف يشارك
  (3) .لقب ذي عن عددهم

 أو جهات أو سلطة كلهو  )Acteur( الدولية العالقات يف الفاعل أن إىل اإلشارة وميكن       
 اختاذ الدور هذا يتطلب وقد الدويل، املسرح على فعال دورا يلعب أن قادر شخص حىت أو مجاعة

                                                             
. 107 ص ،ذكرهمرجع سبق  سوسن العساف، -)1(  
.108 ص نفس املرجع،  -)2(  

(3)-  Javier Santise, Circulation des idées et relations internationales. Dans : les 
nouvelles relations internationale : pratique et théorie, presses de la fondation 
nationale des sciences politiques, 1998, p 230. 
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 هم الدولية العالقات بينهم تدور الذين الفواعل أن على يؤكد ما وهو بفعل، اإلتيان أو ما قرار
  (1).متعمدون هم ما بقدر متنوعون

 اجلنسيات، املتعددة الشركات: اجلدد الفاعلون هؤالء عمل وديناميكية تفاعل مستويات إذن
 االقتصادية التكتالت اإلنسان، حقوق منظمات والتجارية، املالية املؤسسات حكومية، غري منظمات

 ةالدولي التفاعالت شكل صياغة يف تلعبه أصبحت الذي للدور نظرا عليهم االهتمام تركن. اخل...
  (2) .نجته سوزان ستراحسب ما قال

 حتديد من الواقع يف ميكننا الذي هو القانوين وضعهم حتديد وليس الفواعل دور حتليل إن       
 مبدى مرتبطة، الدولية العالقات يف الفاعل صفة فإضفاء الدويل، املسرح يف فاعليتهم مدىو موقعهم

املالحظ هنا و طالقا بوضعه القانوين،ليس مرتبط إو الدولية التدفقات يف الفاعل هذا مسامهةو تأثري
يف جمال  بامسهاالتصرف الدولة وأن قواعد القانون الدويل تضفي على احلكومات ميزة احتكار متثيل 

ا يؤكدون على أن الدولة هي فاعل هو ما دهب إليه أنصار املنظور الواقعي عندمو العالقات الدولية،
  (3) .ي مركزي يف العالقات الدوليةروحم

 تعرفها اليت اجلديدة للتطورات جديد بتحليل الباحثني من العديد مع بادي برتران قام وقد       
  . املعاصر للعامل االجتماعيةو يةاالقتصاد التكنولوجية التحوالت ضوء على وذلك الدولية، العالقات

 بعض يانتب قصد املعاصرة الدولية العالقات حلقل سوسيولوجية مقارنة من التحليل هذا وينطلق
 املنظور عليها ارتكز اليت الثالثة املبادئ أن ويبدو الراهن، الدويل النظام تطبع أصبحت اليت املتغريات
 أمام توازا على احلفاظ تستطع مل واألمن السيادة ،La Territorialité الترابية يأ  التقليدي

   نسبيا تبتعد العاملية السياسة أصبحت حبيث اإلنسانية، اتمعات كل مست اليت العاملية التحوالت

  

                                                             
(1)- Zaki Laïdi, Le temps mondial, dans : les nouvelles relations internationales : 
pratique et théorie, presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1998, p 
188. 
(2)- Jean Jacques Roche, Op.cit. p 134. 

  (3)- مارسيل مارل، سوسيولوجيا العالقات الدولية. تر: حسن نافعة، دار املستقبل العريب، القاهرة، 1986، ص 328.
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 عالقتها وأمناط حركتيها منطلق حيث من interétatique الدواليت بني ما القومي الطابع عن
  (1) .وتفاعالا

 حتقيقهاو إلجنازها تسعى ومصاحل أهدافها يستلزم دولةـ ـأي الدولة وجود إن القول وميكن       
 بالبيئة أخرى، عديدة أمور ضمن تتأثر قد معينة، اساتوسي مبادئ على قائمة إلستراتيجية وفقا

 الدويل النظام منها يتشكل اليت الفواعل بني التفاعل طبيعة من حتتويه مبا معها تتعامل اليت الدولية
  (2) .القائم الدويل النظام شكل تعكس اليت الرئيسية أقطابه بني القوة توزيع ومنط هيكليته،و

 جماالت فضاءات أمام فنحن l‘étatisme يةتالدوال صفة تدرجييا يفتقد أصبح الدويل النظام إن  
 من تعد مل الدولية والعالقات املهاجرين األفراد، الثقافات، األديان، ،االقتصادية املصاحل فيها تتداخل

 وضع إمكانية يعيق هذا وكل العوملة، تيارات تقودها جديدة سياسات حتركها بل فقط الدول صنع
  (3) .الدويل للحقل اجلديدة التفاعالت استيعاب على قادرة حتليلية ومناذج لةفعا معايري

 أو للدول املطلقة بالسيادة تسلم اليت النماذج جانب إىل: "مسوت وماري بادي برتران يقول       
 سوسيولوجيا نعيد أن جيب الدويل، للنظام األويل التكامل لوهم تستلم اليت النظامية النماذج

 اجلديدة التطورات أمام تفتحها اليت اجلديدة اآلفاق من فتنهل النظري هيكلها بناء الدولية العالقات
  (4) .للقوميات العابرة التدفقات دراسة يف أو املقارنة السياسية العلوم يف أو الداخلي االجتماع علم يف

 إىل" هولسيت" دفع الدولية العالقات يف الفواعل وتنوع تعدد حول اليوم الدائر النقاش إن       
 على تقتصر وهي العليا السياسة يشمل األول الدولية، العالقات من نوعية بني التفرقة بوجوب القول
 كل تشمل وهي الكلية السياسة فيضم الثاين النوع أما واحلرب، السلم قضايا وتتناول فقط الدول

  (5) .ةالدول ندو من الفواعل كل فيها يشارك واحلرب السلم قضايا مادا ااالت

 ألن واقعي غري لكنه مقبول هولسيت تقييم أن يرى الكسموبوليتانية مقاربته Held هالد أن غري
 لألمم واهليئات املنظمات ببعض املتصاعد الدور( فقط الدولة على حكرا ليست العليا السياسة

                                                             
  . 9 ص، 1998ليل، دار العامل الثالث، ، ترمجة سوزان خانقالب العامل ،برتران بادي، ماري كلود مسوت (1)-

 (2)-   .16ص نفس املرجع، 
(3)-Bertrand Badie, Culture, identité, relations internationales, Etudes maghrébines, 
n°7, 1998, p 14. 

.16 ص انقالب العامل، ماري كلود مسوت، برتاران بادي،  -(4) 
(5)- D. Held, A. Mc Grew, Global Transformations, Polity press, 2003, p 135. 
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 الطبيعة ذات نزاعات عم التعاطي يف اإلفريقي اإلحتاد األورويب، اإلحتاد األطلسي، احللف املتحدة،
  ).األمنية

 املنظمات دور إحياء أعادت الباردة احلرب اية أن أساسها حمورية فكرة من ينطلق وهو       
 ليست الكلية السياسة أن كما واحلرب السلم أمور يف تتدخل أصبحت اليت  ةالوطني فوق احلكومية

 اإلنسان، حقوق التنمية، خيص افيم العضوة الدولة داخل أيضا لكن عاملي مستوى على فقط
 التحول أن Held يعتقد لذلك القضايا من وغريها األقليات ،الدميقراطية السياسية، اإلصالحات

  (1) .والسيادة والقواعد القوة مستوى على يؤثر الفواعل مستوى على

 ميكن يل،الدو للمجتمع إستراتيجية-اجليو البنية على احلاصل التغري وأشكال طبيعة لفهم       
 املتبادل االعتماد ظاهرة حلل الذي James Rosnau روزنو جيمس إسهامات إىل التطرق
 على بأخرى أو بصورة واملؤثرة املضطربة صورا يف العاملية للسياسة مهما حتليال لنا  يقدم حبيث
 املقام هذا يف همناي ما لكن للتغري، نتيجة هي أو التغري يف فاعل أي تغيري أداة كوا يف املتحدة األمم

 اجلزئية للهياكل املتعددة وااالت والديناميكيات النماذج يف تبدو اليت املظهرية التحليلية الصورة هو
 صفة حيث من والالمركزية، املركزية مبوضوع وطيدة عالقة هلا واليت الدولية السياسة يف والكلية
 عملية تتضمن مناذج ثالثة يقدم بذلك وهو ،"نيةالوط الدولة" السياسية الوحدة على املضفاة الفاعلية
 .Structure: البىن يف والتغري التحول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1) - D. Held, A. Mc Grew, Op.cit. p 135. 
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  الثالثة العاملية ااالت يف التحول ):03( رقم جدول

The transformation of global Parameters  

  إىل  من 

Micro parameter  
 اجلزئي اال

 حتليلية مبهارات متتعا أقل ألفراد
 انفعاليةو

 حتليلية مبهارات متتعا أكثر أفراد
 .وانفعالية

Macro-micro  
  كلي - جزئي اال

 استقرار يف السلطوية اهلياكل
 مرتبطني املواطنني ألن

 التقليدية الشرعية مبؤسسات
  الدستورية

 ألن أزمة يف السلطوية اهلياكل
 نقدية نظرة تبنوا املواطنني
 التقليدية للشرعية

Macro parameter  
  الكلي اال

 وتعويضه السابق النظام تفكك  القومية للدول فوضوي نظام
 داخل فرعية لنظم املراكز بتعدد

 .الدول وعرب الدولة،
Source: James N. Rosenau, The United nations in a turbulent word, 
(Colorado: Lynne, Riemer Publishers, 1992), p 14. 

   )1(:للتغيري جماالت أو مناذج ثالثة" روزنو حيدد اجلدول، خالل من

 ثورة هو أفراديا جوهريا تغريا اال هذا ويتضمن: Micro parameter اجلزئي اال .1
 االتصالية والعمليات التكنولوجي، التطور لعامل نظرا لألفراد التحليلية القدرات وتزايد املهارة،
  إىل هؤالء  يدفع مبا األحداث رى بيبالس التتابع حتليل على انفعاالم تركيز إىل إضافة الواسعة

 اتساع حنو العامل توجه ظل يف ،دميقراطية أكثر حكم بأشكال واملطالبة السلطات على االحتجاج
 اجلزئي اال يف العمليات وهذه االقتصاد، على املركزية الرقابة وتقلص السياسية احلريات نطاق

 .احلقيقي الوطنية الدولة دور تآكل لىع ومؤشر مبدئية ديناميكية

 يف النظر ضرورة ويتضمن: Micro-Macro Parameter لكليا-اجلزئي اال .2
 لدى التحليلية املهارات فتزايد واجلماهري، األفراد مطالب تلبية على قدرا حيث من السلطة متوقع

 شرعية أزمة تعيش الوطنية لدولةا وجعل األفراد لدى التحليلية املهارات فتزايد واجلماهري، األفراد
                                                             

(1)- James,  N Rosenau, the United Nations in a Turbulent Word, Colorado, Lynne, 
Rienner publishers, 1992, p 14. 
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 جماالت يف اجنازاا حجم من انطالقا تتأسس واحلكومات الدولة وجود شرعية أن ذلك حقيقية
 احلكومية واملنظمات قومية،– فوق املنظمات هي السلطة أزمة  وبالتايل الضرورية، واحلاجيات األمن
 .وغريها جتماعيةاال واحلركات اجلنسيات  متعددة والشركات احلكومية وغري

 اال هذا ويتضمن ،)العاملية اهلياكل تفكك(: Macro-parameter الكلي اال .3
 نظام على قائمة قرون ثالثة من أكثر منذ كانت واليت الدولية، السياسة بنية يف والتغري التحول
 عن وإما قبالتواف إما نزاعاا وتسري أخرى، سلطة بأية تعترف ال سيادة ذات قومية لدول فوضوي

  .احلرب طريق

 تسن القوانني حبيث تقليديا املسيطرة هي كانت لكنها الوحيد الفاعل تكن مل الدول أن رغم
 واالقتصادية العسكرية توزيع القوة على قائمة هرمية خالل من الدول مركزية عامل أي والقواعد،

  .األقطاب دةمتعد أو ثنائية مهيمنة هياكل بني الدويل النظام فتراوح والسياسية،

 ظهر  الذكر، السابقة لألسباب الدول مركزية على القائم العامل تراجع مع أنه" روزنو" يرى
 جديدة وقواعد وقرارات وعمليات ياكل مفعم جديدة، بفواعل  تعقيدا أكثر املراكز متعدد عامل

 والتجمعات راطياتوالبريوق احمللية واحلكومات اإلثنية واألقليات اجلنسيات متعددة الشركات تشمل
 فواعل مع وتتفاعل وتتعاون وتتنازع تتنافس كلها الدولية، واملنظمات السياسية واألحزاب املهنية،

 مل فإا ائيا الدولة دور تلغ مل التحوالت هذه كانت إذا" أنه" روزنو" ويضيف الدولة، مركزية عامل
  )1(".الدولة العالقات يف الوحيد الفاعل تعد

 يف األطراف املتعدد العامل عن الدولة مركزية عامل متيز اليت والفروقات تالفاتاالخ لتوضيح
  : اآليت اجلدول ندرج املعقد، املتبادل االعتماد عملية إطار

 العامل الدولة، مركزية عامل لـ العاملية السياسة عاملي يف والعمليات اهلياكل): 04( رقم جدول
  .املراكز متعدد

  

  

  

                                                             
 (1)- James, N. Rosenau, Op.cit. p 20. 
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  املراكز متعدد عامل  لةالدو مركزية عامل 

  اآلالف مئات -  فاعل 200 قرابة -  الرئيسية الفواعل عدد -

   ذايت حكم - األمن - للفواعل الرئيسية املعضلة -

 اإلقليم وحدة على احلفاظ -  للفواعل الرئيسية األهداف -
 واألمن

  املشتركة األسواق يف للزيادة -

 النظم اندماج على ظاحلفا -  املسلحة القوة -  األهداف حتقيق وسائل   -
 الفرعية

 حتفظ اليت تلك خاصة العمليات، -  املعيارية األولويات   -
 القانون وقواعد السيادة

: املخرجات وإشتراكة التعاون -
 احلقوق تنشر اليت تلك خاصة

 .والثروة والعدالة

 مؤقت احتاد - .ذلك أمكن إن أحالف تكوين -  االئتالف طرف   -

  حمدود غري - حمدود -  األجندة جمال   -

 بني التفاعل حتكم اليت القواعد   -
  الفواعل

 وغري مؤسساتية غري وضعيات -   الدبلوماسية املمارسات -
 رمسية

 املبادرات وأخذ نسبية، مساواة - القوة مقدار حسب ترتيبية   -  الفواعل بني القوة توزيع  -
  االعتبار يعين

 التناظرية - تناظرية -  اعلالفو بني التفاعل مناذج   -

  واسعة مصادر مع مبدعة فواعل -  الكربى القوى  -  القيادة زمام   -

 .أطول وقت منذ ظاهرة -  وقائمة مستقرة  -  املؤسسات   -

 عالية نسبة -   منخفضة نسبة -  التغيري قابلية   -

 منتشرة -  مركزة - املخرجات على الرقابة   -

 القيادة للسلطة، متعددة أنواع -  القانون -السلطات - .القرارات  اختاذ لهياك قواعد  -
 .املؤثرة

    منطقتها يف خمتلفة عوامل لثالثة نتاجا ليصبح األمة دولة كيان من الدويل التفاعل انتقل لقد       
 نداء: (1)تنداءا ثالثة خالل من الدولية الساحة يف فاعال ليصبح الفرد تستدعي وهي ومصاحلها،

 ال مريناملستث ونداء الوطنيني غري املستثمرين طرف من املصلحة نداء الدولة، طرف من املواصلة
 االقتصادية واملصاحل املواطنة مستوى على يسمو الذي اهلويايت االنتماء على يعتمد والذي اهلوية

 أو مالية جتارية، ،يةاقتصاد كانت سواء الوطنية عرب ما التدفقات مع يتعارض األمة دولة ومنطق

                                                             
(1)- Bertrand Badie, Op.cit. p 14. 
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 والء يضع لكونه األمة دولة فضاء مع دائم صراع هو اهلوية ونداء السيادة مبدأ من حتد ألا إعالمية
  .واجلغرافية الترابية احلدود لكل يتجاوزه تساؤل موضع املواطنة

 التيارات نتكا فإذا متوترة، هي اهلويايت االمتدادو الوطنية عرب ما التدفقات بني العالقة أن كما 
 اهلويايت املستثمر فإن الدولية الديناميات كل وجتيد الثقافية اخلصوصيات لتفويض تسعى وطنية املاعرب
 العالقات هذه كل ورغم .موحدة كونية ثقافة تشكيل ضد والوقوف الثقافية باجلذور للتنسي يسعى

 صورة تشكل أساسه على ثة،الثال القوى هذه مستثمرين بني مستثمر جديل تفاعل مثة فإن التصارعية
  .الراهن العامل

 فهذه معقدة، هي التفاعل وطبيعة الثالثي البعد داخل تتفاعل أصبحت الدولية العالقات إن       
الوضعيات و املصاحل اختالف حسب بينها فيما التصارع عن تتواىن ال الثالثة النماذج

  (1).ةاإلستراتيجي
 من التسعينات مطلع يف طرحها اليت للتصورات استمرار هي اليت وزنرو طروحات يثبت ما وهذا
 خاص بشكل معرفة السلطة مفهوم على كزتر واليت العاملي احلكم أو احلاكمية حول املاضي القرن

 خالل من تظهر بل معينة، تراتبية تقترح وال مسبقا حمددة ليست وهي املعين القطاع أو بالسوق
 داخل جديدة قوى بروز تشجع واحمللية العوملة بني احلاصل تزاوجال إن املعنيني، خمتلف بني العالقات

 بني السلطة تفكك يف ساهم التفكك، التكامل، مزدوج، مسار بدورها أنتجت الدويل اتمع
  (2) .الوطين وحتت الوطين العاملي، املستوى

 أن حيث يةالدول العالقات يف جديدة مرحلة بصدد بأننا بادي برتران يرى اإلطار هذا ويف    
 ما والتدفقات املتبادلة االعتمادات وتقوية تدعيم جهة من ،متوازنتني حبركتني تتسم احلالية الوضعية

  .اهلوياتية واملرجعيات احمللية للتيارات انتعاش أخرى جهة ومن الوطنية عرب
   إجيايب، بشكل ومتفاعلتني متكاملتني الواقع يف مها كنقيصتني إليهما ينظر اليت احلركتني تبني ما إن

 هو جديدا مصطلحا بادي برتران عليها يطلق الدولية العالقات يف جديدة ظاهرة يشكل وتفاعلهما
La glocalisation  العوملة لكلميت تركيب  globalisationواحمللية 

Localisation  االقتصادية الديناميات خمتلف على االنسجامو املعىن تضفي الظاهرة وهذه 
  (3) .العاملية االجتماعيةو

                                                             
(1)- Bertrand Badie, Op.cit. p 14. 
(2)- D. Held, A. Mc Grew, Op.cit. p 134. 

.191،196 ص مرجع سابق، ماري كلود مسوت، برتران بادي،  -(3)  
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 الدول إطار تتجاوز اليت الروابط تلك أي التكامل قوى بني اجلديدة العالقة خالل من تتجسد وهي
 اليت االستبعاد قوى والشعوب، الدول بني أكرب وتعاون اجتماعيةو اقتصادية سياسية، اندماجات حنو
 وطنية املاعرب الشبكات يف ايباإلجي االندماج على القدرة هلا ليس اليت والوحدات الكيانات تلك متثل
 اهلوة تعميق( اجلنوب دول يف خصوصا اتمعات خمتلف وداخل الدويل املسرح على املهمشني أي

      ،)االجتماعية اخلدمات يف ؤالتكاف عدم واملدن، الريف سكان واجلنوب، الشمال بني االقتصادية
  (1) .ةالدولي السياسة على كثريا ثروسيؤ املستقبل يف شديدة لتوترات مصدرا سيكون ما وهذا
  :الفواعل من غري الدول     
  Non governnental Organisations :احلكومية غري املنظمات- 1
 غري املؤسسي النشاط ويتضمن بالربح، معينة وغري القومية احلدود تتخطى منظمات هي       

 بل سياسية، غري املنظمات هذه أكثرية نفإ لذا ،االختياريةو التلقائية مها رئيسيني بسمتني احلكومي
  (2).ةاحلاج أو الفرصة تنشأ حيث السياسة إىل" العبور"  وميكنها وظيفيا حمددة مجاعات هي
 املتعددة النشاطات خالل من احلركة من واسعا هامشا احلكومية غري املنظمات متتلك ذلك ومع

 من أمناط على التأثري يف قدرات لكمت اخلاصية هذه من ببسب وهي ا، تضطلع اليت واملتنوعة
لكن حىت  .ألهدافها االستجابة حنو دفعهم أو القرار صناع على الضغط خالل من وليةالد التفاعالت

اآلن، فإن استخدام تسميات املنظمات غري احلكومية وما يرتبط ا من حركات اجتماعية وجمتمع 
لقوى اجلديدة اليت تتحدى النظم السياسية مدين يتم دون إعطائها تفسريا واضحا، ماعدا كوا ا

القائمة مبختلف الطرق، مبعىن أن هذه املنظمات متثل ما هو سياسي يف جمتمعات ما بعد احلداثة ذات 
أما فيما خيص طبيعة هذه املنظمات فإنه من الصعب حتديدها ألا ال تنتمي . النظام الرأمسايل اجلديد

بريا يف األسس اليت تسري عليها وكذلك الوظائف اليت تؤديها إىل هياكل الدولة مما يشكل غموض ك
إن وجود هذه  .بأشكال خمتلفة، فليس من السهل حتديد موقع هذه املنظمات داخل هيكل الدولة

املنظمات مل يكتس أمهيته من عددها الكبري فقط، وغنما ألا احملرك األساسي ملا يسمى اتمع 
، عائقا كبريا أمام تيف بعض امليادين كحقوق اإلنسان واالنتخابااملدين، فهذه املنظمات تشكل، 

الدول اليت دف فلسفة الرأمسالية اجلديدة إىل إضعافها واحلد من سلطتها، وذلك باختراق هذه 
املنظمات لكل مؤسسات الدولة حبكم أا أصبحت فاعال أساسيا يف الربامج الرمسية للمنظمات 

                                                             
.161 ص مرجع سابق، ماري كلود مسوت، برتراند بادي،  -(1)  

(2)- Amanda, Henny. H, Percy. BL, Civil society and international development. Belgium, 
development center studies, 1998, p 82. 
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ندوق النقد الدويل ملا تتمتع به من دقة يف التخصص وامتالكها ألفضل الدولية كاألمم املتحدة وص
   .اخلرباء يف العامل، وبالتايل حسن األداء مقارنة باحلكومات احمللية

ومبا أن اهلدف الرئيسي للمنظمات غري احلكومية هو التأثري على اتمع املدين فإا تتخذ        
ق مؤسسات الدولة احلداثية، هلذا يركز الباحثون على دراسة شكال اللوبيات مما يسهل عملية اخترا

واملثري لالنتباه هو أن اللوبيات حتيط . نوع أنشطتهم ومصادر مشروعيتهم والتقنيات اليت يستعملوا
نفسها مبجموعة من اخلرباء يف جماالت االتصال مما ميكنها من إنشاء شبكات دعم معلوماتية متداخلة 

  (1) .بقية والقوة والفعاليةتعطيها دائما األس

    مفهومهم حتديد يف صعوبة هناك أن Beatrice poulingny بوليغي بياتريس رىت
 أا على حتليلها يتم ما غالبا احلكومية غري املنظمات أن تقول" القومية غري ملنظماتاو احلكومية غري"

 الفاعلني من خمتلفة فئات ضمنوت بشدة، متجانس غري قطاع احلقيقة يف هي بينما ومتجانسة، شاملة
 األدبيات ما تأخذ أساسيني معياريني متييز يتم ما عادة وملن باإلمجاع، يتمنع تعريف هناك وليس

 أو حر، بشكل املكونة األشخاص جمموعة على يعود احلكومية غري املنظمات فمصطلح املوجودة،
 حكومية غري منظمة أية فإن املتحدة األمم ملعايري وتبعا الرحبية، غري األهداف ذات اخلاصة اجلماعات

 الدولية اجلمعيات إحتاد أما دولية، حكومية غري تمنظما تعترب األقل على دول ثالث يف تعمل
 إىل األقل على أيضا تعود أن جيب اليت املالية املنظمة وموارد بعضوية تتعلق أخرى معايري فيضيف

  (2) .بلدان ثالثة

 أن كما متعسف، بشكل" القومية غري" املصطلح هذا استعمال تمي ما الغالب يف أنه تضيفو
 أو القوة ممارسة مركزة خبصوص القومية  الدولة مناذج أن مع بالعالقة تعريفه يتم ما غالبا املصطلح
 أنه على عام بشكل إليها ينظر ملاذا يفسر أن هلذا وميكن املفترضة، وحدوده القومي والنظام السلطة،
  (3) .نفسها للدولة ذلك من وأكثر الدولية، العالقات يف الواقعية للنظرية جدية ألكثرا التهديد تشكل

فإذا أردنا حتديد العالقة بني املنظمات غري احلكومية والدولة فإننا نواجه ثالث مقاربات يف        
  : هذا الشأن، وتتمثل هذه املقاربات يف

                                                             
(1)- Groupe d’auteurs, les groupes d’intérêt. Paris, seuil, 1996, P 121. 
(2)- Béatrice Poulingny, "NGOs as transnational forces? Beyond the myth evolving   
interaction which questions the political. In: 
http//www.cerisciences.po.com/archive/mai00/atbp.PDf          
(3)- Idem. 
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 متواصلة مع الدولة اليت تكون هلا فيها  ال تدخل يف عالقة ةإن بعض املنظمات غري احلكومي
نشاطات، فهي تدعم شرعيتها ببقائها غري حكومية، مما ميكنها من العمل مباشرة مع اتمع 

  .ويضمن هلا احلد األدىن من املصداقية والتأثري
  هنا كذلك منظمات تقوم بربط عالقات مع السلطات العمومية ألي دولة توجد فيها وهي

ائم معها مع وجود مساحة لألمان تضمنها هذه املنظمات لنفسها من يف حالة صراع د
 .خالل خلق فضاء عام يكون مبثابة ماص للصدمات اليت قد تواجهها يف عالقتها مع الدولة

  ا تدخل ضمن حركية املنظمات وهناك من املنظمات من ترى أن النشاطات اليت تقوم
س مهما بالنسبة هلا وجود عالقة مع الدولة أو االجتماعية يف أوقات الرتاعات، وبالتايل لي

 )1(.عدم وجودها ألا مرتبطة بالرتاع، وبزواله تذهب تلك املنظمة

من خالل هذه املقاربات نستنتج أن املنظمات غري احلكومية تتخذ صفتني أساسيتني يف مجيع أشطتها 
رتاعات الداخلية بني النظام فهي إما شاهدة أو مشاركة يف خمتلف األحداث وتعد احلكم املستقل لل

ذلك اللجوء إىل املنظمات الدولية من أجل الضغط الرمسي على أي  احلاكم واتمع وقد يستدعي
 )2(.دولة ترفض التعاون خاصة يف اال اإلنساين

 قبل من وأحيانا لدوهلا، احلكومية الوفود قبل من الشمالية احلكومية غري املنظمات تستخدم ما وعادة
 اليت النخب أن" وايس"و" غرودنك" ذلك يف ويقول ما، مبشروع للدفع دولية مؤسسات يموظف
 واملنظمات احلكومات ممثلي عن ختتلف ال الكربى الدولية املؤمترات يف احلكومية غري املنظمات متثل
  (3).احلكومية بني ما

 عرب فاعلون عملي تتراجع الدولة جعل عن بعيدا أنه إىل كوهني سامي يذهب االجتاه نفس ويف
 من متحررة املنظمات هذه أن على القومية عرب أصار مع املوافقة عن وعوضا يتها،قوت على قوميون
 جديدة، ومواطنيات لشرعيتها يؤسس ما وهو إقليمية، سلطة أي أو دواليت، إكراه أي أو السيادة

 منظمات احلقيقة ويف ة،حكومي غري مبنظمات يسمى مما كبري فعدد يناقش، أن ميكن التراجع هذا فإن
          تضامن هناك يكون ما وغالبا جدا، وثيقة عالقات وممثليها الدول مع تقيم حكومية شبه أو حكومية

                                                             
(1)- Claire Pirotte et Bernard Husson, Entre urgence et développement, Paris, 
Kharthala, 1997, p 172.  
(2)- Medcins sons frontières, Population en danger. Paris, la Découverte, 1996,  
pp 56-57.  
(3) Béatrice Poulingny, l'émergence d'une société civile internationale? Processus, 
acteurs. In: http//www.ceri-sciences politique.org/cherist/pouligng.pdf            
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هذا الضغط  ،(1)احلكومية غري املنظمات بني يكون مما أكثر وحكوماا احلكومية غري املنظمات بني
املفكرين ما بعد احلداثيني الليربالية اجلديدة الذي  مبشروع غري املباشر للمنظمات غري احلكومية مرتبط

يهدف إىل احلد من سيطرت الدولة على مواردها املادية والبشرية، وأن هذه املنظمات تعمل بطريقة 
مباشرة مع األمم املتحدة وخمتلف املنظمات غري احلكومية يف جماالت التربية، الصحة، اإلعالم، التنمية 

                                                                     (2).هذه الربامج أساسا ملتحدة تقريرا سنويا حوهلا ألا متوليت تتلقى األمم اوغريها من ااالت ال

  العاملية السياسية العالقات يف جديد فاعل هي احلكومية غري املنظمات هذه أن القول وميكن       
 ميتد واحد عاملي سياسي جمال بروز يدعم القومية احلدود لتجاوز عاملي تمع متهيدا تكون أن وميكن
 .والبيئة اإلنسان حقوق من أوسع أساسية مسائل عدة ليشمل

  :اجلنسية متعددة الشركات - 2

 وإحدى الدولية الساحة يف برزت اليت  اهلامة الفواعل إحدى اجلنسية متعددة الشركات تعترب       
 مع عالقاا يف ونفوذ بقوة تتمتع حيث ،االقتصادية الناحية من خاصة الدولة طةلسل التحديات

                  .أنشطتها على التحكم ممارسة عن عازمة الدول من العديد جيعل الذي األمر الدول،
   معاقبة تستطيع أا حبيث الذايت، االستقالل من عالية بدرجة تتمتع العاملية املال أسواق وأصبحت

                                        ... مدها أو االستثمارات سحب خالل من مكافأا أو الدول

 اليت الشركات وهي العاملي، االقتصاد تطور يف األبرز الظاهرة هي اجلنسيات متعددة الشركات تعترب
 واسعة بشبكة بينها فيما وترتبط متعددة بلدان يف استثماراا وتنتشر بلد، من أكثر يف اإلنتاج تدير
 وتشري ...والتسويق اإلنتاج إىل والتطوير البحوث من متنوعة وظائف وهلا ،االتصاالت من

 850 قرابة  شركة، ألف 65 يناهز اجلنسيات املتعددة الشركات عدد أن إىل احلديثة، التقديرات
 لنحو موطنا صناعيا تقدمةامل الدول وكانت املعمورة، أرجاء شىت يف هلا منتسبة أجنبية شركة ألف
 العامل دول بقية أما العامل، يف املتعددة الشركات إمجايل من %77 يناهز ما أي شركة ألف 50

 الدول حصة كانت الشركات تلك من %13 نسبة ما متثل شركة ألف 15 من ألثر موطنا فكانت
% 28و آسيا، شرق وجنوب وشرق جنوب يف منها% 65 حوايل تركزت شركة 9246 النامية

            .أفريقيا يف% 2 آسيا، غرب% 5و ،الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف

                                                             
(1)- Samy Cohen, les états et les nouveaux acteurs. Politique internationale, N° 107, 
Paris, printemps 2005, pp 82-89. 
(2)- Groupe d’auteurs, ABC des nations unies. New York, Publication des nations 
unies, 1998, p 55. 
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  العاملي االقتصاد يف العاملة املنتسبة والشركات اجلنسية متعددة الشركات عدد) 05( جدول

 املنتسبة األجنبية الشركات
 االقتصاد يف املوجودة

 املوجودة اجلنسية املتعددة الشركات
 داالقتصا يف

 املنطقة

 العامل 65000 850000

 املتقدمة الدول 49806 94623

 الغربية أوروبا 39415 62236

 األورويب اإلحتاد 33939 53373

 اليابان 4334 3321

 أمريكا 3382 18711

 النامية الدول 9246 238906

 جنوب و شرق و جنوب 6067 238906
 آسيا ش

 االكاريب الالتينية أمريكا 2594 26577

 آسيا غرب 449 1948

 إفريقيا 43 429

 

        تأثريها يف توجيه السياسات و البىن النظريةالتحول على مستوى املفاهيم و :املطلب الثاين
  .اإلستراتيجيات العامليةو

جذرية على شهدت الساحة الدولية بعد اية احلرب الباردة حتوالت هامة أدخلت تغيريات     
 العالقات بني الدول أكثر ترابطا أضحت  ثحبي ،ت العالقات الدولية لفترة طويلةاملفاهيم اليت ساد

وقد مشلت هذه  .الثقافيةو االجتماعية ،االقتصادية تداخال على خمتلف األصعدة السياسية،و
ف أشكال التطورات كافة مكونات اتمع الدويل كما أسست لبداية مرحلة تارخيية جديدة تعر

ات نظريفقد أفرزت هذه املرحلة تطورات متالحقة أدت إىل بروز مفاهيم و تفاعالت خمتلفة،و
  .ستشراف مالمح تطوراتهاائص عاملنا الراهن واستكشاف وخصجديدة حاولت استيعاب مميزات و

  .threat التهديد،security األمن ،power القوة التحول يف مفهوم -
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  :القات الدوليةديناميكية مفهوم القوة يف إطار نظريات الع/ أوال   

القدرة تضعنا على طريق األسئلة ة اليت رافقت تطور مفهوم القوة وإن اإليتيمولوجيا الغني       
فيما يتعلق بطبيعة القوة نفسها  .عالقاا مع السياسة اخلارجيةاملرتبطة مبفهوم القوة املسلحة واملعقدة 

              فالقوة املادية  :اجلماعيةقية،الفردية واصر املادية،األخالفإن تاريخ هدا املفهوم يربط بني العن
قياس املنهجية اليت تتكرر عند حتديد وهنا جند أحد مصادر الصعوبات والشجاعة غري منفصلتني و

فإن القدرة على احلركة و التأثري تشري إىل أن القوة  أكثر من ذلك، فعالية اجليوش،القدرة العسكرية و
يست فعل قوة ل :Clausewitz فاحلرب كما كتب كالوزفيتز( ستراتيجيبل تفاعل إ ،عالقةمتيز 

،فتقييم القوة و اآلثار اليت تنتجها يتوقف )لكنها دائما هي تصادم قوتني حيتنيحية على كتلة ميتة و
عبارة بالتايل فمفهوم القوة يرتبط بتطور الفيزياء فالقوة هي و على الديناميكية اخلاصة بالتفاعل،

أن القوة " إىل الذي يشريبوارييه وهدا املعىن من قبل لوسيان  استعادةقد مت ومستقل  متغريو سبب 
  (1) ."فالقوة إدا هي مسبب للتحول...هي كل سبب يؤدي إىل تغري حالة األشياء

                                   .التردد أمام استخدام القوةأمهية القدرة العسكرية و :الواقعيون - 1
كلها أمهية كبرية  )رميون آرون هانس مورغانثو، إدوارد هاليكار،( تعطي تقاليد الفكر الواقعي       

باإلضافة إىل أمهية كبرية للقدرة  امتياز النخبة العسكرية،العسكرية يف امليدان العسكري و للقدرة
 القدرات نوعيةوباإلضافة إىل كمية  امتياز النخبة العسكرية،يف امليدان العسكري والعسكرية 

العسكرية ما هي إال مظاهر  نه بالنسبة ملورغانثو فإن القدرةأحمددة غري  أساسيةعوامل املسلحة كل 
م البعض مفهوم القوة حيث استخد إن مفهوم القوة يف العالقات الدولية ارتبط مبفهومني، .القوة

 القدرة على تغيري سلوك بينما استخدمه البعض اآلخر مبعىن ،)اقتصادية عسكرية،( القوةمبعىن عناصر 
 بأا قدرة اإلنسان على التحكم يف تفكري " عرف هانس مورغانثو القوة ،ويف هذا الصدد .اآلخرين

يف سلوك الدول األخرى بالكيفية اليت ختدم أهداف  التأثرين القدرة على فإ هكذاو "اآلخرينأفعال و
من دون هذه القدرة و التعرف إليها،لقوة ويف تعريف االدولة املمتلكة للقوة هي اليت تشكل األساس 

دفع  مثل هدا االستخدام املزدوج للقوة، .لكنها ليست قويةو قد تكون الدولة كبرية أو صغرية،
بالتايل و مثل جيمس روزنو إىل تأكيد على ضرورة التفرقة بني هذين املفهومني، بعض الباحثني،

                                                             
(1)- Pasco Vanneson, force amer et politique étrangère: Soldat et diplomates aujourd'hui. 
Politique étrangère force amer et politique étrangère: Soldat et diplomates aujourd'hui. 
Politique étrangère. Nouveaux regards sous les direction de Frederic Charillon: Presse de 
Science politique, France, 2002, p 321. 
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واصطالح التأثري ليشري إىل القدرة تغيري  القوة،ليشري إىل عناصر اقتراح استخدام اصطالح القدرة 
                                                                                                                                                                            (1) .ناآلخري سلوك

قت ذاته تلك الرؤى العسكراتارية القاصرة اليت ال ترى يف القدرة سوى القوة ينتقد يف الوو       
بشكل أخص القوات و( مركزية القوة املسلحةإن أمهية بشكل عام و. بعدها الكميالعسكرية يف 

شامير فإن مرينسبة جلون بالف يتم الدفاع عنها اليوم بقوة من قبل الواقعيني اهلجوميني، )الربية
يف العيش يف عامل سياسة اخلارجية سواء كانوا مدنيني أو عسكريني فإم يستمرون املمارسني لل

احلصار  :مثل األخرىاإلكراه ذات دور مركزي، أما وسائل الضغط وبقيت فيه القوة املسلحة 
البحري أو عملية إكراهية يتم فيها توظيف القدرات اجلوية تعترب بشكل عام أقل فعالية من القوات 

   بالتايل فالقوة العسكرية تبقى العامل األخري يف السياسة الدولية و توازن القوى هو أوال و .الربية
                                                                                                                                  (2) .توازن القدرات العسكرية شيءقبل كل و

فإم يتفقون على  ا التعريف للقدرة،ذالواقعيني ال يشاطرون كلهم مثل ه أنبالرغم من و        
أن القوة املسلحة هي احد و بشكل عام أن التهديد الذي متثله احلرب يبقى دائما قائما، القول أنه
                                                                    .األساسية املشكلة للسياسة اخلارجيةالعناصر 

  :يلي منذ بداية التسعينات أفرز الوضع الدويل صعوبة قدمية بالنسبة للواقعيني تتمثل فيماو

خاصة عندما يتعلق األمر رية والتوظيفات للقوة املسلحة واملزاوجة بني مفهومهم للقدرة العسك -
فإذا كانوا  شكل مباشر للمصاحل احليوية للقوة املعنية،بتدخالت حمدودة أو صراعات ال تعيد النظر ب

برزت عقب  يعتربون بأن القدرة العسكرية تبقى مهمة فإم يعتربون أن التدخالت اإلنسانية اليت
تعترب القدرة العسكرية  :ميكن تلخيص املنظور الواقعي كما يلياحلرب الباردة خطرية وغري فعالة، و

                                                            .    ي مثنأليس ألي هدف ولكن ل مهمة،

  .رة العسكرية والقوة من أجل اخلريانتقاد للقد: الليرباليون - 2

اليت  األمهيةضالت على نفس الدرجة من اجلدية وواجه الليرباليون مع منذ اية احلرب الباردة،       
ارهم بأن احلرب هو احنراف خطري فإن الليرباليون لو يكفوا عن ومن خالل اعتب واجهها الواقعيون،

باملقابل يفضلون وال التدرجيي للرتاعات املسلحة والنهاية احلتمية للقوة املسلحة وإعالن الز
                                                             

Hans Morgenthau ,politics among nation, New York, Knopf, 5th Ed, pp 26-27: (1)- تفاصیل أكثر 
(2)- Pasco Vanneson, force amer et politique étrangère: Soldat et diplomates 
aujourd'hui. Politique étrangère force amer et politique étrangère: Soldat et 
diplomates aujourd'hui. Op.cit. p 323 
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جند هذه و. املؤسسات الدوليةت السلمية اليت ختلقها التجارة والدميقراطية والقانون والديناميكيا
 سان سيمون،و سبنسر كونت، عند مونتسكيو، إىل القرن العشرين، 18الفكرة منذ القرن 

    لكن كذلك نتيجة رد فعلهم على حروب الثرواتنتيجة تأثرهم بالثورة الصناعية وف .كوندورسيه
غريهم يعتربون بأن النشاط العسكري فإن كوندورسيه وكونت و خاصة احلروب اإلمرباطورية،و

فأولئك الذين أعلنوا مع اية  املكان تدرجييا للنشاط الصناعي، الذي كان مهيمنا يف السابق سيفسح
وجدوا بشكل تلقائي تلك التطورية اليت حتدث  ،ةالسياسياإليديولوجيات واية التاريخ والثمانينات 

حتول يرون بأن التطورات التكنولوجية وغري أن بعض احملللني  .(1)18عنها الليرباليون يف القرن
تعمل على أفول القدرات و احملددة للقدرة، األساسيةال تنتهي يف األخري بتغيري املعايري  القواعد الدولية

                                                                                         .العسكرية من دون أن تؤدي إىل زواهلا النهائي

الليرباليون قد قادت املسؤولني السياسيني باملطالبة  التحوالت اليت يتحدث عنها أنغري        
املسلح وذلك يف حاالت مل تكن فيها باللجوء أكثر باستخدام منطق التدخل مبا يف ذلك التدخل 

فرق البحث حول فبعض املنظمات غري احلكومية و املصاحل احليوية للدول مهددة بشكل مباشر،
قد أوصت بشكل واضح بضرورة اللجوء اآلين واملباشر  جي،الوقاية من الرتاعات املسلحة جلنة كارني

أن القوانني الدولية تبقى  اكتشافهمومن خالل إعادة  .للقوة املسلحة حلل بعض األزمات اإلنسانية
جلأ املفكرون الليرباليون وبشكل متناقض إىل رأي معاكس  من دون معىن يف غياب القوات املسلحة،

)2(.يات عسكرية متعددةمتاما من خالل املطالبة بعمل
            

  

  

  

  

                                                           

                                                             
(1)- Pasco Vanneson, force amer et politique étrangère: Soldat et diplomates 
aujourd'hui. Politique étrangère force amer et politique étrangère: Soldat et 
diplomates aujourd'hui. Op.cit. p 325. 
(2)-

 Ibid. p 327. 
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  )1(.األشكال اجلديدة لألمنلتناقض املعياري للقوة املسلحة وا :نوالبنائي - 3

أما التحاليل املستوحاة من املقاربة البنائية فقد قامت من جانبها حول بعض التحوالت        
ساسية للقدرة العسكرية مع الوصول بالرغم من بعض االستثناءات إىل نتيجة عامة هي زوال األ

 .اتمعي والبيئي ،االقتصاديإعطاء األولوية لألمن والتأكيد على األمن اإلنساين و األمن العسكري
املشكلة قد ركز هؤالء احملللون على اختبار اإلطار املؤسسي والثقايف لسياسات الدفاع واهلويات و

أو األلغام املضادة  ،الكيماويةو ومت نزع الشرعية عن األسلحة النووية للدول والفاعلني السياسيني،
كما مسحت استراتيجيات األمن  دة،األمن املشترك هو القاعو وأصبح األمن التشاركي لألفراد،

إذا يعترب  .لفية اجلديدةرشادة أمنية يف األبلورة قاية من الرتاعات من أجل تأسيس واستراتيجيات الوو
مشكل القوة مظهرا ملشكل أكثر مشوال للقدرة يف العالقات الدولية وبغض النظر عن اخلطاب الذي 

فإنه ال  السياسة اخلارجية خاصة،وبشكل دوري مفهوم القدرة على أنه مت جتاوزه يف إطار  يقدم،
وذلك مهما  .مفهوم حموري كهذا يوجد أحد احملللني وال املمارسني قد أفصح عن رغبة يف استبعاد

 عالئقي،-يتخذ مفهوم القوة منطق بنيويو. يت تواجه عملية حتديده وضبطهكانت الصعوبات ال
على و املعرف كاخلط الذي ميتلكه فاعل ما إلظهار قوته على فاعل آخر فمفهوم فيرب عن القوة،

فالقوة البنيوية  وهو أكثر أمهية، .اهناملفاوضني له غري كاف لفهم عالقات القوة القائمة يف العامل الر
السياسي الدويل اليت ضمنها ستعمل الدول  االقتصادتساوي القدرة على تشكيل وحتديد بني 

نيوي للقوة يتضمن ا املفهوم البذه .األخرى مبؤسساا السياسية ووحداا االقتصادية على التنافس
  (2):جسترانان حددا سوزأربعة مستويات 

غري املتماثلة اليت يكون  حلماية من التهديدات املتماثلة والقدرة الالزمة لطرف ا :ة األمنيةالبني -1
                                                                           .هدف هلا الكيان السياسي

                     .اليةاملعامالت املأو طلب القروض و أو رفض، القدرة على عرض، :البنية املالية -2

فة إىل خلق الثروة حمتوى النشاطات اهلاد الوسائل، القدرة على حتديد املكان، :البنية اإلنتاجية -3
                                                                                                  .وزيادة الرفاه

                                                             
(1)- Pasco Vanneson, force amer et politique étrangère: Soldat et diplomates 
aujourd'hui. Politique étrangère force amer et politique étrangère: Soldat et 
diplomates aujourd'hui. Op.cit. p 326. 

(2)-  .144 ص مرجع سابق الذكر، ماري كلود مسوث، برتران بادي، 
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اليت يبحث و على التأثري على أفكار ومعتقدات تعترب اجتماعيا شرعية، القدرة :البنية املعرفية -4
لألفكار  االتصاالتم يف الدخول إىل وسائل التخزين وعنها اآلخرين والقدرة على التحك

 .واملعتقدات

القوة االقتصادية معا مثاال على القوة الصلبة اآلمرة ى جوزيف ناي أن القوة العسكرية ووير       
فالقوة الصلبة ميكن أن تستند إىل حماوالت  ن استخدامها إلقناع اآلخرين بتغيري مواقفهم،اليت ميك
فقط حيصل  غري أن هناك طريقة مباشرة ملمارسة القوة، ).العصا( وإىل التهديدات )اجلزرة( اإلقناع

جبة بقيمه وحتذو بلم ما على النتائج اليت يريدها يف السياسة العاملية ألن بلدانا أخرى تريد أن تتبعه مع
وذا املعىن فإن وضع جدول  .النفتاحاحذوه وتقتدي مبثاله متطلعة إىل مستواه من االزدهار و

له أمهية تعادل متاما أمهية إجبارهم على التغيري  األعمال يف السياسة العاملية واجتذاب اآلخرين إليه،
                                            (1) .امهاباستخدام األسلحة العسكرية أو االقتصادية أو التهديد باستخد

ا اجلانب من القوة هو ما يعرب عنه ناي بالقوة الناعمة اليت تشري إىل القدرة على حتقيق النتائج ذوه
وهي القدرة على حتقيق األهداف عن طريق االستمالة ال  املنشودة ألن اآلخرين يريدون ما تريد،

بإقناع اآلخرين بأن يتبعوا القواعد والتقاليد اليت تنتج السلوك املنشود أو محلهم وهي تنجح  .اإلكراه
والقوة الناعمة ميكن أن ترتكز على جاذبية أفكار املرء أو ثقافته أو القدرة على  على املوافقة عليها،

 وهي تتوقف على قدرة حتديد املوضوعات عن طريق املعايري والتقاليد اليت يفضلها اآلخرون،
جتعلها قوا  أناستطاعت دولة ما  وإذا طرف ما إىل بثها على اإلقناع،املعلومات اانية اليت يسعى 

وأن تنشئ تقاليد دولية تشجع اآلخرين على حتديد مصاحلهم بطرق  أمرا مشروعا يف أعني اآلخرين،
 الباهظةالتقليدية ا حتتاج إىل بذل قدر يعادهلا من املوارد االقتصادية أوالعسكرية إف مناسبة،

إذ إن التأثري قد يرتكز على القوة الصلبة  والقوة الناعمة ليست شبيهة بالتأثري فقط، .التكاليف
كما أن القوة الناعمة أكثر من جمرد اإلقناع أو القدرة على استمالة الناس  الرشاوي،وللتهديدات 

أما .فإا القوة اجلذابة ل السلوك،وعند تعريف القوة الناعمة من خال .ولو ذلك اجلزء منها باحلجة،
                       )2(.ودات اليت تنتج مثل هذه اجلاذبيةفإن موارد القوة الناعمة هي املوج بالنسبة للموارد،

فهو يفرق بني األب الذي يقوم بتنشئة  وقد انطلق ناي من مقارنة سلوك اآلباء يف تربية أبنائهم،
ونتيجة ذلك أن قوة  .وبني الذي يعتمد على الضرب يف التربية صحيحة، أطفاله وفقا لقيم ومعتقدات

                                                             
.72 ص جملة شؤون األوسط، .االعتماد املتبادل يف عصر املعلوماتالقوة و جوزيف ناي، روبرت كيوهان،  -(1)  

 (2)-  .12ص  ،2007، العبيكان حممد توفيق البجريمي، :تر .القوة الناعمة جوزيف ناي، 
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بينما يولد سلوك األب الثاين ردات فعل عدوانية بسبب  األول ستستمر ألا بنيت على الترغيب،
                                                                                       .العنف يف التنشئة

إذن القدرة على تكون تفضيالت اآلخرين متيل إىل االرتباط مبصادر القوة غري امللموسة مثل        
 حينئذفلو كان مبقدوري أن أجعلك تفعل ما أرغب فيه أنا  جاذبية الثقافة وإيديولوجية املؤسسات،

ة عن فقد كشفت اية احلرب البارد .ال تريده أنت شيءال أكون مضطرا إىل إجبارك على عمل 
على النتائج املرغوبة يف السياسة النفوذ فيمكن لدولة ما أن حتصل ريقة غري مباشرة ملمارسة القوة وط

ألن هناك دوال أخرى ترغب يف إتباعها إعجابا بقيمها وحمكاة لنموذجها واستلهاما ملستوى  ،العاملية
سة العاملية أن تضع الدول ذا املعىن من املهم يف السيا .رخائها االقتصادي وانفتاحها السياسي

م أو القواعد وجتذب اآلخرين إليها بنفس القدر الذي حتاول به تغيريهم من خالل التهديد باستخدا
حىت تصري تلك القواعد قيما أساسية يف السياسات  االقتصادية،استعمال األسلحة العسكرية و

           .العاملية

  :التحول يف مفهوم األمن:ثانيا 

اهلادفة  لبناء املقاربات األمنية،وحدة التحليل للعالقات الدولية وذ الواقعية من الدولة تتخ       
فيتمثل موضوع  .إلظهار كيفية حمافظة الدولة على أمنها واستقرارها،يف عامل فوضوي وغري مستقر

 .حدة تراايف كيفية تأمني بقائها من التهديدات على سيادا وعلى و املقاربات التقليدية يف الدولة،
مما يدفع  وتعترب الواقعية أن السياسة الدولية هي عبارة عن عالقات بني الدول ذات املصاحل املتعارضة،

 احلروب وال ميكن للسلم أن يرتكز ال على القانون الدويل وال على املنظمات الدولية، الندالع
الذي يسعى املفهوم التقليدي فالتهديد  .ويكمن احلل الوحيد يف توازن القوى يف ظل جمتمع فوضوي

ألن  الحتوائه ذو طبيعة مادية وهو ديد موضوعي يتم مواجهته بتطوير قدرات الدولة العسكرية،
وجود ديدات متس ببقاء الدولة املادي وحصرها  افتراضإن  ".بقاء الدولة"و "أمن الدولة"األمن هو

خاصة يف مرحلة احلرب  "محائيةة دفاعية ومسأل"إىل جمرد  األمنقد قلص مفهوم  يف العسكرية منها،
الدفاع  يف القوة العسكرية،القومي و األمنا يهدف املفهوم التقليدي لألمن،احملصور يف ذإ .(1)الباردة

تدفع حالة الفوضى و .اإلبقاء على القوة يف يد الدول الكربىو ،statu quoعن الوضع الراهن
وهو محاية الدولة دون النظر للدول األخرى  وحيد،وواحد  بشيء لالهتماماملميزة للوضع الدويل 

  .بالنظام الدويل االهتماموال 
                                                             

(1)- Ayse Ceyhan, « Analyser la sécurité : Dillon, Hiver, williams et autres», voir : 
www.revue.org/conflits/article.php3؟id.article=330  
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ويعد أهم نقد وجه للواقعية التقليدية هو يف عدم قدرا أو متكنها من تفسري الظروف الدولية 
 دد استقرارها،الدولة و بأمناجلديدة إذ تثاقلت الساحة العاملية مبجموعة من التهديدات اليت متس 

  (1) .أي يف العسكرية دون أن تدرجها الواقعية ضمن قائمة التهديدات احملصورة فقط يف املادية منها،

نظر يف حصره يف إلعادة ال وبعد انتهاء احلرب الباردة ظهر النقاش حول مسألة توسيع مفهوم األمن،
مة التهديدات توسع قائ ويقصد بتوسيعه، .من مث احلديث عن توسيعه أو تعميقهاإلطار العسكري و

  .إمكانية اختاذ مرجعية الدراسات األمنية من وحدات غري الدولةااالت غري العسكرية للدولة و إىل

مبفهومها التقليدي،فبنهاية  الرتاعو إن أهم نقطة ميكن اإلشارة إىل التحول يف مفهوم احلرب       
ة ية اليت استخدمت خالل مرحلاألدوات املفاهيمقطبية سقطت أغلب األطر النظرية والثنائية ال

األمر الذي استدعى ما ميكن أن نطلق عليه املرونة  .الغريبالصراع بني املعسكرين الشرقي و
ومن ذلك  املفاهيمية اليت تستوعب التحوالت اجلديدة اليت شهدها عامل ما بعد احلرب الباردة،

د تكييف بعضها اآلخر لينسجم أعيو تراجعت أمهية بعض التصورات اإلستراتيجية كاالحتواء مثال،
وهي باألساس مناذج استحدثت على  .هيكل النظام الدويل اجلديد كنموذج الردع على سبيل املثالو

  .اإلحتاد السوفيايت سابقاالواليات املتحدة و خلفية الصراع يف إطار احلرب الباردة بني

ولذلك  .بين على الثنائية القطبيةفبايار نظام احلرب الباردة أدى إىل اختالل التوازن امل       
حتكمها كثرية عن طبيعة النظام الدويل و أصبحت الرتاعات اإلقليمية أو الوطنية منفصلة يف أحيان

أما من  .لتوازنات دولية كما كان حاصال خالل فترة احلرب الباردة امتدادنزعات ذاتية أكثر مما هي 
قبة السابقة دويل يف احل استقطابما رافقه من الثنائية و ما ساهم نظام القطبية مبقدارجهة ثانية فأنه 

الرعب، فقد أدى سقوط جدار برلني احلد منها بسبب ما متيز به من توازن يف يف جتميد الرتاعات و
الغربية إىل فتح التاريخ الصراع بني الكتلتني الشرقية و انتهاءيار االحتاد السوفيايت ومن ا ما تبعهو

اعات الكربى النامجة عن نزوع الدول العظمى إىل إعادة ترتيب األوضاع حسب أمام حقبة من الرت
دولية ويف الوقت احلايل ينظر إىل الرتاع كآلية إلعادة تشكيل توازنات إقليمية  .(2)مصاحلها اخلاص

تصوراا ستخدمها الدول لتمرير سياساا وأي حول الرتاع إىل أداة إستراتيجية ت معينة،
فالدولة اليت تعترب اللجوء إىل  وهو ما حيدث توترا يف فهم الوضع الرتاعي بني األطراف، .اإلستراتيجية

                                                             
(1)- Patrick James, «Neorealism as a research entreprise: to Ward elaborated 
structural realism ».International political science, vol 14, n2, Apr.93,  pp 123/148, p 
130. 

 الطبعة املركز الثقايف الغريب، الدار البيضاء، .العرب و حتوالت العامل من سقوط جدار برلني إىل سقوط بغداد غليون،رهان ب -)2(
.11 ص ،2003 األوىل،   
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 هنا حتدثاألمن و هيديد لنفس القيمة و بأنهتفسره الدولة األخرى  الرتاع أساسا لضمان أمنها،
بونيزية يف يديس احلروب البيلوسبذات الطريقة اليت فسر ا املؤرخ اإلغريقي ثيو "املعضلة الرتاعية"

  .إسربطة

 مل يكن ممكنا حدوث التغيري يف املناهج األمنية لو مل تتغري طبيعة التهديدات احملددة للمفهوم األمين،و
عامل مثل بالتهديدات  :وتوجد هنالك صورتان للعامل خمتلفتني يف جمال األمن .لكيفية إدراك املفهومو

يزال يلجئ فيها للعنف املسلح كوسيلة حلل  أين ال املشكل عامة من الدول الفقرية،التقليدية و
وعامل متحضر مشكل من الدول القوية اليت ابتعد عنها تقريبا شبح احلرب إال أا  املشاكل السياسية،

أي ديدات ذات طابع غري مادي،فالرأي  اإلجرام،هاب والتلوث وتعاين من ظواهر جديدة كاإلر
اليت أخذت تشكل بالنسبة إليه أخطارا  التهديدات،العام يف هذه الدول واع خبطورة مثل هذه 

إن التحول يف طبيعة الرتاع ومفهومه هو متغري تابع جلملة من  .(1)تتجاوز اعتداءات اجليوش األجنبية
حيث يرى العديد من الكتاب على رأسهم  املتغريات املستقلة،منها خاصة األشكال اجلديدة للتهديد،

معها السباق على التسلح الرتاعات العسكرية و استبدلترب الباردة بعد اية احل بأنهبول كينيدي 
وتبعا لذلك تلجأ اللغة  .التنافس الثقايف وخمتلف أشكال احلرب التجاريةو االقتصاديةبالتهديدات 

إىل  فأكثرالعاملية أكثر  االستثماراتما جيري على صعيد حركة التجارة واملستخدمة اليوم لوصف 
ذا تتباين الصور لألمن وفقا للتهديدات األكثر ثقال على اتمعات،فان  .(2)ةاملفردات العسكري

فالشغل الشاغل للدول املتقدمة أضحى  كانت احلروب الدموية ما تزال هلا الكلمة يف العامل الثالث،
جود يف املخاطر اليت محلتها التهديدات اجلديدة ودفع بذلك هذا الوضع املتباين إىل ضرورة اإلقرار بو

  .الدويلبدورها ديدا لألمنني الداخلي ولكنها تشكل  عوامل ليست عسكرية،

من املهم القول أن بداية التسعينات من القرن املاضي شكل نقلة نوعية يف إدراك مفهوم األمن تنظريا 
من املفهوم الضيق الذي الزمه إىل  األمنو ممارسة حيث توىل عدد معترب من الدارسني مهمة إخراج 

ث عمل حي رائدا يف هدا االجتاه ويعترب باري بوزان بعاد أخرى مل تكن مدرجة يف الفترة السابقة،أ
ا منهج الترتيب ملختلف األبعاد اليت متس حقل الدراسات األمنية حتت ذكعلى مراجعة ملفهوم األمن و

يف قلب أين احلديث عن التعريف الكالسيكي الذي يضع البعد الدواليت  إطار توسيع املفهوم،
حيث األمن من هذا املنظور هو قدرة الدول على صيانة  أصبح قابال للتشكيك فيه، االهتمام

                                                             
(1) - Maurice Bertland, La fin de l’ordre militaire, Paris, Presse des sciences 
politiques, 1996, pp51-53. 

  ، 1998جانفي  دار األزمة احلديثة، لبنان، اجلزء األول، نظري جاهل، :تر .للقرن الواحد و العشرين االستعداد بول كندي، - (2)
   .219ص 
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ممارسة وظيفة محاية الوحدة الترابية،زيادة على ذلك فإن حقل التهديدات الذي اهلوياتية و االستقاللية
ي يعترب العامل يتجاوز البعد العسكري الذوية الوطنية يبدو أكثر اتساعا ويفرض اليوم على اهل

ا املنطلق طرح منوذج خيتلف يف وقد حاول بوزان ذ .(1)املركزي للتحرك من وجهة نظر الواقعيني
لعسكري فإىل جانب البعد ا اخلصائص بالنسبة حلقل التهديدات األمنية اليت تتكون من مخسة أبعاد،

  (3) :ب تصوره أنجند حس .(2)البيئي واتمعي االقتصادي، ،ميكن إضافة البعد السياسي

يف مؤسسات الدولة ونظامها احلكومي ومشروعية  باالستقراريتعلق  :األمن السياسي -
  .اإيديولوجيته

واألموال لإلبقاء الدائم على مستوى  ،واألسواق مرتبط بالوصول إىل املوارد، :األمن االقتصادي -
  .دائم من الرفاه وقوة سلطة الدولة

  .فظة على احمليطات احليوية احمللية والدولية كدعم أخري لكل نشاط إنساينيتعلق باحملا :األمن البيئي-

معرف باالستمرارية داخل شروط مقبولة للتطور والطرق التقليدية واللغة  :األمن االجتماعي-
باملوازاة مع موجة األمن اتمعي اليت ركب من خالهلا و .الدينيةوطنية ووالثقافة واملمارسات ال

حيث "securization" دراسات األمنية عمل أيضا على وضع أسس أفكار األمننةبوزان حقل ال
مث هناك األمن اإلنساين والذي ميس  .باإلمكان جعل صفة األمن متغريا ميكن نقله من ظاهرة ألخرى

يعترب ركيزة أجناسهم وحتقيق رغبام األفراد بغض النظر عن انتمائهم وبالدرجة األوىل مجيع 
وهدا ما نادت به النظرية النقدية اليت حتاول إقصاء  ،األمم يف مجيع األحوالوعات واستقرار ام

أكثر على االعتماد املتبادل وظاهرة عرب  ةمركز الدولة من كوا ذات األسبقية يف مرجعيات األمن،
لذا فهم يضعون مفهوم األمن اإلنساين بدال من أمن  من غري الدولة، القومية لفواعل آخرين،

 الذي يبني كيف العشرينع مفهوم األمن يف القرن الواحد ويبني توس )07( اجلدول رقمو .(4)ولةالد
فبعد أنت كانت الدولة  توضع يف  ذلك بتوسيع أبعاده املرجعية،تطورت النظرة إىل مفهوم األمن و

                                                             
(1)- Wolfman Lacher, Actually Existing Security: The Political Economy of the 
Saharan threat. Security Dialogue, 2008, p 385. 
(2)- Hélène Viau, La (Ré) conceptualisation de la sécurité dans la théorie réaliste, et 
critique ; quelques pistes de réflexion sur les concepts de sécurité humaine et de 
sécurité globale, Montréal, Centre d’études des sciences politiques et étrangères de 
sécurité, 2000, pp 94-96. 
(3)- Marisol Touraine, le bouleversement du monde: géopolitique du XXI siècle, 
Paris, Seuil, 1995, p 323. 
(4) - Hélène VIAU, Op.cit. p 98. 
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ة ذلك بالتركيز على مفاهيم كالسيكية يف العالقات الدوليتمامات الدراسات األمنية وقلب اه
وتغريت هذه النظرة فيما يعد توسيع اإلطار املفاهيمي  كحماية السيادة الوطنية وتأمني احلدود،

لألمن حنو أبعاد أخرى مل تكن مدرجة من قبل ضمن األجندة األمنية كاحلديث عن املشكل البيئي 
 األمنناك مث ه واعتباره مسألة عاملية وعدم حتقيقه قد يضر جبميع البشر يف العامل دون استثناء،

أجناسهم وحتقيق فراد بغض النظر عن انتماءام والذي ميس بالدرجة األوىل مجيع األاإلنساين و
  (1) :األمم يف مجيع األحوليعترب ركيزة استقرار اموعات ورغبام 

  املوضوع املرجعي  
  )أمن من؟(

 القيم اليت يف خطر
  )أمن ماذا؟(

من (  مصادر التهديد
  )أي جهة أو من ماذا

األبعاد ( األمن الوطين
  )السياسية والعسكرية

الوحدة  السيادة،  الدولة
  الترابية

 اإلرهاب دول أخرى،
  )فواعل غري دوالتية(

 اموعات، األمة،  األمن اإلنساين
  األفراد

املهاجرين ذوي  الدولة،  اهلوية ،ةالوحدة الوطني
  ثقافات أخرى

  جلنس البشريا  البقاءاالستمرارية و  البيئة  األمن البيئي

  

 يف املطروحة والتفاعالت املوضوعات وأولوية نطاق مستوى على حتوالت: لثالثا املطلب
  العاملية السياسة

 مواضيع صعود على العوملة ساعدت حبيث الدولية، العالقات حمتوى ميثل الذي اجلانب هذا       
 العسكرية القوة مفهوم فيتراجع ياإلقليم أو الدويل املستوى على سواء الدولية األجندة على جديدة

 أمام مطروحة كانت اليت التقليدية املواضيع من جعل الذي األمر املفاهيم من العديد معه تراجعت
 األمهية هلا يعد مل النووي والردع القوى وميزان العسكرية القوة من الباردة احلرب أثناء الدول أجندة
 السرية، اهلجرة البيئة،: للدول التقليدية احلدود تعدت اليت عاملي بعد ذات قضايا بروز أمام ذاا،

 االهتمامات حتليل على تركز ال الرؤية هذه فإن أخرى بعبارة. اخل...األموال تبييض املخدرات،

                                                             
(1)- Hans Gunter Brauch, Threats, challenges, Vulnerabilities and Risks 
Environmental and Human security". Studies of the University: Research Counsel, 
Education Publication, series of UN-EHS, 2005, p 19.  
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 والستينات، اخلمسينات خالل الدولية السياسات على وسيطرت سبق واليت فقط العسكرية األمنية
 لطبيعية،ا املوارد العاملي، الغداء أزمة السكاين، االنفجار ة،جديد وقضايا مبوضوعات تم ولكن

 ضحىأو املعاصر، الدويل للمجتمع حتديا ميثل حنو على تفجرت .التلوث املعونات، الدولية، التجارة
 النظام به مير وما املعاصرة، الدولية العالقات لفهم أساسية ضرورة مشكالت من تثريه وما فهمها
 .جديدة اقتصادية متغريات تأثري حتت وذلك القوة عالقات هيكل يف حتوالت أو تطورات من الدويل

 إضافة الثقايف املتغري ودور االقتصادية القضايا مستوى على التغري إىل التطرق حناول املطلب هذا يف
  .العاملي السياسي البناء يف وتأثريها االجتماعية القضايا بروز إىل

 بني املتبادل االعتماد زيادة يف الكبري األثر العوملة لواقع كان فقد ليةالدو التفاعالت مستوى على أما
 وكذا الوظائف فيها تتداخل اليت التفاعالت من جديد شبكة رسم أعاد الذي األمر الفواعل

  .اجلانبية التأثريات زيادة إىل باإلضافة الواجبات

 يف واجلماعات األفراد بني Linkage الربط من مرتفعة درجة يشهد النظام أصبح وهكذا       
 بني وفيما واخلارجية، الداخلية األوضاع بني وفيما احلكومات، بني وفيما املختلفة، الدول

 وسائل يف اهلائل التطور نتيجة وذلك قبل من يعرف مل حنو على االقتصاديةو السياسية املوضوعات
  .واألفراد السلع تبادل وتيارات التكنولوجي التطور منو ونتيجة االتصالو النقل

 :العاملي املستوى على التفاعالت يف تأثريه و االقتصادي املتغري بروز _1

 يف  العاملي الفكري اإلنتاج مستوى على كبرية تطورات الباردة احلرب بعد ما فترة محلت لقد
 الليربالية إىل فالدعوة اإلنسانية، النشاطات كل حمرك يعد  الذي االقتصادي اال منها ااالت، شىت

 مجاعة أم دولة كانت سواء واخلارجي، الداخلي اإلكراه أنواع كل من التام التحرر هي اجلديدة
 نتج والفكري املادي املستوى على السريع التطور هذا له، مناسبا الفرد يراه ما وفق والتصرف أفراد،

 وأحداث مسبوقة غري ظواهر افيه ما بكل املعلومات وصناعة اإلليكترونية الصناعة إىل االنتقال عنه
 للقوة احملدد العامل فإن وبالتايل .)1(احلداثية التحليل أدوات على اعتمدنا كلما تفسريا هلا جتد ال

 وإمنا الصناعي، االقتصاد يف كما املال رأس وال الزراعي، االقتصاد يف كما األرض يعد مل االقتصادية
 النمو يفسر ما وهذا املستهلك جذب يف فعالية أكثر استهالكية سلع البتكار الالزمة املعرفة هي

                                                             
 .120 ،119 ص ص ،1993 األوىل، الطبعة ومكتبتها، دمسال مطبعة ، ديب .العريب الفكر ةوأزم املستقبل ،عناية راجي -)1(
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 يف تناقضا خلق ما وهذا الدول، من للكثري الكلي االقتصاد حساب على املعلوماتية لقطاع السريع
  (1) .املتقدم العامل يف متخلفة ومناطق املتخلف العامل يف متطورة مناطق توجد حيث الدول، هذه

Number of countries with declining GDP per capita, 2008-2010a  

 

Source: UN/DESA. 2008 data are partly estimated. 2009 and 2010 data are 
forecasts, according to baseline scenario of WESP update per mid 2009.    

  (2)يف العامل االقتصاديمسارات النمو ):16(شكل رقم              

 األمم، قوة العاملي، التوازن ،االقتصاد الدولية، للعالقات األساسية األولية ادةامل أضحت لقد       
 النظام املبادالت، تنظيم وفق شيء كل وقبل أوال نفسها عن تعرب التوتر وعوامل األزمات، من الوقاية
 اك،ذ فائض أو هذا ديون النمو، معدالت يف املساواة عدم النمو، نسب التضخم، يف التحكم املايل،

 تعلق سواء الدولية، االجتماعات أكرب أجندة أولوية على باستمرار تعود اقتصادية ملفات كلها هي و
 أن جيب لكن، دافوس، منتدى أو الدولية للمنظمات العامة اجلمعيات أو الثماين مبجموعة األمر

                                                             
(1)- Michel Belanger, Institutions économiques internationales, Paris, Economica, 
6ème édition, 1997, p 26. 
(2)- World Economic Situation and Prospects 2009: Update as of mid-2009. In: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2009wespupdate.
pdf, p 03. 
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 االقتصادية املساعدة برامج بعث: اقتصادية أصبحت كذلك الضغط وسائل أن إىل نشري
   (1) .لردعه عقوبات توقيع أو الدول الجتذاب

  :اقتصادي هو ملا الظاهرية اهليمنة ـ /1

 الساحة على هيمن قد االقتصادي بأن االنطباع تعطى الدولية للحياة السريعة القراءة إن       
 تاالستثمارا األسعار، تغريات املبادالت، سيولة مثل فظواهر السياسية، اإلرادة حمل وحل الدولية
 سطح تسمح كلها الدولية، والسلطة والقوة والثروة للنمو األساسية العناصر األموال، رؤوس وحركة

 اليت األسواق أمام الدولة وتراجع باحنسار انطباع هيمن وعليه الغرب، إىل الشرق من األرضية الكرة
 يدها ترفع النظم هذه جعل ما وهو راطية،قالدمي النظم على) كتاتوريتهادي( قوانينها تفرض أصبحت

 une أنتج ما وهو قرار، صاحب أحسن هي األسواق بأن مقتنعة االقتصادي النشاط تنظيم عن
marchandisation à l’échelle planétaire.  

 صراعات غياب ويف ومميزا، يداج مسارا" االقتصادية احلرب" ملفهوم كان اخلط، نفس وعلى       
 على تطبيقها يتم عسكرية مبصطلحات املعاصر التاريخ وصف ميت أصبح املتقدمة، الدول بني مسلحة

 قوا تعبئة جيوش وكأا بدت والشركات الدبلوماسية فاألجهزة: الدولية االقتصادية العالقات
  (2).ما إستراتيجية خدمة دف

 Paul مثل كبار باحثني جند قوية قناعة على ولكن اجلدل، هذا يف الدخول دون من 
Kennedy  Jeffrey Garten, Edward Luttwak et Lester  Thurow 

 اإلحتاد ايار فمع ،قتصادااجليو حملها ليحل اجليوبوليتيك اية عن التسعينات بداية مع يعلنون 
 التكتالت بني مواجهة أمام اال فسحت قد غرب-شرق املواجهة أن يرون كانوا السوفيييت،
 التحكم حاولوا الذين السياسة لعلماء حبث مواضيع ظواهرال هذه شكلت لقد املتنافسة، االقتصادية

 القوة ظواهر إدماج إعادة جهتهم من حاولوا الذين االقتصاد وعلماء ،االقتصادية املعطيات أمهية يف
 ,Robert Gilpin من كل وأعمال أحباث شكلت وقد الدولية، االقتصادية العالقات دراسة يف

charles P. Kindleberger, Robert Keohane et Joseph Nye   ou 

                                                             

(1)- Marie-Hélène Labbé, L'arme économique dans les relations internationales. 
Presses universitaires de France, 1994, pp 74-75-76-77. 

(2)- Jaques Fontanel, Guerres et conflits économiques: office des publications 
Universitaires, 2005, p 96. 
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de Susan Strange  استمرارية املاضي القرن من والتسعينات الثمانينات يف متت اليت 
  (1) .هلا اإلشارة سبقت اليت للدراسات

 للضرورات السياسية األهداف تبعية إىل تشري اليت األمثلة من الكثري إجياد باإلمكان       
 حلقوق صارخ انتهالك من مفبالرغ الصني، مع املتحدة لوالياتا عالقات حال وهو ،االقتصادية
 ليس فإنه تايوان، حول وأساسي كبري وخالف الشك من الكثري حيومها نووية برامج اإلنسان،
 من االحتياطات خيص فيما الثاين أو األول العامل، يف السابعة التجارية األمة جتاهل واشنطن بإمكان
 ،)برقمني منو نسب( االقتصادي النمو ملعدالت متميز وقطب العاملي، املستوى على الصعبة العملة

  (2) .1979 منذ بالرعاية األوىل الدولة تكون أن على لبيكني واشنطن وافقت لقد

  :ةالسياس لنهايات الدائم احلضور ـ/ 2

 فإن ،الدبلوماسية املبادرات دعم دف االقتصادية الوسائل وضع فيها اليت احلاالت كل يف       
  ازدياد فإن وهكذا سياسية، وخطط خلفيات على مرتكزا دائما يكون االقتصادي السلوك

 ،االقتصادية للدبلوماسية تطور عن يعرب ال سنوات منذ واملالية التجارية العقوبات حاالت تضاعفو
 ما، دولة على ضغوطات ملمارسة االقتصادية اإلجراءات توظيف يف سهولة إىل يشري ولكن
 حسب على فيه والتحكم التكييف سهل اخلارجية السياسة يف كسلوك واملالية التجارية وباتفالعق

 إىل املستندة السلوكات مثل حمرجة غري أا كما القرار، صاحب أمام نربز اليت واألوضاع احلاالت
 له تتعرض اليت للدولة معيقا يبقى العقوبات من النوع هذا أن كما العسكري، السالح توظيف

 أن غري حقيقيا، عائقا فيه االنعزال يشكل أين متعدد، متبادل اعتماد على القائم العامل هذا إىل لنظربا
 تكن مل إن احلاالت، بعض يف لآلمال خميبة تأيت نتائجها وأن مؤكدة، غري تبقى العقوبات هذه فعالية

 هذه تغري فلم: املسطرة سيةالسيا األهداف االعتبار بعني أخذنا ما إذا باملطلق فعالة وغري منتجة غري
 متواجد ايفذالق إلسقاطه، عسكريا التدخل من بد ال كان صدام ونظام كوبا، يف شيئا العقوبات

 مل العربية الدول أشهرته الذي النفط وسالح النووية، براجمها عن تتراجع مل اهلند السلطة، يف دائما

                                                             
(1) - Guy Carron , Omniprésente économie. Dans: Politique étrangère Nouveaux 
regards, Presses de Sciences Po, 2002, p 211. 
 
(2)-  Jaques Fontanel , Globalisation économique et sécurité internationale:  
introduction à la géo économie, Université prière Mendès, France, 2004, p 85. 
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 وحتملها السياسية القوى مقاومة فإن التايلوب إسرائيل جتاه الغربية الدول سياسات تغيري إىل يؤدي
 يف معاقبا نفسه جيد قد يعاقب من فإن ذلك، من النقيض وعلى أقوى، هو االقتصادية للصعوبات

 النوع هذا فعالية ال بفعل ةملنافس تعود مؤكدة أو حمتملة أسواق من نفسه حرمان خالل من األخري
  (1) .العقوبات من

  (2) :هي أشياء أربعة يف احلقيقية قتصاديةاال الدبلوماسية تكمن      

  ....).قانونية، عسكرية، ،اقتصادية( متعددة بوسائل اقتصادية أهداف متابعة ـ*

 بفضاء مقارنة االقتصادي للفضاء الذاتية االستقاللية من بشيء مرتبط تعرفه الذي املعاصر التطور ـ*
  .اخلالصة السياسة

 الضيقة، التجارية العالقات حلدود العابر بتوسعها كذلك بطمرت تعرفه الذي املعاصر التطور ـ*
  .البيئة اقتصاد املايل، االقتصاد ليشمل

 ولكنها الواسعة، والعسكرية السياسية للتعامالت إكسسوار االقتصادية املفاوضات تعد مل ـ*
  .ذاا من موجودة

 جمموع هي األورويب البناء هذا ةماد أن باعتبار ذكره، سبق ملا جيدا منوذجا األورويب البناء ويشكل
  (3) :تاتفاقيا

 غري موحدة عملة تبين املشتركة، املعايري ،االقتصادية السياسات ومتاثل تقاطع األسواق، فتح       
 الرؤية( أا املؤكد من سياسية، رؤية وجود تلغي ال اقتصادي هو ملا الذاتية االستقاللية هذه أن

 املاليني مهمة ليست األورو فعملة ،البناء هذا النهاية يف تربر لكنها عيد،الب املدى على تقع) السياسية
 أوروبا بناء للبعض، بالنسبة كربى كقوة أوروبا بناء: كذلك كبري سياسي مشروع ولكنها فقط،

 احلق دولة معايري ضوء على للمواطنة كنموذج أو اآلخر، للبعض بالنسبة واحلرية للمبادالت كفضاء
  .ثالث لفريق بالنسبة اإلنسان وحقوق الدويل تعاونوال والقانون

                                                             
(1)- Jacques Fontanel,  La globalisation en «analyse» : géo économie et Stratégie des 
acteurs, édition L’Harmattan, 2008, p 122. 
(2)- Jaques Fontanel, Guerres et conflits économiques, Op.cit.  p 96. 
(3)- Nicolas Bardos- Feltoroonyi, Exercices géopolitiques pour l’union européenne: 
les puissance et leurs différends. Edition L’Harmattan, 2010, p 66. 
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 العقالنية فيها تلعب مل حاالت من خيلو مل ،االقتصادية للظروف حساس يبدو الذي فعصرنا
  .كبريا دورا االقتصادية

 و الدبلوماسيات، غايات و ايات على مطلق بشكل يهيمن أن من بعيد االقتصاد فإن إذن،       
   (1).ما لظروف كثمرة أو دورية احلاالت بعض يف تبدو أمهيته أن حىت

 العالقات تنظيم إعادة أن كذلك ولكن: الكربى السياسية املواجهات اية أنه يبدو مبا       
 كل يف وكلية جذرية نظر إعادة باجتاه تدفع الراهنة املالية األزمة: ملحة أصبحت قد قتصاديةاال

 دخول الدويل، املايل للنظام املالزم االستقرار عدم وودز، ونتوبر حمادثات أفرزا اليت الترتيبات
 الدول تدرك مل ،الرقابة ومبادئ التحريرية السياسة خيارات مأزق القوي، التسارع مرحلة العوملة
 اخلدمات،( الدولية التجارة قلب يف تقع جديدة مواضيع فإن وأخريا ،االتصالو النقل نظم نتائج متاما

 وكما ا، اخلاصة املعايري وحتديد إجياد أجل من للعمل الكل تدعو) االبيوتكنولوجي اإلعالم، تقنيات
 مقدمة يف يوجد االقتصاد فإن اللعبة، قواعد يف تغيري نشهد أين االنتقالية الفترات كل يف احلال هو

 األوىل بةاملرت حيتل ال االقتصاد ولكن جديد، توازن إجياد حلني الدبلوماسية ا تقوم اليت النشاطات
  .بالظروف ترتبط وأمهيته فوزنه دائما،

  :فرضيات ثالثة يف النظر إعادة ـ/ 3

  (2) :يلي كما تساؤل حمل وضعها و أساسية فرضيات ثالث يف النظر نعيد أن ميكن    

 ليست مرحلة حىت االقتصادية القوى تصاعد أمام السياسة السيادة احنسار :األوىل الفرضية ـ/ أ
 كل تضبط الشركات، تدير احلكومية وأجهزا سيادة، بكل حتكم اليت الدول فإن بالبعيدة،

       والنظم، التعريفات من جمموعة اجلمركية، للحقوق نظام بواسطة حدودها تعرب اليت السيوالت
  .التبادالت وطبيعة حجم حول الدول باقي مع وتتفق

 بأن واقتنعت احلدود عند قابةالر عملية عن النخلي على جمربة نفسها وجدت احلكومات لكن
 من تتخلص بأن احلكومات قررت وبالتايل مالئمة، غري أصبحت قد الوطنية التنظيمية قوانينها

 أصبحت أا الطبيعي فمن للشركات، بالنسبة أما ،la Déréglementation التنظيمية اإلجراءات

                                                             
(1) -Jaques Fontanel, Guerres et conflits économiques, Op.cit. p 92. 
(2)- Guy Carron, Omniprésente économie. Op.cit. p212-213-214. 
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                     انتباهها من أكثر املنافسني مبادراتو العاملية األسواق من اآلتية للتوجيهات انتباهاو تفاعال أكثر
 جزءا إال تشكل تعد مل الوطنية السوق أن باعتبار حكوماا، من تأتيها اليت التوجيهات من وتفاعلها

  .الشركات هذه عليه تنشط الذي الفضاء من

 سلطتها أن فقط يعين وهذا السياسية، السيادة زوال إىل يؤدي ال أنه غري صحيح هذا كل      
  .أخرى بطريقة متارس و مكاا غريت قد) السياسية السيادة أي(

 وبالتايل لقوانني، حباجة دائما فهي فيه، توجد الذي اإلطار عن النظر وبغض االقتصادية فاحلياة
         املنافسة مبدأ احترام بالعقود، الوفاء املبادالت، سيولة ضمان دف سياسية طبيعة من لسلطة

  .االجتماعيني الشركاء وحقوق

 ختلق اليت هي السياسية السلطات أن التاريخ، على االرتكاز خالل من بوالنيي كارل أبرزه وكما
 والسلطة تعترضها، اليت للمشاكل حلول وإجياد عملها شروط وحتديد فتحها، خالل من األسواق
 ميكن حد أي إىل: النتائج خطري سيسيا خيار إطار يف اجلغرافية حدودها هلا حتدد اليت هي السياسية

 أمريكا على جيب هل األورويب؟ اإلحتاد توسيع عملية حدود هي ما أو يتسع؟ أن األورويب لإلحتاد
 مبنطقة االكتفاء جيب هل آسيا، قارة يف مستقل؟ لبشك تنظم أو النافتا باتفاقية االلتحاق اجلنوبية
 الواليات وحىت الصني اليابان، إدماج و اعااتس أكثر أوضاع عن البحث جيب أو آسيا شرق جنوب
  (1) .تامة أو خالصة سياسية خبيارات يتعلق هنا فاألمر األمريكية؟ املتحدة

 بربنامج االلتزام فقرار: التنمية بدفع اخلاصة االقتصادية املساعدات وهو آخر مثال إىل نشري أن ميكن
 متويل التجاري، التفضيل الداخلي، السوق تحف( الوسائل اختيار الربنامج، هذا حجم حتديد وتنفيذه،
 باإلرادة ترتبط ...)األطراف، متعددة أو ثنائية أطر التكنولوجيا، حتويل املالية، املساعدات أو مشاريع
 مل فهي ضرورية، السياسية املسؤوليات تبقى إذن األسواق، وتطور منو يضعفها مل اليت السياسية

  .حتويلها مت بل: ختتفي

 متاما، مستقلة تعد مل االنتخابات بواسطة احلكومات عليها حتصل اليت السلطات فإن هذا، بفعل     
 حاكميات إطار يف تقامسها يتم سيادة داخل أخرى، سلطات مع السلطات هذه ممارسة جيب إذ

  .خنبويني إرثني من اآلخر الطرف يف يقع أنه عن فضال يقلق اجلديد الواقع هذا .متعددة

                                                             
(1)- Guy Carron de la Carrière, Omniprésente économie, Op.cit. p 214. 
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 ميكن ال اليت األعلى السلطة باعتبارها للسيادة تقليدي مفهوم يف أصوله جيد الذي اإلرث جهة، فمن
 -والدولة امللكيني القانونيني بودان، جون أسسها وضعها اليت الفرنسية املدرسة جند وهنا( إجبارها

  ).األمة

 إىل سلي الدول حتول شهدت واليت االجتاهات كل يف التدخل من سنة ستني جتربة أخرى، جهة ومن
 أداء عن احملتمل الدول وتراجع وصناعيني، بنكيني إىل كذلك حتوهلا ولكن فقط لألسواق مدير

  .بالبعيدة ليست مبرحلة مقارنة أفول أو كتراجع يربز أو يبدو األساسية وظائفها

 مطلق ليس الدور هذا أن ولو الدولة لدور سياسي أكثر مفهوم إىل العودة يعين كذلك ولكن       
 على فأكثر أكثر قدرة هلم فاعلني كلهم والنقابات املستثمرون واملدخرون، املستهلكون واطنون،امل(

  ).الدور هذا من احلد

 عن فضال اخلارج يف توسعهم لضمان الشركات أداة الدبلوماسية أصبحت :الثانية الفرضية ـ/ ب
 وفعالية اخلارجية، ياسةالس حتديد يف االقتصادية املصاحل بأمهية القول إىل تذهب الفرضية هذه

 اليت اإلستراتيجيات ظل إال هي ما اخلارجية السياسات أن إىل تشري فإا للشركات، التابعة اللوبيات
 خالل من نفسها تعرف خارجية اقتصادية سياسات توجد بالفعل، الضخمة، الشركات تضعها
 يقوم اليت الدول يف اجنده الدبلوماسيات هذه مثل: النشاطات من ما قطاع أو شركات جمموعة

 سياسة رسم طموح هلا ليس دول يف أو ،االنشغاالت باقي على فيهيمن أساسية سلعة على اقتصادها
  االقتصادية املسائل يف تنحصر اليت الثنائية العالقات بعض على يقال الشيء ونفس واسعة، خارجية

 بالنسبة أساسية مهمة هي شركاتال عن الدفاع أن القول الصحة من أنه كما التجارية، واملبادالت
  (1) .هجومية سلوكية احلاالت بعض يف تتبع واليت للحكومات،

 للدول يبقى الدولية، القوانني بواسطة حتديدها يتم األخرى املزايا أو الدعم سياسات أن وباعتبار
     حقيقي كدعم) اللوجستية التسهيالت ،تمعلوما ،استشارات( خدمات جمموعة ضمان إمكانية

  .الشركات ملبادرات وملموس

 أو شركة خالل من خارجية سياسة فتعريف الغابة، كل الشجرة هذه تغطى أن جيب ال لكن    
 السياسية فالتدخالت ،اقتصادها تنوع بقلة تتميز اليت الدول حالة يف إال فعله ممكنا يكون ال سلعة
 تصبح وبالتايل. كبرية بدقة احملددة تالنشاطا من متنوعة جمموعة وتتوه تتفرق الدولية للتجارة خدمة

                                                             
(1)- Guy Carron, Omniprésente économie. Op.cit. p 215. 
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 صعبة والشركات السلع جنسية جند أين مرحلة يف مؤكدة غري) السياسية التدخالت( نفعيتها درجة
 يف وإجيازها تلخيصها ميكن ال املدى البعيدة اإلستراتيجيات أن وخاصة. معومل اقتصاد يف التحديد

 وسيطة سلع أولية، مواد بني ومنقسمة منفجرة األخرية هذه أن على فضال الشركات، مصاحل قيمة
 األهداف تكون ال وعليه ومستوردين، مصدرين بني مفاوضني، ووسطاء منتجني بني كاملة، وسلع

   صياغة يف جنح الدول من فالقليل. متنافسة احلاالت بعض يف وتكون بل متشاة واإلستراتيجيات
  (1) .اخلارجية األسواق يف تالشركا دعم خيص فيما متجانسة إستراتيجيات ووضع

 مادة يف األكرب اجلانب تدرجييا تشكل واليت األطراف، املتعددة العالقات فإن الصدد، هذا يف      
 األطر هذه ففي. األطراف الثنائي املستوى على متت اليت املالحظات تؤكد الدبلوماسية، النشاطات

 حلوال ينتج عنه التعبري يتم الذي املصاحل تنوع فإن املعومل، االقتصاد قواعد بلورة فيها يتم اليت
 قواعد املبادالت، حرية وتوحيد بتنميط انشغاال أكثر تكون غىن األكثر الدول أن صحيح. متوازنة
 وتفضيال اهتماما أكثر تكون النامية الدول أن حني يف الشركات، وحرية الفكرية امللكية

 يف لكن. وقاسية عادلة غري منافسة من حتميها أن اشأ من اليت التفضيلية والقواعد لالستعدادات
  .الدولية والتمويالت األسواق ،االقتصادي التقدم بأمهية االعتراف على متفق الكل فإن األخري

 ما سرعان فقط مصاحلهم مع متكيف دويل اقتصادي نظام بناء أجل من البعض عند الرامية فاجلهود
 االتفاقية مشروع فشل ،1997 سنة ففي. األطراف ددةاملتع املفاوضات إطار يف لنهايته بصل

 التعاون منظمة إطار يف حوله التفاوض مت والذي الدولية، االستثمارات حول األطراف املتعددة
 حقوق ودعم تشجيع مبحاولة اامه خالل من حوله حامت اليت الشكوك بسبب األوروبية، والتنمية

 ملصاحل ومنصتة مهتمة االقتصادية الدبلوماسية أن من بالرغم. الدول حساب على الشركات
 أكثر بل الشركات، هذه إلستراتيجيات األصل طبق صورة تكون أن ميكن ال أا غري الشركات،

 العكس وعلى: الشركات لنجاح والزما ضروريا شرطا ليست االقتصادية الدبلوماسية فإن ذلك من
 على القدرة عدم بسبب قوية، خارجية اقتصادية سياسة أبدا هلا يكن مل طوكيو فإن شائع، هو مما

 خالل فتواضعها العامة، واملصاحل الشركات بني التنسيق على القدرة وعدم الوطنية، املصاحل حتديد
  (2) .بقوة ظاهر شيء هو الدولية املنظمات يف أو الكربى املفاوضات

                                                             
(1) - Guy Carron, Omniprésente économie. Op.cit. p 215. 
(2) - Idem. 
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 شكل ظهور إىل أدى أنه درجة إىل الدولية احلياة على االقتصاد يزن :الثالثة الفرضية ـ/ ج    
  (1) .االقتصادية احلرب هي للرتاعات، جديد

 صفرية كلعبة األسواق غزو يبدو وقد عنيفة، االقتصادية احلقائق التمييز، على السوق منطق يقوم
  .معقدة جد هي احلقيقة فإن هنا وحىت األراضي، لغزو بالنسبة احلال عليه كان كما

 إلجبارها ،أسواقها فتح دف أخرى دول ضد معتربة ضغط وسائل تستخدم دوال هناك كانت فإذا
 املوارد إىل الوصول على القدرة( مفضلة مواقع حتصيل أو عليها، املستحقة بديوا الوفاء على

 ذات ظرفية برتاعات إال يرتبط ال األمر فإن) التجارية الطرق أكرب يف والتحكم املراقبة أو البترولية
  .العسكرية أو السياسية األولويات يف بسيط بشكل إال تدخلت وال حمدودة أبعاد

 الزراعة،( املتحدة والواليات األورويب اإلحتاد بني جتمع اليت الكثرية االقتصادية اخلالفات فإن هكذا و
 الذي العسكري ـ السياسي بالتحالف أضرارا تلحق ال....) كيوتو، بروتوكول املاشية، الصلب،

 يتم اخلالفات هذه من فالكثري. 2001 سبتمرب 11 بعد الالحقة أكدته ما ووه ،االثنني بني جيمع
 التجارية الرتاعات من الوقاية أن كما القانونية، املؤسسات إىل اللجوء خالل من وحلها إرادا

 تضمنها أن املفروض من اليت السياسية الرتاعات من للتجارة العاملية املنطقة طرف من أكثر مضمونة
 سواء متداخالن يكونان والتنافس التضامن فإن املعومل، االقتصاد إطار ففي. املتحدة مماأل منظمة
 الذي الوقت يف والدوالر األورو بني حرب عن احلديث نستطيع هل. الشركات أو للدول بالنسبة

 الطريان صناعة بني حرب توجد هل الدويل؟ املايل االستقرار أجل من شريكني األطلسي ضفيت فيع
 الطرف قبل من مصنوعة ومعدات حمركات منهما واحدة كل تستخدم الذي الوقت يف قارتني،ال يف

 حتارب اليت القوانني حتت سيقع والذي لآلخر مهدما سيكون املنافسني أحد زوال وأن اآلخر،
  .؟االحتكار

 مكون وأ بذاا غاية يكون أن ميكن ال االقتصادي والبعد احلضور، دائمة احلديثة فالدبلوماسية   
  .اخلارجية السياسة صياغة يف حيتلها اليت املكانة إذن هي ما. ثانوي

  :القوة لعالقات كإطار االقتصاد ـ

 رب الباردة فالقوتان العسكرية واالقتصاديةميكن القول أن مفهوم القوة قد تغري كثريا منذ اية احل
ن هناك طريقة غري مباشرة ملمارسة لكاستعماهلما لإلقناع أو للتهديد وميكن مثاالن للقوة الصلبة و

                                                             
(1)- Guy Carron, Omniprésente économie. Op.cit. p  216. 
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ا ذه ذلك ألن الدول األخرى تريد أن تتبعها،تنال النتائج اليت تريدها و أنالقوى إذ بإمكان دولة ما 
هي القوة الناعمة كما يسميها جوزيف من اآلخرين أن يريدوا ما تريد و النوع من القوة جتعل

 لبعض حقيقية اندالع عوامل لكن فقط، الدولية للسياسة توابل االقتصادية العوامل تعد مل.(1)ناي
 طويلة لفترة ستهيكل واليت العشرين القرن اية يف الدولية الساحة على الكربى فاحلوادث. األحداث
 من أحداث هي الشيوعي املعسكر انفجارو السوفيييت اإلحتاد ايار أساسا هي الدولية العالقات

 السياسي، النظام مجود( االيار هذا على ساعدت قد لعواملا بعض أن من بالرغم ،اقتصادية طبيعة
 السياسي النظام قدرة فعدم. (2))الشرقية أوروبا دول يف أكرب حلرية الكبري التطلع اإليديولوجي، العقم
 نتيجة أصابه الذي العياء ،استعالما أكثر أصبحوا الذين للسكان املعيشة مستوى حتسني على

 الشديدة بالصالبة الواعني الشبان املسريين رضا عدم املتحدة، الواليات مع التسلح سباق سياسات
 بني الصراع نتيجة حددت لبيت العوامل كلها هي التكيف، على للقدرة افتقادهو االقتصاد

 االلتحاق اآلن حناول الدول وهذه الديناميكية، نفس يف يقع الشرقية أوروبا دول وتاريخ. املعسكرين
 للشيوعيني عودة الدول هذه بعض يف نالحظ وعندما. األورويب اإلحتاد ميثله الذي االقتصادي بالرفاه

: السياسية للحاالت" مكونات" عن عبارة فقط ليست االقتصادية املعطيات أن إذن نرى القدامى
. الدبلوماسي للنشاط وحمدد السياسية، للحاالت مصدر هي االقتصادية املعطيات أن جند فأحيانا

: اخلارجية السياسات رهانات من رهان أو الدولية للقوة إجراء فقط ليست القتصاديةا فاملعطيات
 فبىن. الدبلوماسي النشاط حلقل ومسح جرد بعملية وتقوم قوة، عالقات يكل إطارا، حتدد فهي

 توجيه بإعادة يسمح ما هو االقتصادية للمعطيات صورة باألساس تكون احلديثة الدولية العالقات
  (3) .اخلارجية السياسات

  2015- 2009العامل من  اقتصاد ):17( شكل رقم وهذا يفسره
Economic recovery under coordinated and uncoordinated global stimulus, 2009-2015 

 
 
 

                                                             
(1)- Joseph S. Nye, Limits of American Power. Political Science Quarterly. Vol 177, 
N° 04, winter 2002, p 522. 
(2)-  Jacques Fontanel, La globalisation en «analyse»: géo économie et Stratégie des 
acteurs, p 79. 
(3)- Ibid, p 81. 
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Source: UN/DESA, based on policy stimulations with the UN Global Policy 
Model.(1) 

  

  االقتصادمثلث :االقتصادي للبعد املهيكلة دةاجلدي القوة ـ/ 

                                                             
(1) - World Economic Situation and Prospects 2009: Update as of mid-2009.Op.cit.    
p 17. 
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 قد العالقة هذه طبيعة أن غري. االقتصادي باملستوى االرتباط دائمة الدول قوة كانت لقد    
 اآلن أما. اجليوش وقوة الدولية للمكانة نتيجة هي االقتصادية اإلمكانات كانت السابق، ففي. تغريت

 هذه حساب معايري أن كما. الدبلوماسية وتساند يةالعسكر القوة حتدد اليت هي الثروة فإن
 طويلة لفترات شكلت الطبيعية الثروات املساحة، السكانية، فالكثافة. كذلك جديدة هي اإلمكانات

 أن كما عوائق، تشكل تعد مل املسافات لكن. الدولة تإمكانا لقياس املستعملة املعايري أساس
 على القدرة األولية، املوارد إىل الوصول على بالقدرة باملطلق ومرتبطا تابعا يبقى مل احلديث االقتصاد
  (1) .فقط واسع داخلي سوق توفر على تتوقف تعد مل املنتوج تصريف

 القيمة ذات اإلبتكارية النشاطات اجتذاب على بالقدرة تقاس أصبحت االقتصادية فالقوة       
 اهلياكل نوعية على للسكان، التعليمي وىاملست على تتوقف بدورها القدرة هذه. الكبرية املضافة

 قانونية، بيئة على الشركات، داخل اخلدمات شبكة غىن على ،االتصاالت نظام فعالية على القاعدية،
 روسيا) اكينشاس( الدميقراطية الكونغو مجهورية السوق، ديناميكية تشجيع شأا من وقانونية ضريبة

 لكنهما الطبيعية املوارد يف فقرية(  وتايوان غافورةسن حالة) ضخمة موارد على حيتوي كالمها(
 هدية ليست االقتصادية فالقوة: اجلديد املعطى هذا جيدا تربز ،)الصناعي والذكاء املعارف يف غنيتني

 املالية، الوسائل لبعض جيد استخدامو العمل مثرة هي غزو، عملية فأكثر أكثر وهي السماء، من
 يف شركاا وإشعاع األرض على يتم الذي النشاط أساس على ختربست ما لدولة السياسية والقوة

 la silico و املايل، اجلانب يف la city à Londres مثل االمتياز فأقطاب اخلارج،
valley و اجلديدة، اإلعالم لتقنيات les districts industriels italiens  اخلاصة 
 عن غريبة ليست la city à Londres ،ما دولة جاذبية كلها تربز كثرية تقليدية بنشطات
  .األموال رؤوس حركة حرية لصاحل الربيطانية احلكومة مواقف

 شيء وال ،اقتصاديا مضرا ذاته الوقت يف ويكون اخلارجية السياسة يف يتم شيء هناك فليس       
 بتفاعل وزه،جتا ميكن ال برباط يتعلق هنا األمر هنا األمر إن ،اقتصادي أدىن حد دون من كذلك يتم
 كل أن عليه املتعارف من اآلخر، على أحدمها ديكتاتورية بدل االقتصاديو السياسي البعدين بني

 بتحديد أوال تسمح إا (2)االقتصادي البناء إعادة بربنامج تدعم أن البد عسكري لرتاع تسوية

                                                             
(1)- Guy Carron, Omniprésente économie. Op.cit. p 216. 
(2)- وليام هالل، كينيت تايلر، اقتصاد القرن احلادي والعشرين: آفاق اقتصادية- اجتماعية لعامل متغري. تر: حسن عبد اهللا بدر وعبد 

.189 ص، 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، مارس 1الوهاب محيد رشيد، ط  
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 اجلنوب، دول /الشمال دول دواليت، اقتصاد/ السوق اقتصاد: املعاصر للعامل كربى فصل خطوط
  كربى دولية عمومية ملؤسسات كتزايد بروز نشهد كما تقدما، ل أق ودول النمو طريق على دوال

 صندوق األوروبية، والتنمية التعاون منظمة: اخلارجية للسياسات عوائق/  ضغوط لاليت ستشكو
 األمم عن املنبثقة املؤسسات بني ومن الدولية، التسويات بنك الدويل، البنك جمموعة الدويل، النقد

 هي والتنمية االقتصادي للتعاون املتحدة األمم جملس للتنمية، املتحدة األمم برنامج مثل املتحدة
  (1).الدولية للحياة ركائز

 بعني أخذها عدم أو جتاهلها الصعب من أصبح الدولية املؤسسات هذه تصدرها اليت فالتقارير
 املسؤولني ألهم بالنسبة عنها التخلف ميكن ال مواعيد غدت قد العامة مجعياا أن كما ،االعتبار

  .  الدول يف واخلواص العموميني

 غري اجتماع عن عبارة األصل يف كانت بعدما حقيقية أصبحت الثماين/ السبع فمجموعة       
 ةقيم تغريات عن الناجتة اآلثار وودز، تونوبر نظام اية( الكربى املالية املسائل يف للتفكري رمسي

 ،االقتصادية السياسات تنسيق الدولية، التجارة: أجندا من اموعة وسعت ذلك بعد) العمالت
 إدماج خالل من فيها األعضاء الدول من كذلك وسعت كما. اإلرهاب حماربة أو اجلنوب يف التنمية
 كانت موعةا واجهتها اليت البداية يف فاملعارضة الشيء، نفس. الثماين جمموعة إىل للتحول روسيا

 لرؤوس السريعة احلركة الشغل، على املنافسة مبدأ انعكاسات الالمساواة، مسائل(  اقتصادية
  (2) .سياسية اراتمس ذلك بعد لتأخذ) األموال

املتبادل أي الوضعية اليت تتميز بالتأثريات التبادلية بني الدول أو بني  االعتمادهذا يشري إىل و       
لدولية مثل حاالت انسياب املال وهذه التأثريات غالبا تنجم عن التعامالت ا لفة،الفاعلني من دول خمت

اجتاه االعتماد و .(3)ازدادت هذه العامالت بشكل دراماتيكي منذ احلرب العاملية الثانية السلع،و
 "االعتماد املتبادلالقوة و"ركب الذي يتبناه روبرت كيوهان وجوزيف ناي يف كتاما املتبادل امل

يشري هدا املفهوم إىل النتاج التفاعلي موعة من العناصر املميزة للحياة الدولية منذ  ،1977عام ل
 االقتصاديةالتغريات  تطور العامل الشبكي، :منتصف األلفية الثانية اليت اتسمت بعدة مظاهر أمهها

                                                             
(1)-Dirk Messner, Regions in the “World Economic Triangle”. In: http://www.die-
gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3_e.nsf/%28ynDK_contentByKey%29/ADMR-
7CFKMD/$FILE/Regions%20in%20the%20World%20Economic%20Triangle.pdf,  
p  04,05. 
(2)-  Ibid. p 06. 
(3) - Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World politics 
in transition. 2Ed, Boston: little Brown, 1989, p 08-09. 
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وقد اتسع .(1)امليادين األمنيةتوسيع  بالقضايا البيئية، االهتمامتنامي  استقاللية الفاعلني غري الدوليني،
بظاهرة االعتماد املتبادل يف فترة ما بعد احلرب الباردة اليت شهدت ارتفاع معدالت  االهتمام

ة القائمة على توزيع التشابك بني الوحدات الدولية اليت اجتهت حنو مزيد من السياسات التعاوني
يه جون بريتون الذي يركز عوضا عن هذا ما يؤكد علو .املوارد املتاحة لكل منهااإلمكانات و

اليت تتجاوز حدود الدولة واليت كثري منها  واالتصاالتعالقات القوة على التفاعالت والتعامالت 
وهذه الشبكة من التعامالت تضع اتمع الدويل جمرد جزء ضمن اتمع  خارج نطاق سيطرا،

 ات متشابكة بتفاعالت متعددة اقتصادية،فنموذج اتمع العاملي يتألف من عدة وحد .(2)العاملي
فالتبادل هو  عقائدية ال دف بالضرورة ملصلحة عامة وال تكون الدول حمورها، سياسية، اجتماعية،

الوحدة األساسية يف حتليل بورتون الذي يستهدف حتقيق حاجات أساسية يتقاطع فيها مع دافيد 
  .ة بالدولة بل باألفرادميتراين حيث هذه االحتياجات األساسية غري مرتبط

العملي منذ الستينات حيث أخذت العناية أمهية القوة على الصعيد الفكري ويشري إىل تراجع و       
هذه التعامالت اليت تتزايد بفعل  تويل إىل التعامالت واالتصاالت مع عدم إنكار دور القوة النسبية،

لبداية تراجع منوذج كرات البيلياردو أمام وهذا ما مهد حسبه  التقدم التكنولوجي يف زمن احلرب،
لتعامالت اليت تقطع حدود الدول منوذج شبكة العنكبوت الذي يسحب االنتباه حنو شبكة األنظمة وا

كيوهان فإن االعتماد املتبادل ينتج لنا وحسب ناي و .(3)تضع النظام الدويل داخل جمتمع عامليو
ددا ومقبوال من كل األطراف ويف هذه احلالة فإن أو إطار حم األول خيلق هيكال راسخا،:نوعني

إمنا تعرضه لتغريات تراكمية جزئية كل نفسه، وال متس اهلي ةاخلارجياألدوات اليت تستخدمها السياسة 
أما النمط الثاين فانه يعرض هيكل العالقات ذاته  ،Sensitivity ويسمى هذا النمط باحلساسية

بالتايل يتعطل لة معينة قد متس هيكل العالقات وليت تصنعها دوأي أن السياسات اخلارجية ا للسقوط،
وميكن تسمية هذا النمط من  وهو ما يترتب عليه استخدام الدول األخرى ألسلوب االنتقام، النظام،
حيدث مثل هذه األمناط يف إطار التعقيد يف و .Vulnerability بالقابلية للتأثري تالعالقا

التايل الذي  خاصة التعامالت االقتصادية و يف الشكلوحدات الدولية واليت حتدث بني الالتعامالت 
  (4):ديناميكية االقتصاد العاملييبني كيفية تفاعل و

                                                             
(1) - Jean Jacques Roche, Théories des relations Internationales, Op.cit. p 19. 
(2) - Ibid. p 20. 
(3) - John W. Burton: “conflict resolution the human dimension”: 
www.gmv.edu/academic/idps/vol3-1/burton.htm.  
(4) - Dirk Messner, Regions in the “World Economic Triangle”. Op.cit. P 05. 
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Diagram 1: The World Economic Triangle 
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  :العاملية بعد احلرب الباردةره يف ديناميكية السياسة ودو جتماعياالاملتغري الثقايف وبروز  -2 

يرى برتران بادي أن الثقافة تلعب دورا مهما كمتغري وسيط بني جمموعة من التفاعالت        
املتغري و .عودة املقدس على مستوى حركية املسرح الدويلرتبطة بصعود الصراعات القومية وامل

أو أن تتخذ  العشرية، القبيلة، األمة، الثقايف يضفي معاين خمتلفة على اهلوية اليت ميكن أن تتجسد يف
كما .(1)الثقايف يف ظل التعددية الثقافية االنفجارهذا ما يؤدي إىل تصاعد ديناميات و .اطابعها إقليمي

وبصورة خاصة يف الطريقة اليت  أن للثقافة أمهيتها يف النظام الدويل إىل حد أن هلا أثرها يف السلوك،
 بصفتها متميزة عن اآلخرين، دواااتمعات البشرية تتعرف على  ذلك أن .جتسد االختالف وتعرفه

  (2) .وهي إذ تفعل ذلك حتدد أولئك الذين هم خارج اموعة

ظاهرة الصراع  ل، فتحليجاءت ظاهرة الصراع احلضاري نتيجة ملا طرحه العديد من املفكرينو    
الذي التصور األول و .األهدافرين متناقضني من حيث املنطلقات واحلضاري تفهم يف ظل تصو

اليت دف إىل حتديد حقيقة الظواهر املدروسة من خالل إجياد نوع من أساسه مفهوم العقالنية و
 االجتماعيةحتليلها يف العلوم يف ظل دراسة الظواهر و الالعقالنية أنهأما  .التحليل القائم على اإلمجاع

من هنالك إشكالية مرتبطة و. اإلمجاع يف التحليل اد نوع مناإلنسانية من الصعب مبا كان من إجيو
اليت عيبها أنه يف واإلنسانية و االجتماعيةبإجياد لنوع من اإلمجاع يف التحليل للظواهر يف العلوم 

حيث أن عدة استراتيجيات اجتماعية وثقافية  .(3)التحديدمعقدة مركبة يغيب عنها التوحيد وحركية 
  (4) .وصراعات عنيفة ، مما خيلق توتراتLa territorialité بيةأصبحت تعارض عوملة مبدأ الترا

العالقة بني املمارسة مبا تضفيه من معىن على  الثقافة تلعب دورا كبريا كمتغري وسيط، واقع األمر أن
إىل حد تضاءلت معه بصفة خاصة  فلم تعد الثقافة تشكل نظام مشترك للقيم، .النتاج الذايتالتعبوية و

كما أنه ال ميكن  ىل توافق يف اآلراء بشأن قيم معينة يف اجلماعات االجتماعية احلديثة،فرص التوصل إ
ومنذ التجديد الذي أجراه عامل  .تتكيف مع الظروفث تتغري وتتحول وحي متثلها يف املأثور،

                                                             
.16 ص مرجع سابق الذكر، ث،ماري كلود مسو برتران بادي،   -(1)  

  (2)- جون بايليس، ستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية. تر: مركز اخلليج لألحباث، ط1، 2004، ص 785.
                                                                                                                                                                                                

(3)كيبش عبد الكرمي و بورويب عبد اللطيف ،إشكالية الصراع احلضاري يف مرحلة العوملة(مقاربة نظرية). جملة املفكر، العدد 

.70 ص، 2005الثالث،   
 

(4) - Bertrand Badie, La fin des territoires: essai sur le désordre international et sur 
l'utilité sociale du respect. le Grand livre du mois, 2007, p 70. 
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العالقات فكان له يف نظرية الرموز و Clifford Geertzاألنثروبولوجيا األمريكي كليفورد غريتز 
وعلى ذلك  :أصبح ينظر إليه كنظام للمعىن يشترك فيه عامة أعضاء نفس اجلماعة بق يف ذلك،الس

كما تشري يف الوقت  فإن الثقافة حتدد جمموعة الرموز اليت يتفاهم ا الالعبون يف اللعبة االجتماعية،
ويف  .(1)اعةذاته إىل املعىن اخلاص الذي يتخذه العمل االجتماعي واملؤسسات االجتماعية يف كل مج

ما عرب وطنية تنفلت من  عدالة، فإن الثقافات قد تقوض انتماء املواطنة بفعل تضامناتعامل ميتاز بالال
هو مصدر لعدم االستقرار  ةاليت تتجاوز االنتماءات الوطني تاالو الءمراقبة الدول، وبروز 

  (2) .والالتسامح ورفض اآلخر

القضايا االجتماعية و ينطلق النقديون من فرضية رئيسية  كما نشهد خالل فترة العوملة بروز       
 R.coxأساسية بصدد االقتراب للنظام الدويل القائم،وهو ان النظريات التقليدية بتعبري كوكس 

 )اإلنتاجوسائل  تارخيية،-جتاهل التفاعالت االجتماعية( تقلص أنطولوجيتها يف التحليل يف الزمان
  ).أو أساسي/عل وحيد واعتبارها الدولة فا( واملكان

عندما عجزت  اإلقناع،قعية على درجة معتربة من القوة ووذا الصدد يقدم النقديون حجة وا
النظريات السابقة عن التنبؤ بأحد أهم التغريات يف النظام العاملي يف القرن العشرين وهو ايار 

ومن جهة أخرى  من جهة،) هدولتي-داخل( وذالك ألا جتاهلت دراسة العالقات .املعسكر الشرقي
كانت غري قادرة على أن تضع يف احلسبان التغريات االجتماعية للقوى االجتماعية اليت سبقت 

ا دون احلديث عن عجزها عن التنبؤ بالظهور املذهل ألشكال جديدة من ذوه االيار السوفيايت،
  (3) .قات الدوليةاملقاومة غري الدولية يف العال

املستوى ل هذه التحوالت بعد احلرب الباردة خلقت ديناميكية كبرية على ميكن القول أن ك 
. الوحدات املشكلة لوضع العامليالفواعل وواملستوى التفاعلي بني خمتلف  ،التنظريي بالدرجة األوىل

ذلك متاشيا مع الديناميات يجيات املتبعة من طرف الفواعل  وما أثر بشكل واضح على اإلسترات
  .سياسة العامليةاجلديدة يف ال

  

                                                             
34الذكر،ص سابقبرتران بادي،كلود مسوث،مرجع   -(1)  

(2) - Bertrand Badie, Culture, identité, relations internationales ,Op.Cit,p6 -7. 
 (3)-     .لروبرت كوكس ةاالجتماعيالنظرية النقدية    

http://www.jadalonline.net/vb/showthread.php?p=856   
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اجتاه خصوصية السياسة األوروبية  تشكيل أثر حتوالت ما بعد احلرب الباردة يف :املبحث الثاين
  املغرب العريب دول

  يف العالقات الدولية بعد احلرب الباردة له دور بروز اإلحتاد األورويب كفاعل :املطلب األول

الذي ميارسه الفاعل النظر إىل نتائج الفعل  ب، يتطلدور فاعل ما يف العالقات الدولية حتديدإن        
ا كانت ذإو ،(1)يف إطار التفاعالت مع الوحدات األخرى املشكلة لديناميكية العملية السياسية

 وإذا األدبيات املتعلقة باإلحتاد األورويب حتاول حتديد بانتظام إشكالية حضوره على الساحة الدولية،
أو " puissance civile" جديدة مثل مفهوم القوة املدنية اهيممفكان احملللون يقترحون له 

خاصة عندما يقترن األمر بتقييم دور اإلحتاد  فإن مفهوم الفاعل يعترب إشكالية، مفهوم النظام،
وهو كذلك من النادر مبا يكفي إلجياد مفهوم للفاعل ميكن  األورويب يف حقل العالقات الدولية،

واحلوارات النظرية على مستوى  ألدوارهمن النماذج التطبيقية  انطالقاويب تطبيقه على اإلحتاد األور
  (2) .مؤسساته

الذي جيعل من اإلحتاد األورويب تعريفا واسعا للفاعل و Marcel Merleويقدم مارسيل مريل    
 من السلطة، أي منظمة أو مجاعة الفاعل هو من ميلك احلد األدىن" :الدولية تفاعال يف العالقا

ألورويب يستوجب وبالتايل فهوية ودور اإلحتاد ا .(3)"كن له أن يلعب دورا يف اال االجتماعيميو
  (4) :ةترابط ثالث عناصر أساسيلتأكيدها توافر و

األورويب موعة  تظهر من خالل ممارسة اإلحتادو :L'autorité السلطة أو مرجعية التفويض-1
لتطوير القدرات يف جمال  "السياسي اإلحتاد" حث عناليت من خالهلا حياول البمن النشاطات و

  .حىت السيطرة أوجل التأثري أالعالقات اخلارجية من 

وعنصر مهم لتشكيل هويته كفاعل مستقل  هي شرط أساسي، :L'autonomie االستقاللية-2
  .عن الدول لتوجيه سياساته اخلارجية

                                                             
(1) - Thierry Tardy, L’intervention dans les années quatre-vingt-dix: réflexion autour 
d'un concept évolutif. Dans: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001412  
(2) - Barbara Delcourt, L’union européenne: Acteur des relation internationales ?   
Autorité, Autonomie et Cohérence de l'UE dans la crise du Kosovo. Voir: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001181.pdf , p 01. 
(3)- Idem. 
(4)- Ibid, p 02. 
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حول قضية معينة من طرف  ترارامتصل مبدى تطابق الق :cohérence االنسجامالترابط و-3
  .الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب

تطرح ستة  نقاشات رئيسة حول اإلشكاليات الرئيسية يف إطار طرح التساؤل هل اإلحتاد و   
  (1) :األورويب فاعل يف العالقات الدولية

  .األمنيةتنمية قدراته يف ااالت صياغة سياسة خارجية وأمنية وحنو التوجه األورويب  - 1

  إستراتيجياته؟من خالل توجهاته و ما هو األثر الذي حيدثه اإلحتاد األورويب - 2

من  اثنني ،االقتصاديالتكامل اخلارجية يف اإلحتاد األورويب و ما هي العالقة بني السياسة - 3
  ت أن تكون منفصلة عن بعضها البعض؟ااالت اليت اعتاد

  هي وظيفتها؟ ماو لإلحتاد األورويب،رجية ما هي ميكانيزمات املأسسة يف السياسة اخلا - 4

  بالسياسة الداخلية؟ ةما هي العالقة بني سياسة اإلحتاد األورويب اخلارجي - 5

 مدخالت، :ما هي األهداف الشاملة لنظام السياسة اخلارجية لإلحتاد األورويب من منطلق - 6
  وتغذية إسترجاعية من خالل امليكانيزمات املتبعة؟ خمرجات،

 الواقعية إىل تنظيم اإلحتاد األورويب كفاعل دويل له حضور يف حقل العالقات الدولية،تنظر و       
إن  .(2)عسكرية وقدرات دبلوماسية وسياسية قوية وهو يتمتع حسب الواقعيني مبقدرات اقتصادية،

  (3) :ميكن بناءها على جمموعة من النقاط األساسية املقاربة اليت ترى أن اإلحتاد األورويب هو فاعل

الفرص املتاحة اليت جتعل اإلحتاد األورويب يتفاعل مع البيئة اخلارجية،وهي تشكل املسار البنائي  -
  .للفعل األورويب

                                                             
(1)- Roy H. Ginsberg, Michael E. Smith, Understanding the European Union as a 
global political actor: Theory, practice, and impact. In: 
http://www.princeton.edu/~smeunier/GinsbergSmith%20Memo , p 02-03. 
(2)- Laurence Mc Givern, The European union as an international Actor: has 
operation Atlanta changes global perception of the EU as military force?. In: 
http://www.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/McGivernOperation
%20Atalanta .    
(3) -Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a global actor. 
Routledge, 2006 , p 24. 
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،و بناء أو احلضور يف إطار اختاذ قرارات اجتاه القضايا العاملية القدرة على ممارسة الفعل اخلارجي -
  .ةاخلارجيإىل ترتيب األولويات الداخلية و القوة إضافة

كل عقالين متاشيا مع بش ا، وتوجيههالقدرة على استعمال الوسائل يف إطار السياسة اخلارجية -
   .اإلستراتيجيات املسطرةاملتطلبات و

تفسري ويب يف إطار مقاربة نظرية، لفهم ووهنا تتضح أمهية منذجة بىن ومؤسسات اإلحتاد األور       
نطاق الفعل يفي املؤسسايت األورويب من جهة واق الوظما جيري داخل العلبة السوداء املمثلة للسي

يفاوض بني  فاإلحتاد األورويب تنظيم وبناء معقد، .األورويب على املستوى الدويل من جهة ثانية
واليت جيب للنظرية أن تدخلها يف مؤسسات  الدول األعضاء حيث أفعاهلا حمددة مبعايري إجراءات،

  (1) .م خمتلف قنوات التمثيلوهياكل اختاذ القرار األورويب لفه

عملية صنع القرار كركيزة لديناميكية ( إلحتاد األورويبااإلطار العمليايت للحكم يف  -
  ):احلكم األورويب

 األملانية،-الفرنسية املصاحلة ترسيخ( سياسي األصل إن االعتبار األساسي للبناء األورويب يف       
 سياسات( اقتصادية ودائما أوال كانت الوسائل لكن) اردةالب احلرب يف األوروبية اجلهود توحيد مثن

 النقل،: األسواق سيولة على تأثري له ما كل مث للمنافسة، للزراعة، اخلارجية، للتجارة مشتركة
 السياسي املشروع مالمح أن من مغالربف. )العملة العامة، األسواق واألمنية، الصحية القوانني املعايري،
 أبرزت قد فشيئا شيئا املصاحل من جمموعة إنشاء فكرة على القائمة لطريقةا فإن غامضة، مازالت
 قد املباشر والعسكري السياسي الطابع ذات املشاريع فإن ذلك، من العكس على لكن. فعاليتها
  (2) .للدفاع األوروبية اموعة حال وهو جدا وبطيئا صعبا تطورا أو ذريعا فشال عرفت

ماي 09ب اليت من خالهلا بدأت تتجسد الوحدة األوروبية ميدانيا يف فإنشاء مجاعة الفحم والصل
     اجلماعة األوروبية للفحم " وزير اخلارجية الفرنسي إنشاء حيث اقترح روبرت شومان، ،1950

  .رئيس قسم التخطيط االقتصادي يف احلكومة الفرنسية اليت قام بطرحها جان مونيه، "الصلبو

                                                             
(1)- Robert Kissack, theoretical approaches to the study of the EU as an actor in the 
Multilateral system. Look:  
http://www.docstoc.com/docs/53337594/Theoretical-Approaches-to-the-study-of-
the-EU- as     
(2)- Marie –Thérèse Bitch, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos 
jours, édition Complexe, 2004, p 307. 
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  (1) :ورد يف إعالن روبرت شومان على ااملشروع حسب م ذويقوم ه  

  .الوحدة االقتصادية بني الدول األوروبية تتطلب جتاوز عقبة العداء التارخيي بني أملانيا وفرنسا -

أوروبية  ووضعه حتت إشراف مؤسسة فوق قومية، اختيار أحد القطاعات االقتصادية املهمة، -
لتتمكن من إدارة هذا القطاع بشكل  ،تزود بكل الصالحيات والختصاصات الالزمة مشتركة،

سوف يساعد على حتويل هذا القطاع إىل قاطرة  حبيث أن النجاح يف إقامة سلطة مشتركة، فعال،
 spillذا مت وفق مبدأ االنتشارو .ميكن أن جتر بقية القطاعات إىل الوحدة األوروبية الشاملة

over حىت مت التوقيع على معاهدة  ندماج،االقطاع إىل قطاع آخر يف التكامل و االنتقال من
) 09( امللحق رقمأنظر  .*ليتم اإلعالن عن اإلحتاد األورويب 1993 ماسترخيت يف سنة

  .كرونولوجيا تطور اإلحتاد األورويب

 :القرار يف إطار احلكم األورويبصنع  ديناميكية -

هم يف عملية صنع كن القول أن هناك ست مؤسسات رئيسة تسامي :مؤسسات اإلحتاد األورويب
املفوضية األوروبية والربملان  والس الوزاري، الس األورويب، :يب وهيوالقرار يف اإلحتاد األور

حمكمة العدل األوروبية واللجنة االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إىل عدد آخر من  األورويب،
  (2) .املؤسسات اليت تلعب دورا أقل أمهية

حكومات الدول األعضاء يف الس األورويب من رؤساء دول و يتكون :الس األورويب- 1
وميكن اإلشارة إىل أن  .(3)ويعترب أعلى مستويات صنع القرار ومستودع السلطة العليا فيه اإلحتاد،

يف إصدار التوجيهات العامة من دون التدخل املباشر يف إدارة اإلحتاد  دورهالس يقتصر 
يتم وصف الس األورويب بأنه مؤسسة بني األورويب،فإنه عادة ما 

 وليس مؤسسة فوق احلكومات وفوق قومية) Intergovernmental Institution(احلكومات
                                                             

(1) - Marie –Thérèse Bitch, Op.cit. p 64-65-66. 
:ملزيد من التفاصيل حول إعالن شومان و تطور اإلحتاد األورويب أنظر*  

- Joseph Weiler, Iain Begg, John Peterson, Integration in an expanding European 
Union: reassessing the fundamentals. Wiley-Blackwell, 2003.  

:ملزيد من التفاصيل حول معاهدة ماسترخيت أنظر**  
- Peggy Kahn, the European Union. Infobase Publishing, 2008, p 24-36. 

 حممد مصطفى كمال، فؤاد را، "صنع القرار يف اإلحتاد األورويب والعالقات العربية- األوروبية"، مركز دراسات الوحدة 
 -(2)

.41 ص، 2001العربية، بريوت،    

  (3)- حسن نافعة، االحتاد األورويب والدروس املستفادة عربيا. ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،2004 ، ص 190.
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)Supranational Institution( ،وال يعترب مؤسسة ذات  مبعىن أنه جمال يظهر فيه الدول األعضاء
  (1) .سسات اإلحتاد األورويبسلطات فوق سلطات الدول األعضاء كما هو احلال يف عدد من مؤ

هو أعلى سلطة الختاذ القرار يف إطار اإلحتاد  :)الس الوزاري(جملس اإلحتاد األورويب -2
أي انه يلعب دور  ووظيفته الرئيسية هب إقرار التشريعات املختلفة الصادرة عن االحتاد، األورويب،

ه يقتصر يف هذا الصدد على الرفض أو كبري دور الربملانات الوطنية يف الدول األعضاء ولكن دور
املوافقة على التشريعات ولكن من دون القيام بإعدادها،حيث تتوىل مؤسسة أخرى أي اللجنة 

مرات يف السنة حتت رئاسة أحد رؤساء  4وجيتمع الس األورويب  .(2)األوروبية القيام ذا الدور
  (3).ون السياسي ملناقشة املشاكل السياسيةيف نطاق التعا الدول و احلكومات لوضع اخلطوة العامة

فإذا كان الس الوزاري يعترب  .األورويب االندماجهي مبثابة التجسيد لفكرة  :اللجنة األوروبية-3
 .فإن اللجنة متثل إطارا للتعبري عن مصاحل اإلحتاد األورويب ككل إطارا لتمثيل مصاحل الدول األعضاء،
تعيينهم بواسطة الدول األعضاء إال أن والءهم الكامل جيب أن على الرغم من أن أعضاءها يتم 

  (5) :أما الوظائف األساسية للجنة تتمثل يف ثالث وظائف أساسية .(4)يكون ملصاحل اإلحتاد األورويب

 تتمثل مهمتها يف حتضري السياسات األوروبية اجلديدة وتشرف  :احلق يف املبادرة: أوال
وال تنفد هده املهمة  ضع اقتراحات ذات طابع تشريعي،مبوجب حقها يف املبادرة على و

بل حسب رؤيتها اخلاصة  للدفاع عن مصاحل قطاعية أو مصاحل فردية للدول األعضاء،
  .ملصاحل اإلحتاد ومواطنيه

 فهي تسهر  تؤدي اللجنة يف نطاق مهمتها الثانية دور احلراسة على احترام االتفاقيات، :ثانيا
وروبية من قبل الدول األعضاء،كما تسهر على استفادة جممل على مراقبة القوانني األ

  .املواطنني ومتعاملي السوق املشتركة من التوازن الذي مت خلقه

                                                             
.42 ص مرجع سابق الذكر، ،حممد مصطفى كمال، فؤاد را  -(1)  

  (2)- .43 ص املرجع نفسه، 
(3)- Pascal Fontaine, L'union européenne: bilan et perspectives de l'intégration 
Communautaire, éditions du seuil, 1994, p 17. 

.45 ص ،الذكرمرجع سابق  فؤاد را، حممد مصطفى كمال،  -(4)  
(5) - Pascal Fontaine, Op.cit. p 20. 
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 العالقات الدوليةفاوضة حول االتفاقيات التجارية وتسيري السياسات األوروبية وامل :ثالثا. 
وهي بالتايل مسؤولة عن سن  ،وتعد اللجنة حبكم وظيفتها التالية العضو التنفيذي لالحتاد

  .خمتلف السياسات وتسيريها

واهلدف األساسي  الربملان األورويب هو الواجهة الدميقراطية لالحتاد األورويب، :الربملان األورويب-4
وتقل كثريا عن  لكن سلطاته حمدودة، منه توسيع عملية املشاركة يف صنع القرار يف اإلحتاد األورويب،

فهو ليس مبثابة سلطة تشريعية حقيقية لالحتاد بل احلق الرئيسي إلقرار  وطنية،سلطة الربملانات ال
  (1) .ةكما إن إعداد هذه التشريعات من حق اللجنة األوروبي التشريعات ميلكه الس الوزاري،

  : وهي األورويب االحتاد يف القرار عملية لفهم كإطار أساسية مقاربات ثالث وتستخدم

 : gouvernementalisme-(Inter( احلكومات بني التفاعل مقاربة -1

 االحتاد يف األساسية الوحدة هي الدولة أن  أمهها افتراضات  عدة على املقاربة هذه وتقوم
 عدد هلا دولة كل وأن القرار، صنع عملية يف الرئيسي الفاعل هي حكوماا فإن وبالتايل األورويب،

 عن  يصدر قرار أي يكون وعليه األورويب، االحتاد لخال من حتقيقها إىل تسعى القومية املصاحل من
  (2) .االحتاد يف األعضاء الدول بني التفاعل حصيلة النهاية يف هو االحتاد مؤسسات

   anationality)r(Sup :القومية فوق املقاربة -2

 سلطة هلا وأن االحتاد، مؤسسات من لعدد القومية فوق الطبيعة على املقاربة هذه أنصار ويؤكد
 هاوحق األوروبية املفوضية دور إىل هنا اإلشارة تتم ما وعادة األعضاء، الدول سلطات عن ستقلةم

 دور دراسة املقاربة هذه إطار يف أيضا وتتم والتشريعات، السياسات اقتراح يف االحتكاري
 (3) .لقرارا صنع عملية على التأثري يف واملفوضني املفوضية رئيس دور  وخباصة األوروبية، البريوقراطية

 International Political Economy )(: الدويل السياسي االقتصاد مقاربة -3

 عملية على  التأثري يف) والسياسية االقتصادية( اخلارجية الدولية العوامل دور املقاربة هذه وتؤكد
  . األورويب االحتاد يف القرار صنع على وبالتايل االندماج،

                                                             
.48 ص سابق الذكر، مرجع ،حممد مصطفى كمال، فؤاد را  -(1)  

.66 ص نفس الرجع، -)2(  

.نفس الصفحة نفس املرجع، - (3)  
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 ال التحليل يف إحداها على االقتصار بأن القول ميكن لثالث،ا  املقاربات هذه استعراض وبعد
 يف املقاربات تلك وأن األورويب، االحتاد يف القرار صنع عملية أو االندماج حركة لتفسري يكفي
 صورة لتقدمي بينها اجلمع املهم ومن للتحليل، خمتلفة مستويات متثل بل متعارضة غري اآلمر حقيقة
  . األورويب االحتاد إطار يف تالتفاعال طبيعة عن كاملة

 عملية على التأثري إطار يف معهما، التفاعل اخلارجية لألطراف ميكن أساسيني مستويني ويوجد
   (1):االحتاد يف القرار صنع

  .األعضاء الدول مع التفاعل: األول املستوى

  .االحتاد مؤسسات مع التفاعل: الثاين املستوى

 خاضعة تزال ما اليت ااالت من العديد يف األعضاء الدول مع املباشر التفاعل أمهية وتربز
  .واألمين السياسي التعاون جمال مثل الدول لسيادة

 بالتشريعات عادة تتعلق األورويب، االحتاد يف القرار صنع األغلب يف ا يتم اليت الرئيسية واآللية
 االقتراح آلية اسم أيضا ةاآللي هذه على يطلق وأحيانا والتوجيهات، التعليمات مثل العامة

(Proposal)، التشاور آلية أو (Consultation) لعدة وفقا اآللية هذه يف القرار صنع ويتم 
  (2) :مراحل

  ؛(Formulation) اإلعداد مرحلة  -1

 ؛(Consultation) االستشارة مرحلة  -2

  . (Enactment) اإلقرار مرحلة  -3

 يف تستخدم واليت التعاون، آلية أيضا هناك الرئيسية اآللية إىل باإلضافة نهأ إىل اإلشارة وجتدر   
 االجتماعية، والسياسات املوحدة، بالسوق تلك املتعلقة وخباصة السياسات، من العديد صنع

  .القرار صنع يف األورويب للربملان أكرب دورا اآللية هذه ومتنح والتنمية، البحث وسياسات

                                                             
.65 ص فؤاد را، كمال،ى حممد مصطف  -(1)  

.نفس الصفحة نفس املرجع، -) 2)  
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) Co-decision Procedure( القرار صنع يف املشاركة آلية أيضا هناك أن كما  
 وبرامج املال، ورأس واخلدمات األشخاص حركة حبرية املتعلقة املسائل من العديد يف وتستخدم

    (1).األوروبية املواصالت وشبكة البيئة،

  :مراحل صناعة القرار يف مؤسسات اإلحتاد األورويب

roposition et première p-و القراءة األوىل ملشروع القرار االقتراحمرحلة  -1   
lecture de projet  

هو يف نفس لقرار من قبل اللجنة األوروبية، وتتم يف هذه املرحلة تقدمي اقتراح مشروع ا       
يعرب أيضا عن رأي اللجنة  االقتضاءوعند  ،الوقت يعرب عن آراء الربملانات الوطنية للدول األعضاء

بعد إبداء الربملان ان األورويب للقراءة األوىل له وطق، مث ميرر للربملأو جلنة املنا االجتماعيةو االقتصادية
مث ينقل إىل جملس اإلحتاد  ،اللجنة األوروبية إلدخال التعديالت عليه رأيه يعاد مشروع القرار إىل

، يصادق الس على مشروع القرار بعد أن يكون جل القراءة األوىل له ومن خالهلااألورويب من أ
كما قد يصادق الس على جممل  ،)قبل التعديالت( قد صادق على مشروع القرار األصلي الربملان

لكن األكيد أن اللجنة األوروبية تقوم بتقدمي مداخلة حول . التعديالت اليت تبناها الربملان األورويب
  (2) .الثانية له ننتقل إىل مرحلة القراءة اطرح الس األورويب يف قراءته األوىل ملشروع القرار، من هن

  deuxième lecture de projet-القراءة الثانية ملشروع القرار -2

مصادقة الس عليه يف ( بعد تلخيص اللجنة األوروبية لرأي الس حيال مشروع القرار       
  :يتم فيهاالثانية له ويعاد تقدمي هذا األخري للربملان األورويب من أجل القراءة  ،)القراءة األوىل

وع القرار أين يتلى هذا إما مصادقة الربملان على الطرح املشترك مع الس حيال مشر -
  .يتم تبنيهاألخري و

إما عدم مصادقة الربملان على القراءة األوىل للمجلس حيال مشروع القرار أين يتلى هذا  -
  .األخري دون أن يتم تبنيه

 .ته األوىلإما إدخال الربملان لتعديالت على طرح الس يف قراء -

                                                             
.65 ص مرجع سابق الذكر، فؤاد را، حممد مصطفى كمال،  -(1)  

  (2)-     .68 ص نفس املرجع، 
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هذه التعديالت ختضع لرأى اللجنة األوروبية بعدها حيال مشروع القرار بالتعديالت اجلديدة إىل  
 :الس األورويب من جديد للقراءة الثانية له، مبديا رأيه إما

تتم املصادقة باألغلبية املؤهلة ان األورويب يف قراءته األوىل، وباملصادقة على تعديالت الربمل -
يت التعديالت برأي إجيايب من قبل اللجنة األوروبية، أما إذا كان رأي اللجنة إذا حظ

 .أي بتزكية كل أعضاء جملس اإلحتاد األورويب ،سلبيا تتم املصادقة باإلمجاع
بعدم املصادقة على تعديالت الربملان األورويب يف قراءته األوىل، يف هذه احلالة يتم  -

 .من هنا ننتقل ملرحلة التوفيق) comité de conciliation( استدعاء جلنة التوفيق

   procédure de conciliation-ـق إجــراء التوفي -3

 االنسدادهذه املرحلة يأيت عمل جلنة التوفيق حتكيميا و هو إجياد مشروع مشترك ألجل حل  يف    
فيق يف التوصل إىل الس األوروبيني حيال مشروع القرار، وقد تفشل جلنة التواحلاصل بني الربملان و

مشروع توافقي مشترك وتعترب النهاية احلتمية ملشروع القرار، أما يف حال توصلت اللجنة إىل 
  :يطرح احتماالن اثنان (projet commun) املشروع املشترك

جنة املشروع املشترك للان األوروبيني على قرار يتماشى والربملمصادقة كل من الس و -
  .الة يتم تبين مشروع القراريف هذه احلالتوفيق، و

ملشروع املشترك اان األوروبيني على قرار يتماشى والربملعدم مصادقة كل من الس و -
  .يف هذه احلالة ال يتم تبين مشروع القرارللجنة التوفيق، و

تقوم منظومة و .عليه فإن مرحلة التوفيق قد تعرف إما إنقاذا ملشروع القرار أو دفنه ائياو       
 :)la codécision( - القرار التشاركي-اذ القرار األورويب على ثالث عمليات أساسيةاخت

الربملان السلطة التشريعية إذ ال ميكن أن يستأثر أحدمها بالقرار دون حيث يتقاسم كل من الس و
  .قالعودة لآلخر كما رأينا آنفا من خالل القراءة األوىل مث الثانية ملشروع القرار وصوال للتوفي

وهو املوقف الذي يصدره الربملان األورويب على  :)l’avis conforme( الرأي املطابق -1
خلفية القرار الذي أصدره جملس اإلحتاد األورويب، حيث جيب أن يكون مطابقا له أو يرفضه 

جية يؤخذ بالقرار املطابق عموما يف القضايا اخلارحيق للربملان إدخال تعديالت عليه، وبالكامل إذ ال 
  .مع دول خارج اإلحتاد أو قرارات العضوية لدول جديدة يف اإلحتاد باالتفاقياتاملتعلقة 
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وأحيانا (ويب حيث يستشري الس األورويب الربملان األور :)la consultation( االستشارة -2
 ،ة األوروبيةحيال املقترح املقدم له من طرف اللجن) جلنة املناطق أيضاو االجتماعيةاجلنة االقتصادية و

عليه تدرسها  املصادقة عليه أو رفضه أو إدخال تعديالتلربملان األورويب قبول املقترح ووحيقق ل
إذا أراد تعديالت جديدة على ، وتراجعها مث تعيدها للمجلس للبث فيها ائيااللجنة األوروبية و

 إطار احلكم يف يف لقرارا لصنع الرئيسية اآللية توضيح وميكن .مقترح اللجنة جيب توفر اإلمجاع
  )1(:يلي كما)19( الشكل حسب األورويب االحتاد

   قرار 

  القرار مرحلة) 1(

   استشارة                                             استشارة                

  االستشارة مرحلة) 2(

  رأي                                      رأي                     

  

   رأي                                        رأي                 

  اداإلعد مرحلة )3(

   

  السياسة األوروبية اجتاه دول املغرب العريب بعد احلرب الباردة حمددات :املطلب الثاين

 دول عالقات مبسار االهتمام إىل تدفع وجيوستراتيجية مشتركة وحضارية تارخيية أسباب مثة       
 الدويل التنافس وازدياد الباردة، احلرب بعد ما فترة يف خاصة املغاريب، االحتاد بدول األورويب االحتاد

 املغاريب، فاالحتاد. الدولية النفوذ مناطق على  الصاعدة الدولية والقوى  املتحدة الواليات بني
 إىل إضافة تنظيميا، له وموازيا األورويب، االحتاد لدول جغرافيا امتدادا يشكل اخلمسة، بأقطاره

                                                             
  

  :)08( امللحق رقم ملزيد من التفاصيل أنظر .58-57 نفس املرجع، ص فؤاد را، حممد مصطفى كمال، -)1(
- Klaus-diet ET Borchardt, the ABC of community law, European documentation periodical 

1994, 4 Ed, Luxembourg: office for publications of the European communities, 1994, p 46. 
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 املواجهة مراحل من حتول والذي فيه، األورويب االحتاد لدول الطويل والتاريخ احلضاري املاضي
 والسياسية االقتصادية فالروابط. أخرى تارة احلضاري والتواصل والتعايش التعاون مراحل إىل تارة،

 يف تشكل الطرفني، بني املتبادل االعتماد على املبنية أو التبعية، عالقة على منها املبنية سواء والثقافية،
 اتفاقية( املغاريب االحتاد ميالد فكان. املغريب-األورويب التعاون عالقات لبناء حمفزة عوامل جمموعها
 وتقوية األورويب االحتاد دول مع التعاون لتعزيز واالستعداد الرغبة مبثابة) 1989 عام مراكش
  .بينهما تفاوضيال املوقف

إن احلركية والتوجه األورويب حنو صياغة عالقاته مع الدول املتوسطية بصفة عامة، والدول        
املغاربية على األخص، تدخل يف إطار سياق عاملي متاشيا مع التحوالت اجلديدة الطارئة يف النظام 

ياا، هذا الشعار الذي حيتل مكانة الدويل، حىت ال نقول النظام الدويل اجلديد، وهي العوملة بكل جتل
واملنظمة العاملية للتجارة هو  GAT بارزة يف الثقافة املعاصرة والرابح األكرب من اتفاقيات الغات

الدول الصناعية، ومن املتوقع أن تقدم الدول النامية أكثر مما حتصل عليه بفعل سيطرة الدول الصناعية 
ي العوملة االقتصادية يف معطياا الراهنة إىل تعاظم حركة على النظام االقتصادي العاملي، وستفض

رأس املال عرب احلدود السياسية، وتنوع أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات، وإضافة جتارة اخلدمات 
والقضايا التجارية املتعلقة باالستثمار وحقوق امللكية الفكرية إىل دائرة هذه العوملة، وتساعد على 

قتصاد العاملي ميا ينسجم ومصاحل األقوى، أي الدول الصناعية الكربى، مع ما ينطوي إعادة هيكلة اال
  (1).هذا األمر على حتديات اقتصادية وسياسية واجتماعية متراكمة أمام العامل النامي

  :اجليواستراتيجيةو االقتصاديةاحملددات  -

 إىل حيتاج األورويب داالحتا دول سياسة يف العريب املغرب خصوصية موضوع يف البحث إن  
 واالقتصادية، السياسية، املعطيات انعكاسات ودراسة للجغرافيا، قمعم وفهم للتاريخ، واضحة قراءة

  وأثرها الدولية املستجدات نتائج ضوء يف الدويل الواقع استيعاب وإمكانية والثقافية، واالجتماعية،
  .الدويل املسرح يف

يست ة بني دول اإلحتاد األورويب والبلدان املغاربية لمن جانب آخر، فإن اهلوة االقتصادي  
فالتفوق االقتصادي األورويب  -على األقل خالل املستقبل املنظور- باألمر الذي من السهل جتاوزه

واضح على مستويات وأصعدة متعددة، وسيجعل اقتصاديات الدول املغاربية تابعة لالقتصاد 

                                                             
  :، يف"االجتاهات اجلديدة يف النظام العاملي"نان السيد حسني، عد -  (1)

 http://www.mersinfo.com/makhzoumy/egyptadnan.html.   pp 2-3. 
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احلر، وعلى الرغم من أطر احلوار املتعددة واللقاءات املختلفة األورويب، خاصة يف إطار منطقة التبادل 
من أجل دعم التعاون االقتصادي، فإن املنطقة املغاربية تواجه حلد اليوم مشاكل وصعوبات يف حتقيق 
نسب منو وتطور تقارب النسب اليت حيققها اإلحتاد األورويب، فال أرقام النمو االقتصادي وال 

وال حىت تقرير األمم املتحدة حول التنمية البشرية تبني أن دول املغرب العريب  االستثمارات األجنبية
  (1).قد حققت تطورا ملحوظا يف العشرية األخرية

 مدى ناحية من أو واالقتصادية، السياسية الناحية من املغاربية-األوروبية العالقات فدراسة
. الطرفني لكال الدولية السياسة يف عموما العالقات تلك تأثري يف تكمن تراجعها، آو تطورها، تأثري

 املنطقة بقاء إىل ويؤدي أدى وتأثرياته، الدويل بالتوازن العربية املنطقة يف السياسي القرار فارتباط
 املغرب ملنطقة اإلستراتيجية األمهية ازدياد ذلك من نتج حيث الدولية، القوى لكافة اقتصاديا مطمعا
 التحوالت ظل ويف الباردة، احلرب بعد ما فترة يف خاصة األورويب، االحتاد دول سياسة يف العريب
يعود دلك إىل اخلصوصية اإلستراتيجية ملنطقة املغرب و العاملي النظام يشهدها اليت اجلديدة الدولية
  .العريب

 والثقافية االقتصادية املعطيات إىل استندت املغاربية- األوروبية العالقات خصوصية إن
 بعدا جمموعها يف تشكل أن ميكن اليت املتداخلة املعايري من عدد إىل إضافة جتماعية،واال والسياسية

 منطقة تشكلها اليت فاألمهية. العريب املغرب يف األورويب االحتاد دول سياسة إلستراتيجية واحدا
 األطلسي، اجتاه يف يأيت ال احلقيقي أوروبا امتداد أن يف تكمن األورويب االحتاد لدول العريب املغرب

  (2) :التاليني االجتاهني يف تكون أن ميكن حبيث ألوروبا، مستقلة هوية عن البحث اجتاه يف يأيت وإمنا

 حائط سقوط من العامل، شهدها اليت التحوالت بعد وخاصة الشرقية، أوروبا حنو االجتاه -  أ
 وغريها األورويب، حتاداال إىل جديدة دول انضمام أمام األبواب وفتح الشيوعية املنظومة وايار برلني

 .الدولية التحوالت من

                                                             
(1)- Ortega Martin, «Le Maghreb et l’Union Européenne: Vers un partenariat 
privilégié?», dans:  
http://www.iss-eu.org/activ/content/rep04-11.pdf, p 1.  
 

(2)- علي احلاج، "سياسات دول اإلحتاد األورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة، الطبعة األوىل"، مركز دراسات الوحدة 

.161 ص ،2005العربية، بريوت،    
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 العريب، املغرب دول وخصوصا العربية، واملنطقة املتوسط األبيض البحر جنوب حنو االجتاه - ب
 النفط مادة المتالكها الغربية الصناعات على األمهية بالغ تأثري من املنطقة هذه تشكله ملا نظرا

 .االستهالكية أسواقها واتساع

 احلرب  انتهاء بعد خاصة شديدا، تنافسا تواجه العريب، املغرب يف األورويب االحتاد لدو سياسة إن
 آثار من لذلك وما اتمعات عوملة خالل من األمريكي، والنفوذ التغريب عمليات وازدياد الباردة،

 كياألمري النفوذ من للحد جاهدة االحتاد دول بعض تسعى لذلك، .فيها األورويب النفوذ يف سلبية
 وتغليب األمريكي، االستهالكي للنمط الترويج إىل استمرارها يؤدي حيث الفرانكفونية، املناطق يف

  ...األورويب احلضاري املوروث من االنتقاص مقابل يف املادية، األفكار

واالقتصاد األورويب يعد االقتصاد األول يف العامل من حيث حجمه وتنوعه، وكذلك من حيث   
مع العامل اخلارجي، إضافة إىل أن االقتصاد العاملي اليوم ليس إال امتدادا وتوسعا اتساع عالقاته 

   (1) .القتصاد العامل األورويب

 االحتاد دول اجتاهات يف تأثرياا التطورات من وسواها املتغريات هلذه كانت أنه الواضح من  
السياسة  تيارات إىل بالنسبة أو عربية،ال البلدان جتاه سياساا إىل بالنسبة سواء السياسية، األورويب

  : وأمهها العاملي، النظام ظل يف الدولية اجلديدة
 ما حد وإىل واليونان، وإسبانيا وإيطاليا فرنسا من كل سياسات عنه وتعبر: األول االجتاه .أ 

 بيضاأل البحر دول مع العالقات تنظيم إعادة يف قوي أورويب بدور القيام إىل يدعون وهؤالء أملانيا،
 ة باملنطق تربطها الدول وهذه السالم، عملية يف العريب املوقف ودعم منها، العربية وخاصة املتوسط،

 .بعيد تزمن منذ وثيقة عالقات العربية

  توثيق إىل ويدعو بريطانيا تتزعمه الذي ساكسوين-لواألجن االجتاه هو :الثاين االجتاه .ب 
 اموعة هذه بني العالقات ألن األطلسي، مشال ولود األمريكية املتحدة الواليات مع العالقات
 مع وحتالفها املتصاعدة، اليابان قوة ومنافسة ملواجهة وتكنولوجيا اقتصاديا تقدما حترز أن تستطيع
 األولوية تعطي الربيطانية فالسياسة. اآلسيوية النمور لقب عليها يطلق اليت آسيا شرق دول جمموعة
 (Atlanticized Europe) مصطلح عليه يطلقون ما وهو ي،األطلس حلف دول بني للتعاون

                                                             
(1)- مطانيوس حبيب، "بعض مسائل االقتصاد الالسياسي، العوملة وتداعياا يف الوطن العريب"، الطبعة 1، دار الرضا للنشر، 1999، 

.101ص    
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 األمريكية املتحدة الواليات ا واملقصود األطلسي، ودول أوروبا بني متكامل جمتمع بناء أي
 )1(.وكندا

 هذه. ولكسمبورغ وبلجيكا هولندا مثل األخرى، الدول وبعض أملانيا يضم: الثالث االجتاه .ج 
 اال يف خباصة الوحدة، هذه حتقيق أن وترى أوال، األوروبية دةالوح أواصر بتعزيز تطالب الدول

 االقتصادية القوى، مع املنافسة على أكرب قدرة املتحدة أوروبا يعطي الشامل، مبعناه االقتصادي
 كما األورويب، البيت فتنظيم. بعد فيما  والصني املتحدة، والواليات اليابان وهي العامل، يف الكربى
 (2) .املذكورة الدول أهداف رأس على يأيت يقولون،

 توزيع وأن األورويب، االحتاد دول داخل سياسية اجتاهات عدة هناك أن نرى هكذا    
 ال هذا ولكن. والعاملي اإلقليمي الصعيدين على األورويب الدور يضعف الشكل هذا على السياسات

 العكس، بل العربية، املنطقة بلدان عم احلوار سياسة إستراتيجية حنو أساسية خالفات توجد أنه يعين
 واقتصادية سياسية ضرورة احلوار أطراف بني التعاون جعلت ذكرها سبق اليت التغيرات فإن

 الوثيقة والعالقات العريب الوطن مع الطويل التاريخ صاحبة أوروبا ترضى أن يعقل وال وإستراتيجية،
 قوة ألي وتترك العربية، املنطقة شؤون دارةغ يف هامشي بدور تقوم بان أيضا، وشعوبه أقطاره مع

  .مصاحلها دد أو دورها من تنال أن خارجها، من أم املنطقة داخل من أكانت سواء أخرى،

 البداية منذمنطقة املغرب العريب  يف األورويب اإلحتاد دول لسياسات اإلستراتيجية املرتكزات فإن لذا
   .األمين البعد إىل باإلضافة افية،والثق واالقتصادية السياسية األبعاد مشلت

  

  

  

                                                             
:للمزيد  من التفاصيل  -(1) 

 – Alalstaire Buchan, ed., Europe’s Futures, Europe’s Choices: Models of Western 
Europe in the 1970‘s (London: Chatto and Windus, 1969), p 38. 

 .160ص ،ذكرهمرجع سبق  علي احلاج، -)2(
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  :األمنية–ة ياحملددات السياس-

كفاعل "بتقوية وتأكيد دور اإلحتاد األورويب  1992مسح التوقيع على معاهدة ماسترخيت سنة      
  (1)".مستقل مؤثر على العالقات اإلقليمية، وطرف حامل ملشروع سالم

هومه لألمن على األخذ بعني االعتبار املسائل عرب الوطنية، فبالنسبة لإلحتاد األورويب، الذي يقوم مف 
فإن أهم التهديدات الشخصية يف إطار التفكري االستراتيجي املتعلق بالتهديدات اإلرهابية من الدول 

مفهوم  أنأي  .2)(واليت تعترب اخلط الدفاعي األول بالنسبة لإلحتاد األورويب ،خارج اإلحتاد األورويب
قد اعتمده اإلحتاد  لألمنإن هدا التصور املوسع  التهديدات العسكرية والالعسكرية، األمن هو غياب

عسكري أكثر مشوال وذلك بإعطاء  ألمناملتبادل منبع  االعتمادأن  االعتباراألورويب بعدما أخذ بعني 
  (3) .لألمناألمهية الكافية للتحديات الالعسكرية 

  :ة يف تعامله مع شركائه وذلك لثالثة أسبابوإن كان اإلحتاد األورويب أكثر إنساني  

واليت تتضمن مبدأ التعددية السياسية واملؤسسية واشتراك  ؛طبيعة آلية اختاذ القرار -1  
التيارات السياسية املختلفة يف النقاش، وتكثر فيه مواضيع تعطيل القرارات اليت ال حتصل على اتفاق 

  .األغلبية الساحقة من الرأي

اليت يتقيد ا وامتثاله لشرعية األمم املتحدة، ومل يشترك  ؛والدميقراطيةنسانية القيم اإل -2  
  .األوروبيون يف عمليات هجومية إال يف ظل قيادة القوة العسكرية األمريكية

  

  

                                                             
(1)- Suzan Bénédicte, « Dynamiser l’esprit de coopération euro- méditerranéen, Notre 
Europe », Etude et recherche, Septembre 2003, p 26. 
(2)- Garon Richard, et Deschenes Dany, «Y-a-t-il un rôle pour les forces armées en 
sécurité publique? Dans : http://www.cda-cdai.ca/symposia/2003/garon.htm. p 18. 
(3)- Omar Baghzouz, le partenariat de sécurité dans le cadre du processus de 
Barcelone: pour une zone de sécurité partagée en méditerranée occidentale, in: 
mondialisation et sécurité: sécurité pour tous ou insécurité partagée, acte du colloque 
international d'Alger, mai2002, édition ANEP, 2003, p 290. 
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وخيتلف  ؛-إىل حد ما-نزعة الدول األوروبية إىل احترام حقوق األقليات اإلسالمية  -3  
  (1).عضاءهذا األمر باختالف الدول األ

اختالف موازين القوى بني الطرفني، إذ ميكن القول أن كل جمال سياسي هو جمال مجعي    ف  
"Collective " دون شك، وتتعدد فيه القوى اليت قد تتدافع إىل درجة الصراع، فتتغري خريطة

 اتيكياستليس -اال السياسي وقواه، نظرا للظروف اجلديدة، وإن كان اال السياسي غري جامد 
بل هو جمال ديناميكي متحرك، األمر الذي يفرض ضرورة وجود عملية التفاعل  -
"Interaction "فإن هذه الديناميكية وهذا  ىاملستمرة يف كل جمال سياسي حىت تتوازن القو

  (2) .مغاربية-د حدوثه يف عالقات القوى األوروالتفاعل من املستبع

برشلونة حتظى باهتمام  ناألمنية يف إطار إعال-السياسية اكةبالشرالقضايا املتعلقة  وقد كانت كل 
الدول األوروبية واملتوسطية، فإن أغلبها حتظى باهتمام اتمع الدويل وأطرافه املختلفة، فقد كان إذن 

  (3) ."متوسطي-عقد لالستقرار األوروإعداد العمل يف مؤمتر برشلونة من أجل "

قوة العسكرية يف مواجهة اإلرهاب، ولو أن املقاربة األوروبية وال تعارض دول اإلحتاد استعمال ال
تقوم على اعتبار القوة العسكرية وسيلة من بني الوسائل األخرى ملعاجلة القضايا األمنية ضمن مقاربة 

  (4) .سياسية، شاملة ومتعددة األبعاد

األورو ت العالقات كذلك مفهومه لألمن الشامل واملتعدد األبعاد والقطاعات، وإذا كانو       
تقوم بني طرفني متوازنني أو متقاربني من حيث القوة، فإن عالقة اإلحتاد األورويب بالدول  ةمغاربي

املغاربية من هذا املنطلق لن تكون عالقات شراكة بقدر ما ستكون عالقات تبعية، إضافة إىل أن 
   ملخاطر دد أمنه واستقراره، اإلحتاد األورويب ينظر إىل بلدان جنوب املتوسط على أا مصدر 

                                                             
. 275 ص مرجع سابق الذكر، مصطفى حممد كمال،  -(1)  

عارف، اإلسكندرية، ب س ن، ، منشأة املعلم االجتماع السياسي وقضايا التخلف والتنمية والتحديث"، إمساعيلقباري حممد  -)2(
  .95ص 

(3)- Sakellariou Jannis, «Le partenariat en matière politique et de sécurité dans le 
cadre du programme de travail de la conférence de Barcelone». Dans :« Sécurité et 
coopération entre l’Europe et le Proche et Moyen-orient.  Perspectives Tuniso-
allemandes », édition Julia Emig, Fondation Friedrich Ebert, Tunis 1999, p 13. 
(4)- Michel Louis, «Un concept Européen de sécurité pour le 21eme siècle», dans : 
http://www.diplomatie.be/fr/press/speechdetails.asp?TEXTID=12167#Top.  pp 1- 2. 
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وبالتايل فاملفهوم األورويب للحدود اآلمنة يتجاوز حدوده اجلغرافية، فما وراء املفهوم اجلغرايف 
من منظور مقاربة شاملة  والتاريخ، مفهوم احلدود األوروبية يكتسي أبعادا سياسية وإستراتيجية

  (1) .ملفهوم األمن

  :يف إطار إستراتيجية األمن األورويب بنيوية يف املغرب العريبالالتهديدات النسقية ومواجهة  

 التهديدات البنيوية:  

اإلقصاء دي للدول اليت تنتج معها الفقر واالقتصااملرتبطة بضعف األداء السياسي و يقصد ا تلكو 
ي مع ذلك التطرف واحتماالت ظهور حركيات للعنف السياسي وضعف ذتغو والتهميش،

  :ومن هنا ميكن إدراج التهديدات التالية .(2)يةانس االجتماعاالستقرار والتج

 االنقساميةمعه  يغذيالفقرية بشكل و املهشمة االجتماعيةانتشار التطرف الديين بني الشرائح  -
 ،واالجتماعيالسياسي  االستقراروهذا بطبعه ينتج حركيات إضعاف  .والسياسية االجتماعية

  .لقيم اتمعية ألغراض تغيري الدولة واتمعوكذلك حركيات التوظيف السياسي ل

  .انتشار التطرف اللغوي واحتمال إنتاج أزمات على مستوى اهلوية -

مما  السياسي التفاعلي بني النظم السياسي واتمع، االتصالانتشار ثقافة العنف السياسي النسداد  -
  .احتماال وارداوجيعل من خيار العنف  ،يفقد أو يضعف الثقة يف مؤسسات احلكم

ما تنتجه من أزمات على مستويات ش ظهرت حركيات اهلجرة الداخلية وبفعل الفقر والتهمي -
  ...املخدرات الفساد األخالقي، اجلرمية، :املدن الكربى

 ا التهديدات  :(3)نسقيةلتهديدات الا النابعة عن ضعف التفاعل اإلجيايب داخل ويقصد
ومن بني هذه  .ق الفرعي فيما بني دول املغرب العريبالنسق السياسي العاملي أو النس

  :التهديدات

                                                             
(1)- «A propos de Frontières de l’Europe», dans:  
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/FRANCE/DOSSIER/presidence/06.htm   
(2)-  Michael R. Czinkota, International marketing and terrorism preparedness. In: 
http://faculty.msb.edu/czinkotm/Final%20written%20testimony%2010-28-05.pdf  
(3)- Idem. 
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 األسلحة اخلفيفة، املتاجرة باملخدرات، انتشار اجلرمية املنظمة على مستويات تبييض األموال، -
          االقتصادية التهريب مع كل ما حتدثه هذه اجلرائم من تأثريات سلبية على األنسجة 

تالحق بني الشبكات اإلجرامية الوطنية هناك تداخل و أنب العريب، خاصة وماعية لدول املغرجتاالو
  .مع اجلهوية بني دول املغرب العريب مع إفريقيا أو العاملية منها

تتميز بالتشكل على املستويات العملياتية وعلى مستويات  لألوطاناإلرهاب كظاهرة عاملية عابرة  -
مع وجود ارتباطات فكرية  ،العريب ويف الساحل اإلفريقي يف دول املغرب إلعماهلاالتعبري املادي 

  .ومادية بل وحىت عضوية مع اإلرهاب العاملي

اهلجرة السرية مع الدول اإلفريقية اليت جتعل من املغرب العريب منطقة عبور حنو أوربا مع كل ما  -
خاصة مع ارتباط  ،اإلنسانية هلذا املشكلة وسلبية على مستوى اإلدارة األمني تتداعياختلفه من 

  .مع اجلرمية املنظمةاهلجرة السرية يف أغلب احلاالت 

متأثرة  بالتايل حتددت سياسة اإلحتاد األورويب اجتاه دول املغرب العريب بعد احلرب الباردة،و       
ووجهت من جهة  .مبختلف التحوالت اليت مست ديناميكية العمليات التفاعلية يف السياسة العاملية

ا ما أثر ذه .التطورات يف النسق العاملياألورويب وفق ما متليه األوضاع وستراتيجيات اإلحتاد أخرى إ
يت تتمثل يف سياسيات املشروطية البشكل كبري يف صياغة ميكانيزمات وسياسات موجهة للخارج و

       الدعم التنموي لدول املغرب العريب مشروطة بتحقيق احلكم الراشد ومحاية حقوق اإلنسانو
  .الدميقراطية بالنمط النيوليربايلو
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يتبىن اإلحتاد األورويب جمموعة من اآلليات اليت من خالهلا حياول فرض منطق اإلستباقية يف       

من بني اآلليات اليت يعتمدها اإلحتاد األورويب يف سياسته  الفعل اخلارجي له اجتاه دول املغرب العريب،

والسؤال املطروح هو ما مدى  ،يبواخلارجية الشراكة وبعدها اآللية  املتجددة سياسة اجلوار األور

ظل  إجيايب للحكم الراشد لقيم الدميقراطية يفهذه اآلليات من أجل تفعيل فعال ومصداقية كل 

وهل حقا تتفاعل هذه  السياسي الذي متر به دول املغرب العريب؟الوضع االجتماعي، االقتصادي و

  الدول مع ما يقدم هلا من وصفات؟
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   العريب املغرب دول يف الراشد احلكم اقعو: األول املبحث

 ،االقتصادية الديناميات تغري ظل يف العريب املغرب دول يف السياسي البناء واقع: األول املطلب
  والقيمية االجتماعية

 بالبناء وعالقته العريب املغرب دول يف والقيمي االجتماعي التغيري واقع حتليل  -1
  ) املغرب تونس، اجلزائر،:(السياسي

 يرى أن فإما نفسه، الباحث فيه يضع الذي املستوى على يتوقف االجتماعي التغيري رصد إن       
  )1(.هلا يعطيها اليت الداللة و األبعاد حبسب اجلمود، يرى أن وإما التغيري

 األملاين االجتماع عامل إىل األوىل تعود التحليل، مسار تطوران بفكرتني هنا االستعانة وميكن  
 آخر فهي الثانية أما(Désenchanter du monde)   العامل عن السحر بفك وتتعلق ربفي ماكس

 قد ولكنها مثرية فكرة يعاين وفيه له، مؤلف آخر يف توران آالن الفرنسي االجتماع عامل أنتجه ما
 Le décomposition de) اتمع واحنالل االجتماعي بنهاية تتعلق االجتماع لعلماء حمزنة تكون

la Société)، العامل، جيتاح عنف من فيها وما" االستباقية احلروب" وهذه الردعية األنظمة فهذه 
 يرى كما بزواله وتنذر عليه تتعاىل ما بقدر االجتماعي إىل حتيل ال املعلومات يف اخلارقة املرونة وهذه
 بأصنافه االجتماعي وزوال ،*االجتماعي للصراع اآلخر الوجه  ليست احلرب إن توران، آالن

 اال يفسح االجتماعي والتراتب االحتجاجية واملظاهرات واإلضراب والنقابة كالطبقة التحليلية
  )2(.الثقايف لغة إىل اجلماعية احلياة حول االجتماعي لغة من بنا مير يطغى، بدأ جديد لربادمي واسعا

                                                             
  .السياسية للعلوم العربية الة ،للمفاهيم نقدية تأصيلية دراسة: والسياسي االجتماعي التغيري حممد، رينفكول - )1( 

http://www.abhatoo.net.ma/ridex.php/fre/content/download/11239/183823/file/… التغري
 .PDF, p 139 .االجتماعي والسياسي دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم

  : أنظر التفاصيل من ملزيد
- Alain Rouquie, « changement politique et transformation des mégîmes » Dans: 
Madelein Grawitz and J. Leca, traite de science politique, 4 vols (partie: presses 
universitaires de France). 

  : انظر التفاصيل من ملزيد* 
- Tourain Alain, Un nouveau Paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui, 
Paris, Fayord, 2005, p 364. 

 العدد ،السياسية للعلوم العربية الة ،مثاال التونسية احلالة لعربية،ا اتمعات يف االجتماعية احلركات فضاء بوعزيزي، حمسن -)2(
 .17 ص ،2008 شتاء/ األول
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 عليه، متعالية لمجتمعل خارقة جمتمعية،– فوق قوي صعود إىل يعود اجتماعي هو ملا التفكك هذا
 قد حبثة اجتماعية مبفردات االجتماعي الواقع فتحليل ،"االجتماعي حناللالا نعيش حنن: "توران يقول

 ألكسي مع واستمر (Machiavel) مكيافيل مع وبدأ طويلة، فترة ساد الذي" السياسة" عامل تبع
 الربادمي أزمة تخلق ولقد وروسو، وبز مرورا Alexis de Tocqueville توكفيل يد

 وهيمنة والعنف للحرب اال فسحت الفوضى من حالة واحنالله االجتماعية احلياة يف االجتماعي
  .اجتماعي تنظيم كل من تنفلت اليت األسواق

 األخري مؤلفه يف توران آالن صاغها اليت ،"الالاجتماعي" أو االجتماعي اية فكرة أن على
 زائلة قيمة بات االجتماعي أن اعترب أن" ليوتار" لـ بقس فقد جديدة، ليست جديد برادمي

  .فيه ومشكوكا

 والتراكمات األحداث من مسلسل هو بل واملكان، الزمان يف معزولة حالة ليس التغيري إن إذا
 اهلائل الكم فأمام مفاجئا، أو تدرجييا، تغيريا فتحدث الزمان، يف لتتواىل الفاعلون ينتجها اليت

  .كمسلسل استيعاا املالحظ يقبل عندما تنظيمها من البد التغيري، كمؤشرات

 الفكر أيضا تطال وبعمق، هزا، االجتماعي الواقع اآلن ز اليت التبادل أمناط إن
 اية توران يسميه وما االجتماعية احلياة تفكك حقبة يعيش العامل أن ومبا السوسيولوجي،

 االجتماعي الربادمي جدوى جيد قد املعاجلة من آخر منطا يفرض قد التفكك هذا فإن االجتماعي،
  (1) ."التحليلية  فاعليته فقد االجتماعية الظواهر يف  اجتماعيا فالتفكري" التحليلية،

 الدميغرافية العوامل أن على االجتماع علماء اتفق االجتماعي، التغري يف ودورها القيم طبيعة ولنربط
 اهتماما القيم جمال اآلخر البعض أوىل حني يف اجتماعي، لحتو كل كحمر هي واالقتصادية والتقنية
 ةالربوتستانتي األخالق كتابه يف فيرب ماكس حماولة ولعل. االجتماعي التغيري عوامل لتفسري خاصا

  (2) .اال هذا يف رائدة تعد الرأمسالية روحو

 يف ثورة يفترض الغربية واحلضارة الرأمسالية أحدثته ما عيار من اجتماعيا تغيريا أن اعترب وقد  
 خالل من ذلك مزدوجا، دورا التغيري معادلة يف تلعب أن ميكن القيم فمنظومة مث ومن. قيم منظومة

 جديد نظام عرب إال ويتأسس يستمر أن ميكن ال جديدا اجتماعيا نظاما أن فيرب ماكس فسره ما

                                                             
.17حمسن بوعزيزي، مرجع سابق الذكر، ص   -(1)  

. 141كولفرين حممد، مرجع سابق الذكر، ص   -(2)  
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 وجتميد تثبيت يف تساعد فإا جمةومند ثابتة القيم منظومة كانت فإذا الفردية، والتحفيزات للشرعنة
 من معينة فحالة بالتغيري، التعجيل يف فتساهم تتبدل حني أما متكررة، حلقة يف االجتماعي النظام
 وبالتايل الالتوازن يف أو االستقرار وبالتايل ،التوازن يف تساهم أن ميكن االجتماعية والتفضيالت القيم

  .االجتماعي التغيري

    تفكك االجتماعي يف رأي آالن توران يأخذان شكلهما املفرط يف تكسري تمع وإن احنالل ا
نوازعه فتعطل الذي ينسق والرابط الذي كان جيمع النسق بالفاعل،ابتعد النسق عن تعبريات الفاعل 

وهي حالة ، ويف غياب التنظيم تتخذ ردود فعل اتمع وتعبرياته املناوئة طابع الزوبعة .الفوضى
مادامت  هستريية ال حتمل وعدا بقدرة اتمع على الدفاع عن نفسه والفعل يف ذاته، اجتماعية

ومنها اختناق الفضاءات االجتماعية اليت تستوعب هذا الصراع ومتنحه  ميكانيزمات الصراع معطلة،
  (1) .تشريعا مؤسسيا يتسامح مع تظاهر احملكوم ضد احلاكم من دون تظاهر احلاكم ضد احملكوم

                                                             
  :مناذج أربعة إىل ينقسم االجتماعي التغيري نظرياتيف  بودون رميون منط *
 يف مثال كونت حددها مبراحل تتمثل وهي مظاهرها، بكل احلداثة جتاه عامة وميول نزعات وجود تأكيد إىل يسعى: األول النمط 

  .الثالث املراحل قانون
  .اجلدد املاركسيون االجتاه هذا ممثلي ومن للتغيري، البنيوية الشروط أي الشرطية بالقوانني يأخذ التغيري نظريات من: الثاين النمط

 الثورات بنية كتابه يف كون توماس اإلطار هذا يف يدخل شكله على بل التغيري،  مضمون على يركز فال: الثالث طالنم
   .Thomas kohn, la structure des révolution scientifique, Paris: Flammarion,1972العلمية

  :                                                                                                          
يعاجل أسباب و عوامل التغيري، وحيفل يف هذا اإلطار ماكس فيرب يف األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية، أما ميشال : النمط الرابع

ودعاة الالتوازن، مما ، فريى أن التناقض األساسي  بني نظريات التغيري يضع يف تعارض دعاة التوازن Michal Forceفورس 
وقد صنف يف خانة التوازن الرتعة . يسمح بتصنيفها، كما أكد أن وراء التعارض توافقا حول تعريف التوازن أو الالتوازن االجتماعي

التفاعلية من اليت ينعتها بالغائية، اليت تعد املاركسية والرتعة " سوسيولوجيا الصراع"التطورية والوظيفية، ويف خانة الالتوزان ما مساه 
  .أبرز ممثليها

  :أنظر التفاصيل من ملزيد
- Rymond Boudon, La place du désordre: Critiques des Théories du changement 
social, sociologies (Paris : Presse universitaire de France, 1984). 
-Michel Force, Les théories du changement social, dans : La sociologie : Histoire et 
idées, Cocord par Philippe Cabin  et Jean – François Posties, Auxerre : sciences 
humaines, 2000. 

.20حمسن بوعزيزي، مرجع سابق الذكر، ص   -(1)  
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متقلص إىل حده األدىن،ما دامت هذه احلركات ال مفقود و" اإلجتماعي" كن القول أنمي       
بل هي  األصناف االجتماعية املهمشة أو املقصية،خترج من جوف اتمع وتناقضاته الداخلية ومعاناة 

  (1) .تدفعها وترسم استراتيجياا األصناف املهيمنة جمرد تشكيالت فوقية،

حتجاجية يف اتمعات العربية و حىت دول املغرب العريب،شكل الزوبعة سرعان ما تتخذ التعبريات اال
وقد  ،1978الدولة مثال يف تونس عام في، وتؤثر بشكل كبري يف اتمع وتظهر وسرعان ما ختت

جتسدت يف غضبة عمالية ضد جتربة االنفتاح االقتصادي اليت عاشها اتمع خالل عشرية 
                  ما حدث يف اجلزائر أحداث  علىإضافة  ،2011أحداث فيفري وتلتها  السبعينات،

  .1988أكتوبر 

قتصادية أمام األزمات االي واهليكلي للمؤسسات املستخدمة وأمام التطور التكنولوجمثال يف اجلزائر 
ة يف عامل أحدث انسالخا عنيفا ومفاجأ عن املبادئ اليت كانت سائدة ملدة طويل التجارية،املالية و

قصد التأقلم مع السياسة االقتصادية اجلديدة  الشغل واليت أصبحت ختضع إىل معايري أكثر صرامة،
كان له أثر بارز حبيث أعيد النظر يف سياسة التشغيل وأفرزت عدة  .القائمة على اقتصاد السوق

إعادة ؤسسي واالقتصادي وامل إذ أصبح الضحية يف كل عمليات اإلصالح نتائج خاصة على العمال،
فلم يبقى إجراء الفصل أو التسريح يتم يف شكل فردي وألسباب حمددة بل أخذ مفهوم  .(2)اهليكلة

بل لنوع جديد هو السبب  الفصل بعدا واسعا أي مجاعي ليس بسبب من األسباب التقليدية،
االستغناء عن اليت من شاا  أي ظهور فكرة جديدة التسريح ألسباب اقتصادية، اإلقتصادي والتقين،

  .التقليل من عدد العمال الذين لو يعودوا ضرورينيو جزء كبري من اليد العاملة

من جهة أخرى يعترب نظام العقود حمددة املدة وسيلة أمثلها متطلبات النظام االقتصادي اجلديد على 
الدائمني  أي عن العمال املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وا ختلت نسبيا عن صفة دميومة الشغل،

أي تراجع عن تقرير احلق يف العمل  ومل يعد هناك كالم عن وضعية مرتبطة بفكرة عمل مدى احلياة،
بسوء وضعية التشغيل عقد العمل احملدد املدة و خاصة  إىل مفهوم جديد عقد العمل أو العمل بالعقد،

  (3) .عئة من اتمومن مت إقصاء ف يف اتمع اجلزائري الذي أدى إىل تفاقم درجة البطالة،

                                                             
. 21حمسن بوعزيزي، مرجع سابق الذكر، ص      -(1)  

:يف. املفهوم والنموذج: يائررحايل حجيلة، التغري االجتماعي يف اتمع اجلز  -(2) 
http://www.univbiskra.dz/fac/fll/pdf%20revue/pdf%20revue07/rahali%20hdjila.pdf, 
p 13. 

.   14ص  نفس املرجع،  -(3)  
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 اإلقصاءاالجتماعي أال وهو االندماج عن طريق العمل إىل  لالنتماءمن األسلوب الذي يعترب الطبيعي 
ديناميكية القيم املتواجدة فيه ه وزيادة التغري يف أبنيتالنسيج اإلجتماعي و يفينتج لنا تفكك  بالعمل،

صدامات عنيفة وإحداث توترات واتمع وغالب إضعاف العالقة بني الدولة وهذا ما خيلق يف ال
  .احتجاجيةحركات و

يعرف احلركة االجتماعية كمقاولة مجاعية  François Chazelفبالنسبة لفرانسوا شازل        
بالعودة املكثفة  السياسية،قة يف البنية االجتماعية ولالحتجاج واملعارضة تستهدف فرض تغريات عمي

إن اإلطار  .(1)القنوات التقليدية للدميقراطية التمثيلية موضع أزمة وهو يضع لوسائل ال مؤسساتية،
كان هو أواخر الستينات انطالقا مما  الذي يؤسس للحركات االجتماعية باعتبارها جديدة،التارخيي 

األولويات السابق نظرا لتبدل يف املطالب و عرفته من أشكال احتجاج مغايرة ملا كان سائدا يف
اتمع يف نظر البعض من جمتمع صناعي إىل جمتمع ما بعد صناعي أو ما بعد  االجتماعية بتحول

شروط بإعادة النظر يف مكانة املرأة و هكذا نشأت وترعرعت حركات نسائية مطالبة .حداثي
تنظيمات خاصة باألقليات املهاجرة أو الب متعلقة بالبيئة ووجودها،كذلك خرجت إىل الوجود مط

ا يتطلب جمال عام كشرط أساسي تنمو فيه هذه احلركات لكي تقوم الحقا غري أن كل هذ .بالسالم
وهو ما يؤدي لطرح سؤال ما عالقة اال العام الذي تطرقنا له يف الفصل  ببلورة وعرض مشاريعها،
ما إذا كانت التمايزات بينهما و ،اخلاصعالقته باال األورويب و للحكمالتمهيدي كبنية أساسية 

  (2)ه الكفاية يف اتمع املغريب؟واضحة مبا في

هذا  أنوالذي يوضح  ،ميكن التذكري مبفهوم اال العام الذي جاء به املفكر األملاين هابرماس       
الدولة كمجال بني اتمع املدين و املصطلح جاء مع اتمع الربجوازي الذي خلق جماال للوساطة

فهو اال الذي ال وجود فيه ملا هو .رافق الدولة امللكيةللسلطة العمومية ملعارضة مبدأ السر الذي 
ال وجود  .مبا يف ذلك املواضيع اليت ميكن اعتبارها تدخل ضمن محيمية األشخاص ،خاص

هذا األساس  إنه على .التناظرل الفكري والسجاا هو خاص الن الكل قابل للنقاش وللطابوهات أو مل
، وحتضر فيه كل املشروعيات األحاديةالفاعلية ه اهليمنة ووالتباين جمال تذوب في جمال لالختالف

  (3) .يف احلوار االستقالليةنقاشات مبنية على ن العودة إىل العنف فهناك حوار ومن دوو
                                                             

:يف. حالة املغرب: رد، يف مشروعية احلركات االجتماعية اجلديدةعبد املالك و  -(1) 
http://elmounir.freehostia.com/socio_art6.htm    

. نفس املرجع  -(2)  
(3)-  Espace public et démocratie: La philosophie d’Habermas. Dans:  
http://la-philosophie.com/espace-public-et-democratie.  
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      فالعكس متاما فاإلقصاء  لكن لو طرحنا السؤال عن توفر هذه العناصر يف اتمع املغريب،       
إلنفجارت احلضرية اليت سجلتها املدينة املغربية ومازالت تسجلها هي فا التهميش مها املتوفران،و

ومن خالل هذه التعبريات االحتجاجية تسعى فئة الشباب إىل  ،مبثابة مثال بارز على واقع اإلقصاء
العنف مادامت الصريورة االجتماعية العادية ال متنحه عن آرائها عن طريق أعمال الشغب والتعبري 

الزمن ادية، ويف خضم السرعة الطبيعية ويف ظل املشروعية السياسية األحالكالم و إمكانية التحدث
إن االنفراج السياسي الذي قد يرافق هذه االحتجاجات ال يوازيه انفراج  .(1)االجتماعي العادي

التهميش هو ذاته واملراقبة االجتماعية هي كذلك لالاندماج وحيث ا اقتصادي يف الواقع،-سوسيو
ما األحداث العنيفة اليت عرفتها جمموعة من املناطق املغربية و تعرب حنو اجلوهر، أنة دون تظل سطحي

سبتمرب  23قبلها مدينة صفرو يوم و 2008يونيو  6نة سيدي إفين يوم كما هو احلال بالنسبة ملدي
حيث استمرار السلطات العمومية يف مسلسل  ،سوى تأكيد صريح  الستمرار الوضع القائم 2007

العنيفة سلطة  االحتجاجاتمتثل هذه  أنزيادات يف املواد األساسية اليت بدأ منذ سنوات دون ال
إىل  2006خالل سنة  1.062.000ا مع انتقال عدد العاطلني من ذوه ،(2)مضادة للمنطق السائد

باملائة  2.8بنسبة ألف عاطل و 30ـأي بزيادة تقدر ب 2007عاطل خالل سنة  1.092.000
تعليمات املؤسسات جراء تبعيته لالقتصاد العاملي و ت اهلامة اليت طبعت االقتصاد املغريبنظرا للتحوال

  املالية الدولية اهلادفة إىل ضرورة ختلي الدولة عن متويل القطاعات االجتماعية لفائدة القطاع اخلاص
  .املبادرة احلرةو

ملناسبة للمجتمع لكن حبذا لو كان يلعب دور كبري يف توسيع اآلفاق ا االجتماعيبالتايل فالتغري و
فكيف ميكن  املشاركة الفاعلة،شد من مقوماته األساسية احلوار وفاحلكم الرا بطريقة إجيابية،

العنف أن يقدم لنا واقعا إجيابيا عن ما حلركات االجتماعية واتمعات تكثر فيها االحتجاجات و
  يصطلح عليه باحلكم الراشد؟ 

  :يف دول املغرب العريب االقتصاديكلي و أزمة اهل فشل سياسات التعديل -2

 يف الدول ملعانات الرئيسي السبب هي الدولية والنقدية املالية املؤسسات سياسات كانت لقد       
 بعد اخلام املواد أسعار اخنفاض إثرها على حدث اليت الثمانينات أزمة أجربا اليت العريب املغرب

                                                             
.، مرجع سابقعبد املالك ورد  -(1)  

.نفس املرجع  -(2)  
  ملزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحيم العطري، احلركات االحتجاجية باملغرب. ط1، وجهة نظر، الرباط، أغسطس 2008.
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 األزمة حدود وبالتايل ،الصناعية النشاطات ألغلب التنافسية قدرةال فقدان إىل ارتفاعها من سنوات
 سياسات عليها فرضت اليت العاملية املالية املؤسسات إىل إثرها على املغاربية الدول فلجأت االقتصادية

 اقتصاد إىل الدولة إشراف حتت ريعي مركزي اقتصاد من اقتصادي حتويل وعمليات هيكلي، تكييف
  (1) .السوق

 اهليكلي التصحيح إجراءات خالل من الدول سياسات يف املالية املؤسسات هذه تتدخل كما     
 لكن العملة، تعومي االقتصاد، حترير متوازنة، ميزانية العامة، النفقات ختفيض: مثل قضايا تتضمن اليت
 فاعارت املعيشة، مستويات تراجع إىل تؤدي جهة من عدة تناقضات طياا يف حتمل الربامج هذه

 حقوق واحترام الدميقراطية إىل يدعو أخرى جهة ومن االجتماعية اخلدمات األساسية املواد أسعار
 االجتماعي الرفاه مشاكل من تضاعف اليت هي بالذات التناقضات هذه الفردية، واحلريات اإلنسان
 قد ما وهو ،امالنظ هلذا الشرعية تدمري أي األساسية املطالب مع التعامل على احلكومة قدرة وختفض
 واختراق القيم لتوزيع جديدة مناذج فرض عرب للدولة املركزية الشبكات على ضغط الحقا يشكل

 عليه ترتكز الذي االجتماعي للعقد األساسية األنظمة عليه تأسست اليت الزبائنية واهلياكل البناءات
  (2) .الدوالتية اهلياكل

 الربامج هذه أن كما الشرعية، عالمات آخر عنها وسحب الفعلية قدراا من الدولة وجددت      
 احلصول على الدولة قدرة من قلل مما الرمسية غري  االقتصاديات بتنامي معهود ال بشكل مسحت قد

 الدولة أصبحت لقد األساسية، األولية اخلدمات حىت ونقل توزيع على وقدراا احلقيقي الفائض على
 يقترب بشكل يتعامل أصبح من القادة من هناك بل رجيةاخلا للمساعدات  تدرجيي بشكل تابعة
 جعلت الشاذة، احلاالت من العديد فإن Loaksee وبتغري االستعمارية، احلقبة يف شاهدناه ملا كثريا

 على لإلبقاء تستخدم واليت ،)الشرطة السجون، اجليش،( اإلكراهية األجهزة يف تتحصل الدولة
 يواجه الذي التناقض عن للتعبري Chioce fex Demecrog طرح السلطوية، السياسية اهليئات

 على وانعكاساا العوملة ومظاهر اهليكلي التصحيح فلسياسات العوملة، ظل يف السياسيون املصلحون
 األهداف،: مستويات ثالث على ويعيقها الدميقراطية للقيادة الرمسية األجهزة نشاط يكبح الواقع

 (3) .اهليكلية والقيود الوسائل

                                                             
  (1) - اليونال سال، إفريقيا 2025: أي مستقبل . تر: سعد الطويل، ط1، مركز البحوث الغربية واإلفريقية، القاهرة، 2004.

(2)- Richard Corn Well, Collapse of African State, www.iss.co.za  
(3)- Ibid. 
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 سياسات يف تدخالت هي الدوليني والبنك النقد صندوق يفرضها اليت اهليكلي التصحيح برامج إن 
 الرفاه برامج األجور، حتديد العملة، خفض( الدولة على قيود تفرض أا جانب فإىل احلكومة،

 تعتمد ةريعي اقتصادياا ألن الدويل النقد صندوق إىل حاجة يف األخرية هذه دائما تظل) االجتماعي
 اليت الديون أن كما للتقلبات، باستمرار معرضا مدفوعاا ميزات يكون لدى األولية، املواد على

 الدين، خلدمة استثمارها فوائد توجه الدولة جتعل احملددة آجاهلا يف ا الوفاء عن الدولة تعجز
 يف دوما علهاجت بل فقط شروط عليها وتفرض احلكومة خيارات على تأثر ال الصندوق وسياسات

 وتدخالته للخارج املتزايدة احلاجة يعمق ما وهو خارجية، ونقدية مالية مساعدات إىل حاجة
  (1) .السياسية ومنه واالقتصادية املالية السيادة ملفهوم واضحا خرقا ويعد املختلفة

  :دول املغرب العريب اقتصاديات  خصائص 

تلفة كثريا من ناحية اإلطار العام سواء من ناحية ميكن القول أن جتارب البلدان الثالثة خم       
الظروف العامة اليت جلأت فيها هذه البلدان إىل طلب مساعدة صندوق النقد الدويل للتخفيف من 

أو من حيث مضمون  أو من ناحية األسباب الدافعة لطلب دعم الصندوق، حدة أزمتها االقتصادية،
  .اليت تتشابه إىل حد كبري فيما بينهائج امليدانية وىت من ناحية النتاأو ح حمتوى االتفاق،و

فقد جلأت لطلب  اعتمدت اجلزائر برناجما للتصحيح اهليكلي مع اية املنتصف األول للتسعينات،
 صندوق النقد الدويل بعد تردي خمتلف املؤشرات االقتصادية بسب أزمة املديونية اخلارجية،مساعدة 

عالية يف الوقت الذي تراجعت فيه أسعار احملروقات وشحت حيث بلغت خدمات الدين مستويات 
  (2) .يمصادر اإلقراض الدولية بسبب عدم االستقرار السياس

            مل يلجأ إىل صندوق النقد الدويل إال بعد تدين خمتلف املؤشرات االقتصادية  وجند املغرب
تدين أسعار الفوسفات الذي وقات وت، بسبب ارتفاع أسعار احملراالجتماعية مع بداية الثمانيناو

هذا فضال عن عوامل خارجية أخرى كاشتداد األزمة  يشكل موردا أساسيا لالقتصاد املغريب،
اليت أدت إىل أزمة حادة يف االقتصاد املغريب خالل السنوات العاملية وانعكاساا السلبية و ةاالقتصادي

                                                             
 املطابع، و العلمي للنشر سعود امللك جامعة مجعان، الدين عبد: تر ،الثالث العامل يف واتمع السياسة ،كالفرت سوزان -)1(

 .156ص  ،2002 السعودية،

 
(2)- La trajectoire économique des pays du Maghreb, Conjoncture, Novembre 2002. 
Dans: 
http://research.bnpparibas.com/applis/www/RechEco.nsf/ConjonctureByDateFR/DF
ADD3C5DC04B2C5C1256C76004E7EFC/$File/C0211_f2.pdf?OpenElement, p 17. 
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حيث  رناجما للتصحيح اهليكلي ملدة ثالث سنوات،مت مبقتضاها تبين املغرب ب األوىل من الثمانينات،
مليون خمصصة لربنامج التثبيت  200مليون دوالر من بينها  315حتصل من خالله املغرب على 

  .يف إطار إعادة اجلدولة 1985مليار دوالر أخرى سنة  1.8و

 نامج التصحيح اهليكلي،اليت تعترب من البلدان األوائل يف املغرب العريب اليت تبنت برأما تونس و       
فقد اعتمدت مع بداية املنتصف الثاين للثمانينات  ،1964حيث تعود جتربتها األوىل تارخييا إىل سنة 

وذلك بعد تراجع خمتلف املؤشرات االقتصادية الكلية كنتيجة لآلثار  ،برناجما ثانيا للتصحيح اهليكلي
أحد املوارد الرئيسية لالقتصاد  ر احملروقات،تدين أسعازمة االقتصادية آنذاك من جهة والسلبية لأل

  (1) .التونسي من جهة ثانية

قد الحظنا يف الفصل األول كيف ق املعمول به يف إطار االقتصاد وبعد احلرب الباردة تغري املنط
يف مجيع رجية والداخلية وأصبح العامل االقتصادي له دور كبري يف حتديد اإلستراتيجيات اخلا

  .صح التعبري عنترب حمدد رئيسي لكل دولة يف إطار سياستها اخلارجية ويع االجتاهات،

مليار  33عائدات البترول الضخمة اليت استخلصتها اجلزائر من  ارتفعتللجزائر بالنسبة        
مليار سنة  50لتصل مؤخرا إىل أكثر من ، 2004مليار دوالر سنة  39إىل  2003دوالر سنة 

 24أكثر من "مليار دوالر  31.82جتاريا بلغ  فائضا 2006 إذ سجلت اجلزائر سنة .2005

املركز الوطين  حبسب إحصائيات 2005باملئة، مقارنة مع سنة  24.07بارتفاع فاق " مليار يورو
   (2) .للمعلوماتيات واإلحصاء

 مليار دوالر، حيث ارتفعت بنسبة 52.82ما قيمته  2006اجلزائرية تعدت سنة  فالصادرات
بنسبة  مليار دوالر، حيث ارتفعت 21، بينما بلغت الواردات 2005ئة عن سنة بامل 14.83

اإلمجالية، بينما  من القيمة% 98.97فالصادرات من احملروقات متثل . 2005عن سنة % 3.18
وهو ما جيعل الوضع . دوالر فقط مليار 10.7، أي %02.2ال تتعدى الصادرات األخرى نسبة 

احملروقات الدولية نظرا لثقل ما يساهم به قطاع  معرضا لتقلبات سوقاالقتصادي واملاىل للجزائر 
  (3) .وتداعيات املرحلة االنتقالية من اقتصاد موجه إىل اقتصاد ليربايل ،اجلزائري احملروقات يف االقتصاد

                                                             
(1)- La trajectoire économique des pays du Maghreb, Op.cit, p 18. 
(2)- Centre National de I’Informatique et des Statistiques, STATISTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE (Période : Premier trimestre 
2009). Dans: http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/statextrim10.pdf   
(3)- Ibid. 
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زال  على قطاع احملروقات بشكل كبري، كما أن قطاعه العمومي ما اجلزائرياالقتصاد  يتوقف       
إذ يكفى النظر . سنوات فترة تأهيلية وجيتاز بالتدريج خملفات اخلروج من حرب أهلية استمرتمير ب

بثلثي الناتج احمللى اخلام، مبا يطبع كليا  إىل األرقام السابقة، فما يزال قطاع احملروقات يساهم
  .الريعي االقتصاد الوطين باالقتصاد

للمزيد من التفاصيل (1): يكمايل 2009نة اجلزائري يف س لالقتصادميكن حتديد بعض املؤشرات 
  ).07( أنظر امللحق رقم

اجلزائر حققت مستوى من التجارة قدر  2008حىت شهر نوفمرب  :التجارة اخلارجية -1
حسب املرصد الوطين  اذوه ،2007مليار دوالر يف  29.22يف املقابل  مليار دوالر، 41.93ب

قطاع احملروقات قدر  مليار دوالر، 76.10 الصادرات وصلت إىل .املعلوماتلإلحصائيات و
مليار  24.96مليار دوالر يف مقابل  34.16أما الواردات فقد وصلت إىل  .باملائة 97.66ب

  .باملائة 36.87يعين الفارق بينهما هو  ،2007دوالر يف سنة 
من سنة أما فاتورة استرياد األدوية فقد وصلت إىل حوايل مليار دوالر يف السبعة أشهر األوىل 

ة تزامنت مع خاصكانت كارثية و 2008ارجية يف سنة ذا فالنتائج يف التجارة اخلو ،2008
التصدير واصلت اجلزائر يف اإلستراد دون  .2009هذا مل يندر بالتحسن يف سنة األزمة االقتصادية و

  .البترول وهذا أثر سلبا يف جوانب عديدةسوى يف قطاع احملروقات و
باملائة من الفوائد  98استقطب  2009أسعار البترول يف سنة  ارتفاع :لبترولمراقبة أسعار ا -2

 147اجلزائر بذلك  دوالر حققت 40عندما وصل السعر املرجعي لو من تصدير البترول والغاز،
لكن مع  .دوالر 33أصبح تراجع السعر املرجعي للبترول و 2008بعدها يف ديسمرب مليار دوالر و

  .ت األزمة االقتصادية حدث العكس متاماومع تداعيا 2009سنة 
فهو  البترول،بشكل كبري على قطاع احملروقات و ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري يعتمد       

اقتصاد ت األخرى الزراعية واخلدماتية وذلك يسبب شلل كبري يف خمتلف القطاعااقتصاد ريعي و
  .السياحة و املعرفة

منذ -التونسية مبكرا  تبنتها اجلزائر، عمدت القيادات اليتياسة النقيض من االختيارات الس على
من  التونسيأن حتول االقتصاد  يفالرغبة  إىل اعتماد آليات اقتصاد السوق حتذوها -السبعينات

                                                             

(1)- Nassim Brahimi, L’économie algérienne en 2009: 7 points pour ne pas se perdre. 
Dans:http://www.algerie-focus.com/2009/01/18/l%E2%80%99economie-algerienne-
en-2009-7-points-pour-ne-pas-se-perdre/  
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جت تونس مع مطلع الثمانينات تقوميا هيكليا ميكنها من  اقتصاد ريعى إىل اقتصاد إنتاجي، حيث
إسناد  إمجاال، مت. بغرض جلب استثمارات أجنبية واعتماد خيار اخلصخصة اخلارجية حترير جتارا

باملئة من  8 حبوايلحاليا  يساهم الذيخيارات االنفتاح هاته باللجوء إىل تطوير قطاع السياحة 
  (1) .ألف 800 حلوايلأو غري مباشرة  الناتج احمللى اخلام، ويوفر الشغل بطريقة مباشرة

 اعتماد التوجه الليربايل بالنسبة لالستثمار الداخلي واخلارجي وخصخصة إن ،حال على كل       

املنافسة، عرب تشجيع  العديد من القطاعات، كان يهدف إىل جعل االقتصاد التونسي أكثر قدرة على
ولعل ما مييز هذه . 1993االستثمار الواحدة سنة  االستثمار الداخلي واخلارجي بسن قوانني مدونة

 التنمية املستدمية باملزاوجة بني تنمية قطاع التجارة اخلارجية وتشجيع يف حتقيق التجربة تكمن

بتونس سامهت يف  االستثمارات األجنبية املباشرة، حبيث إن جل املؤسسات األجنبية اليت استقرت
  .الصادرات التسويقية إىل اخلارج باملئة من إمجايل 46الرفع من صادراا بشكل كبري، حيث بلغت 

وحتسني  ال مراء فيه أن تونس استفادت منه استفادة مجة للرفع من مستوى عيش السكان ومما       
بالتدريج إىل خصخصة كثري من  الدخل الفردي، كما أن تنمية القطاع اخلاص الوطين دفع الدولة

، مكنت 1996- 1989مؤسسة عامة بني  77القطاعات العمومية، حيث متت خصخصة حوايل 
دينار تونسي ضختها يف قطاعات إنتاجية، قبل أن  مليون 300بها من احلصول على الدولة مبوج

   .2001-1997بني  شركة أخرى ما 63تربمج خصخصة 
 4000إىل إعادة تأهيل املقاولة التونسية وقد مشل  1996ومبوازاة ذلك، عمدت الدولة منذ سنة 

   (2) .2004شركة سنة  350شركة، استفادت منه 

 ير االقتصادية أن االقتصاد التونسي و الذي تأثر باألزمة االقتصادية بدأ ينتعش نوعا ما،بينت التقارو
إذ مرت  ،2010باملائة خالل الثالثي األول من سنة  13.1ارتفعت الصادرات بنسبة فقد 

مليون دينار خالل  5349.4إىل  2009دينار يف الثالثي األول لسنة  4728.4الصادرات من 
وعلى صعيد آخر سجلت صادرات قطاع الصناعات  .2010األوىل من سنة  األشهر الثالثة

باملائة حمققا مبيعات بقيمة  37االلكترونية أعلى نسبة تطور يف جمال الصناعات املعملية ببلوغه 
  (3).2009مليار دوالر خالل الفترة نفسها من سنة  825.2مليار دوالر مقابل  1130.7

                                                             
(1)- Tunisie: http://www.oecd.org/dataoecd/17/30/36803495.pdf 
(2)- Idem. 
(3)- Tunisie-Economie : Perspectives 2009.Dand: 
http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?xtor=ES-
6229&id=73674     
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تؤمن التوازن  شارة إىل إن جناح سياسة التقومي اهليكلي إن استطاعت أناألمهية مبكان اإل ومن       

والقبول بالتقسيم الدويل للعمل مس أيضا  يف النفقات العمومية، فإن اعتماد اخليار الليربايل كليا
األمر الذي جيعل من املنتجات الصناعية التونسية عرضة ملنافسة حادة  الصميم، يفالبنيات االقتصادية 

  .إطار من الشراكة األوروبية املتوسطية يفالداخل واخلارج  يف
التغاضي عنه ألنه حيد  ننسى أن حمدودية وصغر السوق التونسية االستيعابية، تعد عامال ال ميكن وال

واملتوسط، إىل ال ميكن التعويض عن صغره إال يف  األمد القصري يفمن فعالية الشركات التونسية 
ومع األحداث األخرية اليت  .بأن تدفع تونس حنوها بكل قوة ية، نرىإطار سوق جهوية مغارب

مجود كبري يف االقتصاد التونسي بسبب األزمة السياسية صلت يف تونس يظهر أنه حصل ركود وح
  (1) .اليت تعرض هلا

استطاع املغرب نسبيا على غرار تونس أن يعيد توازنه  جراءاتإأما بالنسبة للمغرب فقد اختذ        
 من العجز يف ميزان األداءات ويقلل من حدة التضخم، لكي جيعل بنياته اقتصادي، وحيد-املاكرو

من صندوق النقد  ومن مث دفع اقتصاده بتوجيه. االقتصادية شبيهة بالبنيات االقتصادية التونسية
ة اقتصاده حنو صناعة حتويلي وأن يوجه ،الدويل لكي ينهج سياسة اخلصخصة لقطاعاته العمومية

وتنمية قطاعي الصيد البحري " احلوامض الطماطم،"والنسيج والسلع الفالحية " الفوسفات"
ألف  600باملئة من الناتج احمللى اخلام ويؤمن  7.8والسياحة، حيث يساهم هذا القطاع بـ 

أيار -مايو"هذا القطاع عاىن كثريا من جراء أحداث الدار البيضاء  منصب شغل، على الرغم من أن
خالل  راهن املغرب على تشجيع التحويالت النقدية للمغاربة املقيمني يف اخلارج من كما. "2003

تكلل يف األمد القصري مبسامهة  االهتمام بقضاياهم االجتماعية واالندماجية يف البلدان املستفيضة، ما
  (2) .جد كبرية تفوق عائدات الفوسفات وقطاع السياحة

تكلفة  اسي كبري وصراع فكرى حاد يف املغرب، أال وهى قضيةاليت يدور حوهلا جدل سي املشكلة
كان بند األجور واملرتبات  بأنه ملا" مثل البنك الدويل"فهناك من يعتقد . ظيفة العموميةأجور الو

بسبب عدد زيادة أعداد املوظفني العموميني الذين  يستحوذ على نسبة مهمة من مجلة اإلنفاق العام،
فإن اعتبارات خفض عجز " اإلدارية، اخلدمية، األمنية"أجهزة الدولة  لفيعملون يف ويديرون خمت

أجورهم  ورفع كفاءة اإلجناز يف تلك األجهزة تقتضى تسريح أعداد كبرية منهم، أو خفض املوازنة
  .لترك الوظيفة العمومية وجتميد التوظيف احلكومي وسالليم الترقية أو حتفيزهم مبغريات مالية

                                                             
(1) - Tunisie:  http://www.oecd.org/dataoecd/17/30/36803495. PDF       
(2)- Idem. 
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األجور وإن  ي، إن تلك اإلجراءات تؤدى إىل تعميق حالة الكساد يف البلد، ألناالقتصاد املستوى
إال أا من ناحية أخرى هي املصدر  كانت أهم وأكرب بنود اإلنفاق العام اجلاري يف املوازنة العامة،

واملنبع األساسي إلنفاقهم، وبالتايل فإن خفضها ـ سواء  األساسي لدخل قطاع عريض من املواطنني
 العمالة احلكومية أو دفعها إىل اخلروج من الوظيفة العمومية بإغراءات ماليةـ خالل تسريح من

ينعكس مباشرة يف  سيحقق انفراجا للخزينة العامة على املدى القصري واملدى املتوسط، لكنه سوف
إنكماشى يف اإلنتاج واالستثمار على  ختفيض حجم الطلب الكلى الداخلي، مما سيكون له تأثري

  .املدى الطويل
الثالثة تعاين أزمة حتل مشكلة وتفتح مشكلة  ميكن القول أن اقتصاديات البلدان املغاربية       

    املستوردة يف أغلب األحيان،تيجيات اليت تتبناها يف الغالب وهذا راجع ملختلف اإلستراأخرى و
مالحظة أخرى هذه و . الفعالمدى حاجته للتغيري اإلجيايبال تراعي فيها خصوصيات اتمع واليت و

تطول املدة حىت متنوعة تعتمد على قطاعات حمددة وعن حاولت التغيري تفشل واالقتصاديات غري 
أين جند  نادرااليت يف الغالب مشكك يف أمرها و فضال عن اإلحصائيات تسترجع قدرا مرة ثانية،

ولترشيد  .ات دول املغرب العريباليت تربز لنا مدى احلقيقة القتصاديإحصائيات ذات مصداقية و
حىت  ةخارجيبعني االعتبار متغريات داخلية و أخذاالقتصادي البد من عقالنية يف التسيري واجلانب 

 توفري أكرب قدر منل اقتصاديات تنموية قادرة أوال وقبل كل شيء على املنافسة، ونستطيع تفعي
امللحق تصاديات دول املغرب العريب أنظر اق مؤشرللمزيد حول  .املنفعة للمجتمع بالدرجة األوىل

  .2010حىت سنة  مؤشرات الدول الثالث املغاربية اقتصاديا) 07(رقم
 3-  فساد نسق احلكم يف دول املغرب العريب و بروز الشبكات الزبائنية و النيوباترميونيالية:

 بني لعالقاتا فساد أو القائمة، تلك فساد أو مؤسساته، بعض بغياب احلكم نسق يفسد       
 جمموعة من املمارسات الزبائنية  تنتج لناو واملسائلة الضبط عالقات وباألخص احلكم، مؤسسات

 السيطرة أنواع أحد هي Patrimonalisme الباترميونيالية .األنظمة الشموليةالنيوباترميونيالية وو
 التقليد، إىل ستناداا سلطوي مركز حيتل شخص على وإمنا قواعد على ترتكز ال كسيطرة التقليدية

 زبائن إىل تستند اليت الباترمونيالية سيطرة تظهر القرابة، على مبنية األبوية السلطة أن جند حني ففي
  (1) .حقيقية إدارية أركان هيئة يشكلون وحدهم دائمني

                                                             
احلكم الراشد يف الفساد السياسي و"ألعمال امللتقىمقدمة  ورقة .التحول السياسي كآلية ملكافحة فساد نسق احلكم عياد مسري، -)1( 

  . 40 ص جامعة تلمسان، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، ،"إفريقيا
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 يف وذلك األبوية للسلطة والعسكري اإلداري التوسع هي فيرب ماكس حسب فالباترميونالية
 يعتمد ال إذ للسلطة، الوحيد املمثل الرئيس لشخص األوفياء املقربني من املسؤولني اراختي مستوى

 أوغري شكلية ال وقنوات أساليب على االعتماد غلى مييل إنه بل حمددة وقنوات رمسية مؤسسات على
 هفي يستمد جتديديا، دورا التنافس فيه يؤدي ال سياسي إطار ضمن املسؤولية إلزامية من حتد رمسية

 السلطة شرعية عملية تغدو بشكل للعقيدة الرمزية والسلطة اجليش مساندة من شرعية الرئيس
 Tradition التقليد مبظاهر مرتبطة عائلية عامة تكون رمسية ال عقالنية ال ملعايري تستند وممارستها

  (1).مطلق شخصي حق مبوجب متارس لكنها

 الباترميونيالية مفهوم عرض فصل Jean-Claude William ويليام كلود جني دراسة ويف
  (2) :رئيسية خصائص ثالثة عرب الفيربية

 والتنظيم للهيكل خاصا اهتماما فيرب منح الباترميونيالية للسلطة حتليله يف: اخلاصة القوات -  أ
 بني زمي ولقد القائد، نفوذ على واحلفاظ لبناء فعالية وأكثرها الوسائل أهم من فاجليش العسكري،

 : وهي قاعدية أصناف أربعة

 حرس مبثابة وهم ممتلكاته وحراسة األرض خلدمة القائد يستخدمهم العبيد وهم: األوىل الفئة
 ارتباطا يشتدون األتباع بعض ألن كبرية بدرجة مستقر غري النوع هذا فيرب وحسب له، شخصي
  .القتالية وقدرم فعاليتهم على يؤثر ما وهذا ، الزراعي والنشاط باألرض

 بشخص اهتماماا تنحصر مسلحة قوة لتنظيم  يلجأ القائد فإن السابقة، الدوافع نتيجة :لثانيةا الفئة
 بشكل انعزاهلم جانب إىل الزراعي بالنشاط يتورطوا مل الذين العبيد وتضم فقط، وممتلكاته احلاكم

  . احمللي اتمع عن كلي

 التصرف حتت العمل مقابل ومنظم مناسب أجر خالل من والئهما على احلفاظ يتم الفئتني هاتني
  .الواسعة البريوقراطيات بزوغ يف يساهم التنظيمات من النوع وهذا الباترمونيايل، القائد هلذا املطلق

                                                             
 مركز: بريوت( .بتونس الوطين البناء جتربة يف سياسية– اجتماعية قراءة: العريب اتمع يف السياسية الزبونية احلليم، عبد حافظ -)1(

   .260-259 ص ،2006 أوت العربية الوحدة دراسات
(2)- Jean-Claude William, Patrimonialisme and political changs in the Corga, United 
State of America: Stanford University Pres, p 57. 
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 أن فيرب يرى إذ املرتزقة، جتديد هو الباترميونيالية القادة بني مشتركة خاصية أهم إن :الثالثة الفئة
 alienated) اتمع أفراد عن املغتربني ضمت إذا وفقط إذا ا موثوقا يكون اجليوش بعض

members)، تمع صلة أي لديهم ليس أيالرعايا مع واقعي تواصل أن با.  

) املدينة نفس أو اإلثنية نفس( أتباعه أوساط من للتجنيد الباترمونيايل القائد يلجأ قد :الرابعة الفئة
 وقهر الشخصية وممتلكاته بالسلطة ودهوج على للحفاظ خاصة مسلحة قوة وتشكيل األصول بنفس

 تأهيال األكثر منهم ليجعل الريفية باملناطق الضعيفة الفئات إىل يلجأ ما وغالبا السياسيني، املنافسني
  (1) .االحترافية اجليوش صفة وهي خاصة وتدريبات بربامج حيظون حيث

 السلطة هو احلالة هذه يف واالمتثال اخلضوع هدف إن :السياسية العالقات شخصية - ب
 تقوم اليت املنظمة فاجلماعة التقليدي، الوضع خالل من يكسبها اليت) القائد( للفرد الشخصية
 تربية مسار عرب غرسها يتم اليت الشخصية الوالءات عالقات على أساسا ترتكز السلطة مبمارسة

 Chief ميزع ولكنه Superior سامي شخص ليس هنا بالسلطة املتحكم الشخص وعام، سائد

 ليسوا السلطة ورعايا شخصيني، أتباع باألحرى ولكن موظفني جمموعة ميثل ال اإلداري وفريقه
 السلطة وصاحب موظفني بني العالقة حيدد ما أن كما التقليديني، الرفاق هم ولكن جتمع يف أعضاء

 بكةش تنمية عرب احلاكم هلذا الشخصي الوالء ولكن ،للعمل الالشخصية احلتميات ليس الزعيم أي
 .واملرتزقة واملليشيات اخلاصة اجليوش لقوة استنادا واألولوية اخلاصة العالقات من

 ضمان أجل من النخبة هلذه األول اهلدف هي العامة والوظائف فاملناصب :اإلداري التوسع - ت
 اهلرياكية مستويات كل على املنطق هذا وينطبق املقدمة العائدات من قدر أكرب على واحلصول املكانة

 اليت السلطة غزو حباالت األمر تعلق سواء للثروة النفوذ يعين للسلطة النفوذ يصبح أين باترميونيالية،ال
 وتنمو الكاريزمية طابع تكتسب اليت واحلركات األحزاب حباالت أو دائمة هياكل لصياغة عقلنتها مت

 (2) .بريوقراطية أو المركزية بصيغة إما وتتطور

   trimonialismePa-New: النيوباترمونيالية -

 التصحيح وبرامج االستثمارية التوجهات عم وتزامنا املعاصرة التحديث مسارات ظل يف
 إجياد فرضية خالل من Shumuel Noal Eisenstadt تإيزنشتا لنوا صامويل حاول ،اهليكلي

 قوية ةسيطر فبسبب آسيا إفريقيا، الالتينية، أمريكا يف املعاصرة اتمعات وظائف يف اخلصائص بعض
                                                             

(1) - Jean-Claude William, Op cit, p 58.  
(2)-  Ibid. p 08-34. 
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 مشخص سيطرة منوذج إنتاج تعيد اتمعات هته فإن احلاكم شخص حول متركز سياسي ملنطق
 وفق جاهدة تعمل النخبة وهاته السلطة، يف املوجودة النخبة ومحاية احلفاظ إىل أساسا متوجه

 ،املركز عليها تسيطر اليت املوارد إىل احمليط وصول من اإلمكان قدر احلد تستهدف إستراتيجية
 على جاهدة تعمل اليت االقتصادي التحديث عملية يف خاصة والتحكم التمثيل احتكار من والتأكد

 خنب بروز مينع بشكل التحديث هذا احتواء ذاته الوقت يف لكن شرعيتها، على حفاظا تشجيعها
  .بالسلطة املطالبة على قادرة تكون منافسة

 تكون اليت املوارد فهته املوارد، توزيع ةلسياس حمدد إجنازها يعطي الشكل هذا من منوذج إن
 النظام إستراتيجية مع متام يتوافق بشكل توزيعها سيتم السياسية للسلطة املطلقة السيطرة حتت

 املوارد توزيع سياسات فإن اإلبداع على قائم اقتصادي ملنطق التوزيع هذا خيضع أن فبدل. السياسي
 وخاضعة تابعة تبقى بالتايل فهي النظام عليها يتوفر اليت والتأييدات الدعم على للحفاظ أوال تستخدم

 مباشر بشكل الوصول على القدرة ومتلك ،ذاته الوقت يف تستفيد اليت السياسية النخبة خلطط
 االقتصادية، احلياة إطار يف وسلطات أدوار حتصيل خالل من االجتماعي بسطحها وتنمي للثروات

 هذه مببادلة تسمح كما السلطة يف املتواجدة اجلماعة موارد بتقوية تسمح النيوباترميونيالية فاملمارسة
 جوزيف اتبع ولقد ...).رأي قادة نقابيني، نفوذ، أصحاب( متميزة مكانة ذو أفراد بدعم املوارد

  Surpolitisation الشديد التسيب حالة دراسة عند مشاة طريقة Richard Joseph ريتشارد
  .  Le système politique de prétende مفهوم ببناء وقام ،االجتماعية للحياة

 يف مواقع على احلصول دف السياسيون الفاعلون خالهلا من يتنافس حاالت إىل يشري أين
 هذا تؤيدهم، اليت اجلماعات مصاحل خدمة أو الشخصية لألهداف املناصب هذه توظيف بغية السلطة
 واالجتماعية االقتصادية السياسية، السلوكات علتتفا خالله من الذي النمط عن لنا يكشف الطرح

  .احمليطة الرأمسالية اتمعات يف نالحظها اليت

  ): Clientélisme( الزبائنية -

 الذين  أهم ومن باالستزالم السياسي االجتماع على دراسات بعض يف  إليها يشار ما وهي
 لألحزاب دراسته يف Alex Weingrod وينغرود الكس جند سياسية-السوسي املقاربة هذه طبقوا

 عنوان حتت دراسته يف عرضها واليت املقاربة هذه تطبيق وينغرود ألكس حصر لقد. السياسية
Patron and patronage and political parties تمعات يف فقطقائمة باعتبارها الزراعية ا 
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 والثروة القوة يف تكافئنيامل غري األشخاص بني للتبادل الرمسية وغري الشخصية العالقات مبدأ على
  (1) .للدولة الرمسية اهليئات أو التنظيمات لضعف أساسا يعود وذلك

 بني العالقة مقاربة يف عينه التحليل يطبق Rouné Lémorchaud ملرشوند روين دراسة ويف
 ال لذيا التبادل يف متكافئة غري عالقة هناك أن ليتبني السابقني ومستعمريها االستوائية إفريقيا دول

 ذلك من األكثر بل الالعقالين، الرمزي املستوى إىل يتعداه بل العقالين املادي مستواه على يقتصر
 العالقات تدعم أن ميكن شخصية عالقات هي حيث من الفردية العالقات أن الباحث الحظ فقد

  .التبعية يف اجلماعية

 ميدارد فرانسوا جني اساتدر هي اال هذا يف املقدمة واإلسهامات التحليالت أهم لكن
Médard Jean-François يقوم القدم يف موغل عالئقي ومنط ظاهرة االستزالم أن يؤكد الذي 

 اليت السياسي التمثيل قنوات مستوى على وعجز نقص وجود تفرض شخصية تبعية على أساسا
 هاتني بني يةوانتقائ عمودية عالقات وجود على قائمة مسلمة وتقدم ،واحمليط املركز بني تربط

 تبادل على تقوم أو (le patron) زبعبامل الزليم تربط اليت الشخصية التبعية عالقات مبعىن اهليئتني،
  (2).متساوية غري موارد يف يتحكمان واللذين شخصني بني للخدمات ثنائي

   (3) :العالقات هلته األربعة األساسية اخلصائص ميدارد وحيدد

 على نفسه الوقت يف قائمة وأا وقائده زبون بني تربط أا تبارباع: للعالقة الشخصي الطابع
  الصداقة؛  وحىت اإلخالص االعتراف،

 جانب من يوفر الزبون باملقابل نفوذه أو مساعدته محايته يوفر فالقائد: للعالقة باملثل املعاملة طابع
  آخر؛ دعم أي أو املادية ملساعدته أو اخلدمات

 فإن مواردهم، حيث من متساوون غري الزبائنية العالقة أطراف أن اعتبارب: للعالقة التبعية طابع
  زبائنه؛ أحد عن يتخلى أن األخري هذا خشية من أكثر قائده عن يتخلى أن من خيشى الزبون

                                                             
.262 ص سابق، عمرج الرحيم، عبد حافظ  - (1)  

(2)- Jean-François Médard, «Le rapport de Clientèle du phénomène Social à l’analyse 
politique»: http://www.press.fr/web/revues/perscript/rfsp-0035-2950-1976-num26-1-
393655. p 103. 
(3) -Ibid, pp 105. 107. 109-113. 



   
 

152 
 

 يف اتمع هيكلية وتنع ثنائية وأا التساوي عدم على قائمة عالقة ألا: للعالقة العمودي الطابع
  .طبقات شكل

 دينية سلطة تربط اليت( واملقدس ياملركز اإلقطاعي النمط من زبائنية عالقات بني ملرشود مييز
 أو األوروبية الصناعية اتمعات يف موجودة النمط هذا من عالقات أن يف يشك أحد وال) بأتباعها
 مدينته، بسكان االجتماعية الكتلة صاحب عالقات سواء حد على يكل فهي األمريكي، الشمال

 العالقة هته فيها اليت واحلاالت السياسي النظام لعمل األساسي املبدأ هي الزبائنية العالقة فيها لكن
 وميكن ،الثالث العامل دول يف بانتظام تتكرر جندها األوىل فاحلالة: النظام عمل لدعم أداة عن عبارة

  : أمهها عوامل ةعد عن ناجتة وهي الزبائنية السياسية األنظمة تشكيل عن مسؤولة تكون أن

 خنب بني ملواجهات فضاء السياسي املركز من جيعل نيوباترميونيايل منطق عن ناجتة هي: أوال -
 ويطمحون الزبائنية، مواردهم على واالعتماد االرتكاز خالل من بينها فيما تتعارض متنافسة سياسية
  .ةشخصي لغايات املوارد توزيع عن املسؤولية العمومية املؤسسات لتوظيف

 ،واحمليط املركز بني االرتكاز بىن بفشل باألحرى أو بغياب مدعومة تكون احلالة هته إن: ثانيا -
  .للمجتمع االنقسامي والطابع

 الفاعلني يقود ما وهو ،االقتصادي األمن بانعدام الشعور حيدثه الذي األساسي األثر: ثالثا -
 تكون اليت األفقية التحالف إستراتيجيات على وزبائنية عمودية إستراتيجيات تفضيل إىل االجتماعيني

  .للموارد واسع اقتسام تفرض مصاحل مجاعات أو طبقات حركات، شكل على

 Clienteliste et New النيوباترميونيالية الزبائنية على تقوم اليت األنظمة هذه إن

Patrimonialiste  السياسية ركةاملشا اهلوية، والتغلغل، والتوزيع الشرعية أزمات من تعاين 
 الدوالتية األجهزة جيعل ما وهو ،Le népotisme احملسوبية على شيء كل وقبل أوال وتؤسس

  (1) .النادرة املوارد على والتأثري والقوة للتنافس الرئيسي احلقل

 شبكات بترسيخ السياسية للنخبة االستقالل بعد ما دولة به حضيت الذي النوعي الرفاه مسح       
 أصبحت حىت االقتصاد يف بالتحكم هلا مسحت قد املنتهجة احلمائية السياسة ألن لزبائنا من واسعة

 القضائية أو التنظيمية الوظائف تراجع بسبب ليس اإلدارية التنظيمية احلدود تتعدى السياسة هذه

                                                             
(1)- Richard Corn Well, Op.cit. 
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 معه واخلاصة العامة اخلدمات فعالية من حدت اليت التعسفية السياسية التدخالت بسبب ولكن
                                                               (1).اجلامعات من املتخرجني عدد وتزايد ،املؤهلة غري العاملة لليد الرتوح نسبة عارتفا

  .أزمات النظام السياسي يف دول املغرب العريب: املطلب الثاين     

 من انطالقا ،ات عامة فعالةصياغة سياس الفشل يف  لظاهرة املقدمة التفسريات تباينت لقد        
 يرجع والشغب العنف أعمال انفجار أن يرى من هناك أن إذ متعددة، أبعاد ذات األخرية هذه كون

 إضافة يدرج من وهناك ،جمتمعات دول املغرب العريب يف موجودة داخلية وتناقضات إختالالت إىل
 بني التمييز من بد ال لذلك الظاهرة، هذه تعقد من زادت خارجية عوامل الداخلية العوامل إىل

 واملشاركة الشرعية كأزمةيف سياسات دول املغرب العريب  االختالل لظهور املباشرة العوامل
  نسبة لألزمة اجلزائريةبالف .اهلوية وأزمة التوزيعية العدالة وأزمة السياسي، النظام وانغالق السياسية

 ،1992 االنتخايب املسار إيقاف إىل إضافة ،1988 رأكتوب أحداث من خالل ما حدث فيها من 
 حناول األساس هذا وعلى اجلزائر، يف السياسي العنف ظاهرة تبلور يف األساسي العامل يعترب الذي

  .اجلزائر يف السياسي العنف أسباب أهم حتليل املبحث هذا خالل من

 لكن الوطنية، احلركة ميالد مع برزت تارخيية خلفيات هلا أبعادها، بكل اجلزائرية األزمة إن       
 انعكاسات هلا كانت اليت األخرية هذه التسعينات، وبداية الثمانينات اية يف بوضوح معاملها جتلت
 داخل التوازنات يف وااليار االختالل عن عربت األزمة هذه اجلزائري، اتمع حركية على سلبية

 والفكرية السياسية املكونات خمتلف بني صراعال انفتاح مدى يعكس االختالل هذا اتمع،
 كل واالجتماعية، السياسية واملكانة والتوزيع الثروة على واحلصول املصاحل أجل من ،واالجتماعية

 املختلفة القوى وانقالب اجلزائرية للدولة الداخلي التماسك روابط احنالل على تذل املؤشرات هذه
 وخدمة النخبوي للصراع كوسيلة واستخدامها األخالقية القيم احنالل دعمها واليت ضابط دون

 على هذه دراستنا خالل من اجلزائرية األزمة نطرح هلذا العامة، املصاحل حساب على اخلاصة املصاحل
 الفرعية األنساق خمتلف مس الذي االحنالل عن تعرب ألا ذاته، الوقت يف وجمتمع نظام أزمة أا

كمثيلتها يف تونس  .األزمة هذه أبعاد تعددت لذلك اجلزائري السياسي نظاملل الداخلية للبيئة املكونة
وقد جتسد  ،1978االحتجاجات من بينها األزمة النقابية لسنة األزمات ومن خالل جمموعة من 

ذلك يف إعالن اإلضراب العام الذي حتول إىل جتمعات عمالية يف املناطق الصناعية بضواحي 
هي جمموعة من األحداث اليت عاشتها تونس يف بداية  1984اخلبز لسنة تلتها انتفاضة  العاصمة،

                                                             
(1)- Richard Corn Well, Op.cit. 
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حركة احتجاجية مشلت خمتلف املناطق كنتيجة مباشرة للقرار  نوهي عبارة ع ،1984شهر جانفي 
واملتمثل يف رفع الدعم عن العجني ومشتقاته ومن ذلك اخلبز الذي  ،الذي اختذته احلكومة التونسية

إضافة  .الفقريةمن الفئات االجتماعية املتوسطة وسية بالنسبة لقطاعات واسعة ميثل مادة غذائية أسا
وأخريا  1980عملية قفصة املسلحة لسنة  ،1962األزمة اليوسفية واحملاولة االنقالبية لسنة  على

  (1) .اليت أدت لسقوط النظام يف تونس 2011أحداث 

دا للهوة االجتماعية النامجة عن االختالالت وتدل العديد من املؤشرات على أن هناك منوا مضطر     
اهليكلية يف املعمار االجتماعي يف دول املغرب العريب،والسيما البلدان غري النفطية كتونس،وقد 
لوحظ أن هذه األخرية نفسها مل يسعفها الريع النفطي يف تعميم عائدات خرياا الطبيعية،مبا جيعل 

ماعية قيمة مشتركة،فمن اجلدير باملالحظة أن العالقة بني املواطنة املؤسسة على العدالة االجت
ظلت تالزمية إذ بقدر ما اتسعت أشكال  Le socialواالجتماعي   Le politiqueالسياسي 

بالقدر نفسه امتدت دائرة القهر االجتماعي لتشمل فئات اجتماعية ظلت يف منأى  القهر السياسي،
السياسي مرن إىل  اإلصالحويبدو من الواضح أن أفق  عن احلرمان مبا يف ذلك الطبقات الوسطى،

 أو يف أدىن احلاالت تقليص حجمها، حد بعيد بقدرة بلدان املغرب العريب على ردم اهلوة الجتماعية،
  حيفزهم بالضرورة على التفاعل اإلجيايب مع مشاريعيولد لدى الناس إحساسا باجلدية ومبا 

  (2) .اإلصالح

   :السياسية واملشاركة الشرعية أزمة: أوال

 تربط وهي السياسي، االلتزام هلا يدين اليت العليا السلطة طبيعة تغري إىل األزمة هذه تشري       
 ذلك قدرة حتديد يف جوهري عنصر فهي مث ومن لوظائفها، احلكومية البنية بأداء خاص بشكل

  (3) .وخمرجاا  كزيةاملر السلطة جتاه الناس مواقف أساسي وبشكل أيضا حتدد النظام،كما

 الطبيعة حول االختالف عن ينجم احلكومي، واألداء الدستوري البناء يف ايارا الشرعية أزمة وتعترب
 وتغيري ناحية من احلكم لنظام األساسي الطابع أو البناء تغيري يف ذلك ويتمثل .النظام لسلطة املالئمة

                                                             
:يف. سامل لبيض، األزمات االجتماعية والسياسية يف تونس  -(1) 

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=13181   
، شتاء 13علوم السياسية، العدد الة العربية لل.اال العام واملواطنة : أحممد مالكي، العالقة بني الدولة واتمع يف البالد العربية -)2( 

   .151، ص 2008
دار املعرفة  :مصر اجلزء الثاين، ،األهدافالبنية و:سياسيالتنمية السياسية دراسة يف علم االجتماع ال عبد احلليم الزيات، -)3(

   .64-63ص  ،2002اجلامعية،
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 النظام يدعي اليت العليا املثل تغيري يف يتمثل أخرى،كما ناحية من سلطته منه يستمد الذي املصدر
  (1) .عنها يعرب أو سلطته ا ميارس الذي واألسلوب متثيلها،

 يف تشكل الشرعية أزمة حدوث أسباب حتليل يف كأساس اختاذها ميكن عناصر أربعة هناكو       
 السلطة، قواعد حول اخلالف حول تصدر قد فهي  .وجوهرها األزمة هلذه األساسية املظاهر جمملها

 عمليات وقصور بالقيادة الثقة فقدان يعد كما القوة، أجل من الصراع عن كذلك تصدر وقد
 إمنا السلطة شرعية صلب أن :اذإ القول ومجلة .أيضا مسبباا من والسياسية االجتماعية التنشئة
  .السلطة هذ احملكومني رضا يف يكمن

 عن يتمخض أن البد السياسي التحديث أن البعض يرى السياسية املشاركة ألزمة بالنسبة أما       
 للمشاركة جديدة أمناط ظهور شأنه من يكون وأن البد كما والسلطة، الفرد بني جديدة عالقة

 أزمة تظهر وهنا .السياسية احلياة يف املشاركة إىل املتطلعني أعداد تنامي عن فضال السياسية،
 غالبية متكن عدم عند وتنجم ،داجلد املشتركني تدفق يف التوسع معدل اخنفاض تعين اليت املشاركة
 وبالتايل لبالدهم واالقتصادي السياسي املصري تقرير يف املسامهة يف منهم الكبري العدد أو املواطنني

 وتضييق السياسية، املشاركة يف الراغبني أمام العراقيل بوضع احلاكمة الصفوة تقوم وعندما ألنفسهم،
  (2) .ةالسياسي احلياة يف املشاركني أعداد تضاؤل إىل يؤدي حنو على يهم،عل اخلناق

 احلياة ا تتسم اليت البارزة السمات متثل السياسية املشاركة أزمة أن إىل املالحظة وتشري       
 القيادات ميل إىل ذلك ويرتد الثالث، العامل دول عامة وبصفة العريب املغرب بلدان داخل السياسية

 قيود وفرض تسلطية، ديكتاتورية نظم وإقامة قبضتها، يف السلطة تركيز إىل البلدان هذه يف اسيةالسي
  (3) .ةالسياسي احلياة يف اجلماهري مشاركة على صارمة

 اليت الوطين، التحرير جلبهة التارخيية الشرعية من مرجعيته اجلزائري السياسي النظام يستمد     
 مطلقة أسبقيات هلا كونت حيث الفرنسي، االستعمار ضد الوطنية املقاومة على بدورها ارتكزت

 سبب ما بقدر اجلزائر ذلك أفاد ما وبقدر السلطة، ممارسة يف للمشاركة تطمع سياسية قوى أية ضد
 داخل حدثت اليت اإلختالالت نتيجة الوطين التحرير جبهة تراجع حال بوادرها ظهرت أزمة، من هلا

                                                             
.64ص  عبد احلليم الزيات،  -(1)  

  (2)- أمحد وهبان، النظرية السياسية والعامل الثالث. ط2، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 1998، ص 190. 

.نفس املرجع، نفس الصفحة  -(3)  
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 فقد حىت األزمة تلك بوادر لتتراكم .فاعليتها على أثرت واليت زائري،اجل السياسي النظام أجهزة
  (1) .السلطة إىل تسعى جديدة قوى أمام مهيأ الطريق جعل الذي األمر اجلماهري، شرعية النظام

 القوى كل استيعاب عن السياسية املؤسسات عجز يف متثلت فقد السياسية املشاركة أزمة أما       
 عدم يف كذلك متثلت كما السياسية، العملية يف املشاركة يف والراغبة اجلزائري، تمعا يف املوجودة

 االستقالل منذ اتسمت اجلزائر يف السياسية فالبيئة القوى، هذه إشراك يف احلاكمة النخبة رغبة
 كم الوطين، الشعيب الس جانب إىل التشريعي بالدور وقيامها واجليش احلزب على بسيطرا
 أزمة تعريف ويكن الواحد، احلزب إيديولوجية لنشر سخرت اليت اإلعالم وسائل على سيطرت
 سلوك أو مطالب إىل النخبة تنظر حينما حيث الذي الصراع ذلك" :أا على السياسية املشاركة

 غري وسلوك مطالب أا على السياسي النسق يف املشاركة إىل يسعون الذين واجلماعات األفراد
   (2)".شرعي

 حصرها ميكن واليت السياسية املشاركة أزمة حدوث إىل تؤدي بينها تتفاعل جمموعات ثالث هناك 
  (3) :يلي فيما

 ورفض السياسية للسلطة النخب هذه احتكار ومنها احلاكمة بالنخب تتعلق أسباب :األوىل اموعة
  .السياسية املشاركة مطالب

 احلاكم بني االتصال حلقة متثل واليت ياسيةالس باملؤسسات تتعلق أسباب :الثانية اموعة
  .السياسية املشاركة قنوات وهي واحملكومني،

  . واجتماعية اقتصادية أسباب: الثالثة اموعة

 على قادرا احلزب أحادية على القائم اجلزائري السياسي النظام يعد مل املنطلق هذا ومن       
 التصادمو ،اشهد اليت األحداث عقب الوطنية ةالساح على ظهرت اليت السياسية القوى إستعاب

 حتولت واليت بدايتها، يف سياسية معارضة شكل يف تبلورت اليت القوى وبعض السياسي النظام بني
 إىل استنادا السياسي العمل حيتكر اجلزائري السياسي النظام كان حيث. سياسي عنف إىل بعد فيما

                                                             
 بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، .الثقافيةاخللفيات السياسية واالقتصادية و :األزمة اجلزائرية ،وآخرون الرياشي سليمان  (1)- 

 .48 ص ،1999
 

(2)- Samuel p. Huntington, political ordre in changing sociétés. New hawen : Yale 
university press, 1968, p 55. 
(3)- Ibid, p 59. 
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. السياسي النظام الختيارات تأييدها على السياسية احلياة يف اجلماهري دور فاقتصر. التارخيية الشرعية
 يف السياسي للنظام منافسة جديدة قوى ظهور مع الثمانينات بداية مع تغريت الوضعية هذه لكن

 اليت اإلسالمية، املعارضة يف أساسا متثلت واليت السياسية للمشاركة اال بفتح مطالبة الشرعية،
  .واالقتصادي واالجتماعي السياسي العمل حيتكر الذي السياسي نظاملل حتدى أكرب عن عربت

 سنة ظهرت اليت اجلمعية هذه. ونشاطها" القيم مجعية" على اإلسالمية املعارضة جذور تعود       
 املطالبة على عملها يف ركزت بل مباشرة، السياسي النظام معارضة إىل تذهب مل لكنها ،1964
 يف والئي بقرار حلها مت لكن اجلزائري، اتمع داخل اإلسالمية ألخالقوا القيم على باحملافظة
  (1) .1970 مارس 17 يف وزاري وبقرار ،1969 سبتمرب

   التوزيعية العدالة أزمة: ثانيا

 السياسي، للنظام التوزيعية املقدرة يف خلل وجود إىل التوزيعية العدالة عدم مشكلة تشري       
 على النظام وقدرة جانب، من التوزيعية املطالب بني الفجوة تساعا شكل اخللل هذا ويتخذ

 الثروة مصادر يف النقص أوهلما: مصدريني من اخللل هذا وينبع آخر، جانب من هلا االستجابة
 كفاءة لعدم نظرا اتمع، طبقات خمتلف بني الثروة توزيع يف العدالة عدم هو وثانيهما املادية، والسلع

 إىل اللجوء سوى سبيال جتد لن األخرية هذه .ىأخر دون فئات ملصاحل واحنيازها عيةالتوزي السياسات
 حدوث عند التوزيع أزمة وتنشأ .الثروة من جزء على احلصول أجل من السياسي العنف استخدام
 النظام وعجز ،دوأفرا اتمع وحدات على املتاحة والثروات املواد توزيع وأساليب نسب اختالل

  (2) .وسليم فعال بشكل التنمية وأعباء عوائد توزيع عن السياسي

 السياسي، والعنف التوزيعية العدالة عدم بني طردية عالقة وجود إىل خلصت دراسات هناك       
 دراسة بينها من واليت السياسي، العنف معدل زاد التوزيعية العدالة عدم درجة ازدادت كلما أي

 توزيع يف املساواة عدم بني العالقة عن دولة 47 على هاأجرا واليت ،1964 عام الصادرة ريست
 اليت الدول أن مبعىن أي طردية، عالقة وجود إىل وانتهى السياسي، االستقرار وعدم األراضي ملكية

                                                             
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة، قسم العلوم السياسية، جامعة . (1988/1999ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر  قيب، آدم -(1)

 .58 ص ،)2004-2003اجلزائر، 
 (2)- Joseph la palambara, distribution: a crisis of resource management. In leomord 
bind, crises and sequences in political development, Princten university press,1971, 
pp 233-281. 
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 السياسي، االستقرار عدم من عالية درجة شهدت التوزيع يف املساواة عدم من عالية درجة شهدت
  (1) .التوزيع يف املساواة من نوع حققت اليت الدول عكس لىع السياسي العنف درجة تزايد أي

 يقتصر الو ،اتمع أجزاء بني واخلدمات املنافع لتوزيع احلكومة عمل كيفية يف األزمة هذه وتتلخص
 والتطلعات الرغبات من عديدا يشمل بل وحسب، االجتماعية أو املادية املنافع على التوزيع مطلب

 تتحدى سياسية ومضامني غايات على املعاصرة اجلماهريية املطالب فتكش فقد .كذلك السياسية
  (2) ."اخل... السياسية املشاركة حقوقو املساواة، حق" :مثل احلاكمة والصفوة السياسي النظام

 االعتبارات بني التوفيق يف  السياسي نظمةاأل قدرة ضعف يف التوزيعية العدالة أزمة متثلت لقد       
 عن كذلك تعرب كما العدالة تفترض اليت االجتماعية االعتبارات وبني التوزيع، يف لفنيةا االقتصادية

 الناجتة االقتصادية األزمة لعبت حيث ،االجتماعية الطلبات تلبية على نظمة السياسيةاأل قدرة عدم
 الأعم ظهور يف كبريا دورا الدوالر قيمة باخنفاض واقتراا 1986 لسنة النفط أسعار تقهقر عن

 مؤشرات عدة وهناك االقتصاديةو االجتماعية األوضاع بتحسني املطالبة اجلماهريي، والعنف الشغب
  :منها مثال اجلزائر يف التوزيعية العدالة لعدم

 الناتج يف اإلنتاج عناصر من عنصر كل نصيب به ويقصد للدخل الوظيفي التفاوت درجة -1
 .القومي

 واألسر، األفراد بني الدخل توزيع به ويقصد ،للدخل الشخصي التوزيع يف التفاوت درجة -2
 (3) ....)العقارات األراضي، ملكية( اتمع يف الثروات توزيع يف التفاوت درجة وكذلك

 .واملدينة الريف بني الدخل توزيع يف التفاوت درجة -3

 .الدولة مناطق بني األساسية اخلدمات توزيع يف التفاوت درجة -4

  

 

                                                             
(1)- Brucem, Russet, « inequality and instability: the relation of land tenure to 
politics ». World politics, N 03, April 1992, p 442. 
(2)- Joseph la Palambara. Op.Cit, pp 233-281. 
(3)- Brucem Russet, Op.cit. p 443. 
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 تتوسط اليت املتغريات وتتمثل السياسي العنف تولد تفاوت، من تتضمنه وما التوزيعية العدالة عدم إن
   (1) :يلي فيما السياسي والعنف التوزيعية العدالة عدم بني العالقة

 هذه تغيري على وقدرا أوضاعها حقيقة احلرمان تعاين اليت األفراد فئة إدراك أي: احلرمان وعي
 تربيرات هلم وتقدم النظام، ضد املواطنني بتعبئة تقوم يتال الصفوات أمهية تربز وهنا األوضاع،

 .1986 سنة بعد اجلزائر يف حدث مثلما احلل، وترسم األوضاع، تغيري لضرورة

 وتوجهها املواطنني حركة تنظم اليت والنقابات كاالحتادات واالجتماعية السياسية التنظيمات وجود
 يف يستعملها اليت الرمسية القمع أجهزة على ياجلزائر السياسي النظام سيطرت ضعف .النظام ضد

 .الرمسي غري العنف أعمال على القضاء

لضعف يف البنية االجتماعية وا التوزيعية العدالة عدم بني طردية عالقة توجد أنه القول ميكن       
 عيبالش العنف زاد كلما التوزيع يف العدالة وعدم الطبقية الفوارق زادت كلما أنه أي ،القيميةو

 توسيع يف تساهم أا على التوزيع عملية سوء ضوء يف العالقة هذه تفسري وميكن صحيح، والعكس
 الذي األمر اتمع داخل االقتصادي والتفاوت االجتماعية التناقضات وتضخيم الطبقات بني اهلوة

 ترللتو بؤر هناك تصبح وبذلك اجلماعة، على والسخط الفرد مستوى على اإلحباط إىل يؤدي
 األزمة بعد اجلزائر يف حدث مثلما املناسبة، الظروف توفر حالة يف باالنفجار دد والصراع،
 واليت الفقراء ونسبة البطالة عدد زيادة إىل أدى الذي وهو 1986 بعد عرفتها اليت االقتصادية

 غتأل اجلزائرية احلكومة أن كما ،1988 أكتوبر من بداية الشغب أحداث يف بعد فيما تبلورت
 الفئات بني اهلوة توسيع زيادة إىل ىدأ ما وهو 1992 أفريل من إبتداءا األساسية املواد عن الدعم

  .السياسي النظام ضد ثارت اليت

   والتكامل االندماج أزمة و اهلوية أزمة: الثاث

 تحديثيةال التغريات تبين ،فعند التنمية عملية سياق يف الثالث العامل دول اغلب يف اهلوية أزمة تنشأ 
 إىل واتمعات اجلماعات أعضاء سيدفع السياسي النظام طرف من حتقيقها على والعمل اجلديدة
 الوقائع مع سينجم مبا أنفسهم تعريف وإعادة ،اجلديدة التحوالت ظل يف وامذ على البحث

    به مير أن السياسي النظام على الذي النمو أطوار من طورا بالنتيجة اهلوية أزمة وستصبح اجلديدة،

                                                             
 .241 ص ،1999 بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،. ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية توفيق، حسنني إبراهيم  (1)-  
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 على مؤشر بالتايل وهي .جوهري بشكل عناصره لوجود األساسية األشكال تغريت ما مىت ويعانيه
  .جديد إطار تبين إىل اضطرارهم جراء والتغري النمو

 تعاين اجلديدة الدول غالبية ألن السياسية،ذلك التنمية عملية يف كبرية أمهية األزمة هذه وحتتل       
 الشعور مع تتناىف االنتماءات وهذه .واللغوية اإلثنية اجلماعات الطائفة، العشرية، إىل االنتماءات من

 بينهم فيما اإلحتاد أو الوحدة أشكال من شكل يف ببعضهم بارتباطهم الناس فشعور ،باهلوية القومية
 وبنظام الناس هؤالء بني شعورية مبشاركة عنه املعرب التطابق أشكال من شكل إىل يقود سوف

 أفراد بني وتكوينه املشترك الشعور خلق أي ،اجلماعة هذه تشغله الذي اإلقليم إطار يف معني سياسي
  (1) .الوطنية الدولة حنو والءام وتوجيه الواحد اتمع

 إجتهات بني النقسامه نظرا اجلزائري اتمع عرفها اليت األزمات أخطر من اهلوية أزمة تبدو       
 التوازن لتحقيق بديال اإلسالمي االجتاه يف يرى وآخر العرويب باالجتاه البعض متسك حيث متعددة،
 اهلوية تعريف وميكن الرببرية، باهلوية اآلخر البعض يرى حني يف القومية، الشخصية يف املقصود
     ،"اتمع يف للعضوية العاطفي دائما ليس لكنالطاغي  األساس هي" :بأا" FRIBA" حسب
 عن البحث هو اهلوية فجوهر انتمائهاو واجلماعات، األفراد والء مدى عن اهلوية ةمشكل وتعترب

 إقليم أو قبيلة أو أسرة يكون قد الكيان وهذا واجلماعة، الفرد والء إليه يتجه الذي والكيان اجلماعة
  .(2)دولة أو

 يتجه الذي املوحد سياسيال الوالء انتفاء من ذلك يعنيه املواطنة،مبا فكرة غياب إىل اهلوية أزمة وتشري
 والء يكون حبيث .الواحد اتمع داخل السياسية تالوالءا تعدد وبالتايل واحدة، قومية حكومة إىل

  (3) .االجتماعي سلوكه على واملهيمن السياسي لتوجهه املشكل هو عرقيا، أو لغويا أو قبليا الفرد

 اجلماعات بني الربط مشكلة حول األزمة هده تدور  والتكامل االندماج ألزمة بالنسبة أما       
 الواحد اتمع داخل سويا اجلماعات هده إدماج وحماولة املختلفة، ثقافية- والسوسيو والطبقية العرقية

 اجلموع ومشاركة احلكومي األداء بني الربط مشكلة وحول ناحية، من واحدة قومية هوية إطار يف
 قدرته السياسي النظام تغلغل مبدى عام بوجه وترتبط .خرىأ ناحية من السياسية العملية يف الشعبية

 بني والتنسيق احلكومة ومؤسسات أجهزة وتدعيم وتطوير املختلفة، للمتطلبات االستجابة على

                                                             
  (1)- .67 ص مرجع سبق ذكره، احلليم الزيات، عبد 

.165 ص سابق، مرجع قيب، آدم  -(2)  

. 191 ص مرجع سبق ذكره، أمحد وهبان،  -(3)
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 الوحدات فعاليات بني التوازن وعدم االختالل حاالت يف عادة التكامل أزمة وحتدث .(1)أدوارها
 لتكتسب احلاكمة واملؤسسات النخبات ايار يف سببا اماتاالنقس هذه كانت.للمجتمع التنظيمية

 املكونات 1954 نوفمرب أول بيان حدد ولقد الشرعية، بأزمة الرتباطها آخر بعدا اهلوية أزمة
 اهلوية مقومات إلدراج إن األمازيغية، العروبة، اإلسالم، هي  -اجلزائرية- الوطنية للهوية األساسية

  (2) .اهلوية مسألة تأسيس إىل أفضى -الدولة- العام اال ضمن الوطنية

 شهدا اليت األزمات فكل خطرية مبفارقات الوطنية اهلوية لعناصر املصادرة هذه جاءت ومنه       
 اجلزائر يف اهلوية وأزمة الذاتية، ملقومات اتمع استعادة حماوالت يف تتمثل املاضية، العقود يف اجلزائر
 األمازيغي الربيع أحداث مثل الرمسي، غري الشعيب السياسي العنف حداثأ تكرار زيادة إىل أدت

  الشباب بني وزو تيزي مدينة يف مواجهات من عنها ترتب وما األمازيغي باملطلب املتعلقة 1980
 بسبب وتداعياا 1992 لسنة التشريعية االنتخابات إلغاء إىل إضافة الوطين، والدرك األمن ورجال
 املتعلقة الدستور يف وردت اليت األخرى الصورة أما السلطة، إىل اإلسالمي ارالتي وصول وشوك

  .الدستور من *42املادة يف جاء فيما فتمثل الوطنية للهوية األساسية واملكنات للقيم الدولة مبصادرة

 ذورهاج تعود اليت األمازيغية باملسألة يعرف ما اجلزائر، يف اهلوية أزمة عن املعرب األساسي الوجه إن
 التمثيل مطالب من كمطلب السياسي اإلشكايل جانبها يف طرحت حيث ،1949 سنة إىل التارخيية

 ) الدميقراطية احلريات انتصار حركة اجلزائري، الشعب حزب(  الوطنية احلركة هياكل يف األمازيغي
 تداعيات لكن الرمسي، واخلطاب والدولة احلزب أعمال جدول يف مؤجلة واملسألة الوقت ذلك منذ

 تزال وال ،1980 لعام األمازيغي الربيع أيام وخصوصا املشكلة حدة تفاقم لبثت ما التأجيل
 إذا ،ملعاجلتها السلطة طرف من املبذولة اجلهود رغم هذا يومنا إىل وجودها فارضة األمازيغية األزمة
 هذه لكن اجلزائر، يف يالسياس والعنف الوطنية اهلوية أزمة بني طردية عالقة توجد أنه القول ميكن

  :يلي ما منها نذكر واملتغريات املؤشرات من جمموعة حتكمها األخرية
                                                             

.  191 ص مرجع سبق ذكره، أمحد وهبان،  -(1)  
 إليه أشار فقد 1996 وردست  أما اجلزائرية، األمة مقومات من كمقوم األمازيغية إىل تشر مل 1996 قبل جاءت اليت الدساتري -)2( 

.فقط ةالديباج يف   

 أو مهين أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو ديين أساس على السياسية األحزاب تأسيس جيوز ال" أنه على الدستور من 42 املادة تنص *
" جهوي   

  :أنظر الرببرية األزمة حول التفاصيل من ملزيد **
-e mouvement nation algérien 1926la question berbère dans l Amar quaerdane, -

.,Spetitrion,1990 , préface de Kateb Yacine, Csilly, Québec1980  
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  .الوطنية اهلوية مقومات إىل تستند أحزاب و تيارات وجود -1

  .الوطنية اهلوية ملقومات الدولة إمهال -2

 .اجلزائر تعيشها مزرية اقتصادية أزمة -3

 يف االخنراط إىل  االجتماعية و االقتصادية املشاكل من يعانون ذينال باألفراد دفع هذا كل      
 ولقد اجلزائري، السياسي النظام على التذمرو السخط حالة عن كتعبري والعنف الشغب أعمال
 يف ظهرت اليت تلك خاصة اهلوية، أزمة عن مباشر غري أو مباشر بشكل تعرب تنظيمات عدة ظهرت
 مجعية الثمانينات بداية يف فرنسا يف برزت كما ،بريةالرب احلركة مطالب عن معربة *1980 باريس
 وعرفت ،"اجلزائر يف النقابية احلقوق عن الدفاع مجعية" تدعى بربرية صبغة ذات جزائرية طالبية
 عن للدفاع اجلزائرية الرابطة" بتأسيس "النور عبد علي احملامي" قام عندما تأسيسها قمة القضية
 النظام أن وترى الرببرية، احلركة أقطاب أغلبية الرابطة هذه وضمت "اجلزائر يف اإلنسان حقوق

  (1) .للرببر املشروعة املطالب حتقيق أمام عائقا يشكل احلزب نظام على القائم اجلزائري السياسي

 باعتقال قام حيث قمعية بطريقة البداية يف التنظيمات هذه مع اجلزائري النظام تعامل وقد       
 للدفاع اجلزائرية الرابطة" من عضو 12 بينهم من وحماكمتهم، التنظيمات هذه يف النشيطة األطراف

 06 بني ما األحكام وتراوحت ،1995 خريف يف حماكمتهم متت الذين ال "اإلنسان حقوق عن
 الس وأنشأ اإلخبارية النشرات يف مازيغيةاأل إدراج مت بعد فيما لكن سجنا، سنوات 03و أشهر

  (2) .1996 لسنة الدستوري التعديل يف دسترا ليتم التسعينات، يف لألمازيغية األعلى

 األزمة خاصة الوطنية، اهلوية أزمة أو األمازيغية أزمة أو مسألة معاجلة على القدرة عدم إن       
 اإلكراه، ألدوات النظام استخدام حالة يف خاصة العنف، أعمال لظهور مهيأة اجلزائر جيعل الرببرية
   . النظام وقمع باالضطهاد الشعور وهو العنف ملمارسة تربيرا يعطي الذي الشيء

 لتقيم سياسي امتحان أمام الوطنية ومؤسساته اجلزائري السياسي النظام اجلزائرية األزمة وضعت لقد
 أقيم اليت والقواعد املبادئ يف النظر وإعادة جهة من واملدخالت املطالب مع التكيف يف قدرته مدى
 إختالالت وجود عن األزمة هذه كشفت حيث اآلن، إىل 1962 منذ السياسي مالنظا عليها

                                                             
 وتونس وموريتانيا براملغ من لكل نشاطها مد قررت واليت الرببر حترير جبهة اسم حتت باريس يف عنها اإلعالن مت منظمة هي *

 .سياسي تأثري هلا يكن مل لكن اجلزائر، من سيكون قهاانطال أن و ا،إفريقي مشال يف دولة إنشاء دف

181 ص سابق، مرجع قيب، آدم  -(1)  

  (2)- .182،  املرجع نفس 
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 متيزت واليت األمنية، املؤسسة العسكرية، املؤسسة الرئاسة، املؤسسات بني جهوية وتناقضات هيكلية
 مؤسسات بني اهلرمي التنظيم غياب عن مؤشر وهي بينها، التنسيق وعدم القرار صنع مراكز بتعدد

 مما املصاحل، مجاعات يف متثلت جديدة قوى بظهور مسح مما بينها، التنظيمية العالقات وتفكك الدولة،
  (1) .اجلزائري النظام قوة أضعف

  :باملقابل لو حنلل الوضع املغريب انطالقا من األزمات السابقة الذكر سنجدو

  :(2)أزمة املشاركة يف املغرب  ميكن إرجاعها إىل ثالث أسباب رئيسية -1

 املشاركة على تدين وتدهور املكانة أو القيمة السياسية والجتماعية لألحزاب،عف يؤشر ض -
 وذلك مواقف وممارسات،قيما ووتراجع تأثريها وجاذبيتها وقدرا على تأطري وتوجيه الرأي العام 

أمههم الدولة بكل أجهزا ومؤسساا ومبا هلا يف اتمع من ام الالعبني يف املشهد السياسي وام
ألهداف ومستويات ومجاعات الضغط املختلفة األصول وا ،رتكزات وامتدادات عديدة متجذرةم

   .التأثريوجماالت القوة و

غياب ثقافة سياسية واجتماعية مكرسة للقيم اإلجيابية للعمل السياسي،وملبادئ املواطنة و املسؤولية  -
جديد يف  بل السائد نسق ثقايف قيمي .املمارسةموجهة بذلك للتفكري و والدميقراطية والسلوك املدين،

ومن تعزيز للعالقات الزبونية  يف اتمع عامة من فساد مايل وسياسي،احلقل السياسي بالذات و
 اشتغال وتعامل وتبادل العقالنية، ميكانيزمات والقرابية واحملسوبية والوالءات القبلية والسياسية،

  .مل املواطنةوذلك يف مقابل عا .تقليدية كانت أو مستحدثة

       ،Dépolitisationوجتريد تام للمجتمع من السياسة أو من التسييس  فراغ سياسي كبري، -
ها، وغري مدرك غري مسؤول عن بالتايل جيعل اتمع مستقيل أو مقال من املشاركة السياسية،و

تأطري سياسي أو  األمر الذي ميكن أن ينجم عنه يف غياب جناعتها االجتماعية،لفعاليتها وقيمها و
تبعات وآثار سلبية خطرية على مستوى  تشاركي إدماجي للمواطنني موجه وهادف،/نقايب إشراكي

                                                             
التحوالت الدولية الراهنة، ، الدولة الوطنية و"ة يف اجلزائرنشوء الظاهرة اإلرهابيوالتغلغل و االختراقنظام " عمار بن سلطان،  -)1(

   .140 ص ،2004، اإلعالم، اجلزائرمنشورات كلية العلوم السياسية و ل،أعمال امللتقى الدويل األو
حنو قراءة سوسيولوجية نقدية لألبعاد  :آفاق التحول الدميقراطي يف املغرب املعاصراملشاركة السياسية و مصطفى حمسن، -)2(

   p 1202.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/17 ,-.13 :يف .والدالالت
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،وعدم تواجد مرجعية سياسية وثقافية متناغمة قوية ومؤهلة لتوجيه ومستقبل النظام االجتماعي برمته
 .رشيد للنظر والعمل والوجدان الفردي واجلماعي

 األزمة هذه معاجلة فإن لذلك السياسي، العنف أعمال من موجة زماتاأل هذه عن وتولد       
 أن جيب ال إذ شاملة، وطنية إستراتيجية وفق الظاهرة هذه جوهر تستهدف عملية إجراءات يتطلب
 ظاهرة على التركيز جيب فال األزمة تفاعالت عن النامجة والشكلية العرضية املسائل على احلل يقتصر
 العنف لظاهرة املسببة واملتغريات العوامل على التركيز جيب بل إجرامي وسلوك كفعل العنف

 العدالة عدم ميش، ظلم، فقر، بطالة، من للعنف واملغذية املسببة املنابع جتفيف خالل من السياسي،
  :مايلي استنتاجميكن و .سياسي استبداد التوزيعية،

 النفط يف اجلزائر،الزراعة والسياحة يف تونس،(ضعف البىن االقتصادية لتميزها بالتبعية اإلنتاجية -
مما خيلق باألساس ضعف يف التخطيط اإلستراتيجي ) الزراعة والسياحة واملوارد الطبيعية يف املغرب

     األولية ضعف القدرة على تعبئة املوارد املالية وذلك بالنظر لتذبذب أسعار املواد الطاقوية، للتمنية،
املية مع عدم االستقرار اإلجيايب للمنتوجات الصناعية املستوردة من خارج الزراعة يف األسواق العو

  .املنطقة

ضعف  ضعف التعددية،( املغربيف هذه الدول خاصة يف تونس و يضعف األداء الدميقراط -
القانون وهذا ما جيعل من احتمال دمة العامة مع غياب دولة احلق ومع تراجع فلسفة اخل )الشفافية

  . ات لإلستقرار الداخليبروز التهديد

ضعف التنشئة السياسية يف هذه البلدان حسب منطق املواطنة والعصرنة مع ترك اال العام مفتوحا -
املطلق للوطن واحتمال بروز  االنتماءمن األفكار املتطرفة اليت تضعف من فكرة  موعةالستخدام جم

  .أشكال جديدة أو متجددة من التطرف الديين أو اللغوي

من اختالالت يف البناء تعاين الثالث كلها تتضمن هذه األزمات وستنتج أن الدول املغاربية ن  
قتصادي إضافة إىل أن البناء اال الذي يعمل على جعل العالقة بني البناء االجتماعي خمتلة،السياسي و

حكم راشد  بناء تباقي األزمات اليت عرقلمبين على النمط الريعي، وبالتايل حيدث أزمة التوزيع و
احلكم الراشد فعال كما أشرنا هلا يف الفصل التمهيدي من خالل الشكل الذي يوضح كيفية بناء 

  .على املستوى احمللي
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ديناميكية آليات تفعيل احلكم الراشد يف دول املغرب العريب من طرف مؤسسات  :املبحث الثاين
  اإلحتاد األورويب 

قاربة جديدة للتنمية تنطلق من احترام حقوق اإلنسان من مع اية احلرب الباردة برزت م       
دون الوصول  ةوهذا منطلق من أنه ال ميكن حتقيق التنميطرف الدول املتلقية للمساعدات التنموية 

ففكرة املشروطية السياسية لتقدمي املساعدات  .من الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان ملستوى
إعادة وضع إستراتيجيات جديدة للتعاون عة من الديناميات التقليدية وموالتنموية جاءت لتعيد بناء جم

   (1) .اخلارجي خاصة مع دول العامل الثالث

 Conditionality املشروطية السلبية  :مغاربية- آلية الشراكة األورو :املطلب األول     
Negative    

     تقدما يف جماالت اإلصالح السياسي مل حتقق الدول املغاربية املشروطية السلبية معناها أنه غدا   
فاملشروطية السياسية تعين أن أي  .(2)فسيتم حرماا من املزايا والفوائد اليت حتصل عليها االقتصاديو

ذلك لتحقيق أرباح والدميقراطية و اإلنساندولة أو منظمة تشترط جمموعة من الشروط متعلقة حبقوق 
 exبعد سابق  :تأخذ املشروطية بعدين أساسنيو .ت التنمويةعلى مستوى الدولة املتلقية للمساعدا

ante بعد الحق وex post، ذين العالقات بني اإلحتاد األورويب وف دول املغرب العريب تأخذ
  (3) .البعدين للمشروطية

الشراكة بني اإلحتاد األورويب والدول املغاربية بصفة خاصة، وكل الدول املتوسطية بصفة عامة، قد 
 (4):ست قياما على مبدأين مهاتأس

.من واستقرار دول اجلوار اجلنوبيةال ميكن فصل أمن واستقرار دول اإلحتاد األورويب عن أ -1       

                                                             
(1)- Louise Culot, De la neutralité à la conditionnalité politique des relations 
communautaires avec les pays en voie de développement. Voir le site suivant: 
www.burmalibrary.org/docs4/Louise_Culot.pdf p34.  
(2)- Ibid. p 39. 
(3)- Idem. 
(4)- Béatrice Hibou, Luis Martinez, Le Partenariat euro-maghrébin :un mariage blanc? 
In: http://www.ceri-sciencespo.com/publica/etude/etude47.pdf, p 02-03-04. 
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السالمة اإلقليمية يف سياق العوملة االقتصادية ينظر إليها على أا وسيلة من وسائل استقرار  -2    
  .الدول

  :اجلزائراملغرب و وتونس، يباألوروالشراكة بني اإلحتاد  اتفاقيات

حيظى احلوار السياسي باالهتمام واألولوية من طرف اإلحتاد األورويب، حيث يالحظ أن 
االتفاقية أولت التعاون واحلوار السياسي أمهية ملحوظة، السيما أن حتقيق السالم واالستقرار واألمن 

ملية حوار سياسي منتظمة ميكن يعترب من أبرز أهداف عملية برشلونة، فعن طريق االخنراط يف ع
للدول األوروبية أن تعزز من مستوى تالمحها، األمر الذي يعين يف اية املطاف حتقيق الرفاهية 
واالستقرار والسالم واألمن يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، إىل جانب املسامهة يف إجياد 

من أجل حتقيق هذه األهداف اتفق األطراف على  .(1)الثقافاتاخ مالئم للتفاهم والتسامح بني من
عقد لقاءات كلما دعت احلاجة إىل ذلك، وشكلت عدة جلان هلذا الغرض كما جرت عدة 
اجتماعات للوزراء وكبار املسؤولني يف إطار الدبلوماسية الوقائية وخلق مناخ دائم من االستقرار 

  (2) .والثقة املتبادلة بني الشركاء

نامج الشراكة حتديث البىن االقتصادية التونسية وتأهيل الشركات واملؤسسات من ويتضمن بر       
، إضافة إىل املساعدة يف MEDAخالل املبالغ اليت يقدمها االحتاد األورويب لتونس يف إطار برامج 

 49 %لشراء " أي اجلانب األورويب"برامج االستثمار والبحث عن شركاء، وفتح اال لألجانب 
  (3) .10 %ات التونسية املدرجة يف البورصة بعد أن كانت هذه النسبة ال تتجاوز من الشرك

متوسطي الذي - غربية على خلفية التوجه األوروامل-ستند اتفاقية الشراكة األوروبيةأما املغرب ت    
، ومبا أنه هو االتفاق اإلطار املنظم للعالقات بني اإلحتاد األورويب 1995رمسه مؤمتر برشلونة 

تونسي من -إىل حد كبري مع االتفاق األورو مغريب يتشابه-املتوسطيني، فإن االتفاق األوروشركائه و
مادة تغطي اجلوانب  96حيث الشكل واملضمون، فمن حيث الشكل تتضمن كل من االتفاقيتني 

 املختلفة للشراكة، أما من حيث املضمون فإن كال من االتفاقيتني تركز على مواضيع متطابقة مثل

                                                             
، معهد اإلمناء العريب، لبنان، "ترتيبات ما بعد برشلونة: الشراكة األوروبية املتوسطية"مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خشيم،  - )1(  

  .473 ، ص2002
(2)- Desrues Thierry, Le partenariat Euro- Méditerranéen ? Une approche illustrée par 
les cas Marocain et Tunisien, dans : HERODOTE, N° 94, 3e trimestre, 1999, p 98. 

  (3)- البشري علي الكوت، "الشراكة املتوسطية من زاوية العالقات العربية األوروبية"، جملة "دراسات"، العدد 7، صيف 2001، ص 76. 
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احلوار السياسي وحرية حركة السلع واخلدمات، حق التأسيس واخلدمات، املدفوعات ورأس املال 
  (1) .واملنافسة، التعاون االقتصادي، التعاون االجتماعي والثقايف، التعاون املايل

ة املغربية مع ميثاق األمم املتحد-را اتفاقية الشراكة األوروبيةوتتماشى املبادئ والقواعد اليت أق
  :واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذا قواعد منظمة التجارة العاملية، السيما ما يتعلق بالنقاط التالية

  .مبدأ املعاملة التفضيلي املتبادل يف اال التجاري -1  

  . إقرار مبدأ التجارة يف جمال اخلدمات -2  

على مستويات خمتلفة، االخنراط يف عملية حوار سياسي من خالل املؤسسات القائمة و -3  
املغريب، جملس  - فمن ضمن املؤسسات اليت تنخرط يف عملية احلوار السياسي األورويب

الشراكة الذي يتم احلوار فيه على مستوى الوزراء، وجلنة الشراكة اليت يتم فيها احلوار على 
  (2) .مستوى كبار املسؤولني

رويب واملغرب، والذي مييزها عن باقي االتفاقيات لعل خصوصية اتفاقية الشراكة بني اإلحتاد األو     
االقتصادية -بني اإلحتاد األورويب والدول املغاربية هو احتواؤها على ملف نابع من خصوصية املغرب 

وهو امللف املتعلق بقطاع الصيد البحري، وقد كانت االتفاقيات الثنائية بني الطرفني  -واجلغرافية
املغربية - وبية، لكن ديناميكية املفاوضات األور1996اكة لسنة حوله مستقلة عن اتفاقية الشر

خلقت عالقة فعلية بني مضموا ومضمون اتفاقية الشراكة، وكان من املفروض أن تكون االتفاقية 
آخر تعاقد من نوعه بني الطرفني، وهو الذي كان يضمن  1996 - 1992الثانية اخلاصة بالفترة 

يف املياه اإلقليمية املغربية استقرارا كبريا، لكن كان على الطرفني لتدخالت الصيادين األوروبيني 
حتضري أرضية جديدة لعالقاما املستقبلية يف هذا اال، على فضاء الصيد املغاريب يف بداية األلفية 
اجلديدة، وقد كان هذا امللف ورقة الضغط الراحبة اليت وظفها املفاوض املغريب يف اتفاقيات الشراكة 

ولقد حددت إمكانيات الصيد . ولو كانت النتيجة هي جمرد تعديل فقط لبنود االتفاقية السابقةحىت
  :اليت منحها املغرب لألساطيل األوروبية على أساس أربعة معايري

                                                             
(1)- Martin Ortega, Le Maghreb et l'union européenne:vers un partenariat 
privilégié?25 octobre 2004, Institut d'études de sécurité de l'UE, Paris. Dans: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/rep04-11.pdf, p 01,02,03. 

معهد اإلمناء العريب، بريوت  ،1 الطبعة .النتائج وردود األفعال: املتوسطية-الشراكة األوروبية مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خشيم، -  (2)
  .484ص  .2002
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  .االستعمال الفعلي لألسطول األورويب يف الفترة اليت يغطيها االتفاق السابق -  

  .لالستغالل املكثف غياب فائض من أنواع السمك املعروض -  

  .وضعية املوارد الكلية -  

  (1).واقع قطاع الصيد املغريب -  

حيث أكد خوسي لويس  مت عقد أول قمة لإلحتاد األورويب مع املغرب 2010يف سنة        
ورئيس  ،2010الرئيس الدوري لإلحتاد األورويب يف باتريو رئيس احلكومة اإلسبانية ورودريغو ثا

 أمهيةعلى  (2)يبوراإلحتاد األوغرب وبني املة خوسي مانويل باروزو للقمة املقاوالتية اللجنة األوروبي
 27أضاف أن حكومات املغرب والبلدان و الوئام بينهما؟حتالف كبري وقوي قوامه الصداقة و إقامة

 مالئمة إلثراء األكثريف االحتاد األورويب مدعوة لتوفري املناخ السياسي والدبلوماسي  األعضاء
لكن يتعني على مقاوالت اجلانبني القيام بدور ريادي للدفع  العالقات بني املغرب واإلحتاد األورويب،

على الوضع املتقدم يف سياسة اجلوار  2008فبعد حصول املغرب يف أكتوبر  ؟"ذه العالقات
اإلحتاد ري بني كل من األوروبية ما ميكن طرحه كسؤال هو ملاذا كل هذا التقارب و النشاط الكب

ملاذا هذه القمة بالضبط يف و االحتاد أو تونس؟بني اجلزائر ووملاذا مل تكون قمة  املغرب،األورويب و
خاصة يف ظل  التحليل،انية هذا يدعو للكثري من البحث والوقت الذي كانت فيه الرئاسة إسب

   !العالقات اإلسبانية املغربية

ر مع اإلحتاد األورويب تطلبت وقتا طويال، وعرفت نوعا بالنسبة للجزائر إن مفاوضات اجلزائ         
اليت وقعت –من املد واجلزر، ألن الطرف األورويب كان دائما حمترسا مثلما كان مع دول اجلوار 

إذ أن هاجس الوضع األمين يف اجلزائر مل حيفز  –وترية متسارعة مقارنة مع اجلزائراتفاقياا ب
األمام، كما أن اجلزائر يف سعيها إىل توقيع اتفاق الشراكة من موقع األوروبيني على املضي قدما حنو 

                                                             
  (1)-  فتح اهللا ولعلو، "املشروع املغاريب والشراكة األورو- متوسطية"، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1997، ص 195.

:يف. القمة األوىل بني املغرب واإلحتاد األورويب  -(2) 
http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/1AB29D6E-7232-404C 
8B2C494FE75A0224/0/Sommet_UEar10.pdf, p 04. 
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قوة جعل االتفاق يتأخر ألن جمال املناورة تقلص بشكل كبري أمامها بسبب أوضاعها الداخلية 
  (1) .عدة مواضيع تشغل الساحة الدولية املتدهورة، وكذا عدم االنسجام يف الرؤى خبصوص

اكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب على أنه يكتسي بعدا سياسيا قبل كل اعترب التوقيع على اتفاق الشر
للجزائر باخلروج من دائرة العزلة اإلقليمية اليت عانت منها لسنوات،  –أو مسح–شيء، ألنه يسمح 

حتديد إستراتيجية واضحة  إذا ما مت–حيث من املمكن هلذا املعطى اجلديد أن يسمح للجزائر
مكاسب على عدة أصعدة بالنظر إىل نصوص االتفاق اخلاص بالشراكة وبنوده من حتقيق  –وملموسة

  (2) .السياسية واالقتصادية

بعد املصادقة عليه  2004اجلزائري للشراكة حيز التنفيذ ابتداء من سنة -ودخل االتفاق األورويب
ات هيكلية من طرف الربملان اجلزائري والربملانات األوروبية، وشرعت اجلزائر يف تنفيذ إصالح

وحترير االقتصاد وفتح رأس مال الشركات إلعطاء األولوية للقطاع اخلاص الذي يعترب من ركائز 
النظام الليربايل، هذا بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل اليت واجهت هذا التوجه خاصة من طرف 

  (3) .الشركاء االجتماعيني ومؤسسات اتمع املدين

مغاربية، يف -لشراكة األورواالنشغاالت األمنية تسيطر على اتفاقيات ايف األصل فإن أن و       
اإلرهاب، اهلجرة "متوسطية، ويتجلى ذلك من خالل ثالثية -طارها الكلي، أي الشراكة األوروإ

اليت يرتكز عليها مسار الشراكة يف تصوره اهلادف إىل حتقيق السلم واألمن واالستقرار، " واملخدرات
جلوانب السياسية األمنية، فإن اجلوانب األخرى للشراكة يف امليدان االقتصادي، املايل، وباإلضافة إىل ا

االجتماعي، الثقايف واإلنساين تساهم يف نفس املسعى يف التقليل أو القضاء ائيا على خماطر ال 
حىت يقدم  لالستقرارالوصول ورويب يشترط حالة أمنية مستقرة واليت جتعل الطرف األو .األمن

                                                             
 ،81أسبوعية السفري،العدد ، هل جتاوزت اجلزائر العقبات األمنية و السياسية؟ :ب،يف انتظار التوقيع على اتفاق الشراكة.يونس -)1( 

   .07 ص ،2001ديسمرب 
جريدة ، "املكاسب سياسية والنتائج بعد سنوات: رويببعد التوقيع على اتفاق الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األو"حفيظ،  .ص  -)2( 

 .3، ص 2001ديسمرب  22، الصادرة بتاريخ 3552، عدد اخلرب
 
(3)- Partenariat Euro-Med, Algérie, Programme Indicatif National, 2005-2006. Dans: 
http://eeas.europa.eu/algeria/csp/nip_05_06_fr.pdf, p 02. 
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: (1)كمايلي ميكن حتديد األهداف واآلليات لتحقيق األمن و االستقرار و .معونات هلذه الدول

  
 .الرفاه املشترك + االستقرار + السالم تضمن التعاون + املبادالت + احلوار -

 + السالم تتضمن الثقافيةو ةالتنمية االجتماعية، البشري + التنمية االقتصادية + الدميقراطية -
 .الرفاه املشترك + راراالستق

وكما  .هذا يتضمن األهداف الرئيسية اليت بنيت عليها كذلك الشراكات بني دول املغرب العريبو
يتضح أن االنشغاالت األمنية هي الواردة بشكل كبري يف اتفاق الشراكة سواء مع الدول املتوسطية 

.أو دول املغرب العريب  

 شروطية اإلجيابيةامل :اسة اجلوارآلية سي :املطلب الثاين

 على املفصل التوجه يف تتمثل: األوىل (2)أساسيتني خاصيتني على تقوم األورويب اجلوار سياسة إن
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية للفوارق الوترية بنفس تتطور ال الدول مبدأ من انطالقا" املقاس

  ."والثقافية

 وطيدة تكون حيث الشركاء، طلب على بناء الشراكة إحكام يف األورويب االقتراح يأيت وهنا
 اإلسراع يتم مل إذا عمومية وأكثر ضعيفة وتكون سريعة، اإلصالح عمليات كانت إذا وطموحة
  .اإلصالح بعمليات

                                                             
(1)- Hfedh Zaafrene and Azzem Mahjoub,The euro-méditerranean Free Trade Zone. 
In: Álvaro Vasconcelos, E. George H. Joffé, the Barcelona process: building a Euro-
Mediterranean regional community, CEPEX, 1997, p 10. 

  .2006 مراكش، األورومتوسطي، للمنتدى عمل وثيقة: األورويب اجلوار سياسة ديشوم، غالنسون جيسلني (2)-
www.Euromedplatform.org/.../paquet.II-politique.devoisinnage-Ar.Doc, p 02.  
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 بالشراكة، معنية دولة لكل اخلاصة واألوضاع بالنتائج العالقة مشروطية فهي الثانية، اخلاصية أما
نقصد و األوروبية الربامج يف واملشاركة التقنية املساعدات إىل التمويل مسائل تتعدى حبيث

احلوافز اليت حتصل عليها هي ربط الفوائد و Positive Conditionalityباملشروطية اإلجيابية 
  (1) .يف هذه الدول ية بالتقدم يف اإلصالح السياسي واالقتصاديالدول املغارب

  األوروبية السياسة تقترح األوروبية، جنةالل إعالن خالل من 2003 مارس يف  انطالقها منذ
 وباعتبارها .هلا احملادية سياسية-اجليو الفضاءات وجممل األورويب االحتاد بني العالقات معاجلة للجوار
 جوهري بشكل اجلوار سياسة تطورت ،األورويب لالحتاد اخلارجية السياسة روافد أهم من واحدة

 يف األفضل البديل هي  السياسة هذه أن أكدت اليت" ناوسوال باتن رسالة"بـ يعرف ما نشر منذ
 إىل  بالنظر وهم كبري، حد إىل متجانسة غري جمموعة ميثلون شركاء مع للتعامل الراهنة املرحلة
  (2) .ذاا االستعدادات وال التطلعات، نفس ال لديهم ليس االنضمام توقعات

 األورويب املشروع عن  ناجتة وهي ألوروبية،ا املؤسسات عن األورويب اجلوار سياسة تنبثق       
 2003 مارس يف األوروبية املفوضية نشر إىل تارخيها ويعود. املشتركة واألمنية اخلارجية للسياسة
 يف ااورة الدول مع للعالقات جديد إطار: واجلوار املوسعة أوروبا" بـ املوسومة الرمسية الوثيقة
  (3) .اجلديد األورويب اجلوار بسياسة) 2004 سنة( دبع فيما ومسيت" اجلنوب ودول الشرق

وكذلك  يف حيزها،" اجلريان"ينطوي مفهوم اجلوار بالضرورة على ترسيم حدود املناطق اليت يدخل 
وهكذا فغن لسياسة اجلوار األوروبية وظيفة مضاعفة فصل  .على بناء عالقة بني األطراف املختلفة

  (4) :عاونالت )والعبور ترسيم احلدود( احلدود

بالدول اجلارة دون أن يكون مع  تتتضمن تلك السياسة التشكيل والتعميق طويلي األمد للعالقا -
 من ذلك أن يكون هناك بشكل خاص،و ،ذلك توجهات النضمام تلك الدول لإلحتاد األورويب

ن التعاون يف الوقاية م ويكون هناك مشاركة موسعة يف السوق الداخلي للمجموعة األوروبية،
  .إدارة األزمات وكذلك اهلجرة األزمات،

                                                             
(1)- Louise Culot, Op.cit. p 40. 
(2)-Thierry Balzacq, «La politique Européenne de Voisinage : un complexe de 
Sécurité à géométrie variable». Culture et conflits, N° 66, été 2007, p 33. 
http://mirror.undp.org/magnet/docs/!UN9821.PDF/!GOVERNA.NCE/!GSHD.FRE/!
gshdtwo.pdf  
(3)- Idem. 

.03ص  مرجع سبق ذكره، ديشوم، غالنسون جيسلني  -(4)  
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تنتهج سياسة اجلوار األوروبية منحى ثنائي أساس تطوير عالقات اإلحتاد األورويب بالدول  -
يتم التوصل إليها تفاوضيا مع كل دولة  ،اجلارة هو وضع خطط عمل تنفيذية خاصة بكل دولة بعينها

  .على حدة

يستمد الوحي من اآلليات اليت "جريان"ض الدول تسمىهذا املشروع األورويب للتعاون مع بع -
و لكن ليست /مت استخدامها مع البلدان املرشحة لعضوية اإلحتاد األورويب يف مرحلة ما قبل االنضمام

    .عملية تسبق الترشيح

ازدهار مشتركة تتمتع بقدر عايل من إنشاء منطقة أمن و" إن اهلدف الذي مت إعالنه هو -
                                                .                         التكامل السياسيدي واالتعاون االقتص

 يف حيزها، "اجلريان" بالضرورة على ترسيم حدود املناطق اليت يدخل مفهوم اجلوار ينطوي -
ف منه هو اهلد إذا مفهوم اجلوار ما هو اهلدف منه؟ .وكذلك على بناء عالقة بني األطراف املختلفة

بالنسبة ملفهوم  ،يف منطقة البحر األبيض املتوسط واليت تضم دول املغرب العريباعة أمنية تكوين مج
اليت تبتعد اجلهات املشكلة تارخيي لألنظمة االجتماعية و-يوالذي يتضمن التطور اجلاجلماعة األمنية 

االعتماد املتبادل بني امل ووهذا ما يفسر أن التك هلا استخدام العنف السياسي ضد بعضها البعض،
وبالتايل يساعد على امن اجلماعة  عناصر من النظم يولد عدم االستعداد الستخدام العنف السياسي،

اجلماعة األمنية هو مفهوم جاء ليعرب عن واقع يف العالقات الدولية  ،بالتايل توقع التغيريات السلميةو
مما جيعل اللجوء إىل  ،معينا من التعاون فيما بينهاميثل تكتال أو عددا من الدول اليت ختلق مستوى 

       يدفع ا إىل خلق آليات حتميها من املخاطر الداخليةف ضد بعضها البعض أمرا مستبعدا والعن
فنموذج التكامل يشري إىل جمموعة من الترابطات االجتماعية املفيدة تمعات الكتلة  .اخلارجيةو

بأن االعتماد  ،املواطنني على حد سواء إىل مستوى من املعرفةو لقرارالواحدة اليت تدفع مبتخذي ا
مما خيلق التعاون  ،املتبادل يؤدي إىل منافع جتنيها اتمعات هي أحسن بكثري من الثمن الذي تدفعه

                                        (1).ومستوى أعلى من االستجابة لدى الشعوب لبعضها البعض

   

       

                                                             
   

واقع وآفاق يومي : اجلزائر و األمن يف املتوسط:مللتقى الوطين ا". اجلوار"عبد السالم خيلف، املتوسط كجماعة أمنية يف مفهوم  -)1(
.41، ص 2008أفريل  30و 29  

- 
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  :يبني مسار تشكيل مجاعة أمنية) 20(الشكل رقم و
Generation of a security community. 
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Source: Heikki Patomäki Problems of democratising global governance: Time, 
space and the emancipatory process.in Challenging Global Governance: A Critical 
Perspective (Draft September 2003). 
http://www.cpogg.org/reader/The%20CPOGG%20Reader.pdf, p 23.  

  

 حتاول اجلوار سياسة جاءت اليت التحديات من مجلة األورويب االحتاد توسيع مسار أفرز لقد
   (1) :أمهها  ولعل هلا، املناسبة واحللول األجوبة ادبإجي معها التعامل

 ملطالب االستجابة مع أوروبا، يف جديدة فصل خطوط تشكيل جتنب وجوب حتدي -1
 .التوسع عن حديثا الناشئة االحتاد حدود أنتجتها وحاجات

                                                             
:ملزيد من التفاصيل حول توسع اإلحتاد األورويب أنظر *   

-Jean-François Drevet, L'élargissement de l'UE, Jusqu'ou?. L'Harmattan, 2004. 
 العدد املفكر، جملة األورويب، األمن على للجوار السلبية اآلثار ضبط مكون يف دراسة: لجوارل األوروبية السياسة بوعمامة، زهري -)1( 

.242 ص اخلامس،   

Security community: 
Consists of geo-historical 
and in some respects 
interdependent social 
systems, actors of which 
do not prepare for the use 
of collective violence 
against each other.  
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ــربط حتــدي -2 ــداخلي األمــن مقتضــيات بــني ال  احلــدود مأسســة وضــرورة ال
L’Institutionnalisation des Frontières  األخـرية  هـذه  صياغة إعادة وذلك من خالل 

 .خاصة متيزية ملعايري وفقا اآلخرين وتشرك تقحم بكيفية وإدارا

 باالحتاد وااللتحاق الكامل االنضمام حنو وأولئك هؤالء تطلعات بني واجلمع احتواء حتدي  -3
 ااورة الدول مع إرسائها يف االحتاد يرغب اليت العالقات بنوعية األذى إحلاق بدون األورويب،

 .اجلديدة

 أم اجلريان يشعر أن دون االحتاد، فضاء داخل يف األطراف متعددة أمن مجاعة بناء حتدي -4
 .مهددون أو مقصون

 بالنسبة واألمهية احلساسية من عالية درجة على قضايا إدارة يف ااورة الدول إقحام حتدي -5
 يف ذلك يصنف أن دون من) طاقة إرهاب، منظمة، جرمية ية،شرع غري هجرة( األورويب االحتاد ألمن
 .التدخل خانة

 وبرامج املالية املساعدات بينها ومن البديلة، احلوافز من جمموعة األوروبية اجلوار سياسة وتقدم  
 الدول أن مبعىن ،"املؤسسات ماعدا شيء كل" هو تعرضه ما إن السياسي، واحلوار الثقايف التبادل

 مجيع إىل الوصول من تستفيد أن ميكنها الشراكة اتفاقيات يف عليها املنصوص الشروطب تفي اليت
 حتظى أن وميكن ،وأيسلندا النرويج مثل دول منها تستفيد اليت ذاا بالطريقة املوحدة السوق مميزات
 يرأ هلا يكون بأن األورويب، االحتاد يف السياسات صناعة جماالت من العديد يف املراقب مبكانة
  (1) .تصو هلا ليس ولكن

من أجل ضمان وذلك  2013 – 2007الشراكة للفترة واألداة األوروبية للجوار مت وضع   
كذلك بني ء، وشركاالبني االحتاد األورويب و(تنفيذ خطط العمل وتنفيذ سياسة اجلوار يف امل 

سوف تقارب امليزانية  ).اخل ،ةيشرقال-يةنوباجل، يةنوباجل-يةنوباجللمشاريع ل الشركاء أنفسهم وحتديدا
هذه ). خارج ميزانية البنك األورويب لالستثمار(يورو على مدى سبع سنوات  مليار 13هلذه الفترة 

جمموع ميزانية برنامج ميدا ( 2006 – 2000مثيلتها يف الفترة السابقة  فاقتاملساعدة املالية اليت 
  .)مليار يورو 8,9: على مدى ست سنوات TACISو

                                                             
  :يف.العريب املغرب ودول األورويب االحتاد يف اجلوار سياسة ماير، كريستوف  (1)-

http://www.z.dz.con/z/opinion/3198.html.   
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آلية مالية مبسطة  ويقصد منها تشكيل تقدمي األداة املالية للجوار والشراكة كأداة سياسيةتم ي
األداة يتوجب على  .2007ستحل مكاما اعتبارا من اللذين  TACIS باملقارنة مع برناجمي ميدا و

ويات يف جمال األول ددطط العمل اليت حتخل هو احلال بالنسبةاملالية لسياسة اجلوار والشراكة متاما كما 
كما . ظهور قضايا طارئة غري متوقعة  األولويات أوري، أن تكون قادرة على التأقلم مع تغياتاملساعد

غري شريكة يف سياسة  للشركاء إمكانية مشل دولإتاحتها  من حيثرونة صفة املا تتمتع أيضا بأ
تشكل جزءا من مسرية  مثل تركيا اليت(احلدود  ةبراكطرف ثالث ضمن مشاريع التعاون ع اجلوار

ستند هذه ت ومثل غالبية األدوات املالية لالحتاد األورويب). برشلونة ولكنها خارج إطار سياسة اجلوار
ملزيد من التفاصيل حول املساعدات املقدمة لدول املغرب العريب  .(1)مبدأ التمويل املشتركإىل األداة 

  ).06( أنظر امللحق رقم

   (2) :املالية لسياسة اجلوار والشراكة كالتايلاألداة  عمل منظيتوقد مت 

  منطقة املتوسطأوروبا سياسة اجلوار، منطقة شرق :إقليميةبرامج إقليمية أو مشولية ،.  
 اللجوء، البيئة –دميقراطية، اهلجرةال–حقوق اإلنسان: ج مواضيع متخصصةبرام

ى أن يتم عل كل موضوع،ات لسنومتعدد اليتم حتديد منظور وف س. ومكافحة الفقر
  .حتديد برامج سنوية الحقا

 املتوسط، ( ةض البحرياحولحدود، حتديدا حول األلبر اتعاون ع–لحدودل ةبرابرامج ع
تعاون فيما أن تلضفاف احملاذية ل، واليت ستسمح للمناطق )البلطيق والبحر األسود

  .بينها
  ر والشراكةمن ميزانية األداة املالية لسياسة اجلوا% 60أكثر من (برامج لكل بلد(.  
 عت على خطط لبلدان اليت وقمن أجل تقدمي مساعدة أكرب ل( دالراش احلكم برنامج

  .)عمل، واليت تتقدم باال
 5( االستثنائية اإلجراءاتاحتياطي للمشاريع اجلديدة و%(.  

                                                             
.03مرجع سبق ذكره، ص  ديشوم، غالنسون جيسلني  -(1)  

.   نفس املرجع  -(2)  
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 .أوروبا امليزانية بنسبة ثلثني ملنطقة املتوسط وثلث ملنطقة شرق، من املفترض أن تتوزع مبدئيا
بني أهداف األداة املالية لسياسة اجلوار  جيدا امكان احلكم الراشدو زيادة دور اتمع املدينحتتل 

  .والشراكة

حول أوروبا اليت تعلنها سياسة اجلوار تفترض أن اهلدف " حلقة من األصدقاء" إن فكرة إقامة   
املقصود هو السعي إىل  بل بعيد عن كونه بناء نظام أفقي يتفاعل فيه كل طرف على مستوى متساو،

  .وتشكل الدول ااورة أطرافه احمليطة تقع أوروبا يف مركزه، "ممركزةحلقات نظام " إقامة

إن سياسة اجلوار األورويب وفقا هلذا املنطق تقدم مؤشرا قويا على حدوث تغريات عميقة متس    
أوروبا " د يتحرك يف إطار مشروعجوهر عالقة اإلحتاد األورويب مع الدول ااورة،فبينما كان االحتا

ويف مقدمتهم أصبح يف إطار سياسة اجلوار يتحرك كطرف يف مقابل  كطرف مع اآلخرين، "املوسعة
ضمان الوساطة مع اجلريان ومعرب لتنفيذ ما ميكن تسميته  وهنا تقوم احلدود بدور هام، .اآلخرين

   (1) .حنو اخلارجوذلك عرب آلية الدفع ، Gouvernance externeاحلكم اخلارجي

تفهم بعيدا عن إفرازات مسار توسيع  أنللجوار ال ميكن  األوروبيةميكن القول أن السياسة    
والتحديات اليت أفرزا خمرجات هذه العملية املعقدة، وكذلك هي ليست سياسة  األورويب اإلحتاد

حنو أمننة  االجتاهفة إىل كون إضا .مبنية مع اجلريان، إمنا هي إستراتيجية حمكمة للجريان وباجتاههم
عالقات اإلحتاد األورويب جبريانه سيؤدي مع مرور الوقت إىل تعرية اخلطاب السياسي من كل 

جرياا، ما قد يؤدي إىل نتائج عيم احلوار السياسي بني أوروبا ووخاصة فيما يتعلق بتدمصداقية 
  (2) .االستقراراعة جهوية لألمن ولفرصة لبناء مجمضاعفة فرض الالاستقرار بدل إتاحة ا :عكسية

  

  

                                                             
.246 ص مرجع سابق الذكر، زهري بوعمامة، - (1)  
. 248 ص نفس املرجع،  -(2)  
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القضايا احملورية املطروحة يف إطار عملية تفعيل احلكم الراشد يف دول املغرب  :املطلب الثالث
  .من خالل اآللياتالعريب 

  : وحقوق اإلنسان اهلجرة غري الشرعيةملف  :االجتماعيةالقضايا 

 مع اهلجرة قضايا حول لتعاونا وترسيخ احلوار إقامة على األورويب العمل برامج ركزت
 مسار إطار يف الشراكة اتفاقيات: أمهها إفريقيا مشال دول خاصة املتوسط، البحر دول من الشركاء
 البعد أن على تؤكد حيث اإلنسانية، والشؤون والثقافية االجتماعية ااالت يف 1995 برشلونة

 والتربية التكوين عرب البشرية  املوارد نميةت: مثل اتمعات الستقرار احلقيقي األساس هو االجتماعي
 يف واندماجها التنموية العمليات يف املرأة مشاركة وأمهية العمل فرص وخلق االجتماعية والتنمية
 سياسة خالل من املنظمة واجلرمية واإلرهاب املخدرات وحماربة اهلجرة يف النظر وإعادة اتمع،

  (1) .واإلعالم الثقافةو الصحة قضايا إىل باإلضافة مشتركة،

 واجتماعي سياسي حوار إجياد على عملها خالل من األورويب اجلوار سياسة به قامت املسعى ونفس
 إلرساء اجلنوبية الدول مع والعمل واالقتصادية، التجارية العالقات على التركيز مع اجلوار، دول مع

 اتمع تنمية يف باملسامهة األورويب االحتاد قيام دلك مثال مشتركة مشاريع إلقامة مشتركة أرضية
 توسيع على العمل وضرورة التعبري كحرية األساسية احلريات تعزيز دف اجلوار لدول املدين

  .األورومتوسطية املؤسسة خالل من الشباب وتبادل والتعليم العلمي البحث جمال يف األنشطة

 مراقبة: اجلوار  سياسة يف ةقواملنس املشددة احلدود ملراقبة املكثف الربنامج من الرغم وعلى
 واجليش الشرطة تدريب احلدود، حرس قوات وإنشاء آليا، السفر وثائق قراءة املهاجرين، دخول
 تشري اإلحصائيات فإن الشرطة، جمال يف والتعاون املهاجرين وضبط باستقبال املكلفة الشريكة للدول

 مهاجر 8000 اجلزائر وإيقاف 2008 سنة شرعي غري أجنيب 841و ألف 19 فرنسا إبعاد إىل
 إىل عبور كمنطقة يستعملوا %90 ،2007 سنة) بلد 19( خمتلفة جنسيات من شرعي غري

  (2) .أوروبا

 األورويب االحتاد دول مع التعاون وحتاول مهاجر، ألف 42 ترحيل يف إيطاليا جنحت كما
 قارب 700 يقارب ما وصول إىل ماألرقا أشارت وقد الشرعية، غري اهلجرة أعباء صعوبات ملواجهة

                                                             
  .93 ص ،2008 ربيع ،42 العدد ،عربية اقتصادية حبوث ،"األخرى اإلقليمية والتكتالت العريب املغرب وحدة" بويوش، حممد -)1(

  :راجع املوقع .اجلزائر يف الشرعية غري اهلجرة -(2)
www.Algerianhouse.com/mountada/show/hreat.ptp?t:3553         
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 سنة %40 بنسبة اجلزائر رأسها وعلى املغاربية، الدول من آتية إيطاليا إىل شرعية غري هجرة
2009. (1)  

 وتطبيق أوروبا يف املهاجرين دور شأن من الرفع أوروبا على اجلوار، سياسة إطار ويف
) املثال سبيل على( اإلسبانية-اجلزائرية املباحثات عليه عملت ما وهذا اإلجيايب، االندماج سياسات

 والعمل إسبانيا، إىل الدخول تأشرية على اجلزائريني حصول تسهيل أمهها هامة خطوات اختذت واليت
وحىت السياسة األوروبية  (2)شرعي بشكل إسبانيا يف يقيمون جزائري ألف 55 وضعية حتسني على

وروبية بالدرجة األوىل، فالربنامج اجلديد الذي يف مكافحة اهلجرة، فهي األخرى ختدم املصاحل األ
موجهة لتأطري اهلجرة " خريطة طريق"قدمته املفوضية األوروبية حول اهلجرة الشرعية، وأمسته 

لإلحتاد، وتضمن هذا الربنامج  والدميقراطيةالشرعية كان من أجل االستجابة للتحديات االقتصادية 
 Immigration"هي اهلجرة االنتقائية  سياسة جديدة، 2005الذي وضع يف ديسمرب 

sélective" ، ال أمام األدمغة واليد العاملة املؤهلة فقط، ومتنح هلم رخص إقامة ملدةألنه يفتح ا
   (3) .مخس سنوات

ومن املؤكد أن هذه السياسة األوروبية سوف تزيد من الرتيف الداخلي الذي تعرفه الدول 
، وذلك ما سوف يعمق اهلوة االجتماعية وحىت االقتصادية بني دول املغاربية، أال وهو هجرة األدمغة

  .مشال وجنوب املتوسط

مبا  ن تقدير عدد املهاجرين املغاربينيإذا اعتمدنا على املصادر والتقديرات األكثر واقعية ميكو
ويشمل هذا العدد املهاجرين املقيمني بشكل قانوين واملهاجرين يف  مليون مهاجر، 6.6يزيد عن 

  كندا واملهاجرين داخل دولدول أوروبا وأمريكا وكما يشمل املهاجرين إىل  وضعية غري قانونية،
وميثل عدد املهاجرين املغاربيني ذا  .املغرب العريب وإىل الدول العربية يف اخلليج واملهاجرين انسني

                                                             
العدد ، أسبوعية السفري، "هل جتاوزت اجلزائر العقبات األمنية والسياسية؟: ةيف انتظار التوقيع على اتفاق الشراك"يونس، ب،  -)1( 

    .03 ص ،2001ديسمرب  16إىل  10، من 81
  

 24، الصادرة يوم جريدة اخلربلسد حاجياا وتفاديا ألخطار اهلجرة، أوروبا تسعى لفتح باب اهلجرة الشرعية، "فضيلة معوج،  -)2(
  .2005ديسمرب 

 20 ،2834 العدد ،الشروق جريدة ،"إيطاليا بلغت 9500 بني من اجلزائر من هجرة قارب 300" ري،زقا أمحد -)3(
 .2010جانفي
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بني عدد املهجرين للدول ي) 05(اجلدول رقمو .(1)باملائة من سكان املغرب العريب9التقدير أكثر من 
  (2) :األوروبية

  اموع  تونس  اجلزائر  املغرب  املنطقة

  4.304.432  695.765  991.796  2.616.871  الدول األوروبية
Source: CARIM : Migrations méditerranéennes. Rapport 2005. European University Institute, p 70. 
     

السكان يف الدول املغاربية أدى إىل ارتفاع نسبة الشباب بشكل حيث أن ارتفاع معدالت زيادة 
غري  أوملحوظ،وطاملا أن معدالت التنمية االقتصادية ال تناسب الزيادة السكانية،فإن اهلجرة الشرعية 

خاصة الشباب غري املؤهلني الذين ال جيدون  الشرعية تصبح خيارا للعديد من الشباب املغاربيني،
باملغرب  2004ة بلدام وقد أوضح استطالع للرأي العام اجري سن فرص عمل متاحة يف

باملائة  60يريد الذهاب إىل أوروبا أي نسبة  اثننيكل شاب من أصل  باملائة من الشباب،50
سيكون هلا دور سليب على لرؤية يف كل من تونس واجلزائر ويفكرون يف اهلجرة وال ختتلف ا

    (3).اجمتمعاتن

ترحة من طرف اإلحتاد األورويب على الدول املغاربية واملتمثلة يف حتويل التوجهات ولعل احللول املق
اإلستراتيجية للتنمية حلل مشاكل البطالة عن طريق استرياد املواد نصف املصنعة، ال ميكن أن يعدو أن 
يكون سوى دعما بسيطا القتصاديات هذه الدول يف التحول حنو اقتصاد السوق احلر اليت تعاين 

وزيادة سكانية  للمواطننيشاكل كبرية يف املوازنة بني تكاليف العمل ومستوى االستهالك احلقيقي م
                                                                                                    (4).كبرية

                                                             
(1)- Mohamad Khachani, Remittance and socio-economic development in the Arab 
Maghreb countries: Algeria, Tunisia and morocco. In: 
http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P06_Khachani(Rev).
PDF, p 03 
(2)- Idem. 
(3)- Mustapha Benchenane, «Enjeux diplomatiques et stratégiques», Sécurité pour 
tous en méditerrané, Arabie N°29, p 03. 
(4)- Elsenhas Hartmut, «Option Export- led et structures rentières dans les pays du 
sud de la méditerranée », dans: «Economie du Maghreb: L’impératif de Barcelone», 
CNRS éditions, Paris, 1998, p 275. 
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لليد العاملة النشيطة منذ سنة التايل يوضح معدل الزيادة النسبية )06(رقم  واجلدول           
 (1) :2010، وتوقعات سنة 2000حىت سنة  1980

 اإلحتاد األورويب تونس املغرب اجلزائر 

1980- 2000  3.7  2.6 2.8 0.6 

2000- 2010  3.5 2.5 2.4 0.0 

  

كلية ومع اعتراف اإلحتاد األورويب بأن اهلجرة املغاربية ال متثل سوى جزء فقط من الظاهرة ال       
اليت تعاين منها أوروبا، إال أنه يؤكد على أا من أهم العوامل اليت تسبب مشاكل االندماج يف 
أوروبا، موازاة مع املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تعاين منها أوروبا اليوم، ويف هذا اإلطار 

                                                                           :ميكن تسجيل عدة مالحظات

  .حنو األوساط اإلجرامية) خاصة غري الشرعيني(هناك توجه لعدد كبري من املهاجرين  -1

إن املهاجرين غري الراضني بأوضاعهم، والذين يوجهون مشاكل االندماج أكثر استقباال وقبوال  -2
  .لألفكار املتطرفة

  )2(.ات بني األهايل واملهاجرينيف عدة بلدان أوروبية هناك توترات ومواجه -3

إن املقاربة األوروبية تتناول ملف اهلجرة من الزاوية األمنية بطريقة تتعارض مع مبادئ        
وإذا كان اإلحتاد األورويب يف مسريته التكاملية قام على  وحقوق اإلنسان األساسية، الدميقراطية

  :وهي" احلريات األساسية األربعة"

                                                             
(1)-  Baghzouz Aomar, Le partenariat de sécurité dans le cadre du processus de 
Barcelone : Pour une zone de sécurité partagé en Méditerranée Occidentale», dans: 
«Mondialisation et Sécurité», Conseil de la Nation et Commission de la Défense 
Nationale, édition ANEP, 2003, p 3. 
(2)- Faath Sigrid, «Le degré d’importance de Etats de Maghreb quant à la sécurité de 
l’Europe: une perspective allemande», dans : «Sécurité et coopération entre l’Europe 
et le Proche et Moyen Orient», édition Julia Emig, Fondation Friedrich Ebert, Tunis 
1999.  p 65. 
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  .لسلعحرية تنقل ا -1  

  .حرية تنقل اخلدمات -2  

  .حرية تنقل رؤوس األموال -3  

  (1).حرية تنقل األشخاص -4  

فإن احلرية الرابعة املتعلقة بتنقل األشخاص مقصاة بالنسبة لعالقاته مع اإلحتاد األورويب حول الضفة 
من  –إلنساينخاصة يف احملتوى األمين ا–اجلنوبية، وهذا ما أدى إىل تفريغ وجتريد مفهوم الشراكة 

وهذه السياسة الرمسية األوروبية نفسها أثرت بشكل  .(2)معناه املقصود واملعمول على الوصول إليه
على أم مصدر  –خاصة العرب واملسلمني–كبري على الرأي العام األورويب يف تصوير املهاجرين 

  .ديد وخطر

تؤثر يف كثري من األحيان على حقوق وجلأت دول االحتاد األورويب إىل طرق للتقليص من املهاجرين 
  .إقامة مناطق عبور حدودية أشبه ما تكون باملعتقالت االعتقال، مثل الطرد، :اإلنسان

  :عالقة احلكم الراشد حبقوق اإلنسان -

ميكن القول أن رأس املال البشري و االجتماعي هو أهم ركيزة للتفعيل احلكم الراشد يف دول        
اليت  اإلنسانهي حرية  واحدةيف رؤية  اإلنسانشترك التنمية البشرية مع حقوق فت املغرب العريب،

 بعضهمااملشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر على حياته،فهما يعززان تسمح مبمارسة خياراته و
بعضا بشكل متبادل يف تأمني الرفاهية والكرامة لكال الناس، فرفاه اإلنسان كغاية ائية للتنمية 

فعيل حقوق اإلنسان يف سبيل توسيع قدراته وحرياته، سواء ما تعلق منها بإشباع حاجاته يتطلب ت
اجلسدية، أو فرص التمكني وإمكانات اقتصادية أو اجتماعية، فالتنمية تعىن جبميع القدرات و 
احلريات اليت ميكن الناس أن يكونوها أو يفعلوها وتعرب حقوق اإلنسان على استحقاقات احلصول 

                                                             
(1)- Djerrad Abdel Aziz, «Une décennie de relations internationales 1990- 2000», 
PCDRA, ENA, Alger, 2001, p 161 
(2)- Forum civil Euromed, RECOMMANDATION DE L’ATELIER MIGRATION, 
Marseille, 2000, dans : 
http://www.euromedforum.org/IMG/do/Migration_Declaration=_CF_Marseille_200
0-Fra-2.doc.  
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إن هناك صلة تأسيسية بني حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية جتعلهما مترابطني على حنو  .(1)عليها
فالتنمية تركز على تعزيز القدرات واحلريات اليت يتمتع ا األفراد بينما متثل  ،توافقي وتكاملي
  :قبأجهزة وممارسات تسيري وتأمني هذه القدرات واحلريات عن طري األفراداحلقوق مطالبات 

  .عدم إعاقة ترقية احلقوق السلبية -

  .التمكني واملساعدة على احلصول على احلقوق اإلجيابية -

ورغم أن الظاهر أن التركيز االستراتيجي لكل من التنمية اإلنسانية أو حقوق اإلنسان خمتلف عن 
القتصادية او األخر، إذ تركز األوىل على طول العمر ومعرفة القراءة والكتابة واحلياة االجتماعية

  :السياسية إال أما يف الواقع متوافقتانكز الثانية على احلقوق املدنية وبينما تر الكرمية،

فالتنمية تتجاوز العناصر السابقة كما يقيسها الدليل إىل العناية باحلياة املدنية و السياسية        
اج و االنتقاد واملعارضة اليت واحلريات الدميقراطية إذ أن هذه العناصر ضرورية من أجل االحتج

كما تتجاوز حقوق اإلنسان االهتمام باحلريات املدنية والسياسية إىل احلق يف .تتيحها احلرية السياسية
التعليم و احلصول على رعاية صحية كافية والتمتع بباقي احلقوق واحلريات فلقد أثبتت وثائق احلق 

ال تقل أمهية عن احلقوق املدنية والسياسية،فاختالف  يف التنمية أن احلقوق االقتصادية والجتماعية
  (2) .التركيز االستراتيجي بينهما ال يفضي إىل أي اختالفات جذرية بينهما

مبادئ  بالنسبة للعالقة بني احلكم الراشد وحقوق اإلنسان فهما يعززان بعضهما البعض،       
كومات وغريها من اجلهات الفاعلة حقوق اإلنسان توفر جمموعة من القيم اليت توجه عمل احل

كما أا توفر جمموعة من معايري األداء ضد اجلهات الفاعلة اليت ميكن أن  .السياسية واالجتماعية
من خالل تطوير وإضافة فمبادئ حقوق اإلنسان حتدد مضمون احلكم الراشد  .ختضع للمساءلة

ولتحقيق حقوق  .غريها من التدابريالسياسات والربامج وخمصصات امليزانية واألطر التشريعية و
التنظيمية سبة فضال عن العمليات السياسية واإلنسان بطريقة مستدامة ال من إجياد اطر قانونية منا

بالتايل فاحلكم الراشد الذي يتضمن و .احتياجات األفرادستجابة حلقوق وواإلدارية املسؤولة عن اال
  املؤسسيةتتسم ا العمليات السياسية و أناليت البد و اخل...املساءلة ،الشفافيةاألبعاد السابقة الذكر 

  
                                                             

(1) - PNUD. Intégrer les droits de l'homme au développement humain durable, New 
York:NY . EU, 1999, P3. 
(2) - PNUD. Rapport mondial sur le développement humain 2000, NY PNUD, p 20. 
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الرابط بني و .(1)يف عميلة التنمية بصفة عامةو السياسيةاليت تشجع مشاركة املواطنني يف العملية  
فعالية يف أداء املؤسسات،دميقراطية احلكم الراشد وحقوق اإلنسان يظهر من خالل حتقيق 

  .لفسادفعالة،سيادة تدابري مكافحة ا

 احلق يف احلكم الراشد The right to good governance   اإلحتاد األوريب  مقاربةيف إطار
  :حلقوق اإلنسان

إن أفضل طريقة لفهم مقاربة احلق يف احلكم الراشد ميكن تفسريه من خالل النظر يف ميثاق احلقوق 
  :جليدة على النحو التايلاحلق يف اإلدارة ا 41وجند يف املادة  األساسية لإلحتاد األورويب،

  .مطالبة املساءلة املطالبة بالشفافية والرتاهة وكل فرد لديه احلق يف -1

  .املشاكللقضايا وأحقية الكتابة ملؤسسات اإلحتاد لطرح ا:يشمل هذا احلق -2

  (2) .طرحها يف إطار املشاركة الفعالةجمموعة من االقتراحات، و يف حتديدإعطاء قيمة لألفراد  -3

ن مبدأ نقل املعايري والقيم يفترض ترقية اإلصالحات السياسية،االجتماعية والقانونية واليت من إ  
  .املفروض أن تسبق التحوالت الداخلية للشركاء جيب أن تعامل على أا غايات يف حد ذاا

أن ذلك ال  إال فبالرغم من أن اإلحتاد األورويب له مقاربة إستباقية اجتاه ملف اهلجرة غري الشرعية ،
البحث  يعين أننا نأخذها بشكل سليب بل البد من إعادة النظر يف إستراتيجيات كبرية منها التشغيل،

وجريانه ترتكز على القي املشتركة خاصة  األورويب اإلحتادبني  االمتيازإن عالقات  العلمي الفعال،
وكذلك املبادئ اليت تنظم  الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الراشد واحترم حقوق اإلنسان،

  .التنمية املستدامة ومكافحة الفقر التبادل احلر، اقتصاد السوق،

فيما خيص حقوق اإلنسان فاإلحتاد األورويب حريص على أمنه اخلاص من خالل التعاون أكثر من 
مسامهته يف التنمية البشرية يف دول اجلنوب وصعوبة إدماج املهاجرين الشرعيني يف اتمعات 

ألوروبية الصطدام ذلك مبسألة اهلوية واالختالفات الثقافية وإتباع أوروبا السياسة االنتقائية جتاه ا
                                                             

(1)- Good governance practice for the protection human right. UNITED NATIONS 
New-York and Geneva, 2007. In: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance.pdf, p 01. 
(2)- Henk Addink, Gordon Anthony, Human Rights &Good Governance. In: 
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleer
dheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/si
mspecials/Documents/SIM_Special_34.pdf, p 116. 
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فبالنسبة للحقوق اإلنسان يف دول املغرب العريب كما أشرنا سابقا وحللنا الواقع  املهاجرين،
ن ضمان كيف ميك:االجتماعي الذي يعانيه الفرد يف املغرب العريب ميكن طرح تساؤل بسيط فقط

حقوق اإلنسان يف دول املغرب العريب من خالل فرض إستراتيجيات خارجية علما انه خصوصية 
فكل القيم املعيارية  البناء الداخلي لدول املغرب العريب غالبا ما يتعارض مع اإلستراتيجيات الوافدة؟

ب مقاربته األمن الداخلي له حس اليت يتبناها اإلحتاد األورويب يف سياسته اخلارجية األمنية اليت تضمن
حقوق العريب جراء السياسات الفاشلة و التهديدات اليت تأيت من دول املغربواستباق املخاطر و

  (1) .يرياإلنسان الغري حمترمة على مستوى مجيع املعا

اإلستراتيجيات اليت يضعها اإلحتاد األورويب يف جمال حقوق اإلنسان اغلبها تفشل فمعظم املشاريع و
احلكم الراشد وحقوق اإلنسان ختدم أهداف السياسة اخلارجية لإلحتاد فنقل قيم الدميقراطية و.كليا

بينما يؤدي الدفع  وذلك بإحداث تأثريات حتويلية فيها، وخصوصا هدف تشكيل البيئة احمليطة،
الية إىل زيادة وتعظيم الفع ةحنو السياسة اخلارجي بسياسات داخلية الشؤون األمنية الداخلية مثال،

   .وحل معضلة قدرات السياسات الداخلية لإلحتاد األورويب

  ملف اإلرهاب و اجلرمية املنظمة تفعيل الدميقراطية، :السياسية-القضايا األمنية-

فإذا كانت  بني احلكم الراشد،البد من إبراز العالقة بينهما و عند احلديث عن الدميقراطية       
ئمة لكل الناس لتطوير خلق الظروف اجليدة واملال :تعين David Held الدميقراطية حسب

وقابليتهم للتعليم  ةوقدرام املختلف التعبري عن نوعيام املختلفة يستلزم احترام األفراد،طبيعتهم و
وكذا تعزيز حقوق األفراد، وتوسيع الفرص االقتصادية لزيادة إتاحة  وتعزيز اإلمكانيات الكامنة،
وعند احلديث عن عالقة الدميقراطية باحلكم . (2)وى أفضل من االنتفاعاملوارد وذلك لتحقيق مست

أما من الناحية  .حبيث تعترب شرطا أساسيا وعامال حمركا لرشادة احلكم الراشد جندها عالقة تكاملية،
فلكي تكون رشادة احلكم  العملية فهذه العالقة ليست فقط تكاملية وترابطية وغنما إجرائية كذلك،

مجيع النواحي عليها أن ترسم لنفسها كهدف أساسي تقوية التنمية الدميقراطية،كوا ال مقبولة من 
تستطيع أن تتجسد يف جو ختلو فيه املبادئ الدميقراطية، ويف املقابل فإن احترام املبادئ الدميقراطية 

عنها ذلك لتخفيف العبء السياسي والجتماعي الناتج  .يعترب شرطا أساسيا لتطبيق احلكم الراشد

                                                             
(1)- George Jofée, the European Union, Democracy and Counter-Terrorism in the 
Maghreb. In: http://www.luiss.it/mes/wp-content/uploads/2009/11/joffa.pdf, p 16. 
(2)- David Held, Models of democracy.Editional office, Cambridge, Blackwell 
Publishers LTD-Oxrod, Second Edition, UK, 2003, p 300. 
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ومن هنا املشروعية الدميقراطية املمنوحة للحكام أو القيادة ومشاركة . خاصة يف جانبها االقتصادي
املواطنني يف عملية اختاذ القرارات هي اليت تؤسس الفعالية اليت تعترب من العناصر اهلامة لرشادة احلكم 

ميقراطية      رشادة احلكم والدولسياسات واستراتيجيات التنمية، أي أن هناك عالقة ديناميكية بني 
  (1) .االقتصاديةوالتنمية االجتماعية و

إىل تعزيز اتمع املدين من خالل تكوين  شيءإن جتسيد الدميقراطية واحلكم الراشد حيتاج قبل كل 
اجلانب القيمي للدميقراطية  أنبىن وهيئات ومؤسسات متثل اجلماعات وتدافع عن مصاحلها، أي 

فقبل احلديث عن جتسيد الدميقراطية ومن بعدها احلكم  .هيكلي منظم-بنيوي حيتاج إىل جانب
فالعالقة بني احلكم الراشد  .(2)الراشد البد من السعي إىل إجياد جمتمع مدين منظم ومؤطر

  :والدميقراطية، هي عالقة قيمية، معيارية، مكانية وزمنية

الية وهذا يعين حماولة هذه األخرية سد الثغرات يعترب احلكم الراشد نتاج الدميقراطية الليرب :قيمية -
والفراغات اليت بدأت تلوح يف األفق عندما حاولت جمتمعات غري اتمعات اليت نشأت فيها 

  .األوىل احتواء الثانية وإخضاعها ملنطقها ومنطها، أي حماولة التكييف ةالدميقراطية تطبيقها وحماول

هر كالنظام األقل ضررا مقارنة باألنظمة الغربية األخرى، فإن إذا كانت الدميقراطية تظ :معيارية -
الذي هو نتاج الدميقراطية هو اآلخر ذو صفة معيارية، حبيث إن إشكالية ترشيد احلكم احلكم الراشد 

  .قد عرفتها كل اتمعات عرب تطورها التارخيي

يربايل هي البادئة يف الترويج ليس من الصعب أن تكون اتمعات الغربية ذات التوجه الل :مكانية -
 الذي ميكن أن جنمله يف الشكل رقمو للحكم الراشد الذي يعترب نتاجا للفكر الدميقراطي الغريب،

  (3) :يلي الذي يوضح تطور النظرية الدميقراطية الليربالية كما) 21(

  

  
                                                             

(1)-  Margaret-A. Novicki. « Bonne gouvernance : Clé du progrés ».  
 http://www.afriquerelance/Onu/iniativespeciale.org  
(2)- De Alcantara Cynthia, `` Du bon usage du concept de gouvernance`` Revue 
Internationale des Sciences Sociales ; N°155,.mars 1998, P113. 
(3)- Heikki Patomäki, Problems of democratizing global governance: Time, space and 
the emancipatory process. In: 
http://www.cpogg.org/reader/The%20CPOGG%20Reader.pdf, p 10. 
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الدميقراطي اليت برزت بقوة بعد اية إن للحكم الراشد عالقة زمنية مع ظاهرة التحول  :زمنية -
  .احلرب الباردة،مع بروز جمموعة كبرية من التحديات على مجيع املستويات

إن احلكم الدميقراطي الذي يشترطه اإلحتاد األورويب يف إطار سياسة املشروطية السياسية لتفعيل 
ام حكومة ذات مشروعية قي اشتراط :يلي احلكم الراشد يف دول املغرب العريب ميكن حتديده كما

لتفعيل ميكانيزمات مراقبة ) التباين السلطوي(جل تقوية مبدأ الفصل بني السلطاتأتسعى من 
غري أن جتسيد  املؤسسات وتطوير وتعزيز استقاللية السلطة القضائية لتمكينها من تطبيق القوانني،

 ة والتخطيطية للسلطة التنفيذية،هذا املبدأ يتطلب إدخال إصالحات مؤسساتية لتعزيز القدرة التسيريي
  (2) .وكذا دينامية اتمع املدين واحترام حق املعارضة

ففعالية القرارات وجناعة السياسات والربامج تتوقف على مدى املشاركة الفعلية للمواطنني يف عملية 
     فيما بعد  اليت جتسد لنامبدأ احملاسبة وتفعيل الشفافية، والتنمية ورصد وإعداد سياستها وجتسيد 

                                                             
(2) - Séverine Béllina, La gouvernance démocratiqueUn nouveau paradigme pour le 
développement?.dans: http://www.institut-gouvernance.org/fr/document/fiche-
document-158.html 
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حتقيق احلكم الدميقراطي ار لتفعيل احلكم الراشد من جهة، واالستقروتظهر لنا مدى حتقيق األمن و
  (1) :يبني لنا ميكانيزمات  احلكم الدميقراطي )22( والشكل رقم .من جهة أخرى

Mechanism of democratic governance 

                                                       Permanent  

 

                                              A                            B 

Non- governmental                                                                    
Governmental 

                                             C                             D 

 

                                                     Temporary  

يعين لتحقيق احلكم الدميقراطي البد من تفاعل جمموعة من الوحدات املشكلة للنظام السياسي        
جمتمع مدين لة واملشاركة السياسية الفعا .قيم احلكم الراشدالدميقراطية و بطريقة تضمن حتقيق القيم

  .قادر على تفعيل مبادئ حقوق اإلنسان

بناءا على املعطيات السابقة الذر من األورويب يف دول املغرب العريب وفلتفعيل الدميقراطية باملنظور 
البد من التطرق  ،نتظماملغري الضعيف و القتصاديوالوضع االجتماعي وا يأزمات النظام السياس

اإلحتاد األورويب أمهية كبرية هي قضية الوضع األمين يف دول املغرب العريب  للقضية الثانية اليت يوليها
ميكانيزمات تفعيل  اجلرمية املنظمة فلكي نفهم جيدايه التطرفات الدينية واإلرهاب والذي تكثر ف
رق إىل ملف مهم جدا هو احلكم الراشد من طرف اإلحتاد األورويب البد أن نتطالدميقراطية و

  :رمية املنظمةاجلاإلرهاب و

  

                                                             
(1)- Heikki Patomäki, Op.cit. p 17. 
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حيث ينظر اإلحتاد األورويب حاليا إىل طبيعة التهديدات، بتصنيفها حسب مستويات خطورا، حيث 
 يعتمد سلم االنتشار ومعيار خطورا كأساس لتحديد درجة شدا، وعموما ميكن ذكر أمهها كما

  (1) :يلي

  .الصراعات اإلثنية داخل الدول -1

  .تدفق اهلجرة -2

  .االقتصاديةية والضطرابات االجتماع -3

 .خماطر انتشار اإلرهاب -4

  

االستقرار يف منطقة املغرب العريب األورويب اليت تنطلق بان األمن وانطالقا من فرضية اإلحتاد        
االستقرار بط باالستقرار السياسي وفهذا ال يكفي البد من أن يرت يرتبط باالستقرار االقتصادي،

حالة ت التنمية وانتشار البطالة والفقر ال يؤدي فقط  إىل بروز اتمعي، وبالتايل فإن ختبط عمليا
 ولكنه يؤدي أيضا إىل بروز مشكلة أمنية يف كامل احلوض املتوسطي، الدول،عدم استقرار يف هذه 

واهلجرة غري  التطرف الديين،ايا مثل اإلرهاب ووهذا ما أدركته أوروبا اليت تؤكد على خطورة قض
ط فالقضايا األمنية جتعل اإلحتاد األورويب يعمل على حماولة وضع خط ات،الشرعية وريب املخدر

  .احلكم الراشد وحقوق اإلنسان يف دول املغرب العريبإستباقية بتفعيل الدميقراطية و

  

  

  

  

  

                                                             
(1)-  EU Threat to American Supremacy. http://www.markswatson.com/eu_1.htm.   
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على شكل مجاعات متطرفة اليت  فظاهرة اإلرهاب تأخذ أشكاال خمتلفة يف دول املغرب العريب،
من طرف مجاعات معارضة للسلطة، شكل أعمال إجرامية وختريبية  ويف تعكس مفاهيم عنصرية،

 وبفعل ضعف مستوى املعيشة يف الدول املغاربية، .(1)إرساء معايري جديدة للحكم علىح تطم
باملائة من الفئات الشبابية مع  60 متكنت ظاهرة اإلرهاب من التغلغل يف أوساط من السكان،

  .تدهور األوضاع االجتماعية

فبالنسبة لإلحتاد األورويب الذي يقوم مفهومه لألمن على األخذ بعني االعتبار املسائل عرب        
الوطنية، فإن أهم التهديدات الشخصية يف إطار التفكري االستراتيجي املتعلق بالتهديدات اإلرهابية من 

ألورويب وال تعارض اليت تعترب اخلط الدفاعي األول بالسبة لإلحتاد ايب، والدول خارج االحتاد األورو
ن املقاربة األوروبية تقوم على اعتبار وأل ،اإلرهابدول االحتاد استعمال القوة العسكرية يف مواجهة 

ختشى األعمال اإلرهابية املوجهة ضد هي  فبالنسبة للدول األوروبية، .(2)ضمن مقاربة سياسية شاملة
لعمليات اإلرهابية لعريب أكثر مما ختشى ااألوروبيني أو املؤسسات واملصاحل األوروبية يف املغرب ا

حىت انه كان  لذلك مل يكن اإلحتاد األورويب يتعامل مع ظاهرة اإلرهاب جبدية كبرية،داخل أوروبا و
يعترب النظام اجلزائري يف حد ذاته مسؤوال عما آلت إليه األوضاع يف اجلزائر يف بداية التسعينات 

، واعترب الطريقة اليت تعاملت مباشرة لتوقيف املسار االنتخايب واتساع نطاق األعمال اإلرهابية نتيجة
  (3) .إجهاضا للدميقراطيةلظاهرة تعديا على حقوق اإلنسان وا السلطات اجلزائرية مع ا

  

  

                                                             
(1)- Khader Bichara, Le grand Maghreb et l’Europe : Enjeux et perspectives. 2e 
édition, Publisud, Quorum, CEE, 1995, p 102. 
(2)- ZÔpel Christoph, «Concepts pour une sécurité commune et pour la coopération 
entre l’Europe et le Proche et Moyen- Orient », dans : Sécurité et coopération entre 
l’Europe et le Proche et Moyen Orient .édition Julia Emig, Fondation Friedrich 
Ebert, Tunis 1999. p 27. 

(3)- Perthes Volker, Risques en matière de sécurité provenant de la région 
Méditerranéenne ? Une perspective Allemande, dans : Sécurité et coopération entre 
l’Europe et le Proche et Moyen- Orient : perspectives Tuniso- Allemandes », édition 
Julia Emig, Fondation Friedrich Ebert, Tunis 1999, p 42- 44. 
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نه يؤكد اإلحتاد األورويب على أا أما يؤخذ على مسار الشراكة يف جمال مكافحة اإلرهاب        
حتها، ما عدا واجه املنطقة، ولكنه مل حيدد آليات عملية تطبيقية ملكافمن أهم التهديدات اليت ت

  (1) .يف كل لقاء إىل التعاون يف جمال تبادل املعلوماتالتطرق يف كل مرة و

يف دولة ما يتوقف  أو احلكم الراشد وصفة الدميقراطيةما ميكن قوله أن جناح الوصفات سواء        
البلد وعالقة احلاكم باحملكوم، فلكل دولة خصوصيتها يف جماة  حتديد عالقة السلطة يف هذاعلى 

ولكل دولة طريقتها يف النظر إىل املشاكل املوضحة داخل الدولة، فلكي يكون  هذه اإلصالحات،
ذاته لضمان ترسيخ  إصالح احلكم يف حدة كبعد مؤسسي واإلصالح البد أن تكون الدميقراطي

 ةاألساسيم، وتوفري املبادئ اتمع وتوفري عنصر صالح احلكلة وم اإلدارة اجليدة لشؤون الدودعائ
على البعد االقتصادي وحتسني مستوى األداء داخل هذه  باالعتماداحملاسبة الشفافية و للدميقراطية،

  .ة الدولة مبؤسسات اتمع املدينالبلدان وتطوير عالق

أو رأس املال  ادة األفكار،لكي نصل لتحقيق كل هذه اإلصالحات البد من احلديث عن رشو
فالرشادة الفكرية  الفكري بكل بساطة نطرح سؤال هل حنن عاجزين عن وضع حلول ألنفسنا؟

تقود مباشرة إىل إجياد حلول مناسبة تكون متكيفة مع خصوصياتنا للخروج من مأزق احللول 
وتنميتها  فكرية رشيدة، مبعىن إجياد أفكار عقالنية ميكن تطبيقها من خالل إجياد تفاعالت .ةاخلارجي

  .وفقا موعة من األطر والديناميات اليت تعيشها بالدرجة األوىل اتمعات والنظم السياسية

                                                             
(1)- ZÔpel Christoph, Op.cit. p 27. 
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 دول املغرب العريب، اجتاهاآلليات يف خلق أمناط من الديناميكيات و يعترب التوجه األورويب       

حتقيق روطيات قصد تفعيل احلكم الراشد ومرتبطة مبجموعة من املساعدات التنموية اليت تتضمن مش

ة لإلحتاد نتطرق يف هذا الفصل إىل األهداف اإلستراتيجي .نسبة من التحول الدميقراطي الفعال

هلا حياول اليت من خالتبعها اجتاه دول املغرب العريب، واألورويب من خالل خمتلف السياسات اليت ا

إضافة إىل حتديد اإلنعاكاسات اليت خلفتها  .مواجهة الدور األمريكي يف املنطقةإجياد دور عاملي له و

خاصة مع ما حيدث جيابية وياسات اجتاه دول املغرب العريب، وهل حقا خلفت نتائج إكل هذه الس

  .حاليا يف دول املغرب العريب يف ظل احلراك االجتماعي
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  يف إطار احلكم العاملي فعال عاملي دور عن البحث حنو األورويب التوجه: األول املبحث

ره كهدف يب يف إطاومسامهة االحتاد األورملفهوم احلكم العاملي و حتليالنتناول يف هذا املبحث        
     .استراتيجي

  العاملي احلكم بناء يف املسامهة :ولاأل املطلب

 :ا احلكمذحتليل مفهوم احلكم العاملي و موقع اإلحتاد األورويب يف إطار ه - 1

 الدولية، العالقات حقل يف تناوهلا مت اليت احلديثة املواضيع من العاملي احلكم موضوع يعترب      
 اآلن حد إىل التوصل يتم مل واليت الغربية األدبيات يف والتحليل الدراسة من كبريا جزءا تذأخ واليت

 واالجتاهات احملاوالت أهم إىل التعرض سيتم املطلب هذا يف .العاملي احلكم ملصطلح دقيق تعريف إىل
 الدراسات من نتيجة جمموعة هو العاملي ماحلك ،املصطلح هلذا خمتلفة تعريفات وضع حاولت اليت

  (1) .أساسية مسامهات أربع يف ترتيبها وميكن الفكرة، هذه تناولت خمتلفة ومدارس والدارسني

 املستوى على للوظائف قواعد إجياد إىل تطمح وهي باملثالية مرتبطة: القانونية املقاربة 
 مبعىن"  Par le hautاألعلى" من بأا هلا تشريع جتد القواعد وهذه. الدول كل وتتبناها العاملي،
 التقاليد معين التغيري وظيفة خالل من ،"Par le bas األسفل" من أو العاملية، للحكومة منوذج

 يلعب الوظائف هذه كل بني والتعاون العاملية الفواعل خمتلف طرف من تطرح واليت واملعاهدات
 .احلكم قيم احترام يف دورا

 احملافظة وبالتايل شتركة،امل املصاحل أساس على مبين الدول بني ما النظام: الواقعية املقاربة 
. القائم النظام استدامة وتضمن تعمل اليت الضمنية القواعد على واحملافظة الدول بني التقارب على
 بني األمن على الوقت مع حتافظ اليت رمسية أكثر أو أقل مؤسسات خالل من يسري الذي األخري هذا

 .حقوقي دويل جمتمع خالله من ينشأ الذي احلد إىل الدول

 امليادين، مجيع يف الدولة سلطة ضعف من للتقليل املؤسسات ببناء تؤمن: الليربالية املقاربة 
. واملنظمات احلكومات بني الثقة لتقوية واملشتركة التعاونية املمارسات على تعمل املؤسسات هذه

                                                             
(1)- Charles-Philipe David, La guerre et la paix:Approches contemporaines de la 
sécurité et de la stratégie. Presses de Sciences Po, Paris, 2000, p 411-412-413. 
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 طوعا متثل اعلالفو وكل) اجلماعي القرار( اجتماعيا طابعا إعطاؤها يتم املقاربة هلذه بالنسبة السلطة
 .مصاحلها وحتقيق الفوائد على للحصول وذلك احلكم لقواعد

 جمتمع بروز وكذلك االلتزامات الذاتية، بني ما القيم يف التغري على تؤكد :النقدية املقاربة 
 غري الفواعل تأثري من ويزيد للحكم األساسية القواعد بناء إعادة يف يؤثر التغري هذا. عاملي مدين

 طرف من غالبا تفرض اليت اجلديدة القواعد احترام من هلا البد والدول. الدول حساب ىعل الدولية
 اليت الفواعل كل األمر لزم إذا والعقاب، للمراقبة، ميكانيزمات وضع وبالتايل الدولية، غري الفواعل

 .احلكم مبادئ فيها حتترم ال تبسلوكيا تقوم

يتم تعريف و .األنظمة من خمتلفة جمموعة لنا تنتج اليت واملؤسسات القيم بني تفاعل هو العاملي احلكم
  (1) :كل منوذج من احلكم العاملي من جانب عدد من اخلصائص الرئيسية

معايري  تشكل نظام احلكم العاملي،الفواعل اليت  بداية ميكن طرح السؤال من الذي حيكم؟ :أوال
  .احلكم

طريقة توزيع السلطة السياسية عرب كم ويف أي مستوى ميكن تركيز احل مستويات احلكم، :ثانيا
  .العامليةاإلقليمية و املستويات احمللية،

منها ثالث و .ترتبط مبجموعة كبرية من األبعادخلصائص املؤسسية للحكم العاملي وا اختالف :ثالثا
ها اليت ينطوي علي االلتزامالتقنني ودرجة من الدقة و املركزية، الفعالية املؤسسية، :أبعاد رئيسية

  .األداء املؤسسي ة الدقيقة بني التصميم املؤسسي وو تنتج لنا العالق.التزامات مؤسسية

 خاص موضوع بأنه العاملي احلكم مفهوم روزنو يصف التحليلية، النظرة هذه خالل ومن  
 كإجابة يفهم أن شانه من اجلديد املصطلح هذا استعمال إن البعض، ببعضها واملتعلقة البارزة بالظاهر

 عامل يف السريعة والتغريات التحوالت نتيجة الدولية العالقات لتفسري املطروحة النظريات فشلل
 السلطة استعمال كيفية حول تالتحليال لتسهيل املفاهيمي اإلطار هيكلة إعادة جيب فإنه السياسة،

 Jean Jacques روش جاك جون يقول العاملي احلكم ملفهوم بالنسبة .(2)المركزي عامل يف

                                                             
(1)- Miles Kahler, Global governance redefined. In: 
http://law.wustl.edu/centeris/Papers/globalization/KAHLERMilesFINALPAPER.pdf 
, p 03-04-05. 
(2)-  Klaus Dingwerth and Philipp Pattberg, Global Governance as a Perspective on 
World Politics. In: www.glogov.org/images/doc/GG12_2_Dingwerth_Pattberg1.pdf. 
p 187. 
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Roche يف اإلنسان يضع الذي العامل – للمجتمع واملميز الفعال األسلوب هو غامض؛ مفهوم أنه 
  .االهتمامات مركز

 التنظيم، هو العاملي احلكم من اهلدف: "Robert Latham لتمان روبرت ويضيف 
 اليت تواملعامال واملسارات للعمليات العاملي الكلي املستوى على الشرعية وبعث املراقبة، الوساطة،

 غروسيوس أمثال القانونيني عند جذورها العاملي احلكم فكرة وتأخذ .(1)العامل كل تشكل
Grotius الدول فشل لتعويض واألنظمة املؤسسات تنمية بفضل الدويل النظام لتنظيم الرؤية هذه 

 ومؤسسات معايري إلنشاء اجلماعية األفعال إىل كذلك يشري العاملي احلكم .العاملية املشاكل حل يف
 الوطين،-ربع ،)الوطين املستوى على( القومية للمشاكل السلبية واآلثار األسباب مراقبة على قادرة
  .الوطين-وفوق

 Le rapport de la commission Ramphal رمفال جلنة تقرير وحسب
 خالهلا من يقوم اليت الطرق خمتلف" Notre voisinage global العاملي قربنا: "بعنوان
 ذات واألنظمة الرمسية، املؤسسات: "ويشمل". واملشتركة العامة شؤوم بتسيري واملؤسسات داألفرا
 وهذا" واملؤسسات الفرد مصلحة هو هدفها واليت الرمسية غري الترتيبات وكذلك السلطوي، النفوذ
   (2) :أنه يعين

 يتطلب مين،األ املستوى فعلى العوملة، متطلبات خالل من ينتج عاملي حكم حنو التوجه -1
 احمللي( خارجي هو وما داخلي هو ما بني متبادل باعتماد وهذا ،السياسي اال تنظيم إعادة

  ).والعاملي

 Le crise de( للدول الداخلي احلكم ألزمة أساسية نتيجة العاملي احلكم حنو التوجه -
la gouvernabilité(، السياسي للفعل جديدة طرق عن البحث تطرح واليت.  

 متعدد عامل إىل Etato-centre املركز واحد عامل من انتقلت لتطوراتا هذه
  .والنيةدال غري للفواعل كبري وزن وأصبح ضعيفة السيادة أصبحت أين ،" Multi Centreاملراكز

 ومشركة فيها الفعالية حمدودة الدولة يف أصبحت األمين املستوى على الرشادة بأن تتنبأ التغريات هذه
  . عامليال املستوى على

                                                             
(1)- Charles-Philipe David, Op.cit. p409. 
(2)- Ibid, p 410. 
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 والقيم، املعايري يف والتحوالت لإلبداع مسار عن عبارة هو كذلك العاملي احلكم -2
  (1) .الدويل النظام إطار يف واملؤسسات املبادئ القواعد،

 للعالقات الدراسي الوسط يف متزايدة حلاجة مسطرة العاملي احلكم فكرة أن القول ميكن        
 يف الدولية املنظمات دراسة على واملهيمنة املؤسسة والليربالية قعيةالوا النظريات وأن خاصة الدولية
 غري الفاعلني وتأثري أعداد يف الكبري التزايد ضبط يف فشلت قد والثمانينات، السبعينات سنوات
" العاملي احلكم" مصطلح اعتبار ميكن وعليه. العوملة عصر يف التكنولوجيا خملفات وكذا الدوليني
 حيث أخرى جهة من الدويل، للنظام حده عن الزائد الفوضوي التحول طوضب لوصف كشعار

 دراسة سلمت حني يف للتحليل، أساسية كوحدة الدولة مرجعية على" الدولية العالقات" فكرة بنيت
 الدول توجهه ال اليت السيادي السياسي والتواجد االجتماعية املنظمات أشكال بزيادة العاملي احلكم

    (2).العاملية الرشادة فسرت أساسية مقاربات أربع عن ديثاحل ميكن ال ومنه

 املمارسات  بكل ملمة جديدة حماولة هناك العاملي، احلكم لفكرة الرافض االجتاه نقيض على
 أبرز و العاملي، للحكم إجيايب تعريف وضع أجل من اجلديد العاملي النظام مع تطورت اليت اجلديدة

 جمموع هو العاملي احلكم أن أعلن الذي العاملي احلكم جملس يفتعر املمارسات هذه على مثال
 مستمرة عمليات وهي املشتركة، مصاحلها تسري اليت واخلاصة العامة واملؤسسية الفردية العمليات

 Collective" اجلماعي الفعل طريق عن تسوى أن املمكن من واهتمامات صراعات حتمل
Action " التعاوين والفعل "Cooperative Action "(3) طموحا أكثر علمية وبدراسات 

 of" السلطة دوائر" على تركز J. Rosenau   1997روزنو جيمس" حماولة جاءت
Spheres authority"لروزنو فبالنسبة خمتلفة، مستويات على معايري لوضع القدرة هلا اليت 

 اجلماعية األهداف قيقحت حنو والتحرك العام،  للنظام األدىن احلد على يشتمل العاملي، احلكم
  (4) .العاملي املستوى على للمجتمعات

                                                             
(1)- Charles-Philipe David, Op.cit. p 411. 
(2)- Philipp S. Müller, Markus Lederer, Challenging Global Governance: A 
perspective (Draft September 2003) In: 
www.cpogg.org/reader/The%20CPOGG%20Reader.pdf, p 04,05 
(3)- Ibid, p 06. 
(4)- Idem. 
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 ليمثل وجد" العاملي احلكم بأن االستشهادي تعريفه يف العاملي للحكم فهمه روزنو خلص
 من لألهداف كإمتام-الدولية املنظمة إىل العائلة من- اإلنساين النشاط مستويات كل يف احلكم أنظمة
  )1()".حتويلية مضاعفات( عاملية نتائج لتايلوبا ،هلا للتوجيه تفاعالت خالل

 النتائج األهداف، إمتام اإلنساين، النشاط مستويات احلكم، أنظمة :بناءة عناصر أربع للتعريف
  (2) .العاملية

 مبفهوم التمسك وأن الدولية السياسات على املراقبة تطبيق كيفية روزنو حلل األول للعنصر بالنسبة
 وبالتايل .حكم قانون كأنظمة تؤخذ اليت ببعضها املتعلقة الظواهر على ينص بأنه تقدير له املراقبة
 املعايري، على تأثري أوهلا وتنظم بأخرى مرتبطة ميكانيزمات تتوفر عندما تكون احلكم فأنظمة

 أو سياسية سلطة بناء أن معرفة إذن األمهية من منظم، حيز داخل املناسبني الفاعلني وسلوك التوقعات
  .احلكم نظام لتفعيل شرطا يعد ال عادلة

 ،الدولية ،الوطنية احمللية بامليكانيزمات يتصل اإلنساين النشاط مستويات كل يف احلكم نظام :ثانيا
  . قومية والفوق

 ميكن منه و العامة األهداف إلمتام العاملي احلكم حنو التوجه من األهداف بني تفاعالت حتدث :ثالثا
  .املقصودةو ويةالعف العمليات بني التمييز

 ملؤشرات حتويلية كميزة اإلنساين النشاط مبستويات مرتبط وذلك :العاملي املستوى على النتائج:رابعا
 .العاملي احلكم

 اليت احلكم ميكانيزمات ناقشوا الذين السياسيني الباحثني قبل من إشكاال لقي املنظور هذا
 احلكم بني الفصل أحد حاول إذا والنح هذا وعلى للدولة، الذايت التحول من كجزء أصبحت

 النظام مع يتواصل وال يرتبط ال ذاته العاملي أو الدويل النظام أن سيفترض تام بشكل واحلكومة
 متعددة لعبة ليست أا جند العاملي احلكم من التالية احملاور عرض خالل من أنه إال .(3)احمللي

  .«a multi Nevel game» املستويات

 حقيقة عن للتعبري العاملي احلكم عبارة استعمال جند العاملي احلكم لتعريف أخرى طريقة ويف
 جزء فإن لذلك. الدويل الصعيد على شركاء عن عبارة أصبحوا الذين الدوالتية غري للفواعل جتريبية

                                                             
(1)- Klaus Dingwerth and Philipp Pattberg, Op.cit. p 188-189. 
(2) - Ibid, p 190. 
(3) - Philipp S. Müller, Markus Lederer, Op.cit. p11. 
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 الدولية، احلياة يف تأثريا أكثر الفواعل أي لتصوير تكريسها مت العاملي احلكم حول املناقشة من كبريا
 الشركات احلكومية، غري الدولية كاملنظمات الدولية العالقات يف ملبادئها الشرعية تعطي وكيف
     العالقات يف كفواعل وجودها أثبتت اليت املدين، اتمع منظمات وكل اجلنسيات، متعددة
  )1(.ةالدولي

 لفهم النظام يف خمتلفة مستويات على مجيعها تعمل اليت الفواعل من الزخم هذا دراسةقد مت و
 متعددة والتحاليل املتعددة، جوانبها ودراسة وحتليلها، املختلفة الوكاالت لشبكة املتبادل االعتماد

 وقد وتسيريها، توجيهها حول ومناقشاا الرمسي، غري الرقابة وميكانيزم متويلها، ومسائل املستويات،
 املداخل فهذه العاملية، بالقضايا عالقة هلا وكاالت الواقع يف أصبحت حقا أا الفواعل مداخل أثبت

 حيث إجيايب، بشكل العاملي احلكم لتعريف كمدخل اعتربت احلكومية غري بالفواعل اخلاصة
  )2(.الدولية الساحة على وجودها نكران ميكن وال للجميع واضحة أصبحت

 ما غالبا مليالعا فاحلكم العكس، على ال أخرى، ومرات احمللية، املؤسسات تشمل مرات أا حيث
  .واحدا نظاما تصبح حبيث ،)والدويل احمللي(  النظامني من كل يشمل

 سياسي كجواب العاملي احلكم تقدمي هي سلبيا، العاملي احلكم تعرف اليت أيضا التعاريف من
 احلكومية غري املنظمات فأغلب ،Messner 2001" ميسنر" اقتصاديا العوملة، عملية لتصميم

 ضم عن يعرب العاملي احلكم مفهوم احلالتني كلتا ويف لنيوليربالية، آخر بديل تقدميل املصطلح استعملت
 العاملي فاحلكم للنيوليبريالية، آخر بديل كتطوير قدم فاملفهوم النيوليربالية، العوملة مشاكل حملل مطالب

 تقمع يتال العوملة أفرزته أدى الذي االقتصادية للهيمنة مشروع عن عبارة هو املنظور هذا من
  .اجلنوب دول يف أو الشمال  دول يف سواء الفقرية الطبقات

  : العاملي حلكما لتفسري   النظرية املداخل

 project  Global goverrance as ideological:إيديولوجي كمشروع يملالعا احلكم-1

 وراء تقف اليت اإليديولوجيات كشف إىل دف كانت التقليدية النظرية املداخل أغلب
 العاملي احلكم عرفوا ،)Latham)1999 "  الدام" أمثال املنظرين بعض أن جند لذلك ملصطلحا

 أحدث قد أنه على إليه نظرا احلكم تعريف يف األساسي االجتاه فهذا. وسياسي تكنوقراطي كمفهوم
 املفكرون اعترب حيث ،1960و 1950 بني فيما للحكم الوظيفية للنظريات مشاة حركة

                                                             
(1)- Philipp S. Müller, Markus Leader, Op.cit. P12 
(2)- Idem. 
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 االحتاد نظريات يف سائدا االجتاه هذا أن أيضا وجند تقنية بطريقة تسري السياسات نأ السياسيون
 يرى )2000( Brand" براند" فإن وكذلك ،)Adam Smith )2001 "مسيث آدام" األورويب

 التوجيه ،Management كالتسيري االستعمال متعددة مفردات له العاملي احلكم مصطلح أن
Steering والشراكة Partnership، النقاش هذا مثل الداللة، ونيوليبريايل براغمايت مرياث وهي 

 من املصنعة الدول منوذج حترم ال العوملة عملية بأن ترى اليت الدراسات عرض إىل يشري ما غالبا
  (1) .املوالية سياساا متابعة أو السوق تنظيم على قدرا

 فإن العوملة، عمليات حول العامة اتواملالحظ العاملي احلكم حول البارزة لألدبيات تبعا
 مفهوما يقدم العاملي احلكم فنظريا للحكم، الرئيسية املظاهر حول الرقابة تفقد بدأت املستقلة الدولة
 ذا املراقب غري العوملة لعمليات توزانا ولتحدث عاملي، مستوى على اهودات لتعميم حتليليا

 حتاول واليت الدولة وراء ما واملؤسسات التطورات بعض ليضيف جاء العاملي احلكم مفهوم املنظور
   )2(.للعوملة اجلديدة القوى وتراقب تنظم أن

“Global governance has emerged as an integrative concept that 
allows many different scholarly traditions and meta-theoretical 
assumptions to use one general language when it comes to understanding 
processes of change in world politics. Hence, it could well develop into a 
new paradigm challenging the more traditional and state-centred 
mainstream of IR. However, global governance is not a theory in its own 
right and we should be carful not to overload it with too many 
expectations. What an analytical understanding of global governance can 
deliver nonetheless is a fresh view on world politics that is becoming 
more complex and is changing at an ever-increasing rate”.                        

                                                                                 

 ونظرية كفعل العاملي احلكم حول احلديثة األكادميية األدبيات يف اجتاهني إىل التطرق وميكن
 يتعرضان اجتاهني ومها فيالوص اال عن بعيدا تطبيقية ونظرية كفعل العاملي احلكم إىل تنظر تطبيقية

  .اجتماعية ممارسة أنه على العاملي احلكم إىل ينظر والثاين حتليلي، كمفهوم العاملي احلكم مفهوم إىل

   concept ovenance as an analyticalGlobal G حتليلي كمفهوم العاملي احلكم: أوال
                                                             

(1)- Konrad späth, Inside Global Govenance; New broders of a concept: in 
challenging global Govenance: Acrtical perpective : in 
http ://www.copogg.org/reder/the CPOGO reder.PDF, P1.      
(2)- Philipp Pattberg, Global Governance: Reconstructing a Contested Social Science 
Concept (GARNET Working Paper: No 04/06 ,March 2006) in: 
http://www.garneteu.org/fileadmin/documents/working_papers/0406.pdf, P18. 
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 العاملية والتطورات لسياساتل املختلفة فاملداخل متطورا قطاعا أصبح العاملي احلكم دراسة إن
 معممة أصبحت املختلفة واهليئات املظاهر من العديد أن كما املخترب، هذا حتت أصبحت احلديثة

 بينها، فيما واملتنافسة املختلفة التعاريف من واسع نطاق على أتى الذي املفهوم، هذا ضمن ومدرجة
   )1(.عليه ومتفق واضح تعريف يوجد ال أنه إال

 واسعا واهتماما البارزة املنظورات من واسعا صفا تضمنت العاملي للحكم ليليحت وكمفهوم
  .الدولية واملنظمات العاملية السياسات خمتلف من

 مصاحل قيام إمكانية حول التشاؤمية بتوقعاا الواقعية جند والنظريات املداخل هذه بني من
 زائدا وصفا العاملي احلكم يعتربون كساألرثوذ فالواقعيون دولية، عالقات إقامة طريق عن مشتركة
 حدوث إىل حتما تؤدي الواقعيني عند العاملي املدين اتمع فكرة أن كما للقوى، الدويل للتوزيع
   )2(.الدولة فقدان حالة إىل تؤدي أا أي الدول يف فوضى

 من سياسينيال من فهناك يبريايل،لال املدخل جند العاملي باحلكم أيضا اهتمت اليت املداخل من
 إىل أدى كما الدولة، وراء ما واملنظمات املؤسسات شأن تعاظم إىل أدى العامل، انكماش أن اعترب

 فالدول الوطنية، الدولة دول تقليص مت وبالتايل واالقتصادية، والسياسية الليربالية املشاريع تدويل
 وعرب بني املتبادل ماداالعت ضغط حتت أصبحن واملسيطرة املهيمنة التنظيمات أشكال من كشكل
 عرب واألفراد واتمعات االقتصاديات خمتلف بني تربط حلقة جمرد بذلك وأصبحت الدول، حدود

  )3(.العوملة عمليات

 احلكم ظهور يف أساسيا دورا لعبت الدولة أن اعترب من السياسيني املفكرين من كذلك
 عدم بسبب وذلك األفراد، احتياجات حتقيق عن وعجزها الرمسية احلكومات لفشل فنظرا العاملي،

 املعقدة القضايا بعض ملعاجلة املرونة أو اإلدارية، القدرات أو املايل البعد أو والكفاءات املهارات توفر
 رغبات بتحقيق احلكومة مبادرة لعدم ونتيجة السلطة نطاق أو األحقية توفر عدم بسبب وكذلك

 مصاحلهم حتقيق يف للمشاركة اخلاص والقطاع ملدينا اتمع منظمات ظهرت مواطنيها، واحتياجات
 .  للدول اخلارجي أو الداخلي املستوى على سواء املشتركة

  

                                                             
(1)- Philippe Pattberg, Op.cit. p 15. 
(2)- Idem.  
(3)- Ibid, p 13-14. 
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  as a Social practice GovernanceGlobal  اجتماعية كممارسة العاملي احلكم: ثانيا

 ةالتحليلي الوظيفة أو الدور حول البحث أمام الطريق يفتح احلكم مفهوم يف البحث إن
 السياسي املعىن نفهم أن نستطيع وبذلك السياسية، املمارسات يف تأثريه ومدى للمفهوم، والسياسية

 ةالتكويني الوظيفة فهم إىل أيضا حييلنا وهذا االجتماعي، الواقع يف تضميناته وخمتلف واالجتماعي
  (1) .العاملي احلكم ملفهوم

 حنو التحول إىل تشري ضمنيا العاملي كماحل فكرة أن اعترب من السياسيني املفكرين نم هناك
 خاللن م وذلك الوطنية، الدولة نظام وقواعد سلطة نع بديال تصبح وبذلك العاملي، النظام قواعد
 اليت والوظائف املهام تويل احلكم ميكانيزمات نتائج ومن الدولة، وراء واجتماعية سياسية قوى بروز

 احلكم بني مفاهيمية رابطة ختلق امليكانيزمات هذه خالل نفم ا، القيام الوطنية الدولة تستطيع ال
 هذا خالل ومن السيادة، ملبدأ معارضة العاملي احلكم يكون حبيث اإلقليمية، الدولة وسيادة العاملي

 توسيع ذلك على يساعد ومما. املستقلة الدول لضعف كنتيجة العاملي احلكم بروز يفترض التعارض
 ميثل العاملي فاحلكم النحو هذا وعلى فأكثر، أكثر الدويل النظام وتوطيد يةالدول املتبادلة االعتماد

 مستوى على حلها املستحيل من اليت العاملية القضايا لبعض واملؤسساتية االجتماعية احلقيقة من نوعا
   (2) .عاملية مبعايري ووفقها عامليا ومعاجلتها تنظيمها املمكن من وإمنا الوطنية الدولة

 نم نوعا ختلق وبذل العاملي، للحكم التكوينية واملؤسساتية االجتماعية الوظيفة نتكم وهنا
 تيااملستو على االجتماعية واملمارسات الشراكات نم نوع حبدوث تسمح اليت اجلماعية الذات
  .العاملية

  

  

  

  

                                                             
(1) - Konrad späth,Op.Cit,P08. 
(2) - Philipp Pattberg,Op.Cit,P10. 





 

 202

 جديد موضوع ليس العاملي احلكم موضوع Gilles Andréani أندرياين جيل يقول وكما
 على اجلماعي العمل ضرورة أكدت العشرين القرن لنهاية الدويل االقتصاد مسرية لكن بالتحديد،
  )1(: رئيسية قضايا ثالث وبرزت .الدويل املستوى

 زيادة مع عام، بشكل العوملة مصطلح بروز إىل أدى مما املتبادل، االعتماد تعميق -1
 وزيادة املباشر، االستثمار خالل من اجلنسيات متعددة الشركات وبروز التجاري، التبادل تكثيف

 الدورية احلركات مع تزامنت واليت النطاق، واسعة مالية أزمات يف ويتضح وآثارها املال، رأس تنقل
  .واضح بشكل وفهمها حتليلها يتم مل اليت لألزمات

 يف كبري بشكل وتؤثر تظهر واليت ،ةاجلديد التهديداتاملخاطر و  حول النقاش زيادة -2
 احلراري، االحتباس وظاهرة البيئة ومحاية االجتماعية، األعراف مستوى على سواء عاملي،ال النظام

 الكائنات بقضايا يتعلق فيما والسيما التكنولوجي التقدم على املترتبة واآلثار املستهلكني وسالمة
  .األموال لغسيل الدولية اجلرمية أو وراثيا، املعدلة

 اليت الليربالية العوملة، على االحتجاجية كاتواحلر التطرف تصاعد فإن وأخريا، -3
 خالل من املشترك العمل على والبحث اختالفاا جتاوز إىل أدت الدويل، املستوى على نشأت

  .الليربالية العوملة من للوقاية واحدة إستراتيجية

(2) :العاملي احلكم البحث عن يبني العناصر األساسية يف بروزالتايل  )20( رقم الشكلو
 

  

  

                                                             
(1)- Pierre Jacquet, Jean pisani- Ferry, Laurance Turbiana, Les institutions économiques de la 
Mondialisation,dans: http://www.pierrejacquet.fr/spip.php?article 54, P 13,14. 
(2)- Martin Hewson, Timothy J.S inclair, Approaches to global governance theory. SUNY 
Press, 1999, p 18. 
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  :النماذج املتعلقة بدور اإلحتاد األورويب يف إطار احلكم العاملي - 2

  :يوجد ثالث مناذج رئيسية حول دور اإلحتاد األورويب يف مسامهته يف احلكم العاملي    

يرجع أهم إسهام يف منوذج القوة املدنية لفرانسوا  :)puissance civile( منوذج القوة املدنية -1
الذي تنطلق منذ البداية من فكرة التكامل األورويب اليت تتضمن  François Duchèneدوشان

الثاين يتأسس على إرادة و األول يركز على اإلسهام يف حتقيق السلم الدويل، :حسبه مظهرين أساسني
ما يسميه قوة مدنية وقطب سياسي وهو   Christopher Hillويالحظ كريستوفر هيل  .القوة

االقتصادية مع ايات سياسية دون اللجوء مهما كان إىل الوسيلة  منطلق تستعمل ضمنه القوة
املشاريع  ا من خالل الوسائل اليت يتباا يف سياسة املساعدات التنموية،ذيتجلى ه .(1)العسكرية

  (2) .أمنية مشتركةتدامة والبحث عن سياسة خارجية والتنمية املسحلماية البيئة و

عدة  Hedlley Bullيقدم هيديل بول  :(puissance militaire) منوذج القوة العسكرية -2
يعانيه اإلحتاد من انتقادات ملفهوم اإلحتاد األورويب كقوة مدنية،حيث يعترب هذا املفهوم تناقضا ملا 

البد للدول املشكلة لإلحتاد  H. Bullوحسب  .يف الفعل العسكري األورويب انسدادمجود وركود و
أوروبية حقيقية من  إستراتيجيةويقترح شروط لبناء  .األمنجمال الدفاع وحتقيق اكتفاء ذايت أكرب يف 

 بريطانياتغيري  فعالية،ء منوذج لوحدة سياسية أكثر قوة وبنا تقوية دور أملانيا يف جمال األمن،:بينها
  (3) .لسياستها

األورويب  دالقوة املعيارية لإلحتا :)puissance normative( القيمية/منوذج القوة املعيارية -3
 الدميقراطية، النابعة من مبادئ املؤسسني التقليديني احلرية، تترجم من خالل جمموع القيم املوضوعة،

التطور  تترجم من خالل األهداف التنمية املستدامة، أاكما .احترام القانون وحقوق اإلنسان
كلة لسياسة ختلق هوية ألا متثل اخلصائص املش االجتماعي وهذه القيم ليس هلا هدف معلن فقط،

فهي مستعانة أيضا بالعالقات اخلارجية لإلحتاد األورويب يف نطاق متارس فيها التأثري  فوق دولة،

                                                             
(1)- Hans-Georg Ehrhart, quel modèle pour la PESC?.dans:   
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/chai55f.pdf, p 10. 
(2)- Amaya Bloch-Lainé, L'union européenne et la «soft Security»: les attributs de la 
puissance civile. Dans: 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001138.pdf, p 29. 
(3) -Hans-Georg Ehrhart, Op.cit. p 12. 
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التأثري املعياري هو و ،(1)خارج حدوده وهكذا متنح هذه القيم مفهوما لدور اإلحتاد األورويب العاملي
  (2).سعى لتحقيقهالذي ي اهلدف الرئيسي للفعل اخلارجي لإلحتاد األورويب

يف إطار احلكم  تفاعلهايبني املستويات اجلزئية يف احلكم األورويب و )21( الشكل رقمو 
  (3) :العاملي

  
  

                                                             
(1) - Hans-Georg Ehrhart, Op.cit. p 13. 
(2) - Ulas Candas, L'influence normative de l'union européenne par le biais de liens 
convotionnels.une contribution de juriste à la théorie des relations internationales. 
dans: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/1506/16598.pdf, p 40. 
(3)- José María Magone, The new world architecture: the role of the European Union 
in the making of global governance. Transaction Publishers, 2006, p 06. 
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  كإطار لتفعيل الدور العاملي فعالة و مشتركة أوربية أمنية و خارجية سياسة صياغة:ثاينال املطلب

  :طبيعة السياسة اخلارجية لإلحتاد األورويب  - 1

 إطار يف الوجود حيز إىل خرجت اليت املشتركة األوروبية واألمنية اخلارجية السياسة فكرة إن    
 طويلة حماوالت سلسلة يف خطوة إال هي ما األورويب اإلحتاد بشأن 1992 "ماسترخيت" معاهدة

 اموعة يف األعضاء للدول اخلارجية السياسات لتنسيق ذلك قبل املاضية عاما األربعني مدى على
  .وبيةاألور

 املؤسسة املعاهدة نص يف ممارستها تقيد أن دون املشتركة اخلارجية السياسة نشأت وقد    
 باملسائل اهتمامها 1957" روما"معاهدة منذ األخرية هذه حصرت فقد األوروبية، للجماعة

 "بوالصل الفحم معاهدة"وهي للجماعة املؤسسة األوىل املعاهدة متحورت وقد والتجارية االقتصادية
 االستخدام تنظيم حول البينيلوكس ودول وأملانيا فرنسا بني 1951 سنة عليها التصديق مت اليت

 القيود برفع أساسا التزمت فقد األوروبية االقتصادية املنظومة أما املعدنية، وللثروات للطاقة املشترك
  .عضاءاأل الدول بني احلر التبادل حتقيق دون حتول كانت اليت واجلمركية القانونية

 بالشلل وتصيبها أوروبا يف التكاملية العملية مسرية توقف أن والسياسة األمن تعقيدات كادت      
  واجلماعة للدفاع األوروبية اجلماعة" مشروعي فشل يؤدي أن من الوحدوي التيار وخشي الكامل

 املستفادة الدروس استخالص حاول ولذلك والفشل، اإلحباط من املزيد إىل "األوروبية االقتصادية
 العسكري التكامل بأن االقتناع وكان النجاح، جتارب عن أمهية تقل ال اليت الفشل جتارب من

 متسرعة قفزة يعد والصراعات احلروب من التارخيي اإلرث هذا كل وراءها جتر دول بني والسياسي
 ومعقدة طويلة بيعتهابط هي مسرية اية يف تأيت أن جيب القبيل هذا من خطوة وبأن اهول حنو

  .القمة من وليس القاعدة من تبدأ متدرجة بناء عملية يف أخرية كمرحلة

 وضعت الذي "األورويب السياسي التعاون" كانت ذا للقيام ناجحة حماولة لوأو      
 عام الوجود حيز إىل وظهر 1969 "الهاي" يف عقدت اليت األوروبية اموعة قمة يف تصوراته
 األوروبيني اخلارجية وزراء من شبكة عن عبارة األورويب السياسي التعاون هذا وكان ،1970
 املعلومات لتبادل دورية بصورة لالجتماع سعوا آخرين ودبلوماسيني السياسية اإلدارات ومديري

                                                             
- اإلستراتيجية للدراسات األهرام مركز ،الدولية السياسة جملة ،"الثمانينات يف السياسية أوروبا وحدة" مقلد، صربي إمساعيل، 

  .68 ص ، 1973 أفريل، 34 العدد القاهرة،
- 142 ص ،ةنافع حسن . 
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 السياسي التعاون وكان حكومايت، مابني عام بشكل اجتاهه وكان اخلارجية سياسام وتنسيق
 الدورية االجتماعات فإن تكامال أكثر مدخل غياب يف بأنه األوروبيني الشركاء من ترافااع األورويب

  (1) .الشيء من أفضل كانت اخلارجية السياسة حول واملناقشات

  :الفرق بني السياسة اخلارجية املشتركة و الفردية يف السياسة األوروبية )22(رقم  الشكلو

  

 

 

 

 

                                                                                                             Common foreign policy  

  املشتركة اخلارجية السياسة       

Foreign policies of member 

   األعضاء للدول خارجية سياسة    

 

Source: Walter Carlsnaes, Helene  Sjursen and Brian White, Contemporary 
European Foreign Policy. First Published, SAGE Publishers, 2004, p 34. 
Changed nature of foreign policy in Europe أوروبا يف اخلارجية السياسة طبيعة تغري  

 اعةاجلم قمة إىل  davignon report"دافينون" تقرير 1970 عام مقد اإلطار هذا ويف       
 europeanالسياسي التعاون يف االنطالق نقطة التقرير هذا لمث وقد بلوكسمبورغ، االقتصادية

political coperation(EPC) يف رمسيا يترجم أن قبل 1970 عام رمسي غري بشكل بدأ الذي 
 أبرز ومتثلت 1987عام single european act(SEA)"املوحد األورويب االتفاق" صورة

 واكتسابه اخلارجية السياسة مسائل يف األعضاء الدول بني التشاور ازدياد يف تفاقاال هذا جوانب
 مت اليت السياسية واللجنة اخلارجية وزراء الجتماعات املنتظم التتابع خالل من سيامؤس بعدا

 السياسي التعاون حالة ملراقبة أوروبيني مبعوثني تكوين خالل من الوقت نفس ويف تشكيلها،
                                                             

 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز ،25العدد ،عاملية دراسات ،املشتركة غري اخلارجية أوروبا سياسة جوردون، ليبفي -)1(
   .18 ص اإلستراتيجية،

International system/ society  

الدويل اتمع/  النظام  

European institutions  

األوروبية املؤسسات  

European States األوروبية الدول  
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 بني تربط اليت االتصال شبكة بدخول كذلك التعاون دعم ومت األعضاء الدول من كل يف األورويب
 عام  األورويب الس بتأسيس أخرى ناحية ومن ناحية، من االستخدام زحي األعضاء الدول

1974. 1  

 اتفاقيات يف مكانا األورويب السياسي للتعاون 1987لعام داملوح األورويب القانون هيأ وقد     
 واالقتصاد والسياسة األمن جوانب يف دورا األوروبية اللجنة منح وقد مرة، ألول األوروبية موعةا

 األوروبية الدفاع جلنة أدت وقد املشترك، العمل تعرقل ال أن األوروبية  اجلماعة حكومات ودعى
 على تركز كانت ما وعادة الثمانينات، أواخر يف األوروبية اخلارجية السياسة صنع يف حمدودا دورا

 واحلرب اإلفريقي والقرن أوروبا يف والتعاون األمن مؤمتر :مثل نسبيا جدليةالال و السطحية القضايا
 ووسط السوفييت اإلحتاد مع التعاون: مثل اجلوهرية القضايا على تركيزها من أكثر اإليرانية العراقية
 األورويب السياسي التعاون ماكان وأحيانا. الدفاع ومسائل املتوسط البحر حوض ومنطقة أوروبا
 الزعماء مع حدث ااألوروبية كم للمجموعة اخلارجية السياسة يف القرار صنع طريق يف يقف

 لكن ،1983 عام جلرناد األمريكي والغزو ،1979 عام ألفغانستان السوفييت الغزو أثناء األوربيني
   2.العريب األورويب واحلوار األوسط رقالش :مثل قضايا حيال السياسي التعاون جناح من مينع مل هذا

 بتأثريات وألقت الدويل النظام بنية غيرت كربى حتوالت عن ليتمخض التسعينات عقد وجاء     
 الكبري االيار بروز التحوالت هذه أكثر املشتركة،وكان اخلارجية السياسة بناء تطور على جوهرية
 أداء يف امللموس القصور على ،وردا الباردة احلرب بانتهاء إعالنا الشرقي واملعسكر السوفييت لإلحتاد
 األوروبية الدول كانت فقد األوروبية، اجلماعة قيام منذ األربعة العقود يف األورويب السياسي التعاون
 احلكومايت مابني املؤمتر" قيام ذلك عن ومتخض املشتركة املواقف من للمزيد جاهزة

 حول 1991-1990 عامي  european intergovernomental conference"األورويب
 لذلك زمين جدول له أعد قد بالفعل كان الذي النقدية الوحدة مشروع إىل أضيف والذي السياسة

 سوق قيام وهو "1992 أوروبا" مشروع يسمى ملا حتضريا "ماسترخيت" قمة يف إقراره ومت العام
 عام" األبيض الكتاب" هي عمل خطة ضعو لذلك مت وقد حواجز أية تعيقها ال دةموح أوروبية
 فيه لتوعد ، املوحدة السوق تنفيذ أمام القائمة احلواجز إلزالة إجراء 30 يتضمن الذي 1985

                                                             
1- أكتوبر 142العدد ،السياسة الدولية ،"آفاق التكامل األورويب اجلديد…لسياسة اخلارجية واألمنية املشتركة" ،مالك عوين ،

  .89 ص .2000
2- Henrik Larsen ", A Distinct FPA for Europe? Towards a Comprehensive 
Framework for Analyzing the Foreign Policy of EU Member States”, European 
Journal of International Relations 2009, pp 537-546. 
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 الالزم السياسي احلافز توفر أا هو املشروع إطار يف الوثيقة تلك أمهية أن روما،واحلقيقة اتفاقية
 يف  واألهم ،1992 عام قدوم مع موحدة حقيقية سوق لتحقيق املالئم القانوين اإلطار عن فضال
 زمين إطار وفق للعمل للجماعة السياسية اإلرادة جتدد يعكس الوثيقة تلك األعضاء تبين أن ذلك

  :األورويبالتايل ينب طبيعة السياسة اخلارجية لإلحتاد  )23(رقم  الشكلو .1وحمدد حمصور

  

 

 

 

 

 

 

 

      (European international             EU international                 EU’s international 
              Relations foreign                    relations EFP                         relations  
    - Foreign policy prototype                                                         EU’s foreign policy 

   الدولية العالقات إطار يف أوروبا         الترابطات: األورويب االحتاد                             إطار يف األورويب االحتاد  
     اخلارجية السياسة منوذج -            اخلارجية السياسة إطار يف                               الدولية العالقات         

   األوروبية                                                                     األورويب لالحتاد خارجية سياسة -
Source: Walter Carlsnaes, Helene  Sjursen and Brian White , Op.cit. p 45. 

Changing natures of foreign policy in the EU. 

األورويب االحتاد يف اخلارجية السياسة طبيعة تغري  

 الدول التزام عن حتدثت حني كله هذا من أبعد إىل "ماسترخيت" معاهدة ذهبت فقد         
 فكرة عكست وقد مشتركة، وأمنية خارجية سياسة حتديد بضرورة وإمنا جهد ببدل ليس األعضاء
 األعضاء ولللد املتنافسة واملصاحل الرؤى بني فيما الوسط احلل املشتركة واألمنية اخلارجية السياسة

 القائم السياسي التعاون لتقوية كبرية بصورة سعت واليت وأملانيا فرنسا قائدها الدول من جمموعة بني
 عن بالتخلي يتعلق فيما حذرا أكثر كان والذي بريطانيا تقوده آخر وفريق التزاما، أكثر مسة وإعطائه

                                                             
1- للدراسات األهرام مركز ،الدولية السياسة جملة، "1992 أوروبا مشروع :األوروبية اجلماعة"صدقي، إبراهيم راجية 

 .105-104ص ص ،1990جانفي ،99 العدد القاهرة ،اإلستراتيجية
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 فبمقتضى األطلسي، لتحالف حمتمل ددي أي لتحاشي وسعى الوطنية اخلارجية السياسة يف امتيازاا
 أعمدة ثالث على يرتكز لذيا "األورويب اإلحتاد" صيغة إىل األوربية اجلماعة حتولت االتفاقية هذه

three pillars )جمال يف التنسيق-مشتركة وأمنية خارجية سياسة -ومالية اقتصادية وحدة 
  (2) :يبني جماالت السياسة يف اخلارجية التايل )24( رقم الشكلو .(1) )ةالداخلية والعدال الشؤون

  
 بالسياسة يتعلق فيما السلطات من مزيدا األورويب للربملان منحت أا املعاهدة يف ورد ما وأهم       

 اليت البنود بني مييز كان وإن السياسة للوحدة موحدا هيكال تقر اجلماعة أن اللجماعة كم اخلارجية
 وبصفة اجلماعة، مؤسسات خارج اخلارجية بالسياسة ختتص اليت وتلك السياسي بالتعاون تتعلق
 يف السليم املضي أجل من ،هلا الالزمة األدوات من عددا وضعت قد "ماسترخيت" معاهدة فإن عامة
  :ومنها واالقتصادي اسيالسي عيدينالص على املوحد األورويب البناء طريق

 أوروبيا وحدويا حتركا تضمن لبنود جماال تفسح حبيث الوطنية الدساتري مراجعة. 

 تم ال أن أي "االستطراد" مبدأ وضع أفضل حنو على إجنازه على قادرة هي مبا إال اجلماعة 
 .فرادى األعضاء الدول من

                                                             
1(- املستقبلية للدراسات الدويل املركز قضايا سلسلة. القومية الوحدة مقابل الواقعي اإلحتاد يف األورويب النموذج صدقي، حممود 

  .23-22 ص ص ،2007 واإلستراتيجية،
(2)- Mario Telo, The European Union and global governance. Tylor & Francis, 2009,  
p 132. 
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 ا تنادي اليت السياسية الوحدة أيضا تضمنت األوىل للمرة فهي هامة، حتوالت املعاهدة 
 املواطنة" يسمى ما ولدت كماnationalité واجلنسية citoyenneté املواطنة بني تفصل

 (1) ."األوروبية

 :وهي املعاهدة إليها ترمي اليت األهداف بعد فيما حددت مث

 األورويب لإلحتاد األساسية واملصاحل املشتركة القيم صيانة. 

 اإلحتاد استقالل صيانة. 

 ويتبني 1992 "خيتماستر" نص يف دفاعيا منه أكثر سياسيات بعدا اإلعالن هذا اختذ وقد      
 على األخري هذا نص فقد 1997 "أمستردام" نص يف وردت اليت اإلضافات خالل من ذلك

  .حمتمل اعتداء أي ضد اخلارجية حدوده عن والدفاع األورويب اإلحتاد استقالل عن الدفاع وجوب

 األمم ميثاق: وهي دولية نصوص بثالثة النص يتقيد وهنا :الدويل واألمن السلم حفظ 
 تحدةامل

 األزمات يف األورويب اإلحتاد مبادرة تقيد أن جيب أنه يعين باريس،وهذا واتفاق هلسنكي واتفاق 
 والتعاون األمن ملؤمتر أساسيان ركنان فهما "وباريس هلسنكي"نص أما امليثاق، هذا مببادئ الدولية

 واالنتقال اإلنسان قوقح احترام مبادئ ويتضمن ،األوروبية الدول غالبية إليه تنتمي الذي األورويب
 باستقرار االعتراف مبدأ :مثل السياسي السلوك قواعد من عدد واحترام واستقرارها الدميقراطية إىل

  (2).الصحافيني حرية تأمني ومبدأ اإلثنية األقليات احترام ومبدأ ،الراهنة احلدود

 عاون تعزيزذا الثالث، العامل دول مع أي: الدويل التلشبونة" تقرير يقتضي الصدد و " 
 .املتوسطي واجلوار والشرقية الوسطى أوروبا أي القريب للجوار األولوية بإعطاء 1992

 حواراته يفف األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق واحترام القانون ودولة الدميقراطية تعزيز 

 ااالت بعض يف ميكننا :قائال "سوالنا خافيري" صرح politique internationale :جملة يف  
 حتديد جيب ذلك بعد املتوسط، وبلدان روسيا :جرياننا إزاء مشتركة سياسات إىل الوصول اهلامة

                                                             
(1)- نبيه األصفهاين، "معاهدة ماسترخيت بني التوقيع والتطبيق"، جملة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، القاهرة 

.112 ص ،1993جانفي ،29 السنة ،111 العدد  

.114-113س املرجع، صنف -(2)  
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. والصني األمريكية املتحدة الواليات :العاملية الساحة على الكربى الفواعل إزاء مشتركة سياسة
 :هي اليت ربىالك باملؤسسات مقارنة مشتركة سياسة على احلصول عموما عليهم جيب واألوروبيني

 اليت اإلقليمية اموعات مع عالقات إقامة أخرى جهة ومن .الدويل النقد وصندوق املتحدة األمم
   (1).واآلسيان املريكوسور :هي

 جانب يف اعترب والذي أمستردام يف اختتم الذي 1997- 1996لعامي احلكومات مابني مؤمتر ويف    
 الدول درست وفيه املشتركة، واألمنية اخلارجية ياسةالس فكرة وتعزيز تقومي إلعادة عامال منه

 وكان اخلارجية السياسة يف التعاون أوجه لتحسني التنظيمية املقترحات من كبريا عددا األوروبية
 الوضع وأن فعالة تكن مل الفكرة أن على السواء حد على واملسؤولني املراقبني بني فيما إمجاع هناك

 املتواصل الشك وكذلك البؤر، من وغريها "البوسنة" يف به ملعترفا اإلخفاق عن الناجم املزري
 سوءا ويزيدها للغاية حمدودة املؤمتر هذا نتائج كانت ذلك ومع أوروبا يف األمريكي الدور حول
  .وقبلها "ماسترخيت" يف موجودة كانت اليت االنقسامات من بعض وجود

  (2) :وهي لإلحتاد أساسية أهداف مخسة طياا يف املعاهدة هذه وحتمل

 استقالليته وضمان لإلحتاد األساسية املصاحل محاية. 

 اإلحتاد أمن تقوية 

 الدويل األمن أواصر وتقوية السلم على احملافظة. 

 الدويل للتعاون الترويج. 

 اخلارجية السياسة إطار يف املشترك العمل تقوية دف املعاهدة هذه جاءت فقد عامة وبصفة    
 ولذا عسكرية بقدرات اخلارجية السياسة لتدعيم قانونية أطر ووضع(PESD)كةاملشتر واألمنية
  .الدفاع جمال يف"أمستردام"ا أتت اليت املستجدات عن احلديث يأيت سوف

 أشكاال تبلورت"خافيريسوالنا"األعلى املمثل وتسمية1999 التطبيق حيز االتفاقية هذه وبدخول    
 الوساطة وجهود البيانات وإدالء السياسي احلوار بني تتراوح كةاملشتر اخلارجية السياسة يف عديدة

 جماالت يف املباشر والعسكري املدين والتدخل املقاطعة وسياسات اخلاص للمبعوث اخلاصة واملهمات
                                                             

(1) - Gilles Lpesant ,L’union européenne et son voisinage :ver un nouveau contrat ,in 
politique étrangère ,hiver2004-2005, p 771. 
 

.21فليب جوردون، مرجع سابق الذكر، ص   -(2)  
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 نزاهة مراقبة:مثل جماالت إىل باإلضافة الشامل الدمار أسلحة انتشار وخطر اإلرهاب مكافحة:مثل
  (1).االنتخابات

 الركيزة مراجعة خالل من للمواطنني األساسية احلقوق احترام ضرورة"أمستردام"نص يف وجاء       
 املستوى على احلاصلة للمستجدات كاستجابة املبادرة هذه وجاءت "1992ماسترخيت" الثالثة

  .(PECO) والشرقية الوسطى أوروبا لدول األورويب اإلحتاد عضوية اتساع أمهها من األورويب

 مبدأ وتكريس احلدود فتح ضرورة بني التوفيق صعوبة هو األورويب اإلحتاد يواجه الذي فاملشكل
 من املستمرة االختراقات من األوروبية األقاليم ومحاية لتأمني الالزمة الظروف وتوفري التنقل حرية
  (2) .خلا...باملخدرات التجارة و الشرعية غري واهلجرة املنظمة اجلرمية مثل اجلديدة التهديدات قبل

 طريق عن وهذا السابق يف عليه كان مما تنظيما أكثر إطارا األورويب اإلحتاد منح الضروري من وبات
 اللجوء التأشريات، نظام يف واملتمثلة األشخاص تنقل حبرية املتعلقة القانونية اإلجراءات كل دمج

 اإلحتاد إطار يف مجاعية لسياسة وإخضاعها واجلمارك والشرطة العدالة أجهزة بني التعاون اهلجرة،
 إطار يف اجلماعي العمل عن تطورا يعرف الذي احلكومات بني التعاون دمج مت وهكذا األورويب،

 "شنغن" باتفاقية قفيما يتعل خاصة (3)األورويب اإلحتاد

                                                             
(1)- Ray Barrell," Ten years of economic and monetary union:introduction.National 
Institute Economic Review, 2009, p 67. 
 

. 28،ص06،2006جملة دوتش الند، فرانكفورت،العدد. السياسة اخلارجية واألمنية املشتركة لإلحتاد األورويب أنغريت بنديك،  -(2)  
(3)-Philippe Rekacewiez et Gilbert Achar, "A la recherche d'une défense unifiée.dans: 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/defense2003. 

 اإلطار تطور مع و ةاألوروبي الدول حكومات بني التعاون ضمن يندرج متخصص أمين مليكانيزم املؤسس شنغن اتفاق إن **

 . املشترك األورويب االهتمام اتذ األمنية القضايا مع التعامل يف فعاليته على برهن الذي امليكانيزم هذا دمج مت  اجلماعي

 فرنسا و)  ا هولند ، لوكسمبورغ بلجيكا، ( البنيلوكس دول قبل من 1985 جوان 14 يف األويل شغن اتفاق إبرام مت لقد- 

 ببتس الذي األمر ، بايطاليا1984 يف املواصالت العم به قام الذي اإلضراب إىل االتفاق النعقاد املباشر السبب ويعود أملانيا، 

 هذه قامت ، املذكورة اخلمس الدول بني اجلغرايف للقرب نظرا ، االروبية اموعة دول بني البضائع تنقل حركة تعطيل يف

 حرية -الدول هذه لرعايا – تسهيل يف االتفاقية هلذه األساسي اهلدف ويتمثل. "شنغن" املشتركة االتفاقية على باإلمضاء األخرية

 . شنغن لفضاء الداخلية احلدود رقعة خلدا اخلدمات  البضائع تنقل
 اإلضايف باالتفاق"  يدعى األويل شنغن التفاق مكمل اتفاق اعتماد مت األوروبية الدول معظم يف األمنية األوضاع لتطور ونظرا

 الدول من جديدة جمموعة انضمت قد  1990" ( L'Acte additionnel de Schengen ) جوان 19 يف لشنغن

 يف النمسا  الدامنرك وأخريا ، 1992 ديسمرب يف اليونان ، 1991 يف الربتغال و اسبانيا ، 1990 يف ايطاليا بينها من لالتفاقية
 ومها دولتان جند املقابل ويف ، والسويد فنلندا من كل انضمام مفاوضات بدأت 1995 جويلية 01 من ابتدءا  ، 1997

 مبدأ فان هلما، فبالنسبة ، البلدين هذين يف املفعول السارية بالقوانني متسكهما عتباربا لالتفاقية االنضمام رفضتا قد ايرلندا بريطانيا
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 هاما تطورا شهد مشتركة خارجية سياسة صياغة حنو األورويب السعي فإن آخر صعيد وعلى
 قفيما يتعل األورويب لإلحتاد مستقل دور وجود اجتاه املتحدة اململكة موقف يف اإلجيايب بالتحول
   األورويب بالدفاع

 دعم حول املشترك وإعالا 1998ديسمرب" مالو سان" يف اإلجنليزية -الفرنسية القمة انعقاد  وكان
 إعاقة عنصر كوا من بريطانيا لتحول تأكيدا اجلماعي واألمن اخلارجية السياسة جمال يف التعاون

 على القدرة األورويب اإلحتاد امتالك بضرورة اإلعالن طالب إذ هلا دفع عامل لتصبح اهلوية تلك
 واالستعداد وتنفيذها القرارات اختاذ على والقدرة فاعلة عسكرية قوات إىل املستند املستقل العمل
         .الدولية لألزمات االستجابة دف ذلك لعمل

 من جمموعة مناقشة على" اليكن" يف اتمعة األوروبية الدول ركزت 2001 ديسمرب ويف      
 تعزيز على ينص بربنامج خرجت حيث اإلرهاب، ومكافحة الشرعية غري كاهلجرة احملورية القضايا
 على والعمل اجلوية املالحة وتأمني األوروبية األراضي على اإلرهاب يلممو ومتابعة األمين التعاون

 منظمة دور وتعزيز التأشريات ملنح نظام خبلق األورويب اإلحتاد سياسات مابني االنسجام قحتقي
  .  Europol األوروبية الشرطة

 اجلوهرية القضايا بني من الشرعية غري اهلجرة مسألة تعد):2005ديسمرب16-15( بروكسل قمة
 شاملة مقاربة وضع فيها ررماتق أهم وكان القمة، هذه إطار يف األورويب الس على املطروحة

 جنوب من القادمة الشرعية غري اهلجرة خطر ملواجهة اإلجراءات من جمموعة تتضمن
                      أسباب يف البحث و واجلوار اجلنوب دول مع احلوار لتعزيز األوروبية الدول املتوسط،وسعت

  

  

                                                                                                                                                                             
 اتفاق إبرام اثر انه إال  الدولتني أظهرته الذي التشدد رغم و غريهم، دون األورويب االحتاد رعايا فقط خيص التنقل حرية

  األوروبية للحدود العبور شروط حتديد خيص فيما روبيةاأل للدول السياسية التوجهات توحيد من متكن قد 1997 يف أمستردام
 
 -القاهرةاإلستراتيجية للدراسات األهرام مركز الدولية، السياسة جملة.التجربة تطور:األورويب جاد،اإلحتاد عماد، 

 .220،ص2005،جويلية161العدد
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 احلكم وتكريس واإلقتصادية ةاإلجتماعي األوضاع إلصالح آليات وضع على والعمل الظاهرة 
  (1).اإلنسان حقوق ومحاية الراشد

 والذي األورومتوسطية الشراكة مثل األورومتوسطي للتشاور أطر هناك القمم هذه جانب إىل
 دول تكيف ضرورة على األورويب اإلدراك قام حيث السياسية  األبعاد )برشلونة مسار( فيه تبلورت
 جتاوز يف أساسا ومتثلت املتوسط البحر إطار يف تطرح اليت الرهانات نم جمموعة مع األورويب اإلحتاد

 األمنية  والتحديات، )واإلسالم املسيحية بني والديين الثقايف الصدام( واحلضارية الثقافية التحديات

...) البطالة السرية اهلجرة( االجتماعية والتحديات، ...)املخدرات جتارة- األموال ليغس-اإلرهاب(
  (2) .)السياسية( مستوياته أعلى يف التشاور وتقوية األورويب التعاون تكثيف استدعى ام وهذا

  :املشتركة اخلارجية السياسة مؤسسات

 ليحدد السنة يف مرتني جيتمع املفوضية عن وممثال احلكومات رؤساء ويضم :األورويب الس
 ويتخذ اخلارجية للسياسة ىالكرب التوجهات حيدد وكذلك ،األورويب لالحتاد العامة التوجهات

  .املوحدة والتوجهات اإلستراتيجيات حول باالتفاق قراراته

 وفقا أنه إال )ماسترخيت معاهدة من 8 املادة( باإلمجاع الس يف القرار اختاذ آلية حتديد مت لقد
 qualifiedاملوصوفة باألغلبية يتخذها اليت القرارات ماهي نفسه الس يقرر )3ي( للمادة

majority (3) .75 أصل من صوت 54 أغلبية أي 

  :التالية التعديالت فأدخل اإلمجاع لقاعدة السلبية اجلوانب بعض "أمستردام" معاهدة نص عاجل لقد

 لس يتخذ عندما اإلمجاع، هو ملا تعريفه النص رطوحيصي ال باإلمجاع قراره الوزاري ا 

 .القرار اعتماد دون مانعا تناعاالم يكون فال التصويت عن املمتنعة الدولة صوت 

                                                             
(1) - Sommet de Bruxelles du15-16desembre2005: http://www .europe-
internationale.devloppement   durable.gov.fr/article.php ?id-article=487. 

جملة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية، القاهرة، . مصطفى صايج، اإلحتاد من أجل املتوسط ومصري برشلونة -)2(
                                       .                                    139، ص2008أكتوبر  ،174العدد 

(3) - Brian Morris ,busness Europe : the essential guide to who’s who and what in the 
Europe , first published Macmillan press, Great Britain,1992, p 61. 
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 ا من ينتقص ال امتناعها أسباب عن تعلن اليت املمتنعة الدولة أنّ يبقىا شيء سيادال أل 
 مستوى على تطبيقه إعاقة شأنه من ما كل وجتنب له التصدي بعدم وإمنا بتطبيقه تلزم

 .اإلحتاد

 أو إجراءات تتخذ عندما أي قيةالتطبي و اإلجرائية املسائل يف املوصوفة األغلبية تعتمد 
 .باإلمجاع عليها االتفاق مت قضية يف تطبيقية مواقف

 القضية إحالة إىل يؤدي أن شأنه من املوصوفة باألغلبية ذقرار يتخ على دولة اعتراض أن إال 
 أي اعتراض بعدم مشترط املوصوفة باألغلبية التصويت  أن يعين وهذا جديد من الس على
 .حجمها صغر مهما اداإلحت يف دولة

 داخل األعضاء للدول كاملة شريكة املفوضية اعتبار على ماسترخيت من )8( املادة تنص:املفوضية
 القضايا ومناقشة لالجتماعات التحضري وكذا القرارات إعداد يف تشاركه فهي األورويب، الس

 حيث لإلحتاد الداخلية األمور يف عليه هو عما وضعه وخيتلف اخلارجي، املستوى على املطروحة
  (1) .والعشرون الثامنة الدولة مبثابة تعترب وهي االقتراح وتقدمي املبادرة يف حصرية بصالحيات تتمتع

 فيما تستشريه أن األورويب الس رئاسة على تترتب حبيث استشاري دوره ويضل :األورويب الربملان
 وأن الس على أسئلة يطرح أن للربملان ،وحيقدهااعتما املنوي العامة واإلستراجتيات باخليارات يتعلق
  .اخلارجية السياسة تطور دوريا يناقش

 كل يف اإلحتاد متثل أشهر 6 ملدة األجبدي للترتيب وفقا بالتوايل دولة كل املنصب هذا حتتل :الرئاسة
 املشتركة القرارات لتطبيق الالزمة التدابري وتتخذ املشتركة، واألمنية اخلارجية السياسة بأمور مايتعلق

 الدولية السياسة قضايا بإدراج وتبادر أعمال جدول تعد السابق يف كما ،وظلت اإلحتاد مستوى على
  .لإلحتاد الرئيسة الدولة اهتمام املبادرة تعكس ما غالبا وأصبحت النقاش يف

 خاصة ليست واليت األمانة مهام ماسترخيت معاهدة من )2-151( املادة حتدد :العامة األمانة
 األورويب الس يعينه عام أمني عليها مهامه،يشرف كافة يف الس تعاون بل اخلارجية بالسياسة
  .باإلمجاع

 الصالحيات اجلماعة داخل املوجودة الدائمة اللجان "ماسترخيت" معاهدة منحت :الدائمة جانالل
 مبتابعة املكلفة هي الدائمني مثلنيامل جلنة تعترب املادة فهذه ا، تستأثر السياسية اللجان كانت اليت

                                                             
.137 مرجع سابق الذكر،ص حسن نافعة،  -(1)  
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 منهما كل ومنح باهليئتني أمستردام معاهدة نص احتفظ وقد مستمرة بصورة الس نشاط
  (1).بينهما التكامل يتم حىت عينها الصالحيات

  :اخلارجية السياسة إطار يف املتخذة للقرارات القانوين التصنيف

 املوقف:  مها املشتركة القرارات من صنفني بني" ماسترخيت" معاهدة من) 2( املادة متيز
 القانوين النص يقدم ومل  (joint-action)املشترك والعمل (common position)املشترك
 اجتماعات تقارير من املستمدة الفقهية التفسريات أمام واسعا اال ترك مما لكليهما حمددا تعريفا
  :بينهما جيمع ما إىل اإلشارة من والبد األورويب، الس

 مباشر قانوين أثر له ، األعضاء للدول ملزم قرار منهما كل يعترب. 

 لس داخل إال يعتمدا وال اإلجرائية للقواعد وفقا منهما كل يتخذباإلمجاع تصويت ويف ا 
 . احلاالت بعض ماعدا

  ."1992نةلشبو" يف املنعقد األورويب الس اجتماع تقرير فيعرف بينهما بالتمييز قفيما يتعل أما

 األمنية والدفاعية اخلارجية السياسة إطار يف سياسة لتحديد اإلحتاد يتخذه إجراء :املشترك العمل
 للتوجه استجابة العملية اإلجراءات من عددا املشترك العمل ويتضمن حمددة، مسألة ويف املشتركة
  (2).األخري هلذا مطبقة ونصوص مبدئيا نصا ويتضمن عليه املتفق السياسي

 ال نص فهو .إمجاعي لرأي انعكاس أو تصريح دجمر سوى ليس املشترك املوقف أن ذلك يعين وال
 ماذا دفيحد ،دولة كل موجبات حيدد الذي وحده، املوقف إمناو التطبيقية اإلجراءات يتضمن

 . عنه متتنع وأن به تقوم أن منها كل على جيب

 الدول يف مباشر قانوين أثر له سلي الذي املشترك التصريح عن املشترك املوقف يتميز  -

 مشتركة نظر لوجهة انعكاس دجمر الثاين يعترب األخرية، هلذه ملزم األول أن حني ففي األعضاء

 .اخلارجية للسياسة املشترك هالتوج عن يعرب نهأل سياسية أثارا ينتج أن يبقى

 منظمات أو دول مع كباالشترا تكون قد ميدانية عمليات هي املشتركة العمليات :آخر تعريف ويف
 هذه وتأخذ فردية، تكون قد كما الطبيعية الكوارث أو األزمات أوقات يف دولية جتمعات أو

 أو اإلنسانية اإلغاثة تقدمي أو السالم حفظ قوات إطار يف باملشاركة تكون قد أشكال عدة العمليات

                                                             
  137را، مرجع سابق الذكر، ص حممد مصطفى كمال، فؤاد  . -(1)  

.137نفس املرجع، ص   -(2)  
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 العديد فهناك أمثلة إعطاء دناأر السالم،وإذا عمليات إطار يف االنتخابات على اإلشراف يف املشاركة
 مبوجب إليه أوكل الذي الدور إطار يف األورويب اإلحتاد ا قام اليت العمليات جمموعة :منها نذكر
 مراقبني إرسال ذلك يف مبا 1995 )دايتون/باريس( واتفاق واهلرسك، بالبوسنة اخلاص السالم اتفاق

 فرق وإرسال ألبانيا، يف األمن قوات وتشكيل بترتي إعادة يف واملسامهة االنتخابات على لإلشراف
 يرى اليت القضايا تلك فهي املشتركة املواقف أما .وغريها األلغام إلزالة وفرق الشرعيني األطباء
 على يكون فقد املواقف هته إصدار شكل وخيتلف بشأا، موقفه حيدد أن الضروري من اإلحتاد
 داخل مشترك تصويت أو موقف يعكسه أن ميكن كما الوزراء جملس عن يصدر مشترك بيان شكل

  .املنظمات
 ذلك يف مبا املشتركة باملواقف يعرف مما وعشرون مخسة من أكثر األورويب اإلحتاد أجنز وقد       

 السابقة، ويوغسالفيا وهايييت والسودان ليبيا مع االقتصادية العالقات على انصبت اليت املواقف
 وتيمور وأنغوال وبورندي ورواندا أوكرانيا اجتاه املشترك والنهج العامة السياسة أهداف وحول

 بني والتنسيق والكيماوية البيولوجية األسلحة واتفاقيات الليزر مثل عملية موضوعات الشرقية،وحول
 يف بيانني مبعدل اخلارجية السياسة حول املشتركة البيانات من عددا أجنز وقد الدبلوماسية، املهام

  . األسبوع
 إفريقيا جنوب يف االنتخابات على اإلشراف ذلك يف مبا مشتركا عمال وثالثني ستة من بأكثر اموق

 مدينة وإدارة البوسنة يف اإلنسانية املعونات وتنظيم الفلسطينية السلطة إىل املساعدات وتقدمي وروسيا
 حول والتفاوض ويةالنو األسلحة انتشار منع ملعاهدة احملدود غري التمديد ودعم البوسنية "موستار"

   (1) .أوروبا وسط يف االستقرار لضمان وتنفيذها "باالدور" وخطة االستقرار معاهدة بنود
 ففي جدال وأكثر أمهية أكثر أخرى جماالت يف غائبة كانت املشتركة اخلارجية السياسة ولكن       

 الكثري يف ومازال سطينيةالفل القضية حيال قصور منة يعاين األورويب اإلحتاد مازال األوسط الشرق
  .األمريكية اهليمنة من يتملص مل القضايا من

 أحيان يف والتعثر بالبطء متيزت أا املشتركة اخلارجية السياسة ملسرية السريع االستعراض حووض
 الدول بني فيما السياسات تنسيق أمهية حول عامة مبادئ أقرت اليت نتائجها وحمدودية كثرية

 عن ناجم الوضع وهذا لصنعها، الواقعية املعطيات يف وعملي حقيقي تغيري اثإحد دون األعضاء
   مصاحلها حتقيق لسبل وإدراكها اخلارجي للعامل التكاملية املسرية يف األعضاء الدول رؤى يف التمايز

  

                                                             
35فليب جوردون،مرجع سابق،ص -(1)  
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  (1).اخلارجي للتهديد املشترك اإلدراك وافتقاد إطاره يف
 من رواندا يف الفرنسي ذلك،فالتدخل املشتركة لواألعما املواقف من العديد أثبتت فقد    

 أزمة أثناء لبنان يف الفرنسي اخلارجية وزير ا قام اليت العاجلة واملهمة 1994 سنة واحد جانب
 من للحد املشتركة السياسة فعالية عدم عن أمثلة جمرد هي األوسط الشرق يف 1996أفريل/نيسان
 فرضته الذي االقتصادي احلظر وميثل هلا، بديل لتقدمي أو ةاملستمر الوطنية اخلارجية السياسة سلوك
 للغارات بريطانيا جانب من املنفرد والدعم مقدونيا مجهورية على1995- 1994 الفترة يف اليونان
 على املوافقة يف وأملانيا فرنسا رغبة وعدم ،2003وسنة 1996 سنة العراق على األمريكية اجلوية
 هذا كل األمثلة من وغريها الصني يف اإلنسان حلقوق املنتقد 1997 فريلأ يف األورويب اإلحتاد قرار
 قد وأا ملموسة وطنية مصاحل هلا األورويب اإلحتاد يف معينة دوال أن على الرباهني من مزيدا ميثل

  (2).املصاحل تلك حلماية وطنية خارجية سياسات انتهاج إىل سعت

فالتدخالت اليت متت يف كل من البوسنة  ويب،أما بالنسبة للدول األعضاء لالحتاد األور
-خباصة الصراع الفلسطيينباينة اجتاه أزمة الشرق األوسط وويوغسالفيا وكذلك املواقف املت

 لألمن كانت ظروفا احتوت جتارب ميدانية فسحت اال أمام تشكيل سياسة أوروبية  الصهيوين،
  (3) :وقد مت يف هذا اإلطار الدفاع،و

  .لتنسيق بني الدول األوروبية يف اإلدارة العسكرية املشتركة لألزماتالتعاون وا-1

تكوين وحدات متعددة القوميات عامة أو متخصصة حسب صنف القوات،وحسب جمال -2
  .التغطية اجلغرايف

تطوير هيئات وهياكل القيادة واملراقبة إلدارة نشر القوات الوطنية أو القوات متعددة -3
  .القوميات

  .عاون يف جمال التجهيزات واإلمكانيات الواجب توافرها إلجناح العمليات امليدانيةتطوير الت-4

كيفا مبا تستوجبه طبيعة التدخالت و أهداف املهمات تكييف القدرات واإلمكانيات كما و-5
  .العملية

                                                             
.90 مرجع سابق،ص مالك عوين،  -(1)  

. 24فليب جوردون، مرجع سابق، ص   -(2)  
(3)- Assemblée de l'union de l'Europe occidentale,la participation des forces 
européennes à la gestion des crises,3décembre 2002.dans:http://www.assemblée-
uee.org/fr/documents/session-ordinaire/rpt/2002/1803.pdf. 
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اليت استغرق األمر سنتني لكي تقتنع شعوب و *لشبونة اتفاقيةمت التوقيع على  2007سنةيف 
ومع رفض املصادقة على الدستور عام  ،االتفاقيةباملصادقة على  27الدول األعضاء  وحكومات

دولة  علىاإلشارات اليت تقترح حتول اإلحتاد األورويب  حذففإن اتفاقية لشبونة عملت على  205
ليصبح  2004 والتطورات املؤسساتية اليت طلبها الدستور سنة ،بينما أبقت على جوهر التحوالت

  (1) .جتاوز العقبات اليت ميكن أن تصادف عملية التصويتقادرا على مواكبة التحديات واد اإلحت

  (2) :فيما يليإن أهم ما جاءت به اتفاقية لشبونة من إصالحات تتمثل 

  .تقليل حجم الضغط على اللجنة األوروبية -1

  .تغيري نظام التصويت -2

  .خلق منصب ممثل أعلى للسياسة اخلارجية -3

  .القانونية على ميثاق احلقوق األساسية إضفاء الصبغة -4

  .زيادة صالحيات الربملان األورويب والربملانات الوطنية -5

  .التنسيق يف جمال العدل والشؤون اخلارجية -6

 رئيس منصب :فمثال حدين ذو سالحا تعد لشبونة اتفاقية يف عليها املتفق البنود من كثريا إن       
 األورويب اإلحتاد إىل اإلضافة هذه حتققها اليت املكاسب كل رغم افتهإض متت الذي األورويب الس

 للسياسة األعلى املمثل مع التعاون خالل من إال يعمل أن يستطيع لن األورويب الس رئيس أن إال

                                                             
(1)-Anonyme, L’Europe nouvelle est arrivée ! Le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009, 
dans:http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2009/12/lisbonne-en-
vigueur/inde. 
(2) - traite de lisbonne,http://fr.wikipedia.org/wiki/traitC3A9-de lisbonne. 
 

:ل اتفاقية لشبونة أنظرللمزيد من التفاصيل حو *  
-Sotirios Petrovas, Parliamentary Democracy in the Lisbon Treaty: The Role of 
Parliamentary Bodies in Achieving Institutional Balance and Prospects for a New 
European Political Regime.Universal-Publishers, 2011, P06-07-17-18. 
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 فاعلية على حتما سيؤثر الذي األمر أخرى جهة من األوروبية املفوضية ورئيس جهة من اخلارجية
  (1).السواء حد على اخلارجي و الداخلي ورويباأل العمل ووضوح

 منطقة إنشاء حد يتجاوز مل ضيق حنو على قائما األورويب االحتاد كان عديدة، سنوات منذ
 توحد خالل من واالستثمار التجارة طريق يف الداخلية احلواجز بإزالة قام قد اآلن ولكن حرة، جتارية
 والزراعة البيئية، واحلماية اخلارجية، التجارة وتنظم حتكم مشتركة سياسات على واالتفاق العملة

 وتوثيق احلدود أمن على للحفاظ مشتركة سياسات تشكل وكذلك الصناعية النشاطات وخمتلف
 إلكمال املكثف النشاط من املزيد يتطلب مما األعضاء، الدلو بني فيما والبوليسي القضائي التعاون
  .العسكرية القوة إىل باإلضافة مشتركة وأمنية خارجية سياسة إدخال طريق عن املسرية

 يف جنح والبناء العمل يف منوذجا وعكست التقدم، يف األوروبية الوحدة مسرية جنحت وقد
 الوحدة هذه عناصر اكتمال األورويب االحتاد حاول فقد لذا الكثريون، يتوقعها مل وحدة، صناعة

 سياسة وتنفيذ لصياغة املناسبة واآلليات السبل ادإلجي العمل على املاضية الفترة يف بوضوح بدأ حني
 النظام عرفها اليت واالقتصادية السياسية واملتغريات التحوالت أن حيث مشتركة، وأمنية خارجية
 هذه مع مستمر بشكل التكيف األورويب االحتاد من تتطلب الشيوعي، املعسكر سقوط بعد الدويل

 التأثري على قدرته تعكس بصورة وأولوياته، خلارجيةا سياسة مالئمة خالل من وذلك املتغريات
 لتكريس وسعت الدور ذا األمريكية املتحدة الواليات انفردت أين الدولية، الساحة على والفعالية
 القومية مصاحلها وحتقيق يتماشى مبا العاملية للسياسات املنفردة الصياغة على وسيطرا هيمنتها
  .اخلاصة

 األوروبية الصفوف يف االقتناع ازداد منافس اقتصادي وقطب كقوة حتاداال بروز من فبالرغم
 إىل سعت لدى. العاملية السياسة وصياغة تسيري عن مغيبة مازالت والعسكرية السياسية أوروبا بأن

  .الباردة احلرب بعد ما لفترة واألمنية اخلارجية توجهاا لشكل جديد شكل بلورة

 احلكم مبادئ تفعيل على العمل األورويب االحتاد مؤسسات ةحماول خالل ومن اإلطار هذا يف
 خارجية سياسة ملعامل ارتسام مدى عن التساؤل ميكن العريب، املغرب دول يف والدميقراطية الراشد
 السياسات جمموع لتمرير آلية تكون أن تعدو ال أا أم االحتاد، مؤسسات عرب مشتركة وأمنية

 وما السياسة، هذه وحمتوى تشكيل يف األساس القومية املصاحل شكلت أين األعضاء للدول اخلارجية
  العريب؟ املغرب دول على التوجهات هذه انعكاسات هي

                                                             
(1) -Sophie dagant,the impact of the lissbonne treaty on CFSP and ESPE",European 
security review.No37.febraury 2007.PP8-10. 
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 نعنيه ما جيد بشكل حندد أن قبل :األورويب لالحتاد اخلارجية السياسة أقلمة التوجه حنو-2  
 أكدت اليت الدراسات من الكثري هناك أن التذكري الالئق من فإنه اخلارجية، السياسة أقلمة بظاهرة
 فأملانيا اخلارجية، للسياسة الوطنية األولويات حتديد  وعملية اجلغرايف القرب بني ارتباط عالقة وجود
 أكثر أملانيا م والشرقية الوسطى أوروبا ودول. صحيح والعكس لفرنسا بالنسبة أولوية دائما تبقى
 دائما تبقى وتركيا تتجاوزها، أن االيرلندية اخلارجية سةللسيا ميكن ال العظمى وبريطانيا فرنسا، من

 للبعد تفلت ال اجلنوبية كوريا فغن األخرى، العامل مناطق ويف. اليونان يف القرار ألصحاب هاجس
 الشكل  و ميكن .)1(اجلنوبية إفريقيا لدولة بالنسبة إفريقيا جنوب وال الشمالية كوريا تشكله  الذي
 (2) :التايلمن خالل  السياسة اخلارجية لإلحتاد األورويب ختطيط توضيح )25(رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Device for approaching, mapping and conceptualising European foreign policy 

 فإن اخلارجية، السياسة من جانبا يصنع الذي هو) اإلقليمي( اجلغرايف القرب كان فإذا
 يتعلق فقد اإلقليمية، التكامالت من الكثري أصل يف تكون اليت هي أيضا اخلارجية السياسة انشغاالت

                                                             
(1)- Frédéric Charillon, Vers la régionalisation de la politique étrangère. dans: 

.p330 2002, Po, Presses de Sciences nouveaux regards. étrangèrepolitique  
(2) - Walter Carlsnaes, Helene  Sjursen and Brian White ,Op.cit. P33. 
 

The end of the cold war 

الباردة احلرب اية  

Conduct of Foreign policy by 
individual member state 

 الدول طرف من اخلارجية السياسة قيادة
فردية بصفة األعضاء  

Development within the EU 

  األورويب االحتاد داخل التطورات

Conduct of foreign policy by 
the EU 

 االحتاد طرف من اخلارجية السياسة قيادة
  األورويب

Changed nature of foreign 
policy in the EU 

 االحتاد يف اخلارجية السياسة طبيعة تغري
  األورويب
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 وقد. األورويب البناء يف الفرنسي – األملاين النموذج أوضحه كما. ما ملصاحلة إطار بتوفري األمر
 إطار يف ذلك وبعد اإلفريقية الوحدة منظمة إطار يف اجلنوبية إفريقيا: ما دولة بعزل األمر يتعلق

 الثورة  جناح على  فعل رد كان) 1979( اخلليجي التعاون وجملس االستوائية إلفريقيا النمو جمموعة
 أن كما السعودية، العربية لتحدي يائسة حماولة شكل قد) 1989( العريب التعاون وجملس اإليرانية،
 اللدود العدو كوبا كانت كما). 1967( اآلسيان تأسيس إىل قاد الذي هو الفيتنام من اخلوف
  )1().1967( األمريكية الدول ملنظمة

 يبقى اإلقليمي، واإلدماج اخلارجية السياسة بني االرتباط إنكار الصعب من أنه القول ميكن
 تعين واليت متجاورة، لدول خارجية بسياسات ببساطة يتعلق األمر فهل مضمونه، يف نغوص أن فقط

 أم االندماج؟ بواسطة السلم ببناء يتعلق األمر أن أم ببيئتها؟ متارسها اليت الضغوط مشترك بشكل
 ويرتبط ذلك من أبعد األمر أن أم القوة؟ زيادة أو احلماية؟ ضمان هو املقصود فإن ذلك من أكثر

  .كونية؟ وطموحات تطلعات له جديد فاعل إىل التحول مبحاولة

 يتعلق األمر لب ،)اخلارجية؟ السياسة أقلمة جيب هل( معرفية مقاربة تطوير ليس هنا املقصود إن
) االجتاه هذا( ولكنه والتعريف، للتحديد موضوعا ونتائجه طرقه تبقى والذي ما، اجتاها نعي بأن
 الوطنية، اخلارجية السياسة ممارسة على متزايدة ضغوطا متارس اإلقليمي املتبادل االعتماد أطر يرى
  : )2(الحظاتم جمموعة إىل نشري أن جيب وهنا السياسة، هذه  تعريف إعادة حد إىل

 بصدام القائلة النظرة بفكره خلطه ميكن ال اخلارجية للسياسة أقلمة تصور جمرد إن -1
 السياسة أقلمة يف جند فإننا بالفعل، اخلارجية سياسته حضاري جمال لكل يكون أين احلضارات،

 .ذلك من أكثر ليس ولكنواآلخر  حنن لـ تدرجيي تعريف إعادة فكرة اخلارجية

 على تطبيقه ممكن( األوروبية التجربة يف كهذا موضوع يف وحبثنا تفكرينا صرحن أن ميكننا ال -2
 األكثر تبقى اليت التجربة هذه من الالزمة الدروس نستخرج أن علينا جيب إذ). العريب املغرب دول

 اخلارجية السياسة أقلمة بظاهرة واخلاصة حاليا املوجودة األدبيات كل حوهلا تتمحور واليت اكتماال،
 مناطق يف تطبيقه ميكن وهل ؟ يوفرها اليت الدروس هي وما األورويب النموذج هذا خصوصية هي ما

 .أخرى

                                                             
Frédéric Charillon,Op.Cit ,p333- )1(  

-Idem. )2(  
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 سياسات عن احلديث نفصل فإننا مشتركة، خارجية سياسات عن  احلديث بدل. أخريا -3
 .الظاهرة هذه تنوع جيد بشكل نأخذ لكي وهذا مؤقلمة خارجية

 عصر يف اخلارجية للسياسة إقليمي طابع ءإعطا ميكن هل مهم جد آخر تساؤل طرح ميكن
 فإن آسيا يف أو إفريقيا إىل األمريكية القارة فمن شرعيا، التساؤل هذا يبدو اإلقليمية؟ التكامالت

 عملية معايري عن يبحثون لفاعلني بالنسبة السياسي احلل التسعينات، منذ أصبحت، أا يبدو اإلقليمية
 سياسة وضع" ماسترخيت" اتفاقية منذ أعلن الذي األورويب، اداالحت وخاصة. )1(كبرية فعالية ذات

 تدرجيي حتديد فيها مبا االحتاد، بأمن املتعلقة املسائل جممل تتضمن واليت مشتركة وأمنية خارجية
 األورويب الس قرر إذا ما حالة يف مشترك، دفاع إىل تقود أن ميكن واليت مشتركة، دفاعية لسياسة

  .)2(ذلك

 )3(الواقعيني بعض عند الوارد باملعىن تعرف، أن ميكن اخلارجية السياسة أن مبدأ من لقناانط فإذا
 غري تصبح إقليمية أو مشتركة خارجية سياسة فكرة فإن ما، لدولة الوطنية للمصاحل واستمرار كتعبري
 سةالسيا مفهوم بني الطبع، يف وتواؤم توافق عدم هناك أن يبدو حيث ذلك، من أكثر بل نافعة،

 أن اخلارجية   السياسات فبإمكان. إقليميا طابعا تعطيها أن حتاول اليت نفسها والفكرة اخلارجية
 يبدو الذي األساسي الدرس هو وهذا: واحدة سياسة لتشكل تذوب أن  ميكنها ال ولكن تتحالف

 يةاخلارج السياسة( األوروبية الطموحات من سنوات عشر من أكثر تصفح  خالل من يتأكد   أنه
 دبلوماسية مكان يف" الوطنية اخلصوصيات استمرار" أسرية بقيت األخرية هذه) املشتركة واألمنية
  .)4(مشتركة

 أنه األورويب االحتاد فيبدو اخلارجية، السياسة أقلمة ومستويات درجات إىل  اآلن سنتطرق
 الواضح السياسي اهلدف صف يف تقع مسألة اخلارجية السياسة أقلمة مسألة من  جعل الذي الوحيد

 ممأسسة، هي اخلارجية السياسة أقلمة أن خالل من  تبدو هذا يف األوروبية األصالة إن األولوية، وذو
  .)5(االلتزامات من معني عدد تتضمن  فهي وبالتايل

« L’Union et ses  Etats membres définissent  et  mettent en œuvre 
une politique  étrangère  et de sécurité commune, … couvrant tous les 

                                                             
Frédéric Charillon,.Op.Cit,p335. )1(  
-Ibid,P336.)2( 
-Idem.)3(   
-Idem.)4(  
-Frédéric Charillon,Op.Cit,P338  )5( 
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domaines de la politique étrangère et de la sécurité ». Articles J.1. al.1 du 
traité de Maastricht. 

« Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique 
extérieure et de sécurité de l’Union… ils s’abstiennent de toute action 
contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité 
en tant que force cohérente dans les relations internationales, … et 
veillent à la conformité de leurs  politiques nationales avec les positions 
communes ». Article J.1.al.4 du traité de Maastricht. 

 وثانيا أوال، األعضاء الدول بني مزدوج متجانس التزام تتضمن نفسها األورويب االحتاد واتفاقية
  .)1(اخلارجي الفعل أبعاد بني

 كذلك ولكن فقط، اخلارجية لسياستها مجاعية بأقلمة مطالبة نفسها جتد ال القومية فالكيانات
 وعندما األبعاد، هذه بني التناسق وخلق اخلارجي، للفعل املتعددة املظاهر يف  فكريالت من هلا بد ال

 العلمي التعاون النمو، دعم اخلارجية، التجارة الدفاع، الدبلوماسية، وعزل فصل إمكانية عدم نعلن
 القائم مييزالت دفن من وننتهي بالواقعيني، اخلاصة اخلارجية السياسة ابتكار نعيد فإننا ،اخل... والتقين

  .)2(عندهم أساسيا يعترب الذي اخلارج/  الداخل بني

 كذلك تتضمن واليت األورويب االحتاد من تقدما األقل اإلقليمية االندماجات حالة جند وذا
  .اخلارجية السياسة حول األوروبية االتفاقية يف الواردة الترتيبات

 أن إما التقارب وهذا وأساسيا، قويا اعنصر يشكل الدبلوماسي التقارب فإن  ذلك من وبالرغم
 مرور معر التقارب هذا ودعم تقوية يتم أو ؟-1989 العريب املغرب احتاد األصل يف ويعتمد يوضع
 إعالن مت قد فإنه) العريب املغرب احتاد حالة( األوىل احلالة ففي MerCosur املريكوسور مثال الزمن،
 جاءت قد األقلمة هذه فإن الثانية احلالة ويف. )3( باشرم وغري ضمين بشكل اخلارجية السياسة أقلمة

 قادت قد واألرجنتني الربازيل بني االقتصادي التقارب فضرورات ؛ املنظمة هذه لوجود كنتيجة
  .)4(الدولتني بني الدبلوماسية والالتوافقات التوترات إنقاص باجتاه

 ويف املتجاورة، للدول ارجيةاخل للسياسات وتدرجيي حقيقي تالقي هناك احلاالت، بعض ويف
 خبلق تنتهي املعايري هذه إقليمي، حتيت لنظام مشتركة معايري وجود ببساطة هناك أخرى، حاالت

                                                             
-Ibid,P339.)1(  
-Idem.)2( 
-Ibid,p340. )3(  
-Frédéric Charillon,Op.Cit,p340..)4( 
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 سياسة بروز إىل يقود أن دون من ذلك و املنطقة، لنفس املنتمية الدول بني مشتركة رهانات
 اإلسرائيلي -العريب اعالصر يفرض أين األوسط، الشرق حالة وهو( بالضرورة مشتركة خارجية

 خمتلف إرادة على نفسه ويفرض اإلقليمي النظام منطق يتفوق بالذات وهنا) اجلميع على نفسه
  .)1(اخلارجية السياسة أقلمة عن احلديث ميكننا ذلك، من الرغم على ولكن الفاعلني،

 حللفا نعترب هل حول تساؤل طرح وميكن اخلارجية، السياسة أقلمة حول أخرى فكرة وهناك
   اخلارجية؟ السياسة أقلمة حاالت من حالة هو األطلسي

 وحتديد ألعضائه اجلغرافية بالوضعية ذاته، الوقت يف يرتبط األطلسي للحلف اإلقليمي عبافالط
 ارتباطه من بالدفاع أكثر يرتبط فاحللف إقليمي، اندماج من ينبع ال احللف هذا ولكن تدخله، جمال

 عمله من أكثر األمريكية، القيادة وضغط دفع حتت أساسا يعمل احللف هذا أن كما بالدبلوماسية؟
 اخلاص املتبادل االعتماد من بروزا أكثر هي البعض تبعية فإن وأخريا احلقيقي، التجانس منطلق من

 شيء إىل تؤدي بأا اعترفنا لو حىت اخلارجية، السياسة ألقلمة كنموذج احللف نعترب لن وهنا. بالكل
  حالة إىل نشري أن ميكن األخري ويف. واحدة أمنية جمموعة إىل باالنتماء  والشعور التقارب، من

 السياسات تشاور عن مثاال تشكل البلقان حول االتصال فمجموعة" االتصال" أو العمل جمموعات
 تشكيلة فإن إقليميا، اهلدف كان إذا لكن حمدد، إقليمي رهان حول املختلفة القومية اخلارجية
 بأقلمة يتعلق ال فاألمر وبالتايل واألوروبيني، املتحدة والواليات روسيا فهناك إقليمية، ليست اموعة
  .)2(اخلارجية للسياسة حقيقية

 فلويس وهكذا،. نفسه *اإلقليمي االندماج تعريف يف  كلها الدرجات هذه إجياد لنا ميكن
 بشكل التايل لسلما يقترحان Andrew Hurell هوريل وأندرو Louise Fawcett فاوسات
  .)3(تصاعدي

 .الرمسي غري االندماج أو املرنة اإلقليمية .1

 .مشتركة إقليمية وية  الوعي .2

 .الدول بني ما تعاون تأسيس .3

 .الدولة قبل من تدخلية سياسة بواسطة ترقيته تتم إقليمي اندماج .4
                                                             

-Idem.)1( 
-Ibid,p341. )2(  
- -Frédéric Charillon,Op.Cit,p344..)3(  
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 عندماو للفعل، األساسية القاعدة املنطقة تشكل عندما وذلك متطور، جد إقليمي متاسك .5
 تكاليف ذو القائمة املشتركة السياسات من انسحاب أي من املتبادل االعتماد جيعل

 .مرتفعة

 عند مؤقلمة؟ خارجية لسياسة حتديدا أكثر تعريف بتقدمي لنا تسمح االعتبارات هذه أن هل
 وذلك الذهن، يف تبقى أن جيب نقاط مخسة األقل على جند التساؤل، ذا اخلاصة األدبيات تصفح

  :)1(وهي اخلارجية للسياسة أقلمة عن احلديث من للتمكن

 هي األقلمة هذه عالمة وأن األطراف، تعدد من شيئا تتطلب أقلمة أي أن الواضح من يبدو .1
 .الدائم باألحرى أو املنتظم التشاور

 العامل، عن لنظرم دول عدة قبل من مشتركة قواسم خلق اخلارجية السياسة  أقلمة تتضمن .2
 . بينها فيما تنسيقا ختلق أن فعليها املصري نفس هلا ليس الدول هذه كانت وإذا

 الوسطى املصلحة وأن حقيقي تكامل حىت أو وانسحاب تناغم تفترض األقلمة أن كما .3
 .والسيطرة التملك مصلحة عوضت قد تكون

 اخلارجية، السياسة أقلمة مسار يف أعلى ملرحلة االنتقال فإن تقدما، األكثر احلاالت يف .4
 .التعاونية العادات بعض وضع يفترض

 مشتركة، لتهديدات مشتركة إجابات عن املعلومة تقاسم عن تنجر اليت بالفوائد القبول  .5
 .اخلارجية السياسة تتطلبها اليت التكاليف مستوى على باالقتصاد يسمح مطرد وتنسيق

  .عليها متفاوض سياسية أجندة بروز حد إىل يصل قد كله وهذا

  : األوروبية اخلارجية السياسة أقلمة وظائف

 إجنازا تعترب الظروف، هذه ظل يف اخلارجية السياسة أقلمة إن املشترك؟ العمل هذا كل إىل نلجأ ملاذا
 أقلمة إىل نلجأ ملاذا إذن،. للعيان بادية دائما يكون ال منها املنتظرة الفوائد أن حيث ومكلفا، طويال

                                                             
-Idem. )1(  

  :ملزيد من التفاصيل حول االندماج اإلقليمي أنظر*
  .853،854ستيف مسيث،مرجع سابق،ص جون بيليس،-

Regionalism in world politics: regional awcett,Andrew Hurrell,Louise L'Estrange F-
14.-13-11-10-. Oxford University Press,1995,P09organisation and international order  
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 عملية إن اخلارجية؟ السياسة نؤقلم ملن) الواقعيون يفضلها يتال العبارة وهي( أو اخلارجية، السياسة
  .مجاعية أو فردية استراتيجيات نتاج تكون أن ميكن كهذه،

 لالستراتيجيات كوسيلة أوال املؤقلمة اخلارجية السياسة تظهر: الفردية االستراتيجيات . أ
 أن ميكن اليت الوظائف هي ام وبالتايل الوطنية، اخلارجية السياسات وسائل من كوسيلة أي الفردية،

 اخلارجية السياسة حتليل دراسات توفره الذي التمييز عرب مير التساؤل هذا على اإلجابة إن هلا؟ تكون
 .)1(والكبرية الصغرية الدول بني األوروبية املشتركة

 السياسة أقلمة فإن الصغرية، للدول بالنسبة: الصغرية للدول بالنسبة دبلوماسي مورد -1-أ    
 بالقدر متقدمة درجة إىل وتصل خيار مثرة تكون عندما وذلك فوائد، جمموعة تتضمن اخلارجية

  .)2(الكايف

 الدول مع فالتشاور املعلومة، إىل بالوصول الصغرية للدول تسمح األقلمة فإن األول، املقام يف 
 ال علوماتيةم عناصر من االستفادة من حمدودة دبلوماسية مبوارد املزودة للدول تسمح الكربى

 .التشاور هذا غياب يف إليها الوصول ميكن

Le système des correspondants européen permet par exemple cette 
commantarisation de l’information.   

 الواضحة الرؤية الصغرية للدول توفر األقلمة فإن ذلكن بعد La visibilité ميكنها ال اليت 
 يتم ما نادرا لدول منربا يوفر فهو مأسسته تتم عندما فالتشاور فرد،من بشكل عليها احلصول
 من اخلاصية هذه دعم مت قد فغنه دائما، األورويب اإلطار ففي. أخرى منابر يف لصوا اإلنصات

 .الدورية الرئاسة ميكانيزم خالل

 اورة، الدول هيمنة بتجنب الصغرية للدول تسمح  اخلارجية السياسة أقلمة إناالحتاد ففي ا 
 .إسبانيا مواجهة يف الربتغال وال بريطانيا مواجهة يف وحيدة اليوم توجد ال ايرلندا فإن األورويب،

 لعب من مشوال أكثر دبلوماسية تبين قدرات هلم ليس الذين ألولئك أيضا  احملتمل التكامل يسمح 
 من واملصلحة األمهية الشرقية تيمور يف نكتشف وبالتايل العمل تقسيم  إطار يف التخصص ورقة

 .جانبهم إىل الربتغال يكون أن

                                                             
-Frédéric Charillon,Op.Cit,p347.)1( 

-Ibid,P 348.)2(  
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 ،جتاوزهم أو باآلخرين للوصول أكرب جهد بذل إىل تؤدي األقلمة فإن أخريا L’Emulation ، 
. اخلارجية السياسة على القائم على تقع إضافية وصعوبة كضغط استشعاره يتم أن ميكن  وهذا
 مع ومتفاعلة باستمرار متجددة تكون أن خلارجيةا السياسة هذه على تفرض فإا باملقابل لكن

 نتذكر أن ميكن  اإلطار هذا ويف. العملي طابعها على حتافظ أن باختصار أو الساعة  أحداث
 أمام نفسهما  الدولتني هاتني وجدت حيث األورويب، لالحتاد واللوكسمبورغية اهلولندية الرئاسة
 .باألحداث مليئة بيئة أجل من املتقاعدين ينيالدبلوماس فيها مبا املوارد كل تعبئة ضرورة

 بالنسبة فوائد عدة كذلك األقلمة متثل كما: الكربى للدول اخلارجية للسياسة نظام -2-أ
  : أمهية األكثر للدبلوماسيات

 الشرعنة مزدوجا دورا الدول  لبعض بالنسبة  اخلارجية السياسة أقلمة تلعب Légitimation  /
  فالبناء. الدبلوماسية احملافل من النسيب اإلقصاء من مرحلة بعد ،Normalisation التطبيع

 من اإلقليمي اإلطار يف االندماج إىل العودة من إسبانيا أقل وبشكل ألملانيا مسح قد األورويب
 .خصوصيام عن والتعبري إبداء يف مث املناقشات  يف املشاركة أوال خالل

 ا كماباالحنالل تسمح أ Dilution أي مشتركة،  خارجية لسياسة غامضة وجذور أصول يف 
 انفراديا تبنيها يف نتردد لكن ااورة، الدول مع تتقامسها ومواقف قرارات وذوبان احنالل

 .العامل من أخرى مناطق أو أخرى  قوى جتاه وبوضوح

 أن استطعنا إذا ما حالة يف هامة قاعدة طبيعي بشكل يوفر مشترك إطار خالل من العمل إن 
 هلا يضمن والذي مجاعيا وطابعا عالمة نعطيها أن ولكن اخلارجية، السياسة نفس على حنافظ
 أن دائما حتاول فرنسا جند وهكذا. إضافية مالية وموارد اجلدية الرؤية وضوح مع أكرب شغال
 األوسط الشرق أو إفريقيا مشال جتاه األوروبية اخلارجية للسياسة األساسية امللهمة تبقى

 ).ساركوزي مشروع(

 ،عندما عام وبشكل. ونفوذها هيمنتها مأسسة بعملية تقوم أن ميكن الكربى الدول فإن وأخريا 
 الدبلوماسية اهليمنة هذه وترسيخ وتكريس لالعتراف تأيت إقليمي اندماج اتفاقيات هناك تكون
 . األملاين -الفرنسي احملرك وثقل وزن رشح قد األورويب فاالحتاد القائمة

 بعض نستخرج أن ميكن الواقعية، الرؤية هذه من النقيض على: اجلماعية يجياتاالسترات . ب
 .مجاعي أفق إطار يف املرة هذه ولكن اخلارجية، السياسة أقلمة عملية تؤديها اليت الوظائف
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 وخاصة اإلقليمي، التكامل مسارات من عام، وبشكل :املنتظر السلم حقيق وت ضمان وظيفة 
 والتقارب اخلارجية السياسات عرب مير هلدف، ا هذا إىل فالوصول الوظيفية، رواد نظر وجهة من

 .بينها

 القضاء األقل على أو بكاملها، إقليمية منطقة يف السلم حتقيق إىل اهلادفة املصاحلة حتقيق وظيفة 
 فالتقارب. متجاورتني الغالب يف تكونان دولتني بني توترات أو نزاعات حدوث اطرخم على

 الربتغايل -اإلسباين التقارب بينما األورويب، للبناء األولية األهداف أحد كان األملاين – الفرنسي
 الربازيل بني والتنافس التوترات هدوء فإن أخرى، حاالت ويف. نتائجه أحد كان فقد

 .MERCOSUR الـ نتائج أحد كان قد واألرجنتني

 املشترك العمل لثقافة التدرجيي تطويرال بفضل الغالب، يف يستمر  التوترات ريف التراجع هذا إن 
 الوقت يف اخلارجية السياسات تنظيمات وخمتلف أمناط خمتلف بني تقارب بإحداث تسمح واليت
 مدعومة أا خاصة جيد بشكل تتم الوظيفة وهذه. هلا أحسن تركيب اجل من وذلك ذاته

 .إقليمية منظمة إطار يف فرضه يتم ونظام ثابتة مبأسسة

 هذا ويف. الدبلوماسيات بعض لدى املمكنة االحنرافات منع على القدرة إىل نصل قسب ملا وفقا 
 ثالثة مقاومة على إيطاليا يساعد أن  ميكن  األورويب االحتاد أن كيف نرى أن ميكن اإلطار

  اإليطالية الدبلوماسية على جذبا مارست قد، Gianni Bonvicini  حسب واليت ميوالت
-نيو( جديد حياد. األوروبيني مع التضامن رمن إيطاليا متنع قد واليت ماركنتيلية-النيو: وهي
 قومية-نيو ذلك من العكس على أو دولية مسؤولية أي عن يبعدها أن شأنه من والذي) حياد
 الصومال، سلوفينيا،( الدولية القضايا بعض يف فردية سياسات اعتماد إىل تقودها أن ميكن واليت

 اخلارجية السياسة تؤديها اليت الوظيفة  هذه إن. ماضية جراح فتح عادةإ يعين ما وهو) ليبيا أو
 ببعض اخلاص االنشغال وهو. إقليمي إطار بفضل كبرية دولة مبراقبة كذلك تسمح املؤقلمة
 . اندونيسيا جتاه اآلسيان دول كذلك ولكن أملانيا، جتاه األوروبية الدول

 عند تتم اليت  الوظيفة وهي مؤقلمة خارجية سياسةل والنهائية القصوى الوظيفة األخري يف يبقى 
. الدولية الساحة على جديد دبلوماسي لفاعل مجاعي تشكيل التكامل، من كافية درجة بلوغ
 ولكن وطنية، خارجية سياسة لدعم مشتركة عالمة واستعمال توظيف حينئذ يكون لن فاألمر
 باعتبارنا وزن المتالك" للقرار نظام" قخلل دف مجاعية  إستراتيجية وحتديد تعريف يصبح األمر
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 الدول ا تقوم اليت واألفعال السياسات إدماج" إىل دف اإلستراتيجية هذه أن كما. كال
 .شاملة وطموحات تطلعات له جديد لفاعل العاملية الساحة على واحلضور القدرات لتكثيف"

  .(1)داخلية ألهداف تستجيب امنه أربعة فإن اخلمسة، الوظائف هذه بني من انه إىل ونالحظ

  (2) :اخلارجية السياسة أقلمة عن املترتبة اآلثار -

 االعتماد: اخلارج/ الداخل بني جديدة وهوة املتبادل، االعتماد ابتكار إعادة: املالحظات . أ
 طرقه، من تغير اخلارجية السياسة أقلمة أن غري الدولية،  للعالقات جديدة خاصية ليس املتبادل

  أي قربا، األكثر الدول اجتاه ألنه ؛)املتبادل االعتماد مفهوم( مفهومه يف  التفكري إعادة ىلإ وتدعونا
 الكامل باملعىن خارجية نسميها اليت السياسة فإن كبريا، املتبادل االعتماد فيها يكون اليت الدول تلك

 تصبح اليت اللحظة فمن بيئة، فعال يعد مل اخلارجية السياسة هذه بيئة سابقا ميثل كان فما. للكلمة
 مل اآلخرين هؤالء فإن اآلخرين، مع فيها التفكري ويتم تتشاور، تقرر، تصنع، فيها اخلارجية السياسة

 األمر فإن املتبادل، االعتماد عن الناتج اإلكراه من شيء على احلفاظ مت وإذا خارجية، أبعادا يبقوا
 .ذاته الوقت يف قومية -فوق بريوقراطية، متبادلة باعتمادات يتعلق

 فمع: عنهم رغما حق على يكونون قد فإم الواقعيني، عند مهمة تعترب واليت أخرى مسألة ويف
 الداخل بني الفاصلة للهوة جديد منط تشكيل إعادة نشهد أننا يبدو فإنه اخلارجية، السياسة أقلمة

 سياسة تفرزها اليت اخلارجية باملطال بني فاصلة وة املرة هذه يتعلق األمر فإن وبالتحديد،. واخلارج
 مت  والذي هذان االتساق عدم إن. املطالب هلذه لالستجابة الداخلية والقدرات مؤقلمة، خارجية
 ربـ خاص مرجعي مقال يف 1993 سنة Christopher Hill قبل من له التنظري

l’Expectation- capabilities gap فضلوني والذين آخرين، باحثني قبل من تعديله مت قد 
 دائما لنا تبدو لكنها. داخلية وقدرات خارجية مطالب بني Interaction تفاعالت عن احلديث
 يف البلقان، يف مطالب عدة ولّدت قد مثال، األوروبية، اخلارجية السياسة فأقلمة باالهتمام، جديرة
 الداخلية اتالتوازن على للحفاظ أساسا موجهة أا يبدو حني يف أوروبا، شرق أو األوسط الشرق
 وملايل أولوياا  بفرض لنيجرييا مسحت قد L’ECOMOG فإن الطريقة، وبنفس. لالحتاد

  .يائسة تبقى وسرياليون ليبرييا يف األوضاع أن غري الدبلوماسية، مببادراا بالتعريف

 : اخلارجية السياسة ممارسة على األقلمة ضغوطات . ب

                                                             
(1) Frédéric Charillon.Op.Cit p 350. 
(2) Ibid,P351,352,353,354. 
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 ال مؤقتة، حىت أو دائمة تكون مشتركة، يةإقليم خارجية سياسة وتعريف وضع عن البحث إن
 كذلك تقبل أن جيب اخلارجية سياستها بأقلمة معنية تكون اليت فالدول. والدعم املوارد إال جيلب

  : يلي كما الضغوطات هذه من العديد بني منيز أن ميكن اإلطار هذا ويف. بالضغوطات

 األعضاء يضعها اليت دوداحل تلك وهي حدودا، تتضمن املؤقلمة اخلارجية السياسة إن -
 اخلارجية السياسة La Compartimentalisation وتقسيم اإلمجاع فقاعدة بالذات، ألنفسهم
 السياسة مثل حساس ميدان يف جتنبه ميكن ال) اإلمجاع( األول واحلد. األساسيني احلدين يشكالن
 يشكل ما وهو... موافق لالك كان إذا إال مؤقلمة خارجية سياسة يف قرار ال أنه مبعىن اخلارجية
 السياسية، األبعاد: آخر مشكل إىل فيشري) التقسيم( الثاين احلد أما. القاعدة وليس االستثناء

 ضيق، قومي ملنطق موضوعا ليست أا ومبا...  النامية البلدان دعم العسكرية، الثقافية االقتصادية،
 بـ قام قد  األورويب االحتاد أن صحيح يبقى بالطبع،. خمتلفة" قرار نظم" خالل من تناوهلا يتم فإنه

Communautarisé بشكل الدبلوماسية ليس ولكن النامية، الدلو مساعدة أو اخلارجية التجارة 
 MERCOSUR et إطار يف انه صحيح ما حد وإىل العسكرية، الشؤون منها وأقل كلي

L’ALENA أن ميكن القتصاديةا املبادالت اخلارجية التجارة شؤون فإن أخرى، حاالت ويف 
 للسياسة تقسيم عنه ينتج ما وهو". الكربى السياسة" ليس ولكن مشتركة، لقرارات موضوعا تشكل

 للربط موضوعا تكون أن جيب كان حني يف مستقل، بشكل تناوهلا يتم خمتلفة أبعاد إىل اخلارجية
Linkages 1(السياسة هلذه شاملة رؤية تفرضها التجانس من شيء األقل على أو(. 

  كل على يفرض اخلارجية سياساا من جزء ولو أقلمة تقرر دول جمموعة تشكيل إن -
 فربيطانيا. اخلارجية ولوياتاأل دوائر خمتلف بني ومفاضلة بتحكيم القيام الدول، هذه من واحدة

 دجت) ثوالكومنول األوروبية، األطلنطية،( األولويات من دوائر ثالثة على القائم باملذهب املشهورة
 ثالثة متتلك اليت كذلك  وفرنسا. خاص بشكل  والثانية األوىل الدائرة بني منقسمة اليوم نفسها
 دائرة تسمى ثالثة إىل  باإلضافة بريطانيا، مثل واألطلنطية األوروبية( األولويات من دوائر

 للدامنرك بةبالنس الشيء ونفس. للغاية صعب وحتكيم مبفاضلة دائما القيام عليها جيب) الفرانكفونية
 .سكندنايفا إقليمي حتت لنظام انتمائه اخلارجية، سياسته فلسفة كونية بني يتردد الذي

                                                             
 (1)- L’Union européenne appelle la cohérence de ses vœux, mais celle – ci reste 
difficile à mettre en œuvre. Ce linkage entre autorité politique, force militaire, 
présence commerciale  et influence culturelle constitue au contraire la grande force 
des Etats-Unis. 
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 أحد تكون أن ذاته الوقت يف املهم فمن الوطنية،  الدبلوماسيات بني تنافس كذلك، نالحظ -
 فاوضاتامل إطار يف هلا حيب كقوة والتموقع املشتركة املواقف بتحديد املبادرة األساسية األطراف

 .القراري بالنظام املرتبطة احملتملة

  .العريب املغرب منطقة يف األمريكي الدور مواجهة:الثالثطلب امل

   أهداف اإلستراتيجية األمريكية يف منطقة املغرب العريب -

 احلرب اية بعد األمريكية اخلارجية السياسة ملسار  مفاجئا تغريا استدعت اليت األسباب إن
 أهدافها تبقى لكن جديدة، كونية إستراتيجية انتهاج إىل األمريكية املتحدة بالواليات أدت الباردة،
 على الطارئة املستجدات باعتبار تتغري وسائلها أن حني يف تقليدية، أمريكية خطط من مستقاة
 نتيجة تغريت اإلستراتيجية األمريكية اجتاه دول املغرب العريب 1990فمنذ  الدولية، الساحة

     .(1)الدويل النظام يف احلاصلة اتالتغري

أربعة  إىل بعد احلرب العاملية الثانية ميكن القول أن االهتمام اإلستراتيجي األمريكي باملغرب العريب
  :(2)عوامل رئيسية

يتمثل يف االختراق السوفييت إلفريقيا يف الستينات والسبعينات الذي سجل جناحات :العامل األول-
 فقد كان يشكل ديدا ملصاحل احللفاء األوروبيني.ساو وأثيوبيا واملوزنبيقيف أنغوال وغينيا بي

  .ألمريكا،وحتديا لسياسة االحتواء اليت وضعتها حملاصرة هذا املد

يتجسد يف القلق األمريكي من الدور السياسي الفعال للجزائر البومدينية خاصة على :العامل الثاين-
الث وعلى مستوى منظمة أوبك،ومسائل النظام السياسي الصعيد القاري وعلى صعيد العامل الث

  ".املقلق" السوفييت- العاملي اجلديد و التعاون السياسي والعسكري اجلزائري االقتصادي

لليبيا،نظرا لدورها يف احمليط اإلقليمي العريب و اإلفريقي،ورعاية  األمريكيالعداء :العامل الثالث-
انية،والقوى العربية القومية التقدمية و للحركات الثورية يف إفريقيا الفصائل الثورية الفلسطينية و اللبن

عدوان مباشر على مدينيت األمريكية إىل القيام بوهو ما دفع اإلدارة  أمريكا الالتينية،و ايرلنداو

                                                             
(1) -Yahia H. Zoubir, La politique étrangere américaine au maghreb:constances et 
adaptations.dans: http://meria.idc.ac.il/journal_fr/2006/jv1no1a8.html 
 

  (2)-عبد اإلله بلقزيز،الواليات املتحدة األمريكية و املغرب العريب:من االهتمام اإلستراتيجي إىل االختراق التكتيكي.املستقبل 

  .العريب،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد 259،سبتمرب 2000،ص49
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مث احلصار االقتصادي عقب أزمة لوكاريب فضال عن  ،1982أفريل  15بنغازي يف طرابلس و
  .ضمن حمور الشراعية لإلرهاب ويفها مؤخرا دولة رتصن

وقد حرصت  الصهيوين،- وهو متعلق بصلة املغرب العريب بقضية الصراع العريب :العامل الرابع_
سالم " الواليات املتحدة منذ الستينات على تشجيع دور سياسي فعال للمغرب العريب يف سبيل إقامة

وقد كرس هذا التوجه بعد  لصهيوين،انتزاع اعتراف مجاعي بالكيان امع الكيان الصهيوين و"شامل
وازداد مع عزل دور مصر العريب بطردها  إفالح املغرب يف إقناع مصر للذهاب إىل كامب ديفيد،

  .من اجلامعة العربية اليت نقل مقرها إىل تونس

املتحدة على اإلختراق الواضح يف املغرب  تالوالياساعدت حتديد ثالث األسباب اليت  ميكن   
  :ن تلخيصها فيمايليالعريب ميك

إجياد دور فعال حيوي للواليات املتحدة يف منطقة املغرب العريب من خالل املبادرات - 1   
فهي أوضاع  يربز ذلك من خالل األوضاع االقتصادية الصعبة لدول املغرب العريب، :االقتصادية

بوأ به من مكانة تشكل اجلزائر مفتاحا أساسيا ملا تتو تكرس اإلختراق األمريكي أكثر فأكثر،
جعلها تستقطب أهم االستثمارات األمريكية يف املنطقة  جيواستراتيجية و ما حتوزه من ثروات،

  .(1)وتزيد من رغبة األمريكيني امللحة يف توسيع جماالت االستثمار باجلزائر مقارنة مع جرياا،

 للواليات األسبق الرئيس أورده ما حسب – األمريكية الطاقوية السياسة ترتكزحيث 
 على -1980 سنة املنشور ،" احلقيقية احلرب" كتابه يف" نيكسون ريتشارد"  األمريكية املتحدة
 العصر يف وحنن البترول، من اليوم تستمد واالقتصادية العسكرية القوة أن اعتبار على الطاقة ميدان

 العسكرية، القوة سأسا هي االقتصادية والقوة االقتصادي، النظام ركيزة هي  والطاقة الصناعي
 بأسعار البترول طرق يف وبالتحكم عسكرية، حتمية أصبحت البترول  منابع إىل فالوصول وبالتايل
 اإلستراتيجية هذه عن بالتفصيل املنشور التقرير وحسب  الغرب،  حياة يف التحكم يعين معقولة
 جمموعة موقع على" شيين ريتشارد" األمريكي الرئيس نائب عن والصادر 2001 ماي17 بتاريخ

.  (National Energy Policy Development Group) والتنمية  للطاقة القومية السياسة

                                                             
(1) -Bernard Ravanel, L'Algérie entre La France et Les Etats-Unis, NAQD, 
éditée par La Société d'édition et d'administration Scientifique et Culturelle, 
Alger, N 12, Printemps/ été 1999, p.164. 
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 يف احلاصل االرتفاع لتلبية موجهة الطاقة ميدان يف األمريكية اإلستراتيجية هذه أن يتضح
  .(1)القادمة سنة 25 طوال األمريكية البترولية االحتياجات

 إىل ونزلت ،1996 سنة %89,9 مثّ ،%96,6 بـ 1960 عام يةالطاقو احتياجاا قدرت  
 انه ،1976 مارس يف للبترول األمريكي املعهد أشار حيث  ،1985 سنة خالل %72,8 حدود
 إنتاجها نسبة البترول من وارداا قيمة  تتجاوز  األمريكية املتحدة الواليات تاريخ يف األوىل وللمرة
 (Autosuffisance) الذايت االكتفاء حتقيق تستطع مل  األمريكية حدةاملت فالواليات وعليه العادية،

  الصناعة يف األولية املوارد لتغطية دوالر مليار 60 حدود إىل وصل 2000 سنة عجزها وأما ،
  (2) .ضخمة إمكانيات تتطلب اليت األمريكية

رة يعود أساسا إىل ميكن القول إن ظهور هذه املباد :Eizenstat االقتصادية مبادرة إيزنشتات-
باملنطقة،فبالرغم من كون املبادرة ال تضع نفسها بديال للشراكة األورومتوسطية  األمريكياالهتمام 

،و إرساء ميثاق األمن واالستقرار يف 2010اليت دف إىل إنشاء منطقة تبادل حر يف 
مة على عدم ترك املتحدة األمريكية مصم تالوالياأوروبا،حسب ما أكد عليه إيزنستات إال أن 

اال مفتوحا أمام الدول األوروبية و أي طرف آخر يف املنطقة،نظرا لألمهية احليوية هلذه األخرية 
لضمان املصاحل األمريكية،حسب تصرحيه يف الرباط بتشكيل املنطقة االقتصادية ومستقبلها 

باعتباره ينظر للتنمية من  ،ةياألورو متوسطكما انتقد منوذج الشراكة  الدميقراطي،أحد املصاحل اهلامة،
دون اعتبار الدور الفعال للقطاع اخلاص،كما أنه يعيق مسار عوملة  مقترب يقوم على املساعدة،

معتربا اتفاقيات الشراكة اليت أبرمتها دول املنطقة مع  االقتصاديات بتركيزه على السوق األورويب،
  (3) .لعاملية للتجارةالضفة اجلنوبية للمتوسط غري مطابقة لنصوص املنظمة ا

األمر ال جيب أن يتعلق باتفاق يفضي إىل أن تكون الواليات املتحدة "و قد صرح إيزنستات أن
األمريكية طرفا يف ثالثة اتفاقيات اقتصادية ثنائية ومنفصلة مهما تكن أمهيتها على النقيض،سيتعلق 

                                                             
(1) -Michal Klark, les vrais désseins du M. George W Bush, Mensualité , 
www.usinfo.state.org/washigtonDC,2002 
(2) - Pascale Ordonneau, La Bataille Mondiale des Matières Premières. Paris : Les éditions 
ouvrières, Initiation Economique, 1979, P 41. 
 (3)-Kassim Bouhou, Le Maghreb dans son environnement régional et international: 
Stratégie et présence économiques des États-Unis au Maghreb.dans: 
http://www.ifri.org/downloads/noteocpkassimbouhou.pdf,P06. 
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ستدمية للروابط االقتصادية يف املغرب األمر بشراكة ديناميكية متعددة األطراف قائمة على التقوية امل
  :(1)"العريب

"Nombre de hauts fonctionnaires américains se sont rendus dans les pays du 
Maghreb et ont eu des entretiens de haut niveau avec leurs homologues en vue de 
promouvoir les réformes économiques et la libéralisation (…) Le Secrétariat au 
Trésor fournit les conseils sur la gestion de la dette et envisage d’offrir des services 
d’assistance technique en vue d’aider aux réformes du secteur financier. Le 
Secrétariat au Commerce aide la région à élaborer, à mettre au point et à renforcer la 
réglementation de l’investissement par le biais du Programme de développement du 
droit commercial. (…). Avec la mise en oeuvre de ces projets, la région va voir son 
activité économique se développer, elle va créer des emplois, entrer sur les marchés 
mondiaux, améliorer les services sociaux et les conditions de vie" 
 

املوجهة للمغرب  1190ميكن مقارنة املبالغ املالية اليت تقوم بصرفها الواليات املتحدة األمريكية منذ 
و .(2) 2011مليار دوالر يف سنة 4.4مليون دوالر و قفزت إىل  717العريب كانت تقدر ب

تسعى الواليات املتحدة األمريكية من خالل هذه املبادرة إىل حتقيق مجلة من األهداف اخلاصة،ميكن 
  :(3)تقسيمها إىل شقني أساسني مها

  :تتمثل األهداف االقتصادية فيمايلي:الشق االقتصادي-1

ال العمل على بعث العالقات بني الشركات األمريكية و القطاع اخلاص يف دول املنطقة يف جم-
  .التجارة و االستثمار باعتبار القطاع اخلاص حمرك النمو الدائم و رفاهية املنطقة

 أمريكيةالتعريف مبنطقة مشال إفريقيا للمستثمرين األمريكيني دف استقطاب استثمارات -
  .هامة،متكن املنطقة من االستغالل األجنع لقدراا االقتصادية

  .ادالت التجارية الداخلية بني الدول الثالثرفع احلواجز والعراقيل يف وجه املب-

  .اقتحام السوق األوروبية بعد االستقرار يف املنطقة-

  .القتصادية يف املنطقة لتهيئة األرضية املالئمة للشراكة واإلصالحاتتدعيم النمو -

  .إرساء منطقة تبادل حر جتارية يف ظرف ال يتجاوز أربع سنوات-

                                                             
(1)-Ibid,P07. 
(2)-Ibid,p09. 

-2004رسالة ماجستري يف العالقات الدولية.(ات الداخلية و التهديدات اخلارجيةالتحدي:مجعة أمحد سوسي،املغرب العريب- )3(
.107-106،ص )2005   
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  :لق بـويتع:الشق السياسي و األمين-2

  .حتسني العالقات السياسية بني دول املنطقة-

  .جعل املنطقة فضاءا متكامال من خالل التأكيد على ضرورة استكمال مسار الوحدة-

يئة األرضية املالئمة للشراكة سياسيا من خالل تشجيع اإلصالحات السياسة،بدعم جمهودات -
ساء احلوار البناء لضمان أمن واستقرار التفتح السياسي،والدمقرطة واحترام حقوق اإلنسان وإر

  .املنطقة

  .جتاوز اخلالفات العالقة يف املنطقة و تسويتها ائيا-

إعادة انتشار الدبلوماسية األمريكية اجتاه القارة اإلفريقية بعد اضمحالل سياسة مناطق النفوذ وفق -
  .حلرب الباردةملا بعد ا ةإستراتيجيتها العاملية،وجتسيدا ألهداف سياستها اخلارجي

  :2001سبتمرب 11األمنية األمريكية يف منطقة املغرب العريب بعد  اإلستراتيجية-2

 العريب، املغرب دول مع مستويات عدة على العالقات حتسني على املتحدة لوالياتا تعمل
 األطلسي، الشمال حلف مع اتفاقات ربط إىل للوصول الالزم خصوصا املادي الدعم وتقدمي

و بربوز .عموما القارة يف الفرنسي التواجد اخلصوص وجه وعلى األورويب، نفوذال وزعزعة
  .2001سبتمرب  11األمريكية ملكافحة اإلرهاب بعد  اإلستراجتية

 من أيام 09 بعد أيضد اإلرهاب  إستراتيجيةمت اإلعالن عن  ،2001 سبتمرب 20 يف
 سلسلة بتوجيه حمدودة تكون لن اإلرهاب ضد املوجهة احلملة هذه":وواشنطن نيويورك هجومات

 ،(Une compagne Prolongée) ممتدة محلة ستكون ولكنها كربى، معركة أو الضربات من
 وجيب اإلرهابية، الشبكات هذه على القضاء إىل الوصول بغية للعمليات مسارح عدة على وترتكز
  .)1(..."حلها مث توقيفها واكتشافها، عاملي توجه ذات إرهابية جمموعة أية على القضاء

 إلجياد االستعالم مستوى على أوال: جمهودين - األمريكية اإلدارة حسب -تتطلب اإلستراتيجية هذه
  وهكذا. لإلرهاب املمولة الدول ومعاقبة اإلرهابيني معاقل حلل وثانيا اإلرهاب، شبكات وإضعاف

                                                             
 (1)-Michel Klarke, op-cit, p 16-17.  
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 مسريين من معينة جهات يف تغريات إحداث على العسكريني القادة أجرب هذا كل. النصر يتحقق
  .)1(اجلديدة مبهامهم للقيام وعسكريني

و بالتايل وأصبحت منطقة املغرب العريب من أوىل املناطق اليت تركز  عليها اإلستراتيجية األمريكية،
فقد مت توسيع دائرة الشراكة األمنية مع دول املغرب العريب و ذلك ملكافحة اإلرهاب حسب التوجه 

مع دول املغرب العريب،غرضه إعادة تنظيم  يالتعاون العسكري األمريكاألمريكي،و اهلدف لدعم 
إقليمي و إجراء ترتيبات يف املنطقة وذلك بتدعيم و توسيع التعاون إىل اال اجلوي و الربي و 

و مت استحداث مبادرة الساحل اإلفريقي .البحري من اجل احلفاظ على االستقرار يف كل املنطقة؟
يف منطقة إفريقيا بصفة  يحة اإلرهاب و اليت دف كذلك لبسط النفوذ األمريكاليت ترمي إىل مكاف

  .عامة

ميكن القول أن منطق املصاحل هو الذي حيرك العالقات سواء األوروبية بدول املغرب العريب أو 
األمريكية،ولكن الذي جيعل اإلستراتيجيات تكون ناجحة أو فاشلة املوجهة لدول املغرب العريب هو 

التنافس  ىالنتائج اليت ميكن حتقيقها من وراء الشراكات و املبادرات املطروحة،و دا سيبقمدى 
  .مستمرا بني القوى حول منطقة املغرب العريب 

   .العريب املغرب دول على االنعكاسات:الثالث املبحث

العريب يف  نتناول يف هدا املبحث االنعكاسات اليت تفرضها السياسة األوروبية على دول املغرب   
حماولة فرض منوذج معني عليها،هذه اإلنعكسات غالبا ما ميكن القول عنها هي قضايا مطروحة 

  .للحل و بالتايل صياغة رؤى خاصة باملنطقة

   العريب املغرب لدول الداخلية التفاعالت مستوى على:األول املطلب

  :الدولة و اتمع بني العالقةإعادة صياغة  -

                                                             
 :من التفاصيل للمزيد-)1(

National desense University, CF 
bin/dlprint.cgi,washigtonDS,31janvier2002 -. www.defenselink.mil/cgi  

:كن اإلشارة إىل أهم األدبيات اليت حتلل العالقة بني الدولة و اتمع خاصة من كتاب العامل الثالثمي*  
-Haruza Alavi"the state in post-colonial societies: Pakistan and bangladech"in Harry 
Goulbourne ed,politics and the third world,london:Macmillan,1979. 

أن الدولة جاءت إىل جمتمعات العامل الثالث عن طريق االستعمار و مشكلة هذه املؤسسة السياسية اليوم ليسـت عائـدة   يذهب إىل -
كما يذهب بعض املفكرين الغربيني،إىل عدم قدرة جمتمعات العامل الثالث على استيعاب مفاهيم املواطنة و املساواة واحتـرام القواعـد   
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ومتثل العالقة بينهما  ةالسياسالدولة واتمع إحدى القضايا املركزية يف علم  تعترب العالقة بني
والدولة هي أحد مفاهيم علم السياسة،وملدة حمورا أساسيا يف النظريات و االجتاهات الفكرية كافة،

علم الدولة أو علم التخصيص السلطوي للقيم النادرة أو املتنازع  بأنه ةالسياسطويلة عرف علم 
وتثار األسئلة بشأن ماهية .ا،أما اتمع فهو جمال التفاعل اإلنساين بني األفراد و اجلماعاتيهعل

ما هي عالقات التداخل والتأثري املتبادل بينهما؟وهل ميكن التمييز  ةاتمعجذور العالقة بني الدولة و 
سياسي والقتصادي وآخر تابع؟وهل تتغري هذه العالقة بتغري مراحل التطور ال لمستق امتغريبني 

  .(1)وبدرجة نضج النظم السياسة والجتماعية ومبا إدا كانت دميقراطية أو تسلطية؟

ميكن حتديد ثالث نقاط رئيسية لتفسري مدى الترابط أو التنافر يف العالقة بني الدولة و اتمع يف 
  :خاصةالعريب املغرب دول العامل الثالث عامة و دول 

اتبعه كل من الواضح أن مسار التحول السياسي الذي من :خصوصية عنصر الزمن- 1
فعندما كانت اتمعات .اتمعات األوروبية و جمتمعات املغرب العريب ال خيضع لنفس وحدة الزمن

فقد كان بإمكان :األمة،مل تكن تتلقى أي تأثري أو إجبار من منوذج آخر-األوىل تبين منوذج الدول
يكون مناسبا حلاجام  ثها و إبداعها لشكل جديد للتنظيم السياسياتمعات األوروبية أن جتعل حب

                                                                                                                                                                             
.            الرئيسية هي أن الدولة مل تتأسس عن طريق برجوازية وطنيـة حمليـة كمـا حـدث يف أوروبـا      والقوانني الوضعية،ولكن املشكلة

 –Kazancigil Ali,the state in global perspective, especially chap:" paradigms of 
modern state formation in the periphery"pp 119-139. 

اجتماعية مماثلة للمجتمعات األوروبية،إىل خلـق  -التكوينات غري األوروبية،اليت متر بظروف تارخييةملاذا تسعى :يطرح التساؤل التايل-
الدولة احلديثة،بدال من أن تبحث عن أمناط أخرى مستوحاة من خربا التارخيية اخلاصة؟و أمهية طرح هذا السؤال من هـذا املفكـر   

م فرضه بواسطة قوى استعمارية،كما حدث يف معظم بلدان العامل الثالث ،و يصل التركي،هي أن منوذج الدولة احلديثة يف تركيا مل يت
يف ظـل اسـتمرار   )بناء اقتصاد وطـين +بناء أمة+بناء دولة(إىل نفس النتيجة اليت توصل إليها محزة علوي وهي أن هذه احملاولة املثلثة

. عنف و العنف املضاد،وتاليا عدم االستقرار السياسي و الجتمـاعي التبعية،تؤدي إىل وقوع اتمع يف براثن الدولة التسلطية،واشتداد ال
–Ali Mazrui,Africa Entrapped"in:Bull and Watson,eds,the expansion of the 
International society,pp 289-308. 

-هناك معضلة بنائية داخلية يف حديثه عن طبيعة الدولة و أزمتها يف إفريقيا خصوصا و العامل الثالث عموما،يذهب للقول أن-   
خارجية فمن ناحية،فرض االستعمار الغريب قبل أن يرحل عسكريا مفهوم الدولة القومية و الذي يطرح العديد من 

:وتوجد كذلك دراسات لكتاب من أمريكا الالتينية.اإلشكاليات  
-Immanuel Wallerstein,the modern world System, New York: Academic 
Press,1980.and R.Dale,Nation State and International System: The world-System 
Perspective, in McLennan, The Idea of the modern state,pp 195-197. 
-Gilberto Mathias and Pierre Salama,L'Etat sur-developpé,de Metropoleo au tiero 
mond,Paris:la Découverte;Maspero,1983,pp 35-45. 

:يف.بني الدولة و اتمع يف التحليل السياسي املعاصر ةعبد الرضا املالكي، العالق  -(1) 
http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18753  
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ميتد على مدار عقود من الزمن على العكس من ذلك،وعقب مرحلة تصفية  وخصوصيام،
رهان خصا كان جيربها على  أماموجدت جمتمعات دول املغرب العريب نفسها  االستعمار

للحياة )أي هته اتمعات(حتدد دخوهلا امتالك،ويف أسرع اآلجال،مؤسسات دوالتية و وطنية
 وهكذا.الدولية،يف ظل ادعاء القوى االستعمارية التقليدية امتالكها النموذج السياسي األكثر اكتماال

وتبين  إتباعوجدت جمتمعات دول املغرب العريب نفسها مفتتة بني ضرورة اإلسراع من خالل 
ا وشخصيتها من خالل حتديد مالمح تطورها انطالقا النماذج القائمة و بني إرادة احلفاظ على هويته

ومازال هذا التناقض يزن بثقله على التطور السياسي .من املعطيات اليت تفرزها ثقافتها اخلاصة ا
اليت متس  االستقراريف الوقت ذاته صورة عن األزمات وعدم  ا، ويعطينتمعات دول املغرب العريب

  (1).احلياة السياسية لكل دولة

كما جيد التطور السياسي تمعات املغرب العريب نفسه مشروطا حبالة :أثر عالقات التبعية- 2
و يمن عليه  التبعية اليت كانت عليها هته اتمعات ومازالت عليها،يف إطار نظام دويل حتدده،تراقبه

 ميكن أن بأننا ال G.Balandier كما يشري إليه و وهكذا، .الشمال أمريكيةالقوى األوروبية و
اليت تتعرض "لديناميكيات اخلارج" نفهم تطور األنظمة اجلديدة إال من خالل حتليل يعطي أمهية كبرية

ومن خالل االهتمام الذي أعطي هلذا البعد اجلديد ملسار التحديث،فتح كل من .هلا هته األنظمة
P.Nettl et R.Rberston ال حمددا للظواهر الطريق لدراسات جديدة جتعل من النظام الدويل عام

  .(2)املعاصرة اخلاصة بالتطور السياسي

إن هذا التأثري الذي متارسه احلياة الدولية على ميكانيزمات التحديث يف املغرب العريب تتم أوال 
ختضع جمتمعات احمليط لقواعد اللعبة اليت متت صياغتها خارج هته اتمعات،بالتايل .االنتشاربطريقة 

بناء مركز،التصنيع،وحىت :سها ليست سيدة على رهانات تطورها السياسيجند هته األخرية نف
أجربت جمتمعات املغرب العريب على حتقيقها لكي يكون هلا مكان يف احلياة  أهدافاملأسسة كلها 

ومن هنا فإن التحليل التارخيي لعملية حتديث اتمعات غري .الدولية وحتافظ على حصتها من السيادة
أن يركز على املصادر اخلارجية للتغيري،وخاصة الظواهر املتعلقة بعمليات نشر وتعميم األوروبية جيب 

فإىل جانب هذا األثر االنتشاري للنظام الدويل،يضاف أثر شكلني من التبعية اليت تزن بكل .النماذج
فاملاضي .االستعمار و تبعية ما بعد االستعمار:ثقلها على منو جمتمعات املغرب العريب ومها

                                                             
(1) –James Chiriyankandath,Colonialism and Post-Colonial 
Development. in: 
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199296088/burnell_ch02.pdf.P38,39. 
(2)-James Robertson,Beyond the dependency culture people,power,and 
responsibility.in: http://www.jamesrobertson.com/book/btdc-section3.pdf,141. 
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،ويفسر كذلك لالستعمارستعماري يظهر كمحدد هام للنمو السياسي للمجتمعات اليت تعرضت اال
فعلى .األمة-الصعوبات ذات اخلصوصيات اليت تعرقل حلد اآلن تنظيم هته اتمعات على منط الدولة

مستوى البناء السياسي،فإن االستعمار و من دون شك،قد شجع التعبئة االجتماعية للجماهري 
يدية،و لكن وفق طرق جد خمتلفة عن تلك اليت استعملت يف أوروبا،واليت مازالت تؤثر سلبا التقل

  (1)على تشكيل شعور وطين

فمن خالل تقسيمات ظاملة للفضاءات اليت مت احتالهلا،فإن املؤسسة االستعمارية قد سامهت يف 
ثين والذي كان أكثر قوة من تشكيل نظم سياسية معاقة منذ البداية،من خالل الالجتانس الثقايف و اإل

 التمايز تشجيع املستعمر للقبلية وقد زاد من شدة هذا .األمم يف أوروبا-ذلك الذي ميز الدول
خالل فرض اللغات  ن، ومو أخريا.احلفاظ على القيادات احمللية،بشكل يسمح دعم سيادتهو

جات داخل األراضي اليت االستعمار قد ساهم يف دميومة تنوع الله ن، فإاألوروبية كأدوات اتصال
من عملية التوحيد اللغوي اليت شكلت يف أوروبا إحدى أهم دعائم النمو  التعقيد ، وبالتايلمت احتالهلا

  . والتطور الوطين

وبنفس الشكل ميكن أن نشري،على مستوى البناء الدواليت،إىل أن املؤسسة االستعمارية قد 
غري أن هذا :از إداري متخصص إىل حد ماحضرت تشكيل مركز بريوقراطي حديث،من خالل جه

  .االصطناعيةهي إرساء سيادة قوة أجنبية،قد بقي يف صورته  املركز،الذي كانت مهمته األساسية

ضاءات كانت خاضعة لسلطة شخصية ويفتقد لروابط متينة مع الفضاءات احمليطة،هته الف 
ب احمللية من الوظائف األكثر استعمارية،فاملؤسسة االستعمارية كانت متيل إىل استبعاد النخ

أمهية،وبالتايل اإلبقاء على هته النخب يف إطار تؤدي فيه وظائف تقليدية فقط،وبالتايل كانت غري 
املعطيات مازالت متتلك تأثريا على احلياة السياسية داخل إن هته .مؤهلة ملمارسة السلطة فيما بعد

يت تواجهها هته الدول دف حتقيق مسار دول املغرب العريب وتفسر إىل حد بعيد الصعوبات ال
يقدم حتليالت حول طبيعة  F.Cardosoفمن خالل دراسات كاردوسو.مركزة هياكلها السياسية

الكاتب إىل أن الرأمسالية األوروبية قد انتظمت أوال  كما يشري.وجدت نفسها خاضعة لهالتبعية اليت 
تتخصص جمتمعات احمليط يف أحد  بشكل حتقق معه تقسيم العمل على املستوى الدويل،حيث

  .(2)نشاطات اإلنتاج الزراعي الذي كانت تتحكم فيه وتسوقه شركات مهيمنة متخصصة صناعيا

                                                             
(1)- James Chiriyankandath,Op.Ci,P42-44. 
(2)- Gaylord George Candler, Cardoso, Dependency Theory and Brazil.in: 
http://www.unf.edu/~g.candler/articles/FHC-RM.pdf,p09-11. 
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إن حتليالت كاردوسو هلا منط متجدد الذي أصبح يف هته املرحلة حتليال مسيطرا على الكثري من 
التبعية ميكن االقتراب من الدراسات فجوهر هذا التحليل قائم على أساس توضيح كيف أن ظواهر 

وبالتايل يصبح االهتمام منصبا على إبراز كيف أن L'économie Dualiste  دراستها وفق مفهوم
الذي متارسه الرأمسالية الدولية يف دول املغرب العريب أو دول العامل الثالث كافة قد أعطى  االختراق

ئا فشيئا إىل بروز برجوازية اقتصادية امليالد فضاءات تصديرية حديثة مت ضمها و دجمها،تؤدي شي
مرتبطة باخلارج،تكون حاملة و معربة عن مصاحل الطبقة،ويف املقابل جند اقتصاد البقاء على قيد احلياة 
مزودة بتكنولوجيا و وسائل مادية بدائية،حتركها أساسا ثقافة تقليدية،وتضم أغلبية اتمع وبالتايل 

اب القطاع التقليدي من خالل جري الطبقات الريفية،خملفا يصبح القطاع احلديث يتطور على حس
إن منطق هدا التقسيم للعمل .االستثماراتتوسع عمراين مكثف وفوضوي،وخاصة توجيه أهم 

  .(le développement du sous-développement(1)فيضمن ذا الشكل منو التخل

املغرب العريب مزودة ببنية  ميكن القول أن جمتمعات دول:بنية اجتماعية ذات خصوصية- 3 
و إىل حد .اجتماعية خاصة،واليت متارس تأثريا رئيسيا على ظروف النمو السياسي يف هته اتمعات

ما،فإن بعض هته اتمعات ال تنتج إال من خالل وضع بعض اجلماعات املتمايزة يف الكثري من 
وصول كنتيجة لذلك إال إىل اخلصائص جنب إىل جنب بشكل مباشر من دون أن جيمعها شيء،وال

من الواضح أنه يف ظل هته اتمعات،فإننا نالحظ غياب ثقافة .درجة ضعيفة من اإلدماج الوطين
مشتركة،غياب شكل مشترك و متفق عليه للشرعية و الذي ميكن أن يكون قاعدة لتشكيل مركز 

لتسلطية و هو ما مل تعرفه فإن بناء الدولة يأخذ منحى باجتاه استخدام ايف ظل هته الظروف،.حكومي
أوروبا،ويتم دلك يف غالب احلاالت من خالل مبادرة جمموعة معينة باالستيالء لصاحلها على احتكار 
القهر و اإلكراه كما يف تونس و املغرب،وتفرض على اآلخرين تعميم األبنية السياسية اخلاصة 

مو السياسي يتم بطريقة انتقائية منتفضة ا،فبذل أن يتم ممارسته بطريقة تدرجيية و متواصلة فإن الن
  .(2)ووفق مسار يشجع تكرار االنقالبات وترسيم خالفات األشخاص و خمتلف الزبائنيات

فكلما اخنرطت جمتمعات دول املغرب :يتضح أن هذا النوع من التعددية مل يكن أبدا كامال
يت تترجم خبلق اختالفات يف األدوار العريب يف مسار التصنيع،فإا تصبح أكثر تعرضا آلثار العوملة ال

ولكن مهما ".للمجتمع التعددي"االجتماعية و االقتصادية،وبالتايل اخنفاض يف املظاهر األكثر وضوحا
                                                             

(1)-Ibid,12. 
(2) -Marie-Joëlle Zahar et Jean-Pierre, Les relations État-société dans le monde arabe 
: un changement possible?. conférence est organisée par le Programme Paix et 
sécurité internationales (PSI).28Mars2010 





 

 242

كانت حقيقة هته الظاهرة األخرية،فإا تبقى بشكل عام جمهولة،هامشية،وال تفضي أبدا إىل نزاعات 
فاجلماعات اجلديدة ذات األساس االقتصادي :قاتميكن تشبيهها باملفهوم األورويب لصراع الطب

مازالت مرسومة بشكل سيئ،قليلة الوعي وجد منقسمة خاصة بفعل االنقسامات الثقافية 
االستعمار و العالقات املعاصرة للتبعية القتصادية  أنكما ).أزمة القبائل و التوارق يف اجلزائر(التقليدية

بشكل  اعية من السكان األصليني ذات مصاحل متناقضةقد منع و مازال مينع تشكيل مجاعات اجتم
وبالتايل فإن صراع الطبقات له بعد دويل أكثر منه وطين،ومن املمكن أنه ال يلعب داخل :حقيقي

اتمعات يف دول املغرب العريب ذلك الدور الذي لعبه هذا الصراع الطبقي ومازال يلعبه يف التطور 
  (1)األورويب

ادي هلته اتمعات يف منع بروز الظاهرة الطبقية اليت كانت أساسية يف يساهم التأخر االقتص
األمة،يف حني فإن البنية االقتصادية مل يكن هلا أي دور يف تشكيل -أوروبا عند تأسيس الدولة

وبالتايل يبدو أن امتالك السلطة كمصدر رئيسي لتشكيل .الطبقات االجتماعية يف املغرب العريب
وأن امتالك هته السلطة تعترب أحسن شيء ميكن أن يكون بيد جمموعة لكي متارس الطبقات املسيطرة،

هيمنتها،وتصادر الثروات،وتؤسس لنفسها وضعا متميزا،وبالتايل تفرض نفسها و بشكل تدرجيي 
  .على أا الطبقة االجتماعية احلاكمة فعال

 الدول يف بعد بتاتا يطرح مل واملدنية االجتماعية السلطة عالقة أزمة موضوع أن الواقع
 ذات هي اليت السياسية السلطة أزمة أوال تعين السلطة أزمة ألن العريب، املغرب  دول أو العربية

 املصلحة السياسية السلطة وهلذه والصالحيات، االجتماعية السلطات تنظيم إعادة يف األوىل املسؤولية
 ويبقى فيه، الوحيد التوازن مركز هي ىتبق حىت وتوازنات مستندات دون اتمع يبقى أن يف األوىل
 توازا حفظ أجل من وا عليها التالعب وإمكانات األخرى، السلطات كل جتميع مركز لديها

 نوعا الدولة على اتمع اعتماد جعل إىل الوضع هذا يؤدي أن الصدفة قبيل من ليس ولذلك اخلاص،
 فمع. أسرته أعضاء مع صراعاته حلل التدخل ةالدول من يطلب الوالد ليكاد حىت احلقيقي، املرض من

 إن. ائيا ال نقل مل غن قويا، الدولة على الطلب يصبح املنظمة الوسيطة السلطات عن األفراد اخنالع
  .)1(مبادرة بأي القيام عن نعين شيء، بأي القيام عن العجز كل عاجزا أصبح الدولة دون من اتمع

                                                             
(1)- Idem. 

 واملمارسة، الفكر يف دراسات: والدميقراطية اإلسالمية احلركات: يف ،االجتماعية السلطة عالقات أزمة و اإلسالم غليون، برهان - )2(
 .173 ص ،2001 بريوت، ،2ط العربية، الوحدة دراسات مركز





 

 243

 وأنه سريع، وحتول صدمة مرحلة يف زال ما نفسه اتمع نأ هو املشكلة تعقيد يف يزيد وما
 الذاتية القوى تبلور على وال االقتصادي، الصعيد على وال السكاين التزايد صعيد علي ال بعد جيد مل

 واالنسداد الواقع يف نراه الذي االجتماعي النظام أزمة إن. ائي استقرار أي الكربى، واملؤسسات
 على واملنطوية املغلقة املذهبيات نشوء أن يفسر املستويات مجيع على إليه اوصلن الذي واالحنباس

 النفسية التعبئة على تساعد إيديولوجية أدوات إىل احلاجة عن تعبريا إال نفسه هو ليس نفسها
 مبعىن احلرب، خلوض عنها غىن ال اليت اخلصوم أو املعسكرات وتكوين القوى بني الواضح والتفريق

 اليت الرحب، ولكن احلرب، إىل تقود اليت هي العلمانية األفكار أو األصولية ملذاهبا ليست  آخر
 أزمة و التارخيي االجتماعي االنسداد هذا يف أي آخر، مكان يف العميقة أسباا عن البحث ينبغي

 واقتصادية إستراتيجية-جيو سياسية، خليارات مثرة هو والذي العامة، والصالحية السلطة عالقات
وبالتايل فينبغي للسياسات املغاربية أن تكون نابعة من صميم اتمعات املغاربية ومكوناا .)1(مةعا

، "العروبة -اإلسالم: "الثقافية واحلضارية، وجوهر اهلوية احلضارية للمجتمع املغاريب يتمثل يف الثنائية
وهر الواحد، واليت ميكن أن ويتمظهر بأشكال خمتلفة تتميز بعضها بتغري العالقة بني طرف ثنائية اجل

حنددها كعالقة بني احلامل واحملمول، ويقصد هنا باحلامل واحملمول التموضع الداخلي للعناصر 
 - اإلسالم"التركيبية للوعي االجتماعي، ففي مراحل التاريخ املختلفة تتغري تلك العالقة بني الثنائية 

           يانا تكون العروبة حاملة حكمابالترتيب، وليس بالتصادم أو التناقض، فأح" العروبة
ما يالحظ         بادل الدائم بني لإلسالم، وأحيانا أخرى يتضمن اإلسالم العروبة حتما يف إطار منطق الت

                                                                                                                                    (1) .املقدمة النتيجةو
ومن املهم القول بأن أية سياسة تنتهجها الدول املغاربية ال جيب أن خترج عن اإلطار الذي تنبع عنه، 

والذي تتفاعل معه وهو اتمع، فالسياسة هي نتاج خلربات الدولة السابقة وللمعتقدات السياسية 
لنسق "، وميكن النظر إىل تلك املعتقدات كعوامل مكونة واإليديولوجية اليت تراكمت عرب الزمن

أن كل جمتمع " ماكليفر"، فاملعتقدات متثل حقيقة ثابتة بالنسبة للذين يؤمنون ا، وقد أوضح "الدولة
  (2) .يتوحد من خالل نسق أسطوري، وهذا النسق هو مركب من األفكار اليت توجه حركة اتمع

يب على استقالهلا وجدت نفسها أمام عملية بناء الدولة القطرية فبمجرد حصول دول املغرب العر
الوحدة الوطنية وحتقيق حد أقصى  العصرنة،لتحديات واألهداف مثل التنمية واملرتبطة مبجموعة من ا

                                                             
 

   .68 -67، ص ص 2001، دار الفكر، دمشق، املغرب العريب املعاصر: مقاربة يف إشكالية اهلويةمد صاحل اهلرماسي،حم-)1(
(2)-  لويد جونسون، تفسري السياسة اخلارجية. ترمجة: حممد بن أمحد مصطفى، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية 

.83، ص 1989السعودية،    
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لكن فشلت عملية بناء الدولة القطرية يف  ،اخلارجيةاذ القرار يف الشؤون الداخلية ومن حرية اخت
الكربى  الفكريةلورة و بناء حقيقي لنظام من القيم واملعتقدات يشكل املرجعيات املغرب العريب يف ب

للمجتمع ويولد اإلحساس الوجداين باالنتماء قد واكبه فشل مماثل على مستوى بناء الركائز 
 من احلقوق األساسية للمواطنة أنوميكن اإلشارة إىل  .واملتطلبات املادية للمواطنة يف املغرب العريب

ر يتمحور حول احلقوق ذات الطبيعة االقتصادية والجتماعية يشكل فعال ما يسميه الكثري من عنص
فبالرغم من أن األنظمة السياسية يف املرغب  (1)"األمة- مبأزق نظام الدولة"املهتمني بالشأن املغاريب 

اوالت العريب مل تعرف إال فترات قصرية من االستقرار السياسي حبكم تعرضها من حني آلخر حمل
وبالرغم كذلك  ا قوى أو تيارات سياسية، االضطرابات اليت تقومال العنف والتغيري عن طريق أعم

إال أا أبدت مقاومة عنيفة جتاه كل حماوالت  من تصدع البىن اليت تقوم عليها هذه األنظمة،
تكيف مع التغيري،ومن مت ميكن القول أن املدافعني عن هذه األنظمة أجهضوا كل مبادرات ال

  .التحوالت الدولية و الداخلية اليت ميزت مرحلة ما بعد احلرب الباردة

سياسية اليت جتلت يف أغلب ال باإلصالحاتبالتايل فكل ما تسميه القيادات يف املغرب العريب و       
وهذا .يف شكل تعددية سياسية مقيدة جمرد حماولة يائسة لتجديد مشروعية هذه األنظمة احلاالت

قض مع أحد الشروط األساسية ملسارات التكامل والندماج املتمثل يف تبلور شكل وطبيعة يتنا
األنظمة السياسة بصفة ائية ومتتعها بالنظر إىل أنه حىت يف ظل هذه األوضاع املضطربة لألنظمة 

ور السياسية يف املغرب العريب فإن تطور البىن واملؤسسات الداخلية يتم بوترية أسرع بكثري من تط
املؤسسات والبىن التكاملية املغاربية وذلك العتقاد القيادات السياسة بأن األخرية متثل خطرا على 

  (2) .ةمقومات السيادة الوطني

إدا كان مشروع الدولة القطرية يف املغرب العريب قد فشل إىل حد بعيد يف توفري املتطلبات املادية 
افظة على والء األفراد هلذا الشكل من أشكال تنظيم واملعنوية للمواطنة الكفيلة باستقطاب مث احمل

فإن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إما إىل الرجوع إىل األشكال التقليدية  وإدارة شؤون اتمعات،
لالنتماء والوالء وقد حدث ذلك من خالل السلوك االنتخايب ومن خالل بعض األشكال من 

وإما إىل البحث عن  دولة القطرية على معاجلتها،الرتاعات بني القبائل والعروش عجزت آليات ال
                                                             

يتضمن خمتلف احلريات الفردية وحرية التعبري والعتقاد وامللكية واحلـق يف   يالعنصر املدين الذ :ناصر أساسية للمواطنةتوجد ثالث ع*
 االجتمـاعي العنصـر   :الذي حيتوي باألساس على حق املشاركة يف احلياة السياسية،أما العنصر الثالث :نيا العنصر السياسياث .القضاء

.                                                                عاية الصحية وخمتلف اخلدمات االجتماعيةوكذلك احلق يف التعليم والر   

  (1)-حسني بوقارة،إشكاليات مسار التكامل يف املغرب العريب. دار هومه، اجلزائر 2010، ص99-94.

.94مرجع سابق،صحسني بوقارة،  -(2)  
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ال يتماشى مع األول ال يواكب و االختيارومبا أن  .أجنع من إطار الدولة القطريةإطار أمشل و
اخلارجي،يصبح خلي واملتبادل الدا االعتمادمتطلبات العصرنة وتعقيد احلياة البشرية وزيادة عوامل 

ثر عقالنية وموضوعية ملواجهة خمتلف التحديات اليت تواجهها االختيار الثاين مبثابة املخرج األك
  .منطقة املغرب العريب

جمموعة من الظواهر والتفاعالت  إن التحوالت الدولية اليت ميزت فترة ما بعد احلرب الباردة أفرزت
 األخطار يبدو أن مواجهتها من خالل آليات وقدرات الدولة القطرية مسألة معقدة وشبه مستحيلة،و

 االندماجقوية على انتهاج أسلوب التكامل ووهي احلقيقة اليت أرغمت الكثري من الدول مبا فيها ال
أن إمكانيات التطور والعصرنة، بل وتوسيع خيارات ولبناء تكتالت قادرة على زيادة و اجلهوي

عمدة قومية مبثابة األ-الدولية جيمعون على اعتبار هذه الكيانات الفوق تالعالقااملختصني يف 
  .يف القرن الواحد و العشرين الدويلاألساسية للنظام 

تقتضيها خمتلف وعلى هذا األساس يبدو أن خيار إحتاد املغرب العريب مل يعد فقط ميثل ضرورة 
و التجانس بني شعوب املنطقة،بل كذلك حتمية يفرضها واقع العالقات الدولية  االنسجامعوامل 

سان املغريب أن يكتسب املقومات األساسية للمواطنة اليت ويف ظل مغرب عريب موحد ميكن لإلن
  .مث الوالء لكل ما يرمز له هذا الكيان املتعدد األبعاد و املضامني االعتزازتدفعه إىل 

   العريب املغرب لدول البينية التفاعالت مستوى على :الثاين املطلب

    :عالللوصول إىل حكم ف العريب املغرب احتاد إطار يف التكامل قضية -

األوىل هي احملافظـة علـى األمـن    : يتركز على مقاربتني ن قيام إحتاد املغرب العريب،إعال إن    
واالستقالل واحترام السيادة الترابية لكل دولة، والثانية هي مبدأ الدفاع اجلماعي، فإذا كانت املادة 

هتمامها باحلماية املتبادلة، منه ال متثل إشكاال ألا تعرب بوضوح عن مصاحل كل دولة من خالل ا 15
  اليت أسست عقدا للدعم املتبادل والتعاون اجلماعي غري املوجود أصال بني دول 14فإن املادة 
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، وبالتايل فإن هذه الوضعية ترهن قيام إحتاد املغرب العريب وإمكانية إجياد وصياغة (1)املغرب العريب 
فض الرتاعات البينية، وأمهها قضية الصحراء سياسات تعاونية مشتركة، خاصة إذا تعلق األمر ب

الغربية، وهذا يؤجل إىل أجل غري مسمى إمكانية قيام مؤسسات اإلحتاد املغاريب مبهامها وصياغة 
  (2) .مقاربة مغاربية موحدة يف عالقاته مع دول اإلحتاد األورويب

الستغناء عنها على األقل فمشروع احتاد املغرب الريب،أصبح ميثل حتمية وضرورة ال ميكن جتاهلها و
  (3) :ألربعة اعتبارات أساسية

يتمثل يف كون مسار التكامل احلقيقي يف املغرب العريب املخرج األساسي جلل املشاكل :األول
  .االقتصادية اليت تعاين منها دول املنطقة

أن احلل  العملي يف ميدان التكامل والندماج على أساسم الفكري ويدور حول إمجاع التراك :الثاين
والرتعة  األنسب جلل الرتاعات واخلالفات اليت متيز العالقات بني الدول يتمثل يف التحول من التوجه

  .الفلسفة التعاونية والتكامليةالقطرية إىل املقاربة و

نه مرتبط مبا أفرزته حتوالت ما بعد احلرب الباردة اليت بدأت تكرس منطا من العالقات إف :الثالث
ه التكتالت اإلقليمية الكربى كإطار أكثر مالئمة وفعالية ملواجهة الظواهر والتحديات الدولية أساس

  .اجلديدة

منطقة املغرب العريب تتميز عن غريها من املناطق اجلغرافية بوجود جمموعة من عوامل  :الرابع
املغاربية التجانس والتشابه بني شعوا كافية لبناء مجاعة سياسية مغاربية ميكن أن تعوض الشعوب 

  .عن كل اإلخفاقات اليت خلفتها وأفرزا املمارسات و السياسات املرتبطة مبشروع الدولة القطرية 

رى الدكتور فتح اهللا ولعلو، اخلبري االقتصادي والوزير السابق املغريب، أنه من الضروري ي        
ادل حر وإحتاد مجركي على جتاوز التباطؤ واالحنصار اللذين حاال حلد اآلن دون حتقيق منطقة تب

مستوى إحتاد املغرب العريب، حىت تتمكن أقطار اإلحتاد من تنظيم نفسها داخل منطقة التبادل احلر 

                                                             
(1) « Coopération régionale en matière de sécurité et de défense », dans : 
http://www.ieei.pt/index.php?article=5348&visual=5.  
(2) -Luis Martinez et autre, La Tunisie, l’Union du Maghreb Arabe et l’intégration 
régionale.dans: 
 http://www.cerisciencespo.com/cherlist/martinez/euromesco_n78.pdf,P10. 

.117-116ص،مرجع سابق،حسني بوقارة -(3)  
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مغاربية، ويربز وجود أربعة مؤشرات موضوعية تدل على فرص حمفزة لصاحل التبادل  - األورو
  (1):التجاري بني الدول املغاربية، وهي

إذ أن حمدودية حجم املبادالت بني األقطار  :دول املغاربيةضعف املبادالت بني ال -1  
املغاربية يدل بأن إحداث منطقة تبادل حر إقليمية ال ميكن أن يؤدي إىل اختالل أي اقتصاد قطري 
يف املنطقة ما دام مستوى املبادالت البينية ال يتجاوز حدا أدىن، لذا فإن املؤكد أن املفعول اإلجيايب 

إلقليمي على تنمية االقتصاديات املغاربية يفوق بكثري مستوى مفعوله السليب احملتمل، حلرية التبادل ا
أصبح يفرض ) ومنها املمارسات غري اجلمركية(لذلك فإن رفع العراقيل املعاكسة حلرية انتقال السلع 

  .نفسه لضمان ديناميكية املبادالت داخل املنطقة

لتجارة غري املنظمة بني األقطار املغاربية، تدل على إن أمهية ا :أمهية املبادالت الباطنية -2  
وجود إمكانيات تبادل إقليمي حقيقية، أصبح من الالزم توظيفها لصاحل التجارة اإلقليمية املنظمة، إذ 

، وهي دليل "منطقة تبادل حر غري منظمة أو غري رمسية"أن ممارسة التجارة الباطنية تندرج ضمن 
كمنتجني أو  –بصفة خاصة  –حية بني سكان املناطق احلدودية على وجود عالقات تضامن مصل

  .مستهلكني

فمن املؤكد أن األنظمة املغاربية متشاة بعضها ببعض، : إمكانيات وفرص التكامل -3  
ولكنها متكاملة إىل حد ما، وميكن تدقيق مكامن التكامل حول ثالثة قطاعات من أجل العمل على 

  :توظيفها إىل حد أقصى، وهي

حيث ميكن حتويل العالقات بني بلدان الفائض وبلدان العجز إىل حمور : قطاع الطاقة -  
  .أساسي للتجارة والتعاون اإلقليميني

حيث ليس هناك ما يدل على أن تكوين منطقة تبادل حر زراعية يف : قطاع الفالحة -  
يصبح بدوره منجما املنطقة من شأنه أن يؤدي إىل اختالالت، حيث بإمكان القطاع الفالحي أن 

لتحقيق التكامل بني اقتصاديات املنطقة اعتبارا الختالف اإلنتاج الفالحي بني األقطار، وكذلك 
  .تزايد احلاجات الغذائية للمنطقة

إذ جيب تدقيق إمكانيات وفرص تبادل منتوجات هذه : القطاعات الصناعية واخلدماتية -  
لى مستوى القطاعات أو الفروع أو املسالك، فإذا كانت القطاعات اعتبارا لعناصر التكامل املتاحة ع

                                                             
  .206 -204، مرجع سابق، ص ص "متوسطية -املشروع املغاريب والشراكة األورو"فتح اهللا ولعلو،   -(1)
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األنظمة الصناعية املغربية والتونسية مسلحة أكثر من غريها على مستوى إنتاج مواد االستهالك، فإن 
البتر  واملنتجاتقدرة األنظمة اجلزائرية والليبية قد تكون ذات جدوى فيما خيص املواد الوسيطة 

  .املشتقة ةوكيماوي

إن التقارب املتزايد حاليا بني أدوات : قارب بني أدوات السياسة االقتصاديةالت -4  
حترير التجارة اخلارجية، تقليص احلماية اجلمركية، التراجع عن تأطري األسعار "السياسة االقتصادية 

والقروض، إصالح وتوحيد األنظمة الضريبية، تنازل الدولة عن التدخل يف بعض القطاعات 
، منذ اعتماد األقطار املغاربية لضوابط التقومي والتحرير، أصبح اليوم "ر بصفة عامةومسلسل التحري

عنصرا مشجعا لتطوير املبادالت البني مغاربية وإلحداث منطقة تبادل حر إقليمية، وهذا ما يفرض 
ي كذلك اخنراط جمموع األقطار املغاربية بشكل إرادي يف بناء املشروع املغاريب عرب أربعة جوانب ه

احلر يف حد ذاا، التعاون كمرحلة أوىل، مث االندماج، واملوقف املوحد إزاء اإلحتاد منطقة التبادل 
وليس من الذاتية يف شيء أن نقول أن الدول املغاربية متلك من اإلمكانيات واملؤهالت .األورويب

هذه اإلمكانيات والفرص ما يتيح هلا حتقيق التكامل واالندماج اإلقليميني إذا ما أحسن توظيف 
وحدها وإىل متطلبات االستنهاض اليت تسمح للبلدان  الدميقراطيةواستغالل الفرص، والعودة إىل 

املغاربية بإجياد الطرق والوسائل للخروج من املأزق الذي توجد فيه، إن على املستوى الوطين بإجياد 
ملستوى اجلهوي خبلق جمال حلول مناسبة ملشاكلها االقتصادية واالجتماعية املعقدة، أو على ا

اقتصادي مغاريب قوي، ويف هذه احلالة، فإن كل إستراتيجية بديلة للتنمية الوطنية واجلهوية جيب أن 
  (1) .تقوم على سلسلة من املبادئ واألسس املرجعية

خاصة يف املراحل  –قتصاديةإن حتقيق عملية التكامل يف املغرب العريب سوف تكون له مزايا ومنافع ا
  (2) :تلخيصها فيما يلي وميكن -تقدمة لعملية التكامل امل

ستؤدي عملية التكامل إىل توسيع السوق املغاربية، وبالتايل إمكانية اإلنتاج على نطاق  -  
واسع وتزايد املنافسة واإلنتاجية ودعم التنمية املغاربية، كما أن توسيع حجم السوق ضروري إلقامة 

  .حربية صناعات مغاربية ثقيلة وصناعات

                                                             
(1)-  عبد احلميد براهيمي، املغرب العريب يف مفترق الطرق يف ظل التحوالت الدولية الراهنة، الطبعة 1، مركز دراسات الوحدة 

404، ص 1996العربية، بريوت،    
  (2)-  حممد األطرش، حول التوحد االقتصادي العريب والشراكة األوروبية املتوسطية. املستقبل العريب، عدد 341، 2001.
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ستخفض من درجة التبعية االقتصادية للخارج، مما يساهم يف حتقيق درجة أفضل من  -  
  .استقاللية القرار املغاريب

ستدعم املركز التفاوضي املغاريب يف االقتصاد الدويل واملؤلف أساسا وبدرجة كبرية من  -
  .قوى وتكتالت اقتصادية كربى

يد طرق العمل املصاحبة واحملفزة للتوسع األفقي إن حتقيق التكامل املغاريب يتطلب حتد  
والرأسي، وتسهيل أو الدفع بعمليات الشراكة بني األقطار املغاربية لتسهيل عمليات االندماج 
اإلقليمي من خالل إشراك مجيع الدول املغاربية يف مسار الشراكة، ويعد التحول يف السياسة الليبية 

  .تحقيق التوسع األفقي على املستوى املغاريبواالنفتاح على العامل دافعا قويا ل

كما أن عملية التكامل املغاريب تقتضي وضع مقاربة موحدة لبلدان إحتاد املغرب العريب إزاء        
 –على غرار ما يفعله اإلحتاد األورويب  –العالقات مع اإلحتاد األورويب، وتبين سياسات مشتركة 

يف عملية االندماج املغاريب، واليت لن تكون إال بوجود إرادة وهذا يعزز التوسع الرأسي أو العمق 
سياسية قوية، واقعية وملموسة من طرف األقطار املغاربية، تترجم على أرض الواقع من خالل تفعيل 
مؤسسات إحتاد املغرب العريب، وإعادة بعثها وإحيائها من جديد، إذ جيب أن يتم وضع السياسات 

، خاصة "إحتاد املغرب العريب"ات يف إطار مؤسسايت فعال وواضح املعامل وهو املغاربية واختاذ القرار
  .فيما يتعلق بقرارات السياسة اخلارجية

أو ما ميكن تسميته باملرجعيات اإلدراكية  فاألنساق الفكرية للقيادات السياسية يف املغرب العريب،
 .أو اآلخرين من سلوكيات و أفعلتنظر بنوع من الشك أو أحيانا التخوف جتاه ما يصدر عن اآلخر 

ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل االنغالق الشديد الذي مييز هذه األنساق الفكرية املتناقضة مما 
فالتكامل يتطلب مرونة وقدرة  .يشكل عائقا جوهريا عند حماولة بناء جتربة تكاملية حقيقية يف املنطقة

ملتطلبات  االستجابةمرجعياا من أجل يري أولوياا وت املعنية على تغالقيادات السياسية يف الوحدا
التكامل،لذلك فاألنساق الفكرية واملعرفية اليت ال تقبل التصحيح والتكيف جتعل من مسار التكامل 

  .مهمة صعبة التحقيق

ديد، يرتع عن ما حتتاجه الدول واتمعات يف دول املغرب العريب هو صياغة عقد اجتماعي ج       
فشـرعية الدولـة    يؤهلها ألن تصبح إطارا مقبوال وشرعيا للعيش املشترك،روح التسلط و الدولة

مسامهة اإلرادي للالطوعي هلا، واالستعداد الواعي ووالقبول  الرضاتتأسس بالضرورة على عنصري 
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 احلال أن لفرط افتقاد الدول هلذين املقومني استمرت يف املخيال اجلماعيواملشاركة يف مؤسساا، و
 .كيانا قهريا ليس إال

غري أن العقد االجتماعي اجلديد يستلزم بدوره جمتمعا متقدما على صعيد ثقافتـه السياسـية          
لذلك نتصـور يف   .وهو غائب بشكل كبري يف كل دول املغرب العريب ومدركاته ملا له وما عليه،

إذ حيتاج األمر  ع على منطق القطيعة،اتماجلديدة بني الدولة و الزمن املنظور صعوبة تأسيسي العالقة
وهذا يتطلب تصـورات   .اتمع معااج شروط وعي القطيعة يف الدولة وإىل وقت ليس بيسري إلنض

 اجتـاه هذا راجع لضعف كال املدركات اليت تتبناها الدولة و اتمع وآليات للفعل يف اجتاه حتقيقه و
  .بعضهما البعض

األورويب اإلحتاد ريب تنتظره حتديات كبرية يف إطار عالقاته مع دول ومنه ميكن القول بأن املغرب الع
، وإن كانت هناك مؤشرات أو إشارات حاملة ملستقبل تكاملي الشراكةيف إطار سياسة اجلوار و

واندماجي مغاريب، فإن هذه اإلشارات ضعيفة ويتطلب حتقيقها قدرا كبريا من املسؤولية السياسية 
ة الداخلية لدول املغرب فلتحقيق حكم راشد فعال حيترم اخلصوصي.ربيةعلى مستوى الدول املغا

األكادميي الفعال الذي يدرس بصفة خاصة متطلبات ا البد من إعادة العمل العلمي وجمتمعاالعريب و
تمعات ودوهلا وخاصة منطقة املغرب العريب بدراسات عقالنية تنبع من الواقع الذي تعيشه هذه ا

 .ميكن تكييفها مع إستراتيجياتنا الداخلية،وذلك للحصول على نتائج إجيابيةقية وتكون ذات مصدا
  .اجلانب املمارسايتتقليص اهلوة بني اجلانب النظري وبالتايل و
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إن املغرب العريب يعيش أزمة تكمن يف عدم وجود رؤية واضحة املعامل للمستقبل، وهذا ما      
جيعل جمتمعاته تسري وتنمو على الصدفة أو العفوية، دون منوذج اجتماعي أو تنموي قادر على رسم 

التطرق فب خطوط مستقبلية، وهذا يؤدي عكسيا إىل االستسالم إىل مناذج تنموية أجنبية غربية جاهزة
اليت ترتبط مباشرة ة اليت طرحها اإلحتاد األورويب وملقاربات احلكم الراشد سواء املقاربة السياس

الذي ترمجته كل يف جتسيد احلكم الراشد و اعتبار الدميقراطية شرطا أساسياو ،باحلكم الدميقراطي
حىت ، أو سياسة اجلوار وةمغاربي-سواء الشراكة األورو تاآلليااملساعدات التنموية املقدمة يف إطار 

فهي ترى أن التجسيد الفعلي للحكم  .السياسية املشروطةجل املتوسط يف إطار ما يسمى أاإلحتاد من 
أساليب جدية للتسيري العقالين  ابتكار مراعاةالراشد يتمثل يف إعادة إصالح شكل النظام السياسي مع 

ياسي على صياغة سياسات عامة فعالة ختدم الس النظاممع قدرة  االجتماعيةو االقتصاديةللموارد 
 تاملقارباه ذلكن يف الغالب ه .حقوق اإلنسان احترامبالتايل و االجتماعيةبالدرجة األوىل املطالب 

الذي جيسده البنك الويل الذي تعترب احلكم  االقتصادياملوجهة سواء ذات املنطلق السياسي أو املنطلق 
على فشل برامج اليت جاءت كرد فعل و ،ارية لتسيري عملية التنميةة إدالراشد عبارة عن أداة أو تقني

  .السياسات التنموية التقليديةالتعديل اهليكلي و
ألزمة الدولة الرعية الناجتة  كاستجابةجاء  ا كان بروز مفهوم احلكم الراشد عند الغرب،ذإف       

فمع تطور  .حىت الثقافية للمواطننيو ةاالجتماعيو االقتصاديةعن تدخالت الدولة املتزايدة يف احلياة 
اجهها اتمعات أساليب جديدة لفض املشاكل اليت توات تظهر هناك حاجة إىل وضع أسس واتمع

من هنا ميكن و .ليست فاعلةسيري الشؤون العامة ليست فعالة واألساليب القدمية لتباعتبار الطرق و
 ،االقتصاديةالدولة تدخلت كثريا يف ااالت ف اعتبار احلكم الراشد كاستجابة هلذه الظاهرة،

الثقافية مما تسببت يف حدوث أزمات تطلبت انسحاا من تلك ااالت للتركيز فقط و االجتماعية
لدولة بقدر ما تكون هلا بقدر ما قل تدخل ا" على الوظائف األساسية انطالقا من املسلمة القائلة بأنه

  ."العكس صحيحالفعالية، و
فربوز املفهوم جاء  ،منها دول املغرب العريبو أما يف الدول املوجهة هلا املساعدات املشروطة       

 ،ا املؤسسات املالية الدولية فشل كل الربامج التنموية اليت تقدمتلفشل الدولة التنموية و كاستجابة
الرشيد احلل من هنا يعترب احلكم و حاولت تلك الدول تطبيقها دون أن تسفر عن نتيجة مرضية،و
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جوانب  االعتبارغري أن جتسيد ذلك املفهوم يف تلك الدول تتطلب األخذ بعني  الوحيد لتلك املعضلة،
 التنمية املستدامة، التنمية البشرية، :عدة ال يعرف ما عرفته املفاهيم املطروحة على الساحة العاملية

خصوصيات ييف املفهوم مع الواقع ووانب تكيف مقدمة تلك اجلو ،الفشل يف جتسيدهاو إعادة اهليكلة
  .جمتمعاتنا

، املقاربات يف الغالب ال تراعي خصوصيات جمتمعات دول املغرب العريبكل هذه التوجهات و      
وبالتايل يؤدي ذلك إىل تقييد حرية الشعوب والدول يف تسيري ذاا، والتسيري غري العقالين ملواردها، 

لق أزمة يف العالقة بني اتمع والدولة هي أزمة ثقة، وهذا ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي خ
  .وظيفي للدولة، وعلى تطور اتمعال األداءينعكس سلبا على 

موعة من الذي يعتربه جمضمن مقاربته و األورويبفمفهوم احلكم الراشد الذي جاء به اإلحتاد        
ة جمتمع مدين من خالله يتم توزيع قيم، وقراطيةاملوارد و األساليب العاكسة هليكلية دميامليكانيزمات و

 اندماج؛ يقوم على أساس تكامل ون العامةالفعالية يف تسيري الشؤوالدميقراطية لتحقيق الفاعلية و
النظر إىل ما حيتوي عليه املغرب بف درجة عالية من املأسسة،ي عمليايت موعة من املؤسسات ووظيف

فساد نسق احلكم و االندماجأزمة التغلغل و التوزيع، املشاركة، وية،أزمة اهل :العريب من أزمات عديدة
ضعف و االجتماعيةإضافة إىل مأزق يف البنية  زبائين،نيوباترميونيايل و الذي ينتج لنا نظما ذات منطق

بني ما يطرحه كل هذا يكشف لنا مدى الفجوة  يعية يف الغالب،ذات اخلاصية الر االقتصاديةيف البنية 
الوصفات الغربية فكيف ميكن تصور أن بلداننا هي خمرب لتجريب  باقي املقاربات،د األورويب واإلحتا

لكن ما استخلصناه من الدراسة هو أن . الداخلية اليت معظمها ال تتماشى مع خصوصياتناالنيوليربالية و
ة كمنطقة مصدرة مقاربة إستباقية املنطق، حيث أنه ينظر إىل الدول املغاربي اتبعاإلحتاد األورويب 

إلستراتيجية بناء سياسة خارجية للمخاطر اليت دد األمن األورويب مبفهومه الواسع، فكان من أهدافه ا
يتضح ذلك من خالل مسامهته يف احلكم  نية فعالة مع التوجه حنو أقلمة السياسة اخلارجية له،مأو

 املقاربة األوربية كانت ، وبالتايل فإن أي إستراتيجية  العاملي مع غياب تام لنا على الساحة الدولية
وفقا للنمط اإلدراكي األورويب، الذي وإن كان يقوم على الواقعية والعلمية، فإنه ينظر إىل البلدان 
املغاربية نظرة سلبية، فيعتربه مصدرا للهجرة اليت ختلق مشاكل اقتصادية واجتماعية يف اتمعات 

إلرهاب والتطرف والعنف الذي أصبح ظاهرة عاملية، وهذا ما يفسر النظرة األوروبية، ومصدرا ل
  .لدول املغرب العريب السلبية اليت ينظر ا اإلحتاد األورويب 
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اليت " العصا واجلزرة" سياسةأقرب ما يكون من  وه السياسات املشروطةهذا الشكل من     
ضمان مزيد من الشفافية وحسن إدارة  اجتاهيف  تستخدمها الدول املاحنة للتأثري على الدول املتلقية

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف ميكن حلكومة أن تصبح خاضعة ملساءلة شعب . املوارد
فرغم أن اإلحتاد األورويب وغريها تدفع بأا تقترح آليات . غري شعبها الذي إختارها وحكومة أخرى

فإن الواقع حيمل ما هو  ؛اإلنسان والدميقراطية لتسهيل وضع الدول لنظم ومؤسسات لتعزيز حقوق
  .اقتراحاتأكثر من جمرد 

  
لعريب، وختلي الدول املغاربية عن منطق السيادة القطرية، إن تفعيل مؤسسات احتاد املغرب ا       

والنظرة الضيقة ملفهوم املصلحة الوطنية، وكذلك التخلي عن فكرة الزعامة يف املنطقة املغاربية، مع 
املغاربية خاصة اخلالف رة إجياد حل عادل وائي لقضية الصحراء الغربية واخلالفات البينية ضرو

املغريب، كفيل بتحقيق التكامل والوحدة املغاربية، مغرب الشعوب واحلكومات الذي من -اجلزائري
ذلك يفرض على املغرب العريب القيام و .املمكن أن يكون له وزن خاص على الساحة الدولية

رهون بدرجة ا مذهو احلفاظ على مكانته،له التكيف مع األوضاع الدولية و صالحات تؤمنبإ
     اليت ميكن أن تدخلها دول املغرب العريب على أنظمتها احمللية، االقتصاديةاإلصالحات السياسية و

بين على مدين فعال م إجياد جمتمعاحمللي بتحقيق دميقراطية حملية وحتقيق اإلصالح يتم من املستوى و
            من مث اإلصالح على املستوى اإلقليمي مؤسسات إحتاد املغرب العريب القائمة،أسس متينة و

   .استخدام مؤسسات جديدة تؤمن له أداء الوظائف املنوطة بأي نظام جهويو
    

ظومة ويف األخري ميكن القول أن املؤشرات الدالة على إدماج دول املغرب العريب ضمن املن        
واالقتصادية الغربية كثرية ومهمة وذات داللة، فإنه من املهم بالنسبة للدول املغاربية أن  والقيمةاألمنية 

تتبع إستراتيجية واضحة املعامل، قائمة على التعاون والتنسيق املتبادل من أجل مواجهة التحديات اليت 
هدف كل نظام سياسي هو البقاء تواجهها يف إطار عالقاا مع اإلحتاد األورويب، وإذا كان 

واالستمرار والتكيف، فإنه على الدول املغاربية التكيف أوال مع املعطيات الراهنة واالستعداد ملستقبل 
  :وذلك من خالل يفرض حتديات كبرية ويتضمن تطورات قيمية وبنيوية وجب التعامل معها بواقعية

تنبذ كل مل على تفعيل الشعور باملواطنة وتعواتيجيات للتنشئة السياسية تكرس ضرورة بناء إستر -
  .أشكال التطرف

حقوق  احمللية،لراشد، الدميقراطية املشاركاتية وضرورة بناء فلسفة حكم قائمة على قيم احلكم ا -
  ...اإلنسان
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  .ضرورة تطوير آليات إستباقية يف التعامل مع األزمات االجتماعية والسياسية -
يب من املغرب العر ني الشعب الصحراوي من تقرير مصريه، ومتكنيحل القضية الصحراوية بتمك -

  .التكامليةبناء مؤسساته االندماجية و
سواء الداخلية أو  ،كل مصادر التهديد األمينعامل بثبات مع اجلرمية املنظمة واإلرهاب وضرورة الت -

  .ةاخلارجي
بالتايل اقتراح مناذج تنبع من لفكرية، وختصة يف تنمية املوارد اضرورة فتح مراكز إلنتاج األفكار امل -

  .خصوصيات دول املغرب العريب
  
إن حىت و إىل مىت ميكن أن نتقبل الوصفات ذات املنطق النيوليربايل؟ :لتايلالسؤال ا ميكن طرحو

      املقاربات فهل ميكن لنا أن نعمل على تكييفها مع خصوصياتنا الداخلية النماذج واتبعنا هذه 
  منها يف توسيع قدرتنا على بناء تصورات خاصة بنا؟ االستفادةو
  
ثر من ذلك فهي بل أك. يف مفاوضات املساعدات التنمويةهي عامل هام رشادة احلكم فا ذإ       

 االنفتاحتضغط به الدول املاحنة للتأثري على النظم السياسية لدفعها حنو مزيد من  تعد مطلبا أساسيا
و الدميقراطية يف  هو ما إذا كان التحول املرغوب فيه حن :كذلك وحولكن السؤال املطر. والشفافية

من حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء ربط املساعدات بإصالحات  دول املغرب العريب سيمكن
وهل تكفي الضغوط الدولية لتحقيق رشادة احلكم دون أن يصاحبها  ؟واقتصاديةهيكلية سياسية 

  !جهود وطنية لدفعها؟
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امج نبرالبنك الدويل، اللجنة األوروبية و : املقارنة بني املقاربات الثالث للحكم الراشد  :)01( امللحق رقم
  .األمم املتحدة

Tableaux récapitulatifs des dimensions de la gouvernance  
Tableau 1 : Summary Table 
 
 Political 

Gouvernance  

Social 

Gouvernance 

Administrative 

Gouvernance 

Economic 

Gouvernance 

Total numbers of 

indicators/ 

profiles/coreareas 

of governance  

Total 

numbers of 

dimensions 

Word Bank 2= 10,6% 5 = 26,3% 5 = 26,3% 7 = 36,8% 16 19 = 100% 

European 

Commission  
5=50% 2 =20% 2 = 20% 1 = 10% 9 10 = 100% 

UNDP 6= 46,1% 4 = 30,8% 2 = 15,4% 1 = 77% 7 13 = 100% 

  
Tableau2 : Word Bank 

Terminology :  

CPIA= Indicator  

Groups of Criteria = Custer  

16 items =  Criteria 

Data basis for criterion evaluation = Guidepost  

 
Cluster  Criteria Content  Dimension  
Economic- 

management  

Macro Economic 

management  
 Quality of the monetary / exchange rate policy. 

 Quality of aggregate demand policy.  

Economic Gouvernance 

Economic- 

management 

Fiscal policy   Short-and medium-term sustainability of fiscal 

policy. 

 Management of primary balance shock 

absorbance of public expenditure/revnus, 

provision of public goods. 

 

Economic Gouvernance 

Economic- 

management 

Debt Policy  Dos dbbt management strategy minimize 

budgetary risks and ensure long-term debt 

sustainability. 

 Quality of debt monitoring and recording 

systems. 

Economic Gouvernance 

Structural policies  Trade   75% trade regime restrictiveness (height of tariff 

barriers, non-tariff barriers, transparency of trade 

Economic Gouvernance 
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regime).  

Structural policies Financial Sector   Financial Stability  

 Sector’s efficiency, depth and resource 

mobilization strength. 

 Access to financial resources.  

Economic Gouvernance 

Structural policies Busness regulatory 

environment  
 Regulations effecting entry, exit and competition. 

 Regulations of ongoing business operations. 

 Regulations of factor markets (labor /land). 

Economic Gouvernance 

Policies for Social 

Inclusion and Equity  

Gender Equality   Equal access for men and women to human 

capital development . 

 Equal access for men and women productive and 

economic resources. 

 Equal status and protection under the law for men 

and women. 

Social  Gouvernance 

Political Gouvernance 

Policies for Social 

Inclusion and Equity 

Equality of public 

resource Use 
 Clear identification of individuals, groups or 

localities that are poor, vulnerable or have 

unqueal access to services. 

 Explicit intervention to assist the groups 

identified. 

 Results systematically tracked? 

Social  Gouvernance 

 

Policies for Social 

Inclusion and Equity 

Building Human 

resources  
 Policies affecting health and nutrition services. 

 Policies affecting education, training and literacy. 

 Policies affecting prevention and treatment of 

HIV/AIDS, tuberculosis, malaria. 

Social  Gouvernance 

 

Policies for Social 

Inclusion and Equity 

Social  protection 

and Labor  
 Social safety programs. 

 Protection of basic labor standards. 

 Labor market regulations. 

 Community driven initiatives. 

 Pension and age saving programs. 

Social  Gouvernance 

 

Policies for Social 

Inclusion and Equity 

Policies and 

institutions for 

environmental 

sustainability 

 Do environment policies foster the protection and 

sustainable use of natural resources and the 

management of pollution? 

Social  Gouvernance 

 

Public sector 

management and 

institutions  

Property rights and 

rule-based 

governance  

 Quality of legal basis for secure property and 

contract rights. 

 Predictability transparency, impartiality of laws 

and regulations effection economic activity and 

their enforcement. 

 Crime and violence as an impediment to 

Administrative 

Governance  

Political Gouvernance 



 
 

 259

economic  activity. 

Public sector 

management and 

institutions  

Quality of 

budgetary and 

financial 

management  

 Existence of a comprehensive and credible budget 

linked to policy priorities. 

 Effective impeentation and control procedures. 

 Timely and accurate accounting and fiscal 

reporting. 

Administrative 

Governance  

Economic Gouvernance 

Public sector 

management and 

institutions  

Efficiency of 

revenue 

mobilization 

 Pattern of revenue mobilization considering tax 

policy. 

 Pattern of revenue mobilization considering tax 

administration . 

Administrative 

Governance  

 

Public sector 

management and 

institutions  

Quality of public 

administrative  
 Policy coordination and responsiveness. 

 Service delivery and operational efficiency. 

 Merit and ethics. 

 Pay adequacy and management of the wage bill. 

Administrative 

Governance  

 

Public sector 

management and 

institutions  

Transparency, 

Accountability, 

and corruption in 

the public sector 

 Accountability of the executive to oversight 

institutions and of public employees for their 

performance. 

 Access of civil society  to information on public 

affairs. 

 State capture by narrow vested interests.  

Administrative 

Governance  

 

Tableau 3 : European Commission  

Terminology : 

Governance profiles = indicators  

 
Governance 

Aspects  

Sub-aspect  Criteria according 

to the WGI (World 

Bank Institute) 

Evolved Indicators  Dimension 

Political/ 

democratic 

governance  

A. Human Rights 

B. Basic freedoms 

C. Electoral 

Process  

D. Principals of 

constitutional 

democracy. 

Listen and report  Political, civil and human rights. Political 

governance. 

Political 

governance / 

Rule of law 

 Judicial Apparatus 

and System of 

Repression  

Quality of implementation of 

contracts, of police enforcement, of 

courts of law as well as criminality 

Political 

governance. 



 
 

 260

and violence rate. 

Internal and 

external 

security  

A. Stability/ 

Internal conflicts. 

B. External threats 

and global 

security. 

Political stability and 

absence of violence. 

Probability of coups or violence 

threats towards the government, 

especially terrorist threats. 

Political 

governance. 

International 

and Regional 

context  

A. Regional 

Integration. 

B. Participation to 

regional initiatives 

on governance and 

evaluation 

mechanisms by 

pairs such as the 

MAEP. 

C. Migration. 

Aspect added by the 

European 

Commission. 

Engagement of a given country in 

regional institutions, in regional 

initiatives relative to the question of 

governance as well as in the dialogue 

with the European Union. 

Political 

governance. 

Partnership 

Quality  

A. Political 

dialogue. 

B. Organization of 

the dialogue. 

C. Non-State 

actors. 

Aspect added by the 

European 

Commission. 

Participation of the government, of 

non-State actors and of local 

authorities in the political dialogue as 

well as in the organization dialogue. 

Political 

governance. 

Social 

governance 

Social 

governance. 

 Aspect added by the 

European 

Commission. 

Workers rights, responses to such 

challenges as HIV/AIDS, equality 

between men and women.  

Social 

governance. 

Corruption 

Control  

 Corruption Control Abuse of public office for lucrative 

purposes including small and big 

corruption cases as well as the 

appropriation of public goods by the 

elite  

Administrative 

governance 

Government 

Efficiency  

A. Institutional 

capacity  

B. Management of 

public finances. 

Efficiency of public 

authority. 

 

Efficiency of public service and 

bureaucracy. 

Administrative 

governance 

Economic  

governance 

A. Private sector/ 

favorable market 

policies. 

B. Management of 

natural resources. 

Regulatory Capacity. Impact of negative market policies  Economic  

governance 
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Tableau 04: UNDP 

Terminology :  

Core areas = areas of governance, that need to be promoted. 

Core areas Definition and scope of the area Key questions Dimension 

Social access to 

information and 

the media   

A well-informed citizenry is a key 

component of democratic governance. 

Access to information is fundamental 

in bolstering democratic principles of 

openness, transparency and 

accountability and in eradicating 

poverty. In formation can empower 

poor communities and strengthen their 

position  when dealing with 

government. The media (especially 

press, radio and television) play a key 

role in providing citizens with 

information.  

If right to official information legislation 

is in place, are people using it? Is 

official information made available in 

from that is useable with low levels of 

literacy? Do systems exist for proving 

information in rural areas through 

community radio, mobile phone 

provision or local internet access points? 

Do mechanisms exist that enable 

individuals to articulate their own 

information requirements and needs? Do 

public officials travel to rural areas to 

answer questions and participate in 

discussion? Which media are the most 

used as sources for news and 

information? Do people trust he media? 

What proportion of press, radio and TV 

journalists at national level are women?. 

Social 

governance 

Political 

governance. 

 

Electoral 

Systems and 

Processes  

The practice of free and fair elections is 

a necessary condition of democratic 

governance. Elections serve as a means 

for people to choose their 

representatives as a mechanism for 

choosing government and as a device 

for conferring legitimacy on he 

political system. This area of 

democratic governance includes the 

design of electoral systems, the 

administration of elections, voter 

registration (including the demarcation 

of electoral districts), civic and voter 

education and electoral dispute 

resolution. 

Voter registration: What efforts are 

being made to increase electoral 

participation (as voters and as 

candidates) What proportion of men and 

women in poor households who are 

eligible to vote have registered as 

voters?. 

Private costs of voting: What are the 

costs of voting faced by men and 

women in poor households, e.g. time it 

takes to get to voting booths, transport 

costs, Intimidation, lack of security and 

how may these be reduced?. 

Voter turnout:  What proportion of men 

and women in poor households who are 

Political 

governance. 

Social 

governance 
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registered as voters actually vote?  

Gender composition of candidates: 

What is the ratio of female to ale 

candidates in national parliamentary 

elections?  

Perceptions of the electoral process: 

How do men and women in poor 

households perceive the electoral 

process?. 

Human rights Respect for human rights forms pert of 

the normative foundations of 

democratic governance. The UN 

charter and the Universal declaration of 

Human rights, together with two 

international covenants (on Economic, 

Social and cultural rights, and on civil 

and political rights), provide the global 

framework for recognizing and 

protecting human rights. This 

international convention that protect 

the right of women children and 

migrant workers, as well as seeking to 

eliminate racial discrimination and 

torture. These covenants and 

conventions are legally binding, and 

signatories have reporting obligations 

to the relevant committees charged 

with monitoring their observance.  

Domestic maws embody human rights 

are one of the most important steps 

towards ensuring that states fulfill their 

international human rights. 

To promote and ensure a human rights 

based approach requires there 

important steps:  

1. Identifying the different groups of 

rights -/ claimholders among the poor in 

order o assess their degree of 

empowering and their capacities to 

claim human rights. 

2. Distinguishing the corresponding 

groups of duty-bearers and assessing 

their levels of compliance and their 

capacities to comply. 

3.  Evaluating he extent and nature of 

the dialogue between claim-holders and 

duty-bearers.  

Political 

governance. 

Social 

governance 

justice The justice sector includes the criminal 

and civil justice systems, and 

encompasses both formal and informal 

mechanisms of dispute resolution. 

Frequency used indicators for assessing 

he performance and quality of the 

formal justice system my miss 

Legal protection: Are individuals 

effectively protected by the rule of law? 

Do women enjoy the same property 

rights (particularly to land) as men? 

Legal awareness:  Are individuals aware 

of their to seek redress through the 

justice system, the officials and 

Political 

governance. 

Social 

governance 
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important facets of the experiences of 

those who are poor and marginalized. 

Therefore informal and traditional 

justice sector indicators are needed to 

complement indicators for the formal 

justice system. However, the data to 

support such indicators often does not 

exist or are difficult to collect.  

institutions entrusted to protect their 

access to justice, the steps involved in 

starting legal procedures? 

Legal access:  What legal aid and 

counsel are available to people to access 

the justice system? Do the poor make 

significant use of informal mechanisms 

of dispute resolution? 

Adjudication: How effective is the 

justice system in detecting crimes of 

domestic violence , convicting the 

perpetrators and preventing them from 

re-offending? Are en and women treated 

as equals by informal mechanisms of 

dispute resolution? How do people 

assess the formal and informal systems 

of justice as victims, complainants, 

accused persons, witnesses and jury 

members? 

Enforcement: Are women’s property 

rights (particularly to land) enforced as 

stringently as those of men? 

Oversight: How effective are CSOs in 

improving the treatment of the poor and 

women by the justice system? What 

institutional mechanisms exist in 

Parliament to oversee the justice 

system?.  

Parliamentary  

development  

Parliamentary development comprises 

activities that aim to enhance the 

representative, legislative or oversight 

capacity of representative institutions 

in the governance process. These 

institutions include both national and 

sub-national bodies .  

Representation: Are women and low-

income groups adequately represented 

among members of Parliament? Does a 

women’s caucus exist? if so, what is the 

extent of its activities? Does Parliament 

provide an adequate working 

environment for women and MPs drawn 

from low income groups? 

Legislation: Does civil society influence 

parliamentarians directly on legislation 

relating to poverty and gender issues? 

 



 
 

 264

Does legislation exist that criminalizes 

domestic violence? 

Oversight: Is the budget process in 

parliament (formulation, approval, 

monitoring and evaluation) gender – and 

distributionally-sensitive? How many 

civil servants and government ministers 

were called to account before 

parliamentary select committees are 

chaired by women?   

Decentralization 

and local 

governance  

Decentralization governance for 

development comprises 

decentralization, local governance and 

urban/development. Political 

decentralization transfers power and 

authority to sub-national levels, such as 

state assemblies and elected village 

councils. Devolution occurs where the 

sub-national authority becomes wholly 

autonomous. Fiscal decentralization 

implies the location of some public 

resources by central government to 

local governments. Administrative 

decentralization takes two forms: (i) 

decentralization which transfers 

authority to a local unit that remains 

accountable to the central government 

agency which has been decentralized; 

and (ii) delegation which occurs when 

authority is transferred to a local unit 

which may not be a branch of the 

delegating agency. However, vertical 

accountability to the delegating central 

agency  is retained 

Extent and nature of decentralization: 

what is the extent of political, fiscal and 

administrative decentralization? 

Representation: Are women adequately 

represented among members of local 

assemblies/councils, senior office 

holders in local government and the 

civil service at local level? Do women’s 

caucuses exist in local assemblies? 

Oversight: Is gender sensitive  

budgeting practiced at local level? Are 

local civil servants and local 

governments Ministers accountable to 

local assemblies/ councils? 

Capacity building: How many local 

authorities had staff who undertook 

training in the last 12 months? 

Civil society: Are non-governmental 

organizations active in the poorest 

districts?. 

Political 

governance 

Administrative  

governance 

Economic 

governance 

Public 

administration 

reform and 

Anti-corruption  

Public administration includes the 

institutional apparatus of the executive 

branch of government at national level. 

Public administration reform 

encompasses four  areas: civil service 

Civil service reform: Do affirmative 

action programs for women in the civil 

exist? Do anti-sex discrimination laws 

and equal opportunities policies in the 

civil service exist and are they enforced? 

Administrative  

governance 

 



 
 

 265

reform, increasing the efficiency and 

responsiveness of policy –making, 

improving the machinery of 

government, strengthening systems of 

public revenue and expenditure 

management. Corruption is understood 

as the misuse of public power, office or 

authority for private benefit through 

bribery, extortion, influence pedding, 

nepotism, fraud, speed money or 

embezzlement.  

How do men and women compare with 

respect to their share of jobs in the civil 

service and in senior civil service, their 

average wage in the civil service, the 

relative degree of wage compression in 

the civil service, the relative wage 

differential between the public and 

private sector?. 

Increasing the efficiency and 

responsiveness of policy-making: are 

policies of particular relevance to 

women, e.g. chil and reproductive 

health, monitored and evaluated 

effectively?  

Improving the machinery of 

government: How satisfied are people 

with the delivery of public services? 

Strengthening systems of public revenue 

and expenditure management: Are 

Public Expenditure Tracking Surveys 

(PETs) undertaken regularly for 

education and health?. 

Anti-corruption: How does women’s 

experience of corruption compare with 

that of men? How do poor households 

rate the incidence of corruption across 

different public agencies? Do people 

believe that the incidence of corruption 

is increasing or decreasing? Is anti-

corruption legislation actively 

enforced?.  
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.العديد من املنظمات الدولية و املختصني مفهوم احلكم و احلكم الراشد لدى:)02(امللحق رقم  

Definitions of governance and good governance by leading scholars and international 
organizations 
 
Source  Governance Good governance 
Hyden, Court, 
and 
Mease (2004) 

The formation and 
stewardship of the formal 
and informal rules that 
regulate the public realm, 
the arena in which state as 
well as economic and 
societal actors interact to 
make decisions. 

Six core principles of good governance: 
participation, fairness, decency, efficiency, 
accountability, and transparency, which 
should persist within six arenas: civil society, 
political society, government, bureaucracy, 
economic society, judiciary. 
 

Hewitt de 
Alcantara 
(1998) 

The exercise of authority 
within a given sphere, 
efficient management of a 
broad range of organizations 
and activities which 
involves building consensus 
or obtaining the consent or 
acquiescence necessary to 
carry out a program in 
an arena where many 
different interests are at 
play. 

Processes of incorporation of more creative 
and less technical understanding of reform, 
more dialogue about institutional and 
programmatic change, more concern with the 
public sphere (state and civil society) and 
strengthening it, more integration of 
economic policy and institutional reform, 
more attention to both national and 
international factors that affect governance. 

The World 
Bank 
(2005) 

Set of traditions and 
institutions by which 
decisions are made and 
authority in a country is 
exercised 

- The process by which those in authority are 
selected and replaced 
 Voice and Accountability 
 Political stability and Absence of 

Violence/Terrorism 
- The capacity of government to formulate 
and implement policies (efficiency of 
institutions, regulations, 
resource management) 
 Government Effectiveness 
 Regulatory Quality 

- The respect of citizens and state for 
institutions, laws and interactions  among 
players in civil society, 
business, and politics 
 Rule of Law 
 Control of Corruption 

 
The United 
Nations 
Development 

The exercise of economic, 
political, and administrative 
authority to manage a 

 Participation – all men and women 
should have a voice in decision-
making; built on freedom of 
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Programme 
(UNDP) 
(1997) 

country’s affairs at all 
levels, comprising the 
mechanisms, processes, 
and institutions through 
which that authority is 
directed. 

association and speech and 
capacities to participate 
constructively. 

 Rule of Law – legal frameworks 
should be fair and enforced 
impartially, particularly the laws on 
human rights. 

 Transparency – built on the free flow 
of information. Processes, 
institutions and information are 
directly accessible to those 
concerned with them, and enough 
information is provided to 
understand and monitor them. 

 Responsiveness - institutions and 
processes try to serve all 
stakeholders. 

 Consensus orientation – good 
governance mediates differing 
interests to reach a broad consensus 
on what is in the best interest of the 
group and on policies and 
procedures. 

 Equity – all men and women have 
opportunities to improve/maintain 
their well being. 

 Ø Effectiveness and efficiency – 
processes and institutions produce 
results that meet needs while making 
the best use of resources 

 Accountability – decision-makers in 
government, private sector and civil 
society organizations are 
accountable to the public and 
institutional stakeholders. 

 Strategic vision – leaders and the 
public have a broad and long-term 
perspective on good governance and 
human development, along with a 
sense of what is needed for such 
development. There is also an 
understanding of the historical, 
cultural and social complexities in 
which that perspective is grounded. 

 
The 
International 
Monetary Fund 
(IMF) 

The IMF involvement in 
governance is limited to 
economic aspects of 
governance, particularly: 

Ensuring the rule of law, improving the 
efficiency, transparency and accountability 
of the public sector, and tackling corruption. 
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(1997) improving the management 
of public resources; and 
supporting development 
and maintenance of a 
transparent and stable 
economic and regulatory 
environment conducive to 
efficient private sector  
activities. 
 

United 
Kingdom 
Department for 
International 
Development 
(DFID) 
(2001) 

The way the institutions, 
rules, and systems of  the 
state – the executive, 
legislature, judiciary  and 
military – operate at central 
and local level and how the 
state relates to individual 
citizens, civil society and 
the private sector. 

Seven key governance capabilities: 
 to operate political systems which 

provide opportunities for all people 
in order to influence government 
policy and practice; 

 to provide macroeconomic stability 
and promote growth necessary to 
reduce poverty; 

 to implement pro-poor policy; 
 to guarantee equitable and universal 

provision of effective basic services; 
 to ensure personal safety and 

security; 
 to manage national security 

arrangements accountably; 
 to develop honest and accountable 

government. 
 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(USAID) 
(2005) 

The ability of government 
to develop an efficient, 
effective, and accountable 
public management process 
that is open to citizen 
participation and that 
strengthens rather than 
weakens a democratic 
system of government 

USAID is concerned with democratic 
governance, which means: transparency, 
pluralism, citizen involvement in decision-
making, representation, and accountability; 
focusing particularly on five areas: 
legislative strengthening, decentralization 
and democratic local governance, anti-
corruption, civil-military relations, and 
improving policy implementation system 
 

European Union 
The 
Commission of 
The European 
Communities, 
White 
Paper on 
European 
Governance 
(2001a) 

European governance 
refers to the rules, 
processes and behavior that 
affect the way in which 
powers are exercised at 
European level 

Five principles of good governance: 
openness, participation, accountability, 
effectiveness and coherence, each of which 
is important for establishing more 
democratic governance. These principles 
reinforce those of subsidiarity and 
proportionality 

European Union Governance beyond EU- Good governance is a set of such 
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The 
Commission of 
The European 
Communities 
(2001b) 

borders - establishment 
and operation of 
“institutions” (in the sense 
not of organizations but of 
rules of the game) which 
define actors and their 
responsibilities, both in 
cooperation towards 
society’s objectives and in 
the resolution of any 
conflicts that may arise. 

institutions, which is effective, accountable 
and legitimate 

Development 
Assistance 
Committee of 
the 
Organization for 
Economic Co-
operation  and 
Development 
(1993) 

The use of political 
authority and exercise of 
control in society in 
relation to management of 
its resources for social and 
economic development 

Efficiency, transparency, and accountability 
of public sector; the rule of law, public 
sector management, controlling corruption 
and reducing excessive military 
expenditures 

 
 

دور اللجنة األوروبية يف املساعدات التنموية :)03(امللحق رقم   
 
 

Octopus Commission européenne (CE) 
 
Qui? Quand? 
Où? 
Composée des 27 
états membres 
de l’UE (à partir 
du 1er janvier 
2007). 
La CE est 
instituée par le 
Traité de Fusion 
(1965) signé 
par les 6 pays 
fondateurs de la 
CEE  
auparavant elle 
est 
appelée Haute 
Autorité dans le 
cadre de la CECA 
Siège de la CE : 
Bruxelles, le 
bâtiment du 
Berlaymont; 
Siège de la DG 

Quoi? Combien? 
Une des trois principales 

institutions de 
l’UE. Elle 
représente l’UE 
sur la scène 
internationale et 
est chargée de 
négocier des 
accords 
internationaux au 
nom de l’UE 
avec d’autres 
pays. 
La DG DEV de la 
CE est chargée 
de formuler la 
politique d’aide 
de l’UE aux pays 
en voie 
développement. 
La coopération 
avec plus de 160 
pays partenaires, 

Pourquoi? Conséquences? Comment? 
Lutte contre la pauvreté globale, 
protection de l’environnement, 
promotion de la démocratie et 
des droits de l’homme, aide les 
pays partenaires sur la voie 
d’une gouvernance à la fois 
bonne et démocratique 
Différents niveaux : 
Naissance d’une société civile 
dans différents pays africains 
Efforts de décentralisation 
dans différents pays d’Afrique 
Tendance nette vers la 
démocratie et le multipartisme 
Aide économique directe aux 
pays partenaires, à l'échelle 
macro et microéconomique, 
sous la forme d'une aide 
budgétaire, d'activités 
d'intégration régionale et d'une 
initiative de micro financement. 
EuropeAid – office de 
coopération: acheminement de 
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DEV  
Bruxelles, 
quartier européen 
: 
rue de la Science. 
 

organisations 
territoriales et 
régionales à 
travers le monde. 
Commisnne 
(CE) 
46 milliards 
d’euros par an – 
soit 55% de 
l’Aide Publique 
au 
Développement 
mondiale. 
La CE se donne 
jusqu’à 2010 
pour augmenter le 
montant de 
l’aide à 66 
milliards d’euros 
par 
an, soit 0,7% du 
PIB de l’UE 

l’aide, sa qualité et son 
efficacité 
 
 
 

 
 

برنامج األمم املتحدة للتنمية):04(امللحق رقم   
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
 
 
 
 
Qui? Quand? 
Où? 
Le PNUD est 
entièrement 
financé par les 
contributions 
volontaires des 
états membres 
de l’ONU. 
Création en 1965 
par 
l’Assemblée 
Générale des 
Nations Unies. 
Sièges: New York 
(mondial) et 
Genève 
(européen). 
Centres 
spécialisés dans la 
gouvernance: 
New York et 
Oslo. Présent sur 
le terrain dans 
166 pays dont 
133 en 
développement. 

Quoi? Combien? 
Le PNUD constitue 
le réseau 
mondial de 
développement 
dont dispose le 
système des 
Nations Unies. Il est 
formé d’un 
Conseil 
d’administration 
(organe décisionnel) 
composé 
de 36 membres: 8 
originaires 
des États d’Afrique, 7 
des États 
d’Asie, 4 des États 
d’Europe 
orientale, 5 des États 
d’Amérique 
latine et des Caraïbes 
et 
12 des États d’Europe 
occidentale et autres 
États. 
L’Administrateur du 
PNUD, 

Pourquoi? Conséquences? Comment? 
Le PNUD s’est engagé à 
atteindre les Objectifs de 
Développement pour le Millénaire 
(ODM), dont l'objectif 
primordial est de diminuer de 
moitié la pauvreté d ici à 2015. 
Le PNUD cherche à aider les 
pays à élaborer et partager des 
solutions aux problèmes 
touchant aux questions 
suivantes : 
• gouvernance démocratique 
• réduction de la pauvreté 
• prévention de crises et 
relèvement 
• environnement et énergie 
• VIH/sida 
Depuis leur création en 2000, les 
ODM ont été adoptés de 
manière globale en tant que 
référence pour le 
développement. Ils servent 
actuellement d’objectif principal 
à de nombreux bailleurs de 
fonds, pays en voie de 
développement, sociétés civiles 
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 actuellement le Turc 
Kemal 
Dervis, représente de 
manière 
hiérarchique le 3ème 

responsable 
du système des 
Nations 
Unies.rammedes 
Le budget du PNUD 
peut 
considérablement 
varier 
d’année en année 
puisqu’il 
dépend de la 
contribution 
volontaire des Etats. 
En 2005 le budget 
annuel du 
PNUD se montait à 
approximativement 
$4.44 
milliards. 
Sur ce total $1.02 
milliards ont 
été attribués 
directement aux 
gouvernements des 
pays 
bénéficiaires afin de 
financer 
leurs propres 
programmes de 
développement. 
 

ou encore ONG. 
En moyenne le PNUD 
intervient quelque part dans le 
monde tous les 15 jours et 
fournit un appui à ¼ de tous les 
Parlements. 
Afin de mesurer et d’analyser 
les progrès accomplis le PNUD 
publie chaque année depuis 
1990 un Rapport sur le 
Développement Humain. 
Les experts en développement 
du PNUD travaillent de pair 
avec les gouvernements des 
pays bénéficiaires afin que ces 
derniers mobilisent et utilisent 
l aide internationale 
efficacement et qu’ils 
améliorent leurs capacités 
locales. 
Le réseau du PNUD relie et 
coordonne les efforts faits aux 
niveaux mondial et national en 
                                    vue d'atteindre les ODM                                                                                                      
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مؤشرات حول احلكم الراشد بالنسبة للبنك الدويل):05(امللحق رقم  

Graphe 01 : Relation canonique entre ‘bonne gouvernance’ et niveau de 
revenu 

 
Sources : Profils Institutionnels, World Development  Indicators (Banque mondiale). 
 
 
Graphe …. : L’insaisissable relation entre ‘bonne gouvernance et croissance 
de moyen-long terme 
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Sources : Profils Institutionnels, PNUD 
Graphe 02: La prescription standard de bonne gouvernance 

 
Source : Profils Institutionnels, PNUD. 
Graphe03 : Une alternative plus réaliste ? 

 
Source : Profils Institutionnels, PNUD. 
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Graphe 04: La ‘bonne gouvernance’ est-elle un facteur d’attraction 
des Investissements Directs Etrangers ? 
(IDE/PIB mis en relation avec chacun des 6 indicateurs de gouvernance du 
WBI) 

 
Sources : World Bank Institute, WDI. 

مساعدات اإلحتاد األورويب لدول املغرب العريب اجلزائر،تونس و املغرب يف إطار آلية  :)06(امللحق رقم 
 2010-2007سياسة اجلوار  سنة 

1-The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 2007-
2010 

Morocco is a participant to the European Neighbourhood Policy (ENP). An action plan was 
finalised in July 2005, which includes mutually agreed priorities and objectives for 
cooperation in the political, economic, commercial, justice, security and cultural spheres. 
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The following table summarises the projects and programmes to be financed in Morocco 
between 2007-2010 within the framework of the National Indicative Programme 

2007-2010 (In millions of euros) 

Social sector  

Initiative for Human Rights 60 

Education and literacy campaigns 17 

Education 93 

Support to health insurance 40 

Health 86 

Governance and human rights sector  

Support to the Ministry of Justice 20 

Human rights 8 

Institutional support sector  

Public administration reform 20 

Support Programme to the Action 
Plan 

20 

Economic sector  

Private sector 60 

Vocational training 50 

Agriculture 40 

Mediterranean Rocade 25 

Opening up isolated zones 25 

Energy 40 

Environmental sector  

FODEP (Industrial De-pollution 
Fund) 

15 

Water sanitation 35 

TOTAL  654  
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2-The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 

For 2007 to 2010, the Commission's priorities for financial co-operation with Algeria fall 
under the new ENPI. The key areas for support are: 

 Social development (education and health) 
 Economic growth 
 Institutional support 
 Good governance 
 The environment 

Between 2007 and 2010, the Commission’s Multi-Annual Indicative Programme (MIP) will 
provide €220 million for projects and programmes in Algeria. 

MIP   2007-2010 
Reform of Justice  (in millions of euros) 
Modernisation of the prison system 17 
Economic growth and employment    
Support to SMEs 40 
Employment 24 
Economic diversification 25 
Support to implement the Association 
Agreement 

30 

Strengthening basic public services    
Health 30 
Higher education 30 
Water sanitation 24 
TOTAL  220 

 

 
 

3-The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 2007-
2010  

Between 1995 and 2006, Tunisia was a major beneficiary of the EU’s MEDA programme – 
the average annual commitment amounted to €85 million. However, implementation of ‘third 
generation’ projects in the areas of civil society, media and justice has proved challenging. 

The Commission's financial co-operation strategy with Tunisia (entrenched in the 2002-2006 
Country Strategy Paper) aimed to achieve the right balance between action in the political, 
economic and social spheres. 
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With an overall provisional budget of almost €250 million, the EU’s National Indicative 
Programme (NIP) between 2002 and 2004 for Tunisia covered the following priority areas: 

 Improving the quality of governance, in particular with a view to enhancing the rule 
of law; developing the media and modernising justice (€30 million) 

 The liberalisation of the Tunisian economy, along with support for an economic 
transition programme and help to modernise ports and industry (€123 million) 

 Improving youth employability, which included programmes to modernise higher 
education and provide access to the EU’s TEMPUS programme (€52 million) 

Tunisia is a participant in the European Neighbourhood Policy (ENP). An action plan for the 
country has been in force since 4 July 2005, which includes mutually agreed priorities and 
objectives for co-operation in a range of political, economic, commercial and cultural sectors. 

Over the next few years, the Commission's priorities for financial co-operation with Tunisia 
will be:  

 Economic governance, competitiveness and convergence with the EU, including 
measures to make the county’s public administration more efficient and the economy 
more competitive 

 Improvements in employability, such as supporting reductions in   unemployment 
and developing education and training 

 Sustainable development, to include support for environment protection and 
initiatives to promote energy efficiency and renewable energy sources. Help will also 
be provided to the research and innovation sector 

The following table summarises the projects and programmes to be financed in Tunisia 
within the framework of the National Indicative Programme (NIP), between 2007-2010:    

NIP   2007-2010 
Economic governance – 
competitiveness  

In millions of euros 

2PA 30 
Economic governance – 
competitiveness I 50 

Economic governance – 
competitiveness II 77 

Trade facilitation 23 
Improving graduate employment    
Employment and education 65 
Growth and sustainable 
development    

Environment-energy 43 
Research and innovation 12 
TOTAL  300 



 
 

 278

Financial overview of EU co-operation with Tunisia 1995-2010  

€ Million MEDA I  MEDA II  ENPI (NIP* 2007-2010)  
1995-1999  2000-2006  2007  2008  2009  2010  

Commitments 428 517.6 73 73 77 77 
Payments 168 489.2 - - - - 
Ratio P/C (%) 39 % 95 % - - - - 

* National Indicative Programme 2007-2010 

Twinning cooperation 

The first Support to the Association Agreement is comprising sixteen Twinning projects 
which are under implementation or already closed, covering the following sectors:Customs, 
Statistics, Veterinary and Phyto-sanitary controls, Competition, Private Investment, Health, 
Social Security, Norms and Standards, Land information, Small and Medium Enterprises, 
Handcraft and Fiscal Administration. 

  

Four other projects are under preparation in the field of Foreign Investment, Insurance, 
Justice and Home Affairs. 

  

Overall, Tunisia has an extensive pipeline that covers a large scope of the second Support to 
the Association Agreement which is currently under preparation. 
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)07(امللحق رقم   
من سنة  )ونس و املغرباجلزائر،ت(و النمو يف دول املغرب العريب لالقتصاداملؤشرات الرئيسية  -1

2009إىل  2000  
 
 
 

 مؤشرات املغرب
 
 

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant 
(USD à prix constant 2000) 

 
Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les 
estimations (e) et les prévisions (p). 
 
Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage) 

 
Source : Estimations des auteurs, sur la base des données de la direction de la Statistique. 
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 Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB 

et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage) 

 
Source : FMI 

 مؤشرات تونس

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant 
 

 
(USD à prix constant 2000) 

 
Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les 
estimations (e) et les prévisions (p). 
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage) 

 
Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national des 
statistiques. 
 
 

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage) 

 
Source : FM 
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ائرمؤشرات اجلز  
 

Figure 1 - Real GDP Growth and Per Capita GDP 
($ PPP at current prices) 

 
Source: IMF data; estimates (e) and projections (p) based on authors’ calculations. 

Figure 2 - GDP by Sector in 2005 (percentage) 

 
Source: Authors’ estimates based on IMF data. 
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Figure 3 - Stock of Total External Debt (percentage of GDP) 

and Debt Service (percentage of exports of goods and services) 

 
Source: IMF. 
 

)اجلزائر،تونس و املغرب(احلكم يف دول املغرب العريب تمؤشرا-2  
   1.1 Evolution du produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d’achat (1980-2005) : 
- L’Algérie 
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-Le Maroc : 

 
 
 
- La Tunisie 

 
Evolution dans les pays du Maghreb :  
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1.2 Evolution des investissements directs étrangers (1980-2005) : 
- Algérie 

 
- Le Maroc 

 
 
- La Tunisie : 

 
- Evolution dans les pays du Maghreb :  
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1.3 Evolution de l’épargne nette ajustée (1980-2005): 
- Algérie 
 

 
Maroc 

 
- Tunisie: 
 

 
 
- Evolution dans les pays du Maghreb 
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1.4 Evolution du taux d’emploi (actifs occupés/population totale)(1980-2005) : 
- Algérie 

 
 
- Maroc 
 

 
 

 
- La Tunisie 
 

 
 
. 
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- Evolution dans les pays du Maghreb 
 

 
 
2 Evolution des indices de gouvernance dans les pays du Maghreb Arabe : 
2.1Evolution de l’indice de gouvernance administrative : 
 

 
 
            2.2 Evolution de l’indicateur de gouvernance politique 
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1- Dans les pays du Maghreb Arabe, l’évolution du PIB par habitant en PPA, permet de tracer une 
comparaison directe de leur niveau de vie. Le Maroc est situé en 3ème rang durant toute la période. Par contre, la 
Tunisie est classée la deuxième après l’Algérie durant la période (1980-1993). A partir de cette année, la Tunisie 
a occupé le premier rang jusqu’à la fin de période, ce qui montre que le processus de reprise suivi par notre pays 
a dépassé celui de l’Algérie et du Maroc. Cette évolution, met encore en évidence l’accroissement de la capacité 

d’amélioration du niveau de vie des tunisiens par comparaison aux autres pays. 

2- Le graphique permet de donner une idée sur le classement des trois pays du Maghreb Arabe en matière 
d’attractivité des IDE. La Tunisie est classée la première durant la période (1980-1990) et durant la période 
(1992-2002). Le Maroc est classé le 2ème durant la période (1980-1996) pour céder la place à l’Algérie qui a 
commencé à attirer les IDE à partir de 1996. Cette évolution met en évidence la performance du cadre 
macroéconomique de la Tunisie ainsi que son maintien d’une croissance durable qui attire les investisseurs 
étrangers. 
3- Ces graphique montre que l’évolution de l’épargne nette ajustée est fluctuante dans les trois pays du 
Maghreb. Le Maroc est classé le premier presque sur toute la période. A partir de 1992, La Tunisie est classée la 
deuxième. Au Maroc, cet indicateur continue à augmenter par contre, la baisse de l’épargne nette ajustée a 
concerné aussi bien l’Algérie que la Tunisie à partir de l’année 2001. Ceci pourrait être interprété soit par une 
baisse des dépenses d’éducation soit un accroissement des émissions des effets de serre. En 2003, les émissions 
de dioxyde de Carbonne en millions de tonnes sont égales à 106,6 en Algérie, 32 au Maroc et à 22,4 en Tunisie. 
4- les trois pays du Maghreb Arabe ont enregistré presque un rythme constant de l’accroissement du taux 
d’emploi. Le Maroc est classé le premier jusqu’à l’année 2000 pour céder la place à l’Algérie. La Tunisie se 
situe au troisième rang durant la période (1988-2005). 

5-2.1Evolution de l’indice de gouvernance administrative : 
GOVa =corruption droits de propriété bureaucratie 
Une amélioration de cet indice indique soit une meilleure qualité de la bureaucratie, soit un respect des 
droits de propriété soit une faible corruption dans le pays soit une amélioration des trois indicateurs. 
6- Le classement des pays du Maghreb Arabe en termes de qualité de la gouvernance à aspect administratif 
diffère d’une période à une autre. En effet, durant la période (1980-1986), la Tunisie occupe le premier rang, 
ensuite on trouve l’Algérie et le Maroc. Durant la période (1987-92) qui est une période de transition d’une 
économie de répression financière à une économie de marché, l’Algérie est classée la première, le Maroc et la 
Tunisie occupent tous les deux le deuxième rang. A partir de 1992, on remarque une amélioration de la qualité 
de la gouvernance publique au Maroc qui se situe en premier rang durant le reste de la période. Cette 
amélioration est enregistrée aussi pour la Tunisie qui est classée la deuxième. 
2.2 Evolution de l’indicateur de gouvernance politique 
GOVp =stabilité politique liberté civile 
Selon sa définition, une amélioration de cet indice renseigne sur une stabilité maintenue dans le pays et 
une implication de la société civile dans la poursuite des stratégies de développement du pays. 
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مسار صناعة القرار يف إطار احلكم األورويب):08(امللحق رقم  
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كرونولوجيا تطور اإلحتاد األورويب):09(امللحق رقم  

L’Union européenne d’aujourd’hui est le résultat direct de la détermination des 
hommes politiques européens d’éviter les futurs conflits violents en Europe 
après la seconde guerre mondiale. A l’origine, le but était de lier les pays en 
forgeant une coopération industrielle et économique étroite entre eux. Depuis 
lors, les responsabilités de l’UE se sont étendues pour relever de nouveaux 
défis, et davantage de pays sont devenus membres. 
1950: Le ministre français des affaires étrangères Robert Schuman propose 
l’intégration des industries du charbon et de l’acier des pays d’Europe 
occidentale. Ceci mène au Traité de Paris, qui crée la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier (CECA), comptant six membres : la Belgique, la 
France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas et l’Allemagne de l'Ouest. 
1957: Ces six mêmes pays signent les traités de Rome, créant la Communauté 
européenne économique (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (EURATOM). Ils se mettent à supprimer les obstacles au commerce 
entre les six pays, et à avancer vers la création d’un ‘marché commun’. 
1967: Les institutions de la CEE, la CECA et l’EURATOM sont fusionnées 
pour former une seule série d’institutions: la Commission européenne, le 
Conseil européen et le Parlement européen (dont les membres sont au départ 
choisis par les parlements nationaux). 
1973: Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté 
européenne (CE). 
1979: Les premières élections directes au Parlement européen ont lieu.Des : des 
électeurs de chaque État membre élisent les membres du Parlement. 
1981: La Grèce rejoint la Communauté européenne. 
1986: Le Portugal et l’Espagne rejoignent la Communauté européenne. L’Acte 
unique européen est signé par les gouvernements de l’UE, ce qui prévoit la 
création d’un marché unique à l’intérieur duquel les personnes, les 
marchandises, les capitaux et les services peuvent circuler librement. 
1992: Le traité de Maastricht est signé, créant l’Union européenne et 
introduisant denouvelles formes de coopération entre les gouvernements des 
États membres –par exemple, dans les domaines de la défense, de la justice et 
des affaires intérieures. Les leaders de l’UE s’engagent aussi à créer une Union 
économique et monétaire,avec une monnaie unique gérée par une Banque 
centrale européenne, dans un délai de dix ans. Le marché unique est 
officiellement achevé, mais il reste beaucoup de travail à faire pour réaliser la 
libre circulation promise des personnes, des marchandises,des capitaux et des 
services. 
1995: L’Autriche, la Finlande et la Suède rejoignent l’UE. 
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1999: La monnaie unique de l’UE – l’euro – est officiellement lancée, et 11 
États membres l’adoptent comme leur monnaie officielle, pour créer une région 
dite « zone euro ». 
2001: La Grèce rejoint la zone euro. 
Le traité de Nice est signé et introduit des réformes des institutions de l’UE pour 
préparer l’expansion de l’Union par l’adhésion de dix nouveaux États membres 
en 2004. 
2002: L’euro devient réalité le 1er janvier, lorsque les billets et pièces euro 
remplacent les devises nationales dans 12 des 15 pays membres de l’UE : 
l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne.Une « 
Convention » pour discuter de l’avenir de l’Europe est lancée, avec les 
représentants des gouvernements et parlements nationaux des États membres et 
des pays qui attendent leur adhésion à l’UE, ainsi que la Commission 
européenne et le Parlement européen. 
2003: La Convention rend son ‘projet de Traité instituant une Constitution pour 
l’Europe’aux leaders de l’UE. Les gouvernements des États membres entament 
les négociations sur les propositions. 
2004: Dix nouveaux pays rejoignent l’UE, huit d’entre eux de l’Europe centrale 
et de l’Est : la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, plus Chypre et Malte. Les 
leaders de l’UE trouvent un accord sur le traité constitutionnel, qui recueille 
tous les traités précédents de l’UE en un document, et présente des changements 
au fonctionnement de l’Union. Les États membres ont deux ans pour ratifier le 
traité, qui ne peut entrer en vigueur que dans le cas d’une approbation par tous 
les États membres de l’UE. 
2005: Des referenda sur le traité constitutionnel ont lieu dans quatre pays: le 
Luxembourg et l’Espagne votent en faveur, mais la France et les Pays Bas 
votentcontre. 
2007 : La Roumanie et la Bulgarie adhèrent à l’UE, amenant le nombre d’Etats 
membres à 27.La Slovénie adhère à la zone euro. Les leaders européens 
commencent les négociations sur un nouveau Traité de l’UE, qui est signé à 
Lisbonne en décembre 2007.L’UE fête son cinquantième anniversaire. 
2008 :Chypre et Malte rejoignent la zone euro. Le processus de ratification du 
traité de Lisbonne démarre dans les 27 Etats membres. Vingt-quatre Etats 
membres ratifient le Traité au niveau de leur Parlement national, mais l’Irlande 
le rejette par le biais d’un référendum. Des discussions visant à étudier 
comment il convient de réagir au « non » irlandais s’engagent. 
2009: La Slovaquie rejoindra la zone euro, amenant le nombre total de pays à 
avoir adopté la monnaie unique à 16. 
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  العربية باللغة

 :الكتب/ أ

 مركز األوىل، الطبعة ،الباردة احلرب بعد العربية املنطقة يف األورويب اإلحتاد دول سياسات علي، احلاج -1
 .2005 بريوت، العربية، الوحدة دراسات

 دراسات مركز .والثقافية واالقتصادية السياسية اخللفيات :اجلزائرية األزمة وآخرون، سليمان الرياشي -2
 .1999 بريوت العربية، الوحدة

 الثاين، اجلزء ،واألهداف البنية :السياسي االجتماع علم يف دراسة السياسية التنمية احلليم، عبد الزيات -3
 .2002 اجلامعية، املعرفة دار :مصر

 ،1ط .الدويل واالستقرار اجلديدة األمريكية العسكرية العقيدة :الردع إستراتيجية سوسن، العساف -4
 .2008 أفريل بريوت، والنشر، لألحباث العربية الشبكة

  .2003 اإلدارية، للتنمية العريب املركز .وتطبيقات قضايا احلكمانية الكرمي، عبد زهري الكايد -5
 .2001 دمشق، الفكر، دار ،املعاصر العريب املغرب: اهلوية إشكالية يف مقاربة صاحل، حممد اهلرماسي -6

 واإلفريقية، الغربية البحوث مركز ،1ط الطويل، سعد: تر.  مستقبل أي: 2025 إفريقيا سال، اليونال -7
 .2004 القاهرة،

 .2004 ،1ط لألحباث، اخلليج مركز :تر .العاملية السياسة عوملة ستيف، مسيث جون، بايليس -8

 مركز ،1 الطبعة ،الراهنة الدولية التحوالت ظل يف الطرق مفترق يف العريب املغرب احلميد، عبد براهيمي -9
 .1996 بريوت، العربية، الوحدة دراسات

 . 2010اجلزائر هومه، دار .العريب املغرب يف التكامل مسار إشكاليات حسني، بوقارة - 10

 الرياض، سعود، امللك جامعة مصطفى، أمحد بن حممد: ترمجة .اخلارجية السياسة تفسري لويد، جونسون - 11
 .1989 السعودية، العربية اململكة

 الثقافية، الشؤون دار .اهللا النصر مفنت باسم :تر .العاملية السياسة يف والتغيري احلرب روبرت، جيلبان - 12
  .1999، بغداد
 الوطين البناء جتربة يف سياسية– اجتماعية قراءة: العريب اتمع يف السياسية الزبونية احلليم، عبد حافظ - 13

 .2006 أوت ،)العربية الوحدة دراسات مركز: بريوت( ،بتونس
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 .  1985 بريوت العريب، الكتاب دار األوىل، الطبعة ،الدولية العالقات يف النظرية ،يوسفناصيف  حيت - 14

  .فرديتش مؤسسة بريوت، الدميقراطي، والتحدي املدين اتمع: وآخرون سعيد حسن - 15
 بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز .العربية النظم يف السياسي العنف ظاهرة إبراهيم، توفيق حسنني - 16

1999. 

 ،1 الطبعة .األفعال وردود النتائج: املتوسطية- األوروبية الشراكة القاسم، أبو اهللا عبد مصطفى خشيم - 17
 .2002 بريوت العريب، اإلمناء معهد

احلي،  عبد وليد ترمجة .الدولية العالقات يف املتضاربة النظريات روبرت، غرافنبالتس جيمس، دوريت - 18
 .1985 الكويت، ،1ط والتوزيع، للنشر كاظمة

 الدويل املركز قضايا سلسلة .القومية الوحدة مقابل الواقعي اإلحتاد يف األورويب النموذج حممود، صدقي - 19
 .2007 واإلستراتيجية، املستقبلية للدراسات

 .1993 األوىل، الطبعة ومكتبتها، دمسال مطبعة ، ديب .العريب الفكر وأزمة املستقبل راجي، عناية - 20
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