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املقدمة
لقد أخظلف حلزخكؼْى فٖ طؼسٗف هفِْم حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ّفقخ ً لْؿِش حلٌظس حلظٖ ٌٗظسّى هي خاللِخ ٌُ ,اخ
هي ٗسٓ أى حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ُْ كصهش هي حلع٘خظخص حلظٖ طؼٌٖ ربدحزس حلطلذ حإلؿوخلٖ رل٘اغ ٗظْحفاه ُارح حلطلاذ
هااغ اؿوااخلٖ حلٌااخطؾ حلوللااٖ ّحلظاادفقخص حلؼخدٗااش للوااْحزد حل خزؿ٘ااش ٌُّ ,ااخ هااي ٗااسٓ أى حلظك٘ااف ُااْ كصهااش هااي
حلع٘خظااخص حلظااٖ ْٗـااٖ رِااخ ـااٌدّد حلٌقااد حلاادّلٖ للاادّ حلوٌ فمااش حلاادخ رفاافش أظخظاا٘ش لضااسق اؿااسح ؿولااش
طؼدٗالص فٖ حلِ٘ك حإلقظفخدٕ ّ ,حلعئح حلارٕ ٗطاسف ٌُاخ ُا أى حلظك٘اف حلِ٘كلاٖ ٗؼاد رادٗالً ػاي حلظٌو٘اش  ,ال
ظ٘وخ ّأى ـٌدّد حلٌقد حلدّلٖ ّحلزٌك حلادّلٖ ٗئدادحى ػلأ اٗاال حلٌواْ حإلقظفاخدٕ ّ ,هلخزراش حلفقاس ّ ,حللفاخ
ػلٔ حلز٘جش  ,قدزحً هي حألُو٘ش ألًِخ طؼد هفسدحص أظخظ٘ش فٖ قخهْض حلظٌو٘ش .
ّال راد هااي حلظؤد٘ااد ػلأ أى أخااظالا هفِااْم حلدٗوقسحن٘ااش ال ٗقظفاس ػلاأ حلومااوْى را ٗظؼاادحٍ الاأ هـااخ
حلظطز٘ه  ,ك٘غ طظزخٗي حألؼكخ حلظطز٘ق٘ش ّحلوئظعاخص حلوٌزؼقاش ػٌِاخ رظزاخٗي حلوادحزض حلفكسٗاش ّ ,فاٖ اناخز رلؼٌاخ
فؤًٌخ ظٌسدص ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش روفِْهِخ حلل٘زسحلٖ  ُّْ ,حلٌوْذؽ حألدؼس ؼْ٘ػخ ً ّ ,دخى هي أكاد أظازخد أخار دّ
حلؼخلن حلؼخلغ رزاسحهؾ حلظك٘اف حلِ٘كلاٖ ُ ,اْ اًِ٘اخز حإلطلاخد حلعاْف٘ظٖ ّ ,طفكاك حلوٌظْهاش حالؼاظسحد٘ش حلظخرؼاش لاَ ,
ّفقدحى هؼظن دّ حلؼخلن حلؼخلغ أُو٘ظِخ حإلظظسحط٘ـ٘ش ربًظِخ حللسد حلزخزدس  ,فخقظفخدٗخص حلزلدحى حلٌخه٘ش اذ رادأص
طؼخًٖ هي ػـص دز٘س فٖ حلو٘صحً٘خص ّحلرٕ أػس ػلٔ اقظفخدٗخطِخ هؼ طدُْز هئؼسحص حلٌواْ حإلقظفاخدٕ ّ ,طفاخقن
حلظم ن ّ ,طدًٖ هؼدالص حلظزخد حلظـخزٕ ّ ,شٗخدس كـن حلودًْٗ٘ش حل خزؿ٘ش ُ ,ارٍ حلوئؼاسحص داخى لِاخ أػاسحً فاٖ
ِْز رسًخهؾ حلظك٘ف حإلقظفخدٕ فٖ حلدّ حلٌخه٘ش  ,فٖ خمن ُارٍ حلز٘جاش اظاظض ـاٌدّد حلٌقاد حلادّلٖ ّ ,حلزٌاك
حلدّلٖ حلظسّا حلفؼزش للدّ حلٌخه٘ش ل٘قدهخ قسّلِوخ ربػظزخزُوخ حلوٌقرحى ألقظفخدٗخص ُرٍ حلادّ ّفاه ؼاسّن
طسظن رِخ اظظسحط٘ـ٘ش حلظٌو٘ش لِرٍ حلؽؼْد لظوخػ حألًوْذؽ حلل٘زسحلٖ للظٌو٘ش  ,الخفش الٔ أؼظسحن ُارٍ حلوئظعاخص
اؿسح اـالكخص ظ٘خظ٘ش ّاقظفخدٗش .
لقد طن طٌخّ هْلْع حلزلغ ػلٔ لْ هؽكلش هفخدُخ هخ ُْ أػس رسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حلدٗوقسحن٘اش
فٖ دّ حلؼخلن حلؼخلغ ّرض٘ش حلظْـ الٔ زإٗش ّحللش لزلغ ُرٍ حلوؽكلش  ,فقد رسشص حلفسلا٘ش حلقخثلاش ُا اى
ظْ حألدح حإلقظفخدٕ حلظٖ طؼخًِ٘خ حلدٗوقسحن٘خص حلٌخؼجش ظظئدٕ الٔ هؽخد ظ٘خظ٘ش ّاؿظوخػ٘اش ّ ,لز٘اخى ثػاخز
حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش ظ٘ظٌخّ حلزلغ ػالػش هزخكغ ٗظماوي حلوزلاغ حألّ دزحظاش فاٖ حلوفاخُ٘ن ك٘اغ
ٗظطسد الٔ هفِْم حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ّحلدٗوقسحن٘ش  ,أهخ حلوزلغ حلؼخًٖ ف٘ظلدع ػي رسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ فاٖ دّ
حلؼخلن حلؼخلغ ٌٗ ,فسد حلوزلغ حلؼخلغ فٖ ر٘خى ثػخز حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش فٖ دّ حلؼخلن حلؼخلغ .
انًبحث األول  :دساست في انًفاهيى أوالً  :يفهىو انتكيف انهيكهي :ـ
ً
كف حألدد حالقظفخدٕ رظؼخزٗف ػادس للظك٘اف حلِ٘كلاٖ  ,حخظلاف حلزاخكؼ٘ي فاٖ اٗسحدُاخ نزقاخ لصحّٗاش حلٌظاس
حلظٖ ٌٗظسّى هي خاللِخ  ,هي ك٘غ هلدّدٗش حلوفِْم أّ ؼوْل٘ظَ .
فخلزؼك ٗرُذ الٔ اى حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ُْ (( كصهاش حلع٘خظاخص حلظاٖ طؼٌأ رابدحزس حلطلاذ حإلؿواخلٖ رل٘اغ
ٗظْحف ا ه ُاارح حلطلااذ هااغ اؿوااخلٖ حلٌااخطؾ حلوللااٖ ّحلظاادفقخص حلؼخدٗااش للوااْحزد حل خزؿ٘ااش ّٗ ,ظطلااذ ذلااك حلؼدٗااد هااي
حإلؿسح حص حالقظفخدٗش ٗظفدزُخ طؼدٗ ظؼس حلفسا للؼوالص حلولل٘ش إلشحلش حلظؽُْخص حلوظؤط٘ش هي حلوضاخالس فاٖ
طلدٗدٍ رل٘غ ٗقظسد ظؼس حلفسا حالظوٖ هي ًظ٘اسٍ حللق٘قاٖ ّ ,دارلك طق٘٘اد حإلًفاخد حللكاْهٖ رِادا ط فا٘ك
حلؼـااص فااٖ حلو٘صحً٘ااش حلؼخهااش ّالضااخ ظ٘خظااخص حلاادػن حلعااؼسٕ ظااْح هٌِااخ للو سؿااخص أّ حلواادخالص للقمااخ ػلاأ
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حلظؽُْخص حلظٖ طٌظخد حألظؼخز فٖ ًظخم حلعْد ّحلظ ف٘ف هي قْ٘د حلظـخزس حل خزؿ٘ش ّحلعؼٖ ًلْ طلسٗسُخ فمالً
ػي حػظوخد ظ٘خظخص ًقدٗش ٗظلقه هؼِخ طْحشى لعؼس حلفخثدس ّ ,طؽاك ُارٍ حإلؿاسح حص فاٖ هـولِاخ هؼخلـاخص ادحزس
(())1
حلطلذ حإلؿوخلٖ فٖ حلودٓ حلقف٘س )) .
أهخ اٗل٘خ كسٗه ف٘سٓ اى حلظك٘ف حلِ٘كلٖ (( ٗظؼله رلفس حلع٘خظش حالقظفخدٗش رخلوزخدة حألظخظ٘ش ّحللد هي
(())2
حالػظزخزحص حلع٘خظ٘ش فٖ ـٌغ حلقسحز حالقظفخدٕ ّفٖ ادحزس حالقظفخد حلْنٌٖ )).
أهخ هلود ػزد حلؽف٘غ ػ٘عٔ ف٘ؼسا حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حًَ (( كصهش حلع٘خظخص حلظٖ ْٗـٖ رِخ ـٌدّد
حلٌقد حلدّلٖ ُّ٘جش هْ فَ٘ للزلدحى حلوٌ فمش حلدخ رففش أظخظ٘ش لضاسق هؼلاي ُّاْ اؿاسح ؿولاش طؼادٗالص فاٖ
حلِ٘ـك حالقظفخدٕ ٗكْى هي ؼخًِـخ طلـق٘ه حالظاظقسحز حالقظفاخدٕ أّ هاخ ٗعاؤ راـ (حلظؼز٘اض) دِادا أّ ٗ ,ؼزاس
ػٌَ رؽؼخز (( حإلـاالف حالقظفاخدٕ )) فاٖ حلوسكلاش حالًظقخل٘اش  ,ظاؼ٘خ ً الأ ُادا أخ٘اس ُّاْ حلٌواْ ػلأ هعاظْٓ
(())3
حلوظض٘سحص حالقظفخدٗش حإلؿوخل٘ش )) .
ّٗؼكط ُرح حلظؼسٗف حألخ٘س حلوسحك حلسث٘ع٘ش حلظٖ ٗظكْى هٌِخ رسًخهؾ حلظك٘٘ف حلِ٘كلٖ للوئظعخص حلوخل٘ش
حلدّل٘ش  ,ك٘غ ٗظكْى ُرح حلزسًخهؾ هي هسكلظ٘ي ه ظلفظا٘ي طظؼلاه حألّلأ رخالظاظقسحز حالقظفاخدٕ ػلأ حلوعاـظْٓ
حلكلٖ ػلٔ حلودٓ حلقفـ٘س رل٘غ طظطلذ (( ط ف٘ك ق٘وش حلؼولش – ّطلسٗس حألظؼخز – ّحلظقؽف
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(( ))1ظخلن طْف٘اه حلٌـ٘فاٖ (( حلفقاس ّظ٘خظاخص حلظك٘٘اف حالقظفاخدٕ ّحلظض٘٘اس حلِ٘كلاٖ فاٖ حالقظفاخدحص حلصزحػ٘اش حلؼسر٘اش ))  ,هـلاش دزحظاخص حقظفاخدٗش  ,ر٘اض
حللكوش  ,رضدحد  ,حلؼدد , 1999 , 1ؾ. 5
(( ))2اٗل٘خ كسٗه (( حإلـالف حالقظفخدٕ  :هخ ُْ حرؼد هي حلظؼدٗ حلِ٘كلٖ ))  ,هـلش حلوعظقز حلؼسرٖ  ,حلؼدد  , 296طؽسٗي حألّ  , 2003 ,ؾ. 32
(( ))3هلود ػزد حلؽف٘غ ػ٘عٔ (( حألرؼخد حالؿظوخػ٘ش للظك٘ف حلِ٘كلٖ ّحل ْـفش فٖ هفس )) ,فٖ هـوْػاش راخكؼ٘ي (( حالـاطالكخص حالقظفاخدٗش ّظ٘خظاخص
حل ْـفش فٖ حلزلادحى حلؼسر٘اش ))  ,رلاْع حلٌادّس حلفكسٗاش حلظاٖ ًظوِاخ حلوسداص حلاْنٌٖ للدزحظاخص ّحلظلخل٘ا حل خـاش راخلظ ط٘ه – حلـصحثاس  ,هسداص دزحظاخص
حلْكدس حلؼسر٘ش  ,ر٘سّص  , 1999 ,ؾ275

فٖ حلو٘صحً٘ش )) طظزؼِخ حلوسكلش حلؼخً٘ش حلظٖ طؽو ه ظلف حإلـالكخص حلِ٘كل٘ش حألظخظ٘ش ّلٌق حلمسّزٗش.
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(())1

ّحلعاائح حلاارٕ ٗطااسف ٌُااخ ُا اى حلظك٘ااف حلِ٘كلااٖ ٗؼااد راادٗالً للظٌو٘ااش  ,الظاا٘وخ ّحى ـااٌدّد حلٌقااد حلاادّلٖ
ّحلزٌك حلدّلٖ ٗئددحى شػوخ ً (( حٗال حلٌوْ حالقظفخدٕ ّهلخزرش حلفقس ّحللفخ ػلٔ حلز٘جش قدزحً هاي حألُو٘اش ألًِاخ
طؼد هفسدحص أظخظ٘ش فٖ قخهْض حلظٌو٘ش ))
ّحلـْحد ُْ دال كظوخ ً الى ُرٍ حلوفاخُ٘ن طظا ػاخؿصس ػلأ أى طسطقاٖ الأ هعاظْٓ حلظٌو٘اش دوفِاْم ؼاخه
ٗمن ر٘ي ػٌخٗخٍ حلفسحع لد حلفقس ّحلزطخلش ّحأله٘ش ّحظظؼخدس حالظاظقال حلارحطٖ فاٖ حط اخذ حلقاسحزحص حالقظفاخدٗش .
فخلضسق هي ظ٘خظخص حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ُْ هؼخلـش حخظالالص حقظفخدٗش أدؼس ػوقاخ ً داخلظٖ طظاسحدن  ,هاي خاال فظاسس
هي حلصهي ًظ٘ـش ظ٘خظخص دحخل٘ش هؼٌ٘اش أّ ـادهخص خخزؿ٘اش حلوٌؽاؤ هؼا (حلظض٘اسحص حلؽادٗدس فاٖ هؼادالص حلظزاخد
حلظـخزٕ دوخ فٖ كخ حزطفخع أظؼخز حلطخقش أّ لاؼف فاٖ حلوالثواش حلوخل٘اش أّ طقلاؿ فاٖ حألظاْحد حل خزؿ٘اش ) أّ
ـادهخص دحخل٘ااش حلوٌؽاؤ دااـ ( طض٘اس حلٌظااخم حلع٘خظاٖ ) ُّ ))2((.اارح هااخ ٗاد ػلاأ اى حلظك٘اف ٗؼااد ػول٘اش دفخػ٘ااش فااٖ
هْحؿِش حالخظالالص حالقظفخدٗش .
ػخً٘خ ً  :هفِْم حلدٗوقسحن٘ش :ـ
حلدٗوقسحن٘ش هفطلق ًْٗاخًٖ هكاْى هاي هقطؼا٘ي ُواخ ( ّٗ ) demosؼٌاٖ حلؽاؼذ ّ ( ّٗ ) kratosؼٌاٖ
حللكْهش ّ ,ردهؾ حلوقطؼ٘ي طكًْض هفسدس حلدٗوقسحن٘ش ّحلظٖ طؼٌٖ ظلطش حلؽؼذ أّ ككْهش حلؽؼذ حلظاٖ ٗ ظخزُاخ
(())3
حلؽؼذ ّ ,غلزش حلعلطش حلؽؼز٘ش فِ٘خ دعوش هو٘صس لِخ .
ّػلأ حلاسغن هااي حطفاخد هؼظاان حلزاخكؼ٘ي ػلاأ حألـا حلظاخزٗ ٖ لوفِااْم حلدٗوقسحن٘اش اال اًِاان حخظلفاْح فااٖ
ّلااغ طؼسٗااف ؿااخهغ للدٗوقسحن٘ااش ّٗ ,سؿااغ ذلااك الاأ نز٘ؼااش هْلااْع حلدٗوقسحن٘ااش ألًِااخ هفااطلق ظ٘خظااٖ
ّحؿظوخػٖ ّحلع٘خظش ُٖ فسع هي فسّع حلؼلْم حالؿظوخػ٘ش ّنز٘ؼش ُرٍ حلؼلاْم طلوا ّؿُْاخ ً ػدٗادس ط ظلاف ػاي
حلؼلااْم حلطز٘ؼ٘ااش ّحلسٗخلاا٘خص ّدااْى حلؼلااْم حالؿظوخػ٘ااش طظفاا حطفااخالً هزخؼااسحً رظفااسفخص حالًعااخى ّظاالْدَ
ّهـظوؼااَ ّهااخ ٗظفا رِوااخ هااي أهااْز ك٘خط٘ااش ّ ,لاارلك فااٌلي اشح ذلااك أهااخم هٌظْهااش طؼوا ّفقاخ ً للخؿااش حالًعااخى
ّططلؼخطااَ شهخًااخ ً ّهكخًااخ ً  ,ػكااط حلؼلااْم حلطز٘ؼ٘ااش حلظااٖ طظؼخهاا هااغ ػْحرااض ّكقااخثه ّػٌخـااس ال طظزااد شهخًااخ ً
ّهكخًخ ًّ))4((.رعزذ هخ طقدم ِس حلكؼ٘س هي حلظؼسٗفخص لِرح حلوفطلق  ,ففٖ حلْقض حلرٕ ٗؼسا فَ٘ لْزد
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(( ))1ه٘ؽ٘ دّفعكٖ (( ػْلوش حلفقس – طؤػ٘س اـالكخص ـٌدّد حلٌقد ّحلزٌك حلدّل٘٘ي )) طسؿوش ؿؼفس ػلٖ كع٘ي حلعْدحًٖ  ,ر٘اض حللكواش ,
رضدحد  , 2001 ,ؾ. 66
(( ))2هفطفٔ هلود ػزد هللا (( حلظفل٘لخص حلِ٘كل٘ش ّحلظلْ الٔ حقظفخد حلعْد فٖ حلزلدحى حلؼسر٘ش ))  ,فٖ هـوْػش رخكؼ٘ي (( حإلـاالكخص
حالقظفااخدٗش ّظ٘خظااخص حل ْـفااش فااٖ حلزلاادحى حلؼسر٘ااش ))  ,رلااْع حلٌاادّس حلفكسٗااش حلظااٖ ًظوِااخ حلوسدااص حلااْنٌٖ للدزحظااخص ّحلظلخل٘ا حل خـااش
رخلظ ط٘ه – حلـصحثس  ,هسدص دزحظخص حلْكدس حلؼسر٘ش  ,ر٘سّص  , 1999 ,ؾ. 33
(( ))3اكعخى هلود حلؼخزلاٖ (( اؼاكخل٘ش حلؼالقاش را٘ي حللسٗاش ّحلدٗوقسحن٘اش)) هسداص حلدزحظاخص ّحلزلاْع حلؼخهاش  ,رضادحد  , 2005 ,ؾ226
 ))4((.خخلد كعي ؿوؼش حللعٌٖ٘ (( حلدٗوقسحن٘ش ّحلفكس حلع٘خظٖ ))  ,دحز حلٌؽس رال  ,رضدحد  , 2004 ,ؾ. 16
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رسحٗط حلدٗوقسحن٘ش ػلأ اًِاخ (( ؼاك هاي أؼاكخ حللكان طكاْى ف٘اَ حلعالطش حللخدواش فاٖ حلادّ هوؼلاش قخًًْاخ ً فاٖ
أػمخ حلـوخػش دك ّل٘ط فٖ نزقش أّ نزقخص هؼٌ٘اش )) ً ,ـاد اى ؿاْى ظاظْ٘حزص قاد ػسفِاخ قزلاَ ػلأ اًِاخ ((
ؼك هي أؼكخ حللكن ٗوخزض فَ٘ حلؽؼذ دلَ أّ حلقعن حألدزس هٌَ ظلطش حللكن هي خال ًاْحد ٌٗظ زًْاَ رؤًفعاِن
(())1
رفْزس دّزٗش )) .
أهااخ ف٘ل٘ااذ ض .ؼااو٘ظس ّط٘ااسٕ لااـ٘ي دااخز ف٘ؼسفااـخى حلدٗااـوقسحن٘ش ػلاأ اًِااخ (( ًظااخم لللكاان ٗلخظااذ ف٘ااَ
(())2
حلوْحنٌْى حللكخم ػي أػوخلِن ّٗظٌخفط فَ٘ حلوْحنٌْى رفْزس غ٘س هزخؼسس ػزس هوؼلِ٘ن حلوٌظ ز٘ي)).
ّٗؼسفِخ ر٘ظس ظٌضس ػلٔ اًِخ (( ذلك حإلؿسح الط اخذ حلقاسحز حلارٕ ٗظو٘اص رؤًاَ حللا حلْظاه حلوٌفاف را٘ي
(())3
حلوطخلذ حلوظٌخفعش لللفْ ػلٔ حلعلطش )) .
ّٗالكظ ػلٔ هفطلق حلدٗوقسحن٘ش حًَ لن ٗؼسد دوخ لن طؼسد ألفخ دؼ٘سس هؼ ؿضسحف٘اخ ّفلعافش ّفٌطخظا٘خ
ّحلظٖ ًطه رِخ دواخ ُاٖ فاٖ أـالِخ حلًْ٘اخًٖ  ,دواخ اًِاخ لان طظاسؿن رلفاظ ػسراٖ ثخاس دواخ ُاْ ؼاخى حلوفاطللخص
حألخااسٓ  ))4((.اال اى ُاارح لاان ٗوٌااغ هااي أى ٗظاادحّلِخ حلؼااسد ّحلق٘ااخم رولااخّالص ّلااغ طؼسٗااف لِاارح حلوفااطلق  .اذ
ٗؼسفِخ حلوفكس حلؼسرٖ هلود ػخرد حلـخرسٕ رؤًِخ (( ظلطش حلؽؼذ هؼزاسحً ػٌِاخ روئظعاخص ٌٗظ زِاخ حًظ خراخ ً كاسحً ))
(())5
.
أهخ حلكخطذ ّحلزخكغ حلفلعطٌٖ٘ ػدًخى كخفظ ؿخرس ف٘سٓ رخى حلدٗوقسحن٘ش ُٖ (( ه٘ حلـوخػش حلزؽسٗش الٔ
ػقلٌش ؼئًِّخ ّطٌظ٘وِخ ّادحزطِخ رؤدؼس هخ ٗوكي هي حإلؼسح فٖ حلقسحز ّحإلقٌخع ّحق هخ ٗوكي هي حلقعس ّحلؼٌف
(())6
)) .
أهااخ د .ػلااٖ خل٘فااش حلكااْحزٕ ف٘اارُذ الاأ اى حلدٗوقسحن٘ااش (( هفِااْم ظ٘خظااٖ كااٖ ّهظطااْز ٗاائػس فااٖ
حلوـظوؼخص حلظٖ طـسٕ هوخزظظَ فِ٘خ ّطئػس ق٘ن حلوـظوؼاخص ّػقخفظِاخ ّهفاخللِخ فاٖ هماوًَْ  ,اى حلدٗوقسحن٘اش
(())7
حلْ٘م ُٖ ًظخم ككن ّهٌِؾ ظلـوٖ إلدحزس حالخظالا فٖ حلسإٔ ّحلظؼخزق فٖ حلوفخلق)).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1حسين عبد الحميد احمد رشوان (( الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان ))  ،المكتب الجامعي الحديث  ،مصر  ، 2006 ،ص. 11
(( ))2فالح عبد الجبار (( الديمقراطية – مقاربة سوسيولوجية تاريخية ))  ،معيد الدراسات اإلستراتيجية  ،بغداد  ، 2006 ،ص. 42
(( ))3عادل حميد مكيطـ

(( التحـوتت الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي – الـدواف والمسـتقبل مـن 1989م – 2004م ))  ،رسـالة ماجسـتير

غير منشورة  ،مقدمة إلى كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد  ، 2006 ،ص. 6

(( ))4محمد عابد الجابري (( قضايا في الفكر المعاصر ))  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،ط ، 1997 ، 1ص. 71

(( ))5محمد عابد الجابري (( نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ، 1992 ،ص. 208

(( ))6جمال طو عمـي (( آليـات التحـول الـديمقراطي فـي أفريقيـا – نيجيريـا أنموججـا ))  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ،مقدمـة إلـى كميـة
العموم السياسية  ،جامعة بغداد  ، 2008 ،ص. 9

(( ))7عمي خميفة الكواري (( ما ىية الديمقراطية المنشودة في الوطن العربي ))  ،مجمة قضايا إستراتيجية  ،المركز العربي لمدراسات
اإلستراتيجية  ،العدد ، 2001 ، 6ص. 97
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ّالرد هي حلظؤد٘د ػلٔ اى حالخظالا روْلْع حلدٗوقسحن٘ش ال ٗقظفس ػلٔ حلوموْى ر ٗظؼادحٍ الأ هـاخ
حلظطز٘ااه ك٘ااغ ط ظلااف حألؼااكخ حلظطز٘ق٘ااش للدٗوقسحن٘ااش ّحلوئظعااخص حلوٌزؼقااش ػٌِااخ رااخخظالا حلواادحزض حلفكسٗااش
ّحالؿظوخػ٘ش حلظٖ ططزقِخ  .فخلؽك حألّ ُْ أظلْد حلدٗوقسحن٘ش حلوزخؼسس ك٘غ طٌظفٖ فكسس حلظوؼ٘ حلٌ٘خرٖ ّٗظ ار
حلوْحنٌْى قسحزحطِن هزخؼسس فٖ ؼئّى حللكن رؤظخل٘ذ هظؼددس هٌِخ حالظظفظخ حص ّحلوـخلط ّحلوائطوسحص ٌُّ ,اخ
حلودزظااش حالؼااظسحد٘ش ح لظااٖ طلفااس كااه حلووخزظااش حلع٘خظاا٘ش رطزقااش أّ طلااخلف نزقااخص حؿظوخػ٘ااش هؼٌ٘ااش ّحلظؼز٘ااس
حلع٘خظٖ حلظطز٘قٖ لرلك ٗظسحّف ر٘ي ككن حللصد حلْحكد ( دوخ فٖ حالطلخد حلعْف٘ظٖ ظاخرقخ ً )) أّ كاصد كاخدن ٗقاْد
ؿزِش أكصحد ػخًْٗش ٌُّ .خ حلودزظش حلل٘زسحل٘ش حلظٖ طقْم ػلٔ فكسس حلظوؼ٘ حلٌ٘خرٖ ًّظسٗش حلفف ر٘ي حلعلطخص
*
ّطؼدد حألكصحد حلع٘خظ٘ش حلظٖ طظٌخفط ػلٔ هقخػد حلوـلط حلٌ٘خرٖ ّرخلظخلٖ طؽك٘ حللكْهش .
ّاذح دخًااض حلودزظااش حألّلاأ ( حلدٗوقسحن٘ااش حلوزخؼااسس ) قااد حًظِاأ حلؼو ا رِااخ هٌاار ّقااض نْٗ ا ّذلااك الى
حلوؽااخزدش حلوزخؼااسس فااٖ حلظقسٗااس كعااذ حلااٌوه حإلغسٗقااٖ هظؼاارزس اال فااٖ حألكاادحع حلفااض٘سس ّحلزعاا٘طش ))1((.فااخى
حلودزظش حالؼظسحد٘ش دخًض قد طؼسلض الٔ ًكعش كق٘ق٘ش رؼد ػخم 1989م ّحلظٖ طوؼلض رخًِ٘خز حألًظواش حلؽاْ٘ػ٘ش
فٖ د أّزرخ حلؽسق٘ش حرظدح حً هي ػخم 1989م ّحًظِخ حً رخًِ٘خز حالطلخد حلعْف٘ظٖ ػخم 1991م ّحلظاٖ داخى لِاخ ثػاخز
رخلضااش حألُو٘ااش ػلاأ هعاا٘سس حلظطااْز حلاادٗوقسحنٖ ّنااسف ـاا٘ضش ؿدٗاادس للظؼددٗااش فااٖ حلاادّ حلظااٖ طؤخاار رخلٌظااخم
حالؼظسحدٖ ّ ,حقظٌؼض رؼك دّ حلؼخلن حلؼخلغ اى حًِ٘خز حألًظوش حلؽْ٘ػ٘ش فاٖ أّزراخ حلؽاسق٘ش ٗؼٌاٖ رقاخ ًواْذؽ
(())2
ّحكد للدٗوقسحن٘ش ُّْ حلٌوْذؽ حلظؼددٕ حلل٘زسحلٖ.
ّرلعذ فْدْٗخهخ فخى حلدٗوقسحن٘ش روؼٌٔ حلٌظخم حلل٘زسحلٖ حلدٗوقسحنٖ حلسأظوخلٖ ُْ حٙى دّى هٌخشع فاٖ
حلؼخلن ّ ,دّى غسٗن أٗدْٗلْؿٖ ٗوكي حى ٗؽك خ٘خزحً ك٘خ ً ػلٔ ًطخد ػخلوٖ ّ ,هي غ٘س حلوظْقغ أى ٗظِاس غاسٗن
(())3
ثخس فٖ حلوعظقز ّ ,رِرح طن ّـْ حإلًعخً٘ش الٔ ًِخٗش حلظخزٗخ .
ّفٖ انخز رلؼٌخ فبًٌخ ظٌسدص ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش روفِْهِخ حلل٘زسحلٖ ّحلظٖ ُٖ حٙى حلٌوْذؽ حألدؼس ؼْ٘ػخ ً .
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* لممزيد عن ىجه المدارس انظر  :د .خالد الناصر (( أزمة الديمقراطية في الوطن العربي )) في مجموعة باحثين  :الديمقراطية
وحقوق اتنسان في الوطن العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،ط ، 1998 ، 4ص – 28ص ))1(( 29موريس

كرانسوتون (( معجم المصطمحات السياسية )) دار النيار  ،بيروت  ،ط ، 2005 ، 3ص. 36

(( ))2رياض عزيز ىادي (( العالم الثالث من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية )) دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد ،

 ، 1995ص. 75

(( ))3فرانسيس فوكوياما (( نياية التاريخ )) ترجمة  :حسين الشيخ  ،دار العموم العربية  ،بيروت  ، 1993 ،ص. 131
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انًبحث انثاَي  :بشايح انتكيف انهيكهي في دول انعانى انثانث
أوالً  :أسباب اخز دول انعانى انثانث ببشايح انتكيف انهيكهي :
لقد ؼك حًِ٘خز حالطلخد حلعْف٘ظٖ ّطفكك حلوٌظْهش حالؼظسحد٘ش حلظخرؼش لَ لسرش قخـوش لدّ حلؼاخلن حلؼخلاغ
رفْزس ػخهش ّللدّ حلفض٘سس ّحلفق٘سس رفْزس خخـش  ,فوي ًخك٘ش حػظزاس حًِ٘اخز حالطلاخد حلعاْف٘ظٖ روؼخراش فؽا
لظـسرش ًظخم حللصد حلْحكد رفْزس ػخهش دوخ حى حًِ٘اخز حالطلاخد حلعاْف٘ظٖ داخى ٗؼٌاٖ طْقاف حالُظواخم حلعاْف٘ظٖ
راادّ حلؼااخلن حلؼخلااغ ّطْقااف حلوعااخػدحص حلوقدهااش لِااخ  ))1((.ال ر ا اى هؼظاان أقطااخز حلؼااخلن حلؼخلااغ فقاادص أُو٘ظِااخ
حإلظظسحط٘ـ٘ش رخًظِخ حللسد حلزخز دس  ,دوخ فقدص هلك٘ش حلوْحزد حألّل٘اش أُو٘ظِاخ ّحً فماض أظاؼخزُخ ّذلاك ًظ٘ـاش
حلظطْزحص حالقظفخدٗش ّحلؼقخف٘ش فٖ حلزلدحى حلفٌخػ٘ش ّ ,أـازلض حلفاٌخػش طظـاَ الأ هـاخ حلؼقخفاش حلؼخلو٘اش حلظاٖ
طعظ دم قدزحً هلدّدحً للضخٗش هي حلوْحد حألّل٘ش ً .خُ٘ك ػي اى حلظٌو٘ش فٖ ُرٍ حلدّ ّخاال ًفاف قاسى لان طلقاه
هخ دخى هؤهْالً فٖ هؼظن دّ حلـٌْد ر لقد طسحؿؼض أّلخع ػدد هاي حلزلادحى الأ حقا هواخ كققظاَ فاٖ حلعاظٌ٘خص
هي هؼد حلٌوْ  ))2((.فخقظفخدٗخص حلزلدحى حلٌخه٘ش ردأص طؼخًٖ هي ػـص دز٘س فٖ حلو٘صحً٘خص هؼا طادُْز هئؼاسحص
حلٌوْ حالقظفخدٕ  ,طفخقن هؼدالص حلظم ن حالقظفخدٕ  ,حلسداْد حلظما وٖ ُ ,زاْن كفاخث حلفاخدزحص  ,طادُْز
(())3
هؼدالص حلظزخد حلظـخزٕ ّ طفخقن هؽكلش حلودًْٗ٘ش حل خزؿ٘ش .
ّقد دخى للؼْحه حلعخرقش أػسحً فٖ ِْز"رسحهؾ حلظك٘ف حالقظفخدٕ حلدّل٘ش"ك٘غ حزطزطض ًؽؤطِخ  -أظخظاخ ً
رـ "طفـس أشهش حلودًْٗ٘ش حل خزؿـ٘ش" حلظٖ حؿظخكض حلزلدحى حلٌخه٘ش هٌر حلؼخم 1982م ّلقاد حظاظض دا هاي ـاٌدّد
حلٌقد حلدّلٖ ّحلزٌك حلدّلٖ ُرٍ حلظسّا حلفـــؼزش للزلدحى حلٌخه٘اش رابػالى حلوكعا٘كّ ,هاي ػان رؼاك دّ أهسٗكاخ
(())4
حلالطٌ٘٘ش ّافسٗق٘خ ,خفْـخً ,الخفش الٔ دّ هي ثظ٘خ ػي ػـصُخ ػي حلقادزس ػلأ ظادحد دًِْٗاخ حل خزؿ٘اش .
ل٘قدهخ قسّلِوخ ػلٔ ّفه ؼسّن طسظن رِخ اظظسحط٘ـ٘ش حلظٌو٘اش لِارٍ حلؽاؼْد لظوخػا حألًواْذؽ حلل٘زسحلاٖ للظٌو٘اش
 ))5((.ففٖ ك٘يٗ ,سطزه ططز٘ه ظ٘خظخص حلظك٘ف حلِ٘كلٖ رخلدّ حلٌخه٘اش حلظاٖ طْحؿاَ أشهاخص حقظفاخدٗش طسطاذ ػلِ٘اخ
حلؼـص ػي ظدحد هدًْٗ٘ظِخ حل خزؿ٘ش ,رل٘غ حقظمض اػخدس ػقش حلدحثٌ٘ي رِخ ,لـدّلش دًِْٗخ ّحللفـْ ػلٔ طوْٗ
ؿدٗد ,حللـْ الٔ حلفٌدّد ّحلزٌك لللفْ ػلٔ ؼـِخدس رعالهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1سعد ناجي جواد (( التحوتت السياسية في أفريقيا بعد الحرب الباردة ))  ،مجمة دراسات سياسية  ،بيت الحكمة  ،بغداد

 ،العدد  ، 2000 ، 5ص. 9

(( ))2رياض عزيز ىادي (( العالم الثالث والعولمة ))  ،مجمة العموم السياسية  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد  ،العدد

 ، 19تموز  ، 1999 ،ص. 5

(( ))3حميد الجميمي (( الييمنة األمريكية واقتصاد القرن الحادي والعشرين ))  ،مجمة شؤون سياسية  ،بغداد  ،العدد، 5

 ، 1995ص. 37

(( ))4فيد الفانك (( أزمة المديونية الخارجية  :نحو سياسات عربية بديمة ))  ،مجمة المستقبل العربي  ،العدد  ، 133بيروت ،

 ، 1990ص. 74

(( ))5سناء كاظم كاط (( الفكر اإلسالمي المعاصر والعولمة ))  ،دار الغدير  ،العراق  ،ط ، 2005 ، 1ص. 47
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أّلخػِخ حالقظفاخدٗش  ,رؼاد حلظاصحم ُارٍ حلادّ رواخ ٗعاـؤ راـ " حلوؽاسّن٘ش " ّحلظاٖ ُاٖ ػزاخزس ػاي حطفاخد را٘ي
حلفٌدّد ّحلزٌك هي ؿِش ّحلدّلش حلودٌٗش هي ؿِش أخسٓٗ ,ظن روْؿزَ زره حظاظوسحز حلظادفقخص حلوخل٘اش حل خزؿ٘اش,
هاي هاٌق ّقاسّق ,رابؿسح طض٘٘اسحص فاٖ حلع٘خظاش حالقظفاخدٗش للدّلاش حلودٌٗاش  ))1((.رخإللاخفش الأ حؼاظسحن ُارٍ
حلوئظعخص اؿسح اـالكخص ظ٘خظ٘ش طظوؼ رؤخر حلدّ حلوعظلوش للقسّق رخلظؼددٗش حللصر٘ش ّحلدٗوقسحن٘ش ّ ,لؼ
ذلك ٗسؿغ الٔ اى حلوئظعخص حلوخل٘ش حلدّل٘ش أزحدص اٗـخد ر٘جش هٌخظزش إلؿسح حإلـالكخص حالقظفخدٗش حلوْـاْفش
 ,فخلزٌك حلدّلٖ ؼؼس رخى حلؼدٗد هي رسحهـَ دخًاض طؼوا رؽاك غ٘اس دفاْ رعازذ ّؿاْد حلظسحد٘اذ حلز٘سّقسحن٘اش
(())2
حلض٘س ـل٘لش ّأًظوش حللكن حلظٖ دخًض هؼخدٗش الٔ حلؼو حللس ّأػخقض حلٌوْ ّحلظطْز حالقظفخدٕ .
ّهوخ طقدم ٗوكي حلقـْ رخى ظْ حألّلخع حالقـظفخدٗش فٖ دّ حلؼخلن حلؼـخلغ ّخعخزطِخ للوعخػدحص
حل خزؿ٘ش حلظٖ دخًض طقدهِخ لِخ دّ حلوٌظْهش حلؽْ٘ػ٘ش ؿؼلِخ رلخؿش الٔ حالقظسحق هي حلوئظعخص حالقظفخدٗش
حلدّل٘ش حلظٖ أقسًض طقدٗوِخ للوعخػدحص لِرٍ حلدّ رزسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1منار محمد الرشواني (( األبعاد اتقتصادية واتجتماعية والسياسية لبرامج التكي

الييكمي ))  ،مقالة منشورة عمى

شبكة المعمومات الدولية اتنترنت :
((2)) John Mukum mbaku ((Transition to Democratic Governance in Africa : Learning from
Past Failures )) in (( Political Liberalization and Democratization in Africa : Lessons from
country Experiences )) Praeger , Westport , ct , 2003 , p.28 .
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ثاَيا ً  :اآلثاس االقتصاديت واالختًاعيت نبشايح انتكيف انهيكهي – ًَارج يختاسة -
لقد ػخًض حلدّ حلظٖ أخرص رزسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ هي حلكؼ٘س هي حلوؽخد كظٔ رخلٌعزش الأ رؼاك حلادّ
فؼلٔ ظز٘ حلوؼخ لن طعخُن حل ف فش حلظٖ طموٌظِخ رسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ حلظٖ نزقض فٖ زّظا٘خ ّغ٘سُاخ هاي
دّ حلزلط٘ه فٖ ططْز حقظفخد طلك حلزلدحى ُّٖ أٗمخ ألؼفض حلؼقش فٖ حللكْهش ّفٖ حلدٗوقسحن٘ش ّفٖ حإلـالف
ّ .دخًض هلفلش حلظ لٖ ػي حلوْحزد حلطز٘ؼ٘اش حلضٌ٘اش هاي قزا طِ٘جاش حلٌظاخم حلارٕ ٗقاْم رـواغ حلماسحثذ هاي طلاك
حلوْحزد ُٖ حإلػسح حلفخكػ لؼدد قل٘ هي أـادقخ حلاسث٘ط ٗلظعاي ّكخؼا٘ظَ حلا٘ي أـازق دا ّحكاد هاٌِن رل٘اًْ٘سحً
(())1
رٌ٘وخ رقٖ حلزلد غ٘س قخدز ػلٔ دفغ زّحطذ حلوظقخػدٗي حلؽِسٗش حلظٖ ال طظـخّش (15دّالز ) .
ّٗالكظ حًَ فٖ ػخم 1989م دخى  %2هي أّلجك حلقخنٌ٘ي فٖ زّظ٘خ ٗؼ٘ؽْى فٖ كخلش حلفقاس ّ ,هاغ كلاْ
أّحخس 1998م حزطفغ حلؼدد رؽك كخد ل٘فزق  % 23,8حذ دخًْح ٗؼ٘ؽاْى ػلأ هعاظْٓ دّالزٗاي راخلْ٘م ّ ,داخى
أدؼس هي  %40هي حلزالد ٗؼ٘ػ ػلٔ حق هي أزرغ دّالزحص ْٗه٘خ ً حظظٌخدحً الٔ هعق أؿسحٍ حلزٌك حلدّلٖ ّ .دؽافض
حإلكفااخث٘خص حلوظؼلقااش رلخلااش حألنفااخ حلٌقااخد ػااي هؽااكلش أػوااه اذ دااخى أدؼااس هااي  %50هااي حلاارٗي ٗؼ٘ؽااْى راا٘ي
ػْحثلِن فٖ كخلش فقس ّ .ؼِدص حلزلدحى حألخسٓ هخ رؼد هسكلش حلؽْ٘ػ٘ش شٗخدحص هقخزرش اى لن طكي أظْأ فاٖ حلفقاس
(())2
.
ّاذح دخى ُرح ُْ حللخ فٖ زّظ٘خ حلظٖ طؼد هي حلدّ حلوظقدهش فك٘ف حللخ ردّ حلؼخلن حلؼخلاغ حلظاٖ أخارص
رزسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ّلإلؿخرش ػلٔ ُرح حلعئح فبًٌخ ظٌؤخر رؼك حلٌوخذؽ ًّالكظ هخ ُٖ حٙػخز حالؿظوخػ٘اش
ّحالقظفخدٗش لِرٍ حلزسحهؾ ػلِ٘خ فؼلٔ ظز٘ حلوؼخ فخى هفس ّقؼض فٖ أٗاخز هاي ػاخم 1981م حطفخقاخ ً هاغ ـاٌدّد
حلٌقااد حلاادّلٖ ُّااْ حطفااخد هعااخًدس ٗااسحد هٌااَ هؼخلـااش حل ل ا فااٖ ه٘ااصحى حلواادفْػخص فااٖ انااخز رسًااخهؾ لإلـااالف
حالقظفااخدٕ أهاادٍ (  18ؼااِسحً ) ل٘وؼا ُاارح حلوسكلااش حألّلاأ هااي حلزسًااخهؾ ل٘للااه فااٖ ػااخم 1991م رخطفااخد ثخااس
دوسكلش ػخً٘ش ػزس حػظوخد ظلعلش هاي حإلـاالكخص حلوخل٘اش ّحالقظفاخدٗش  ,حلظصهاض هفاس روْؿزِاخ رظٌف٘ار حلزاسحهؾ
حلوسظْهش هي ـٌدّد حلٌقد حلدّلٖ رـدٗاش طخهاش فاٖ هـخالطاَ حلو ظلفاش ( حلعاؼسٗش ّحلماسٗز٘ش ّحالؿسٗاش ّحإلًفاخد
(())3
حلؼخم ّطفف٘ش حلقطخع حلؼخم ) لظدخ ػول٘ش حلظفل٘ق هسكلظِخ حلؼخلؼش ػخم 1997م .
ّٗكؽف ظـ طـسرش حلظك٘ف حلِ٘كلٖ حلوفسٗش ػاي حػاس غ٘اس حٗـاخرٖ ػوْهاخ ً فاٖ اخُسس حلفقاس ُّ ,اْ هاخ
ٗئدٕ الٔ حلقْ اى حٙػخز حلعلز٘ش لوخ ٗعؤ رخإلـالف حالقظفخدٕ فٖ حلفقسح ّحلـوخػخص حلمؼ٘فش ل٘عض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1حاتم حميد محسن (( تناقضات العولمة ))  ،دار كيوان لمطباعة والنشر والتوزي  ،دمشق  ،ط ، 2008 ، 1ص160
(( ))2جوزي

ستكمتز (( العولمة ومساؤىا )) ترجمة فالح عبد القادر حممي  ،بيت الحكة  ،بغداد ط ، 2003 ، 1ص. 176

(( ))3عبد عمي كاظم المعموري و أزىار الشمري (( قياس العالقة بين كثافة التكييـ

اتقتصـادي وازديـاد الفقـر فـي أقطـار عربيـة مختـارة (

مصر – األردن – المغرب )  ،مجمة قضـايا سياسـية  ،العـددان السـاب والثـامن  ،كميـة العمـوم السياسـية  ،جامعـة النيـرين  ،ربيـ ، 2005
ص. 143

هـسد ًظخثؾ ػخزلش ّ ,اًوخ ُٖ ؿص ال ٗظـصأ هي رٌ٘ش ظ٘خظخص حإلـالف ّحلظك٘ف حلِ٘كلاٖ  ,إٔ ؿاص ال ٗظـاصأ
(())1
هي كصهش حلع٘خظخص حلوْـٔ رِخ هي قز ـٌدّد حلٌقد حلدّلٖ .
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ّللظدل٘ ػلٔ هْلغ خُسس حلفقس هي هلفلش حلظـسراش حلوفاسٗش للظك٘اف حلِ٘كلاٖ ًاْزد حلؼزاخزحص حلظخل٘اش
هي طقسٗس حلظٌو٘ش حلزؽسٗش حلوفسٕ ػي ػخم 1995م (( حى لدٌٗخ هي حألظزخد هاخ ٗلولٌاخ الأ حالػظقاخد راخى حلفـاْس
راا٘ي حألغٌ٘ااخ ّحلفقااسح قااد حطعااؼض  ...ذلااك حى طْحلااغ هؼاادالص حلٌوااْ ّحزطفااخع هؼااد حلزطخلااش ّطٌااخقؿ حلٌفق اخص
حللكْه٘ش  ,رخإللخفش الٔ انالد حٙل٘خص حلعؼسٗش ردّى ًظخم فؼخ للظؼْٗك حػاس رخلعالذ ػلأ حلـوخػاخص حلفق٘اسس
ّحلمؼ٘فش هي حلعكخى ّ ...طد حلز٘خًخص حلوعظقخس هي ًظخثؾ حلوعاْف حلظاٖ أؿسحُاخ حلـِاخش حلوسداصٕ للظؼزجاش حلؼخهاش
ّحإلكفخ ّ ,درلك حلفٌدّد حالؿظوخػٖ للظٌو٘ش ػلٔ اى ًف٘ذ أفقس  20رخلوجش هي حلعكخى ّ ,درح ًف٘ذ حلـ 10
(())2
رخلوجش حألدًٔ قد ؼِد حً فخلخ ً فٖ حلفظسس هخ ر٘ي 1990م – 1993م .
أهخ حلـصحثس فبًِخ حطزؼض رسحهؾ ـٌدّد حلٌقد حلدّلٖ رفْزس ؼخهلش ظٌش 1994م ّ ,قد أدٓ اطزاخع حلـصحثاس
لِرٍ حلزاسحهؾ الأ حلؼدٗاد هاي حلظض٘اسحص حلظاٖ كفالض فاٖ حلؼدٗاد هاي حلوظض٘اسحص حالقظفاخدٗش دحخا حلـصحثاس  ,فقاد
حً فك هؼد ًوْ ًف٘ذ حلفسد هي حلٌخطؾ حلوللٖ حللق٘قٖ خال حلودس (  ) 1995- 1980روقدحز ّ % 1,6درلك
حً فااخق ًفاا٘ذ حلفااسد هااي حلٌااخطؾ حلوللااٖ حإلؿوااخلٖ هااي (  ) 2624دّالز الاأ (  ) 2389دّالز فااٖ حلفظااسس (
1990م – 1995م )  ))3((.أهخ حلظلدٕ حألدزس حلرٕ ّحؿِظَ حلعلطخص فِْ هؽكلش حلزطخلاش حلظاٖ حقظسراض ًعازظِخ الأ
 % 25فٖ ػخم  1995م أهخ حلظم ن فقد شحدص ًعزظَ ػي حلٌعزش حلوعظِدفش فٖ حلزسًخهؾ  ,ك٘غ رلغ هؼد حلظم ن
(())4
فٖ ًِخٗش ػخم 1995م (  ) % 8,29ردالً هي (  ) % 22,6حلو ططش فٖ حلزسًخهؾ .
أهخ رخلٌعزش للوولكش حألزدً٘ش حلِخؼو٘ش فبًِخ قد أخرص رظطز٘ه رسًخهؾ هظْظاه ٗضطاٖ حلعاٌْحص ( 1992م –
1998م ) ّحًظِـض حللكْهش حألزدً٘ش روْؿزَ ظ٘خظش طق٘٘دٗش فٖ هـخ حلظؽض٘ فٖ حلقطاخع حللكاْهٖ الظا٘وخ ّحى
(  ) % 44هي حلقْٓ حلؼخهلش حألزدً٘ش طؼو فٖ حلقطخع حلؼخم هوخ حػس رؽك ّحلاق ػلأ هعاظْٗخص حلظؽاض٘  ,فاٖ
(())5
ك٘ي لي ٗكْى حلقطخع حل خؾ زغن اػطخ ٍ دّزحً حدزس قخدزحً ػلٔ حظظ٘ؼخد فخثك حلقْٓ حلؼخهلش.
ّهوخ طقدم ٗوكي حلقْ رخى رسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ فٖ دّ حلؼخلن حلؼخلغ دخى لِاخ ثػاخز حؿظوخػ٘اش داـ (حشدٗاخد
حلفقس ّ حطعخع حلفـْس ر٘ـي حألغٌ٘خ ّحلفـقسح ّحشدٗـخد حلزطخلـش) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1محمد عبد الشفي عيسى  ،مصدر سابق  ،ص. 290

(( ))2المصدر نفسو  ،ص. 291

(( ))3كاظم سعد اتعرجي (( اثـر بـرامج التكييـ

الييكمـي عمـى اتقتصـاد الج از ـري )) مجمـة قضـايا سياسـية  ،العـدد  ، 12كميـة العمـوم السياسـية  ،جامعـة

النيرين  ، 2007 ،ص. 213

(( ))4عبد اهلل بن دعيدة (( التجربة الج از رية في اإلصالحات اتقتصادية ))  ،،في مجموعـة بـاحثين (( اإلصـالحات اتقتصـادية وسياسـات الخوصصـة فـي
البمدان العربية ))  ،بحوث النـدوة الفكريـة التـي نظميـا المركـز الـوطني لمدراسـات والتحاليـل الخاصـة بـالتخطيط – الج از ـر  ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،
بيروت  ، 1999 ،ص367

(( ))5عبد عمي كاظم المعموري و م.د .أزىار الشمري  ،مصدر سبق جكره  ،ص. 147

حلوزلغ حلؼخلغ  :ثػخز حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش فٖ دّ حلؼخلن حلؼخلغ
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أّالً  :حألػس حلع٘خظٖ للظك٘ف حلِ٘كلٖ -:
دوخ رٌ٘خ ظخرقخ ً فخى حلظك٘ف حالقظفخدٕ أّ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ فٖ حلدّ حلٌخه٘اش ٗقظماٖ اؿاسح حًؼطخفاخص كاخدس
فٖ هعخزحص حلع٘خظخص حالقظف خدٗش حلقخثوش ػلٔ ّفه كصهش هي حلظْؿِخص حالقظفخدٗش هضاخٗسس لظلاك حلظاٖ حػظوادطِخ
حلدّلش ّ ,غخلزخ ً هخ ٗظؤطٔ ػي ُرٍ حلظض٘سحص ثػخز حقظفخدٗش غ٘س هسغْرش طدفغ رفجخص ػدٗدس هي أفاسحد حلوـظواغ ًلاْ
خه حلفقس أّ دًَّ ّ ,خخـش حلوظض٘سحص حلوظؼلقش رظصحٗد حلزطخلش ّحزطفخع حلسقن حلق٘خظٖ لألظاؼخز ّٗ ))1((.سؿاغ ذلاك
أـال الأ اى ظ٘خظاخص ـاٌدّد حلٌقاد حلادّلٖ ّحلزٌاك حلادّلٖ طِادا الأ طوكا٘ي ُارٍ حلادّ هاي دفاغ دًِْٗاخ ػلأ
كعااخد حشدٗااخد حلفقااس ّحظااظضال حلقاآْ حلولل٘ااش ّطسحؿااغ حل اادهخص حالؿظوخػ٘ااش ّالااؼخا حلوقاادزس ػلاأ ططااْٗس
(())2
حالقظفخد حلوللٖ .
اى ُاارٍ حلع٘خظااخص دخًااض قااد أدص الاأ طٌااخهٖ حالًقعااخم راا٘ي حألغٌ٘ااخ ّحلفقااسح  ,هوااخ أدٓ الاأ طااس أػاادحد
هظصحٗدس فٖ حلؼخلن حلؼخلغ طقزغ فٖ فقس هدقغ ل٘ؼ٘ؽْح رؤق هي دّالز فٖ حلْ٘م ّ .ػلٔ حلاسغن هاي حلْػاْد حلوظكاسزس
رظقل٘ حلفقس حلظٖ قطؼض خال حلؼقد حألخ٘س هي حلقسى حلؼؽسٗي فاخى حلؼادد حلفؼلاٖ لألؼا خؾ حلارٗي ٗؼ٘ؽاْى كخلاش
حلفقس قد حشدحد هي حلٌخك٘ش حلفؼل٘ش هخثش هلْ٘ى طقسٗزاخ ً ّكفا ُارح فاٖ حلْقاض ًفعاَ حلارٕ حشدحد ف٘اَ حلادخ حلؼاخلوٖ
ً (())3
حإلؿوخلٖ هي حلٌخك٘ش حلفؼل٘ش روؼد  % 2,5ظٌْٗخ .
ّحلعئح حلـرٕ ٗطسف ًفعـَ ٌُخ ُاْ ُا اى ظاْ حألدح حالقظفاخدٕ أّ حألشهاخص حالقظفاخدٗش حلظاٖ طؼخًِ٘اخ
حلدٗوقسحن٘خص حلٌخؼجش ظظئدٕ الٔ هؽخد طظؼدٓ حلـخًذ حالقظفخدٕ دوخ ُْ حللخ هغ حلٌظخم حلعلطْٕ حلرٕ ٗسٓ
غسحٗن ؿ٘ اى طؼسلَ الٔ أشهش حقظفخدٗش ظ٘كْى لِخ ػْحقذ طظؼدٓ حلـخًذ حالقظفخدٕ
ّحلـْحد ُْ ًؼن  .فخلفقس ٗمؼف حللكن – هِوخ دخى ًْػَ – روخ ٗئدٕ الَ٘ هي ػدم حالظظقسحز ّاى حؿظ٘خش
هسكلش حلظلْ ًلْ حلدٗوقسحن٘ش – روخ ٗفخكزِخ هي أػسحق الخف٘ش لؼدم حالظظقسحز – ٗؽاك طلادٗخ ً ثخاس لوقادزس
إٔ ًظخم ظ٘خظٖ ػلٔ حلظك٘ف ّحلوسًّش ّحؿظ٘خش هسكلش حلظلْ الٔ حلدٗوقسحن٘ش دّى حلظمال٘ش روظطلزاخص حلظٌو٘اش
حالقظفخدٗش ّحالؿظوخػ٘ش ,فخلِدا حلٌِخثٖ للدٗوقسحن٘ش ُْ اطخكش حلوصٗد هي حل ٘خزحص أهخم حلٌخض لظلعا٘ي هعاظْٓ
(())4
ك٘خطِن ّإٔ دٗوقسحن٘ش ال طئدٕ الٔ ُرٍ حلٌظ٘ـش ُٖ دٗوقسحن٘ش ؿْفخ .
ّلؼ حرسش ثػخز حلفقس ػلٔ حلدٗوقسحن٘ش طظوؼ فٖ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( ))1سالم توفيق النجفي  ،مصدر سابق  ،ص. 5

(( ))2بول كير كبرايد  ،بول بينينغتون و كارين ورد ((وضع العولمـ اليـوم )) فـي مجموةـ بـان ين  :العولمـ – الضـغوط
الخارجي  ،تعريب رياض االبرش  ،مكتب العبيكان  ،المممك العربي السعودي  ، 2003 ،ص. 51
(( ))3جوزيف ستكمتز (( العولم ومساؤها ))  ،مصدر سابق  ،ص. 21
(( ))4نمادي نبيل و منمد زيدان (( المشارك السياسي لمفقراء كآلي لمند من ظاهرة الفقر )) مقال منشورة ةمـ شـبك المعمومـات
الدولي االنترنت :

 - 1حلؼصّا ػي حلوؽخزدش حلع٘خظ٘ش :
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فخلفق٘س دوخ ٗردس حلكخطذ رْطْهْز (( ل٘عض لدَٗ حلوو٘صحص حلظٖ ٗظوظاغ رِاخ حلؽا ؿ حلؼاسٕ اذ ال ػالقاش لاَ
رخألؼ خؾ ذّٕ حلٌفْذ ّلدَٗ ّقض لج٘ ّنخقش هلدّدس ٗوكي حى ٗكسظِخ للٌؽخن حلع٘خظٖ ّأهخهَ فسـاش ًاخدزس
(())1
الدظعخد هؼسفش كق٘ق٘ش رخألفكخز ّحألكدحع حلع٘خظ٘ش )) .
فلخلش حلـْع هؼالً ّحالًؽضخ رظْف٘س لقوش حلؼ٘ػ ال طؼٌٖ ظْٓ طِو٘ػ أػدحد هظصحٗدس هي حلوْحنٌ٘ي رعازذ
حًؽضخلِن رِوْم حلؼ٘ػ ّحلل٘خس ّررلك ٗض٘ذ إٔ حُظوخم لدِٗن رخلوؽخزدش حلع٘خظا٘ش ّحلدٗوقسحن٘اش ّزرواخ طؼاد ػول٘اش
(())2
حللفْ ػلٔ حالكظ٘خؿخص حلضرحث٘ش أُن هي هعخلش حلظفْٗض للصد هخ أّ حلوؽخزدش فٖ حالًظ خرخص.
ّفٖ حلٌظخم حلدٗوقسحنٖ ال ٗـْش أى ٗفسق ػلٔ حلوْحنٌ٘ي حى ٗؽخزدْح فاٖ حلؼول٘اش حلع٘خظا٘ش ّٗوكاي لِان
أى ٗ ظااخزّح ػاادم حلوؽااخزدش طؼز٘ااسحً ػااي ػاادم زلااخ غ٘ااس حًااَ دّى هؽااخزدش حلوااْحنٌ٘ي حلظااٖ ُااٖ ػفااذ حلل٘ااخس
حلدٗوقسحن٘ش طمؼف حلدٗوقسحن٘ش ّٗف٘زِخ حلاُْي  ))3((.فؼلأ ظاز٘ حلوؼاخ الكاظ حلو ظفاْى فاٖ ؼائّى أهسٗكاخ
حلالطٌ٘٘ش ُّ٘جخص ق٘خض حلسإٔ لعٌ٘ي نْٗلش حى حلظْظغ فٖ حلدٗوقسحن٘ش حلؽكل٘ش فٖ أهسٗكاخ حلالطٌ٘٘اش ـالزَ ؼاؼْز
ر ٘زش حأله فٖ حلدٗوقسحن٘ش  ُّٖ ,طْؿِخص طٌزت راخل طس ّ ,قاد حظاظوسص دواخ ٗالكاظ حلولللاْى  ,هؽا٘سٗي الأ
حالزطزخن ر٘ي (( طقِقس حللظْ حالقظفخدٗش )) ّ (( حًؼدحم حلؼقاش رخلوئظعاخص حلدٗوقسحن٘اش )) ( دواخ طقاْ ـال٘فش
فخٌٗخًؽااخ طااخٗوص حلزسٗطخً٘ااش )  ,فقااد طصحهٌااض حلوْؿااش حلـدٗاادس هااي حلدهقسنااش فااٖ أهسٗكااخ حلالطٌ٘٘ااش رخلفاادفش هااغ
حإلـالكخص حالقظفخدٗش حلل٘زسحل٘ش حلـدٗدس  ُّٖ ,حلظٖ طِادد فؼل٘اخ ً حلدٗوقسحن٘اش حلفخػلاش ّ ,طلاك اخُسس ًـادُخ فاٖ
(())4
حلؼخلن حؿوغ  ,رؤؼكخ ه ظلفش .
 -2حلظؤػ٘س ػلٔ ؼسػ٘ش حلٌظخم حلع٘خظٖ -:
اى طدًٖ اقزخ حلٌخخز٘ي ػلٔ حالقظاسحع ٗـاذ أى ٗادػْ الأ حلقلاه  ,اى لان ٗكاي الأ حلارػس الى طادًٖ حإلقزاخ
(())5
ٗئدٕ الٔ حًظ خد هعئّل٘ي ال ٗلظْى ردػن أدؼسٗش هي ٗله لِن حالقظسحع .
ّاذح دخًض ؼسػ٘ش حلٌظخم حلع٘خظٖ فٖ هـظوغ هخ طؼٌٖ  ,أى ٗكْى ذلك حلٌظخم هقزْالً رؽك نْػٖ هي قزا أغلز٘اش
حلولكْه٘ي ))6((.فخى ػدم حخظ٘خز ُرح حلٌظخم هي قز أغلز٘ش حلولكْه٘ي ظ٘ئدٕ الٔ حلظؽك٘ك رؽسػ٘ش
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(())1

سعد ناجي جواد و عبد الجبار احمد (( معوقات الديمقراطية في العالم الثالث ))  ،مجمة العموم السياسية  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد  ،العـدد 16-15

 ، 1996 ،ص. 20

(( ))2نفس المصدر السابق  ،ص – 20ص. 21
(( ))3خالد حسن جمعة الحسيني  ،مصدر سبق جكره  ،ص. 79
(( ))4نعــوم تشومســكي وآخــرون (( العولمــة واإلرىــاب – حــرب أمريكــا عمــى العــالم )) ترجمــة  :د .حمــزة المزينــي  ،مكتبــة مــدبولي  ،القــاىرة  ،ط ، 2003 ، 1ص– 116
ص. 117

(( ))5دي  .غراير ستيفنسون جونيور (( مبادئ اتنتخابات الديمقراطية ))  ،في مجموعة باحثين  :أوراق الديمقراطية  ،مطبعة النور  ،بغداد  ،بال تاريخ  ،ص. 30
(( ))6سعد الدين إبراىيم (( مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية )) في مجموعة باحثين  :أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ،بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة التـي

نظميا مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1984 ،ص. 404

ُرح حلٌظخم ً .خُ٘ك ػي أى حللسهخى حلرٕ ٗؼ٘ؽَ حلوْحني هي ؼخًَ أى ٗـؼلَ ٗظعخ ػي ؼسػ٘ش حلٌظاخم حلع٘خظاٖ
حلقخثن ّ ,لِرح طزدأ ػالهخص حالهظؼخق ّحلع ه طـخٍ حلعلطش هغ ّؿْد كخلش ػدم حلظفخػ هغ حلع٘خظخص حللكْه٘ش ,
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ُّرٍ حلظعخإالص غخلزخ ً هخ طؼ٘سُخ كخلش حلوْحني حلرحط٘ش ًفعِخ أهخ كخالص حالهظؼخق ّحالظظِـخى ّحلع ه فضخلزاخ ً هاخ
طؼ٘سُخ ػدم حلوعخّحس حلفظ٘ؼش ر٘ي حلقلش ّحألدؼسٗش ُّ ,ارٍ حلظعاخإالص طكاْى غ٘اس ذحص ؿادّٓ حذح هاخ داخى حلوـظواغ
دلَ فقسح ففٖ ُرٍ حللخلش ال طْؿد كخلش حلْػٖ رخلفسّد ُرٍ اذ طٌؼدم هؽكلش غٌٖ ّفق٘س ّ ,لكي ُرح لا٘ط رلخـا
فٖ حغلذ دّ حلؼخلن حلؼخلغ أى حلوطخلذ حلوللش رخلٌعزش للفقسح ظْح حٙى دخى أم فٖ حلوعاظقز ُاٖ هطخلاذ طظؼلاه
رخلطؼخم ّحلْ خثف ّحل دهخص حلفل٘ش ّ .طقف٘س حللكْهش فٖ طلز٘ش ُرٍ حلوطخلذ ٗكْى لدٓ حلوْحنٌ٘ي حإلكعاخض
رؤًِن غ٘اس هلاه حُظواخم حللكْهاش ّهاي ٌُاخ طظِاس حلوؽاكلش  ))1((.فؼٌادهخ طلظأ حألقل٘اش حلضٌ٘اش رخهظ٘اخشحص ّهٌاخفغ
خخـش ّحلطزقش حلفق٘اسس طاسحّف فاٖ هكخًِاخ  ,فاخى ذلاك لاي ٗائدٕ الأ اللاخد حلماسز رخلؽاسػ٘ش حلع٘خظا٘ش ّراسحهؾ
حإلـالف حالقظفخدٕ فلعذ  ,ر ِٗدد حلٌظخم حلدٗوقسحنٖ رسهظاَ  ))2((.فاخلكؼ٘س هاي حلدزحظاخص دخًاض قاد أؼاخزص
الٔ حلؼالقش حلْن٘دس ر٘ي حلؼدحلش حلظْشٗؼ٘اش ّحلؼٌاف حلع٘خظاٖ (( دلواخ طسحؿؼاض حألّلأ حكظادهض حلؼخً٘اش ّ ,حلؼكاط
ـل٘ق )) ّطؼد حالًظفخلخص حلـوخُ٘سٗش حلظٖ طؼسا رخًظفخلخص حل زص فٖ ( هفس  ,طاًْط  ,حلـصحثاس  ,حلعاْدحى
(())3
 ,حألزدى ) طؼز٘سحً ػٌ٘فخ ً ػي غ٘خد حلؼدحلش فٖ حلظْشٗغ ّػي طْظغ دحثاسس حلفقاس ّطؼاخ ن حلفاْحزد حالؿظوخػ٘اش .
ّفٖ دزحظش قخم رِخ حلزخكؼخى ؿ٘سهخًٖ ّ ظلفسص لؼؽسٗي دّلش فٖ أهسٗكخ حلالطٌ٘٘ش قعوض فِ٘خ لؼؽسس دّ هظقدهاش
ًعز٘خ ً ّػؽسس دّ هظ لفش ًعز٘خ ً  ,طْـال فِ٘خ الٔ اى ػالقش حلظٌو٘ش حالقظفخدٗش رخالظظقسحز حلع٘خظٖ طظمق فٖ اى
(())4
حلدّ حألق طقدهخ ً كدع فِ٘خ حًقالرخص أدؼس هوخ كدع فٖ حلدّ حلؼؽس حلوظقدهش .
ّهوخ طقدم ٗوكي حلقْ رؤى حألػس حلع٘خظٖ للظك٘اف حلِ٘كلاٖ ًاخرغ هاي حٙػاخز حالقظفاخدٗش ّحالؿظوخػ٘اش حلعالز٘ش ػلأ
(( حًظس حلؽك زقن )) 1
حلوـظوؼخص حلٌخه٘ش .

انتكيف انهيكهي

عضوف عٍ
انًشاسكت
انسياسيت

فقش  +بطانت +
تفاوث في
تىصيع انذخم

فقذاٌ ششعيت
انُظى انسياسيت

الشكل رقم ()1
اآل ار االقتصادي واالجتماةي لمتكيف الهيكمي وآ ارها السياسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( ))1سعد ناجي جواد و عبد الجبار احمد  ،مصدر سابق  ،ص. 21

(())2تري دايموند (( الديمقراطية – تطويرىا وسبل تعزيزىا )) ترجمة فوزية ناجي جاسم الدفاعي  ،دار المأمون لمترجمة والنشر  ،بغـداد ،
 ، 2005ص. 57

(( ))3عبـــد النـــور بـــن عنتـــر (( إشـــكالية اتستعصـــاء الـــديمقراطي فـــي الـــوطن العربـــي ))  ،فـــي مجموعـــة بـــاحثين  :الديمقراطيـــة والتنميـــة
الديمقراطية في الوطن العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ، 2004 ،ص. 73

(( ))4سعد ناجي جواد و عبد الجبار احمد  ،مصدر سابق  ،ص. 20

ػخً٘خ ً  :د٘ف٘ش حلظ ف٘ف هي ثػخز رسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ
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دوخ رٌ٘خ ظخرقخ ً فخى حخر دّ حلؼخلن حلؼخلغ رزاسحهؾ حلظك٘اف حلِ٘كلاٖ ٗـؼا ككْهاخص ُارٍ حلادّ أهاخم هؽاكلش طلق٘اه
حلظْحشى ر٘ي حلظصحهخطِخ حل خزؿ٘ش ّهطخلذ ؼؼْرِخ حلدحخل٘اش  ,فخلوئظعاخص حالقظفاخدٗش طسٗاد هاي حلادّ حلوقظسلاش
ظدحد حلدْٗى حلوظسطزش ػلِ٘خ رخإللخفش الٔ فْحثد ُرٍ حلدْٗى  ,أهخ ؼؼْد ُرٍ حلدّ فظسٗد هي ككْهخطِاخ أى طلعاي
ّلااؼِخ حلوؼخؼااٖ ّ .هااي حؿا خلااه هْحشًااش را٘ي ُاارٗي حلطااسف٘ي الرااد حلق٘ااخم روـوْػااش هااي حل طااْحص حلظااٖ ػلاأ
حلوئظعخص حالقظفخدٗش حلدّل٘ش ّحلدّ حلوقظسلش حألخر رِخ .
(())1
فؼلٔ حلوئظعخص حلدّل٘ش أى طقْم رخإلؿسح حص حلظخل٘ش -:
 - 1اػخدس ؿدّلش حلدْٗى لظ ف٘ف أشهش حلودًْٗ٘ش ّحالطفخد ػلٔ هعخلش طلدٗد هْحػ٘د ؿدٗدس لدفغ أقعخن ّفْحثد
حلدْٗى حلوعظلقش .
ّ - 2لغ كدّد ػل٘خ ّدً٘خ للقسّق .
 - 3طْظ٘غ دحثسس حلوقظسل٘ي ردالً هي كفسُخ رؼدد هلدّد .
 - 4حالُظوخم رظدق٘ه ظـالص حلـِخص حلوقظسلش لز٘خى كخؿظِخ حلفؼل٘ش للوخ .
دوخ حى ػلٔ حلوئظعخص حلوخل٘ش حلدّل٘ش اى ال طقدم حلقسّق الٔ حللكخم حلفخظدّى ّهي ػن طـزس ؼؼْرِن ػلأ ظادحد
ُرٍ حلدْٗى هغ فْحثدُخ  ,فؼلٔ ظز٘ حلوؼخ قخم حلزٌك حلدّلٖ رخلظؼخّى هغ ـٌدّد حلٌقد حلادّلٖ رابقسحق ًقاْد الأ
ؿوِْزٗش حلكًْضْ رصػخهش هْرْطْ ُّ ,ن أدزدْح رخى ُرٍ حلٌقْد ظْا لي طرُذ الٔ هعخػدس ؼؼذ حلكًْضْ حلفق٘س
ّاًوخ لصٗخدس اػسح هْرْطْ  ,اال اى ُرٍ حلٌقْد قد دفؼض لموخى طلخلف ُرح حلقخثاد هاغ حلضاسد أراخى حللاسد حلزاخزدس
(())2
.
ّػلٔ حلوئظعخص حالقظفخدٗش حلدّل٘ش أى طؤخر رؼ٘ي حالػظزخز حللخؿش حالقظفخدٗش لِرٍ حلدّلش حّ طلك ػٌدهخ طقادم لِاخ
حلقسّق دّى حلظؤػس رخلؼْحه حلع٘خظ٘ش  .الى ُرٍ حلقسّق ردأص طكْى دؤًِخ هكخفؤس لوْحقف ظ٘خظ٘ش هؼٌ٘ش طٌعـن
هغ ازحدس حإلدحزحص حلوع٘طسس ػلأ ُارٍ حلوئظعاخص  .فؼلأ ظاز٘ حلوؼاخ ٗوكاي هالكظاش أى طْق٘اض ظازغ قاسّق
طلقخُخ حألزدى هي قز ـٌدّد حلٌقد حلدّلٖ ّحلزٌاك حلادّلٖ هاي را٘ي (  ) 14قسلاخ ً هاي قاسّق حلزاسحهؾ هٌار ػاخم
1989م قااد ؿااخ ص دااسدّد هزخؼااسس ػلاأ هْحقااف حألزدى هااي حلؼااسحد ّهااي حلقماا٘ش حلفلعااطٌ٘٘ش ّهااي حلعااالم هااغ
اظسحث٘  .دوخ أى (  ) 4قسّق كفلض ػلِ٘خ حلـصحثس هي ـٌدّد حلٌد حلدّلٖ ّ (  ) 4قسّق هي حلزٌك حلدّلٖ
هخ ر٘ي ػخهٖ  1990 – 1989دخًض قد طؤػسص روْحقف حلـصحثس هي حلوؼخزلش حإلظااله٘ش ّدّ هٌخُماش للضاسد
ّهخ ٗع ؤ رخللسد ػلٔ حإلزُاخد  ,دواخ ّدْفجاض هفاس رقسلا٘ي هاي حلفاٌدّد ّحلزٌاك ػلأ دّزُاخ فاٖ طؼزجاش
حلدػن حلؼسرٖ لللسد ػلٔ حلؼسحد ػخم1991م زغن طدًٖ ّطزخنئ حإلـالف فِ٘خ ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ))1سعد ناجي جواد و شوقي ناجي جـواد (( أزمـة الـديون فـي العـالم الثالـث – النمـوجج األفريقـي ))  ،فـي مجموعـة بـاحثين  :مشـكالت
وتجارب التنمية في العالم الثالث  ،مركز دراسات العالم الثالث  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد  ، 1990 ،ص – 37ص. 38

(( ))2حاتم حميد محسن  ،مصدر سابق ،ص. 233

ّكفاا حلؽااٖ ًفعااَ هااغ حل وضااسد ّطااًْط للؼالقااخص حلوظو٘ااصس هااغ حلْالٗااخص حلوظلاادس ّحلوْحقااف هااي حلضااسد
(())1
ّحإلؿسح حص حلدحخل٘ش لد حللسدخص حلع٘خظ٘ش حإلظاله٘ش .
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أهخ رخلٌعزش الٔ حلدّ حلوقظسلش فخى ػلِ٘خ هخ ٗؤطٖ -:
 - 1طْؿَ٘ أهْح حلقسّق الٔ هؽخزٗغ طفذ فٖ ـخلق حلظٌو٘ش ّلا٘ط ػلأ هؽاخزٗغ حظاظِالد٘ش أّ حل ده٘اش
ألًِخ لي طلقه حإلٗسحدحص حلالشهش لعدحد فْحثد ُرٍ حلدْٗى ًخُ٘ك ػي أـ حلدٗي ًفعَ .
 - 2حلقمخ ػلٔ خُسس حلفعخد حإلدحزٕ ّحلظٖ طكلف حلدّلش هزخلغ نخثلش .
 - 3اػخدس طْشٗغ حلو٘صحً٘ش روخ ٗموي طلْٗ ؿص هاي حلو٘صحً٘اخص حلو فاؿ لؽاسح حألظاللش الأ هؽاخزٗغ
ـٌخػ٘ش ّشزحػ٘ش ّـل٘ش .
 - 4حالُظوااخم رْلااغ رااسحهؾ اـااالك٘ش القظفااخدٗخطِخ ظااْح دااخى ذلااك ػلاأ حلفااؼ٘د حلوفااسفٖ أّ حلوااخلٖ أّ
حلمسٗزٖ أّ كظٔ حلكوسدٖ  .رـخًذ طؽـ٘غ كخالص حالظظؼوخز ػي نسٗه شٗخدس حإلًظخؽ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( ))1د .طيب عثمان عبد الرزاق (( دور صندوق النقد الدولي في رسم السياسة اتقتصـادية لمعـراق ))  ،مجمـة قضـايا سياسـية
 ،العدد  ، 12كمية العموم السياسية  ،جامعة النيرين  ، 2007 ،ص. 155
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انخاتًت
اى حألخر رزسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلٖ ػلٔ حلسغن هي اًِخ طوؼ قسحز ّنٌٖ ٗلخّ ـٌخع حلقسحز هي خاللاَ –
ًظسٗخ ً – اٗـخد كلْ لعْ حألّلخع حالقظفخدٗش فٖ رلدحًِن رؼد ػقْد هي هلخّلش حلظٌو٘ش ػي نسٗه طدخ حلدّلاش
رخالقظفخد اال اى حلدّز حل خزؿٖ دخى لَ حػس دز٘س فٖ طزٌٖ دّ حلؼخلن حلؼخلغ لزسحهؾ حلظك٘ف حلِ٘كلاٖ فِارح حلظك٘اف
ال ٗؤطٖ هي دّى طْفس حلوْحزد حلالشهش لاَ ٌُّاخ ؿاخ دّز حلادّ حلكزاسٓ ّحلسأظاوخل٘ش لظواٌق قاسّق لادّ حلؼاخلن
حلؼخلغ ّحلظٖ غخلزخ ً هخ طكْى هفلْرش رؽسّن طوط ظ٘خدس ُارٍ حلادّ ّطْؿاَ حخظ٘خزحطِاخ حالقظفاخدٗش ّحلع٘خظا٘ش .
ّػلٔ حلسغن هي اى دّ حلؼخلن حلؼخلغ قد قزلاض رِارح حلْلاغ ّأخارص ُارٍ حلقاسّق اال اًِاخ لان طعاظطغ طلق٘اه هاخ
دخًض ططوق الَ٘ ال ر اى ُرٍ حلقسّق قد أدص هغ فْحثدُخ الٔ شٗخدس حلودًْٗ٘ش حل خزؿ٘ش لِرٍ حلدّ  .لارح ٗظطلاذ
هي ُرٍ حلدّ أى طؼظود ػدس رسحهؾ حقظفخدٗش هي حؿ أى طظ لؿ هي ُرٍ حلدْٗى ّطعؼٔ الٔ طلق٘ه طٌو٘ش هعظقلش
أّ كظٔ روعخػدس حلوعخػدحص غ٘س حلوؽسّنش .
حلوفخدز -:
حلكظذ حلؼسر٘ش -:
 -1اكعخى هلود حلؼخزلٖ (( اؼكخل٘ش حلؼالقش ر٘ي حللسٗش ّحلدٗوقسحن٘ش )) هسدص حلدزحظاخص ّحلزلاْع حلؼخهاش ,
رضدحد . 2005 ,
 -2رْ د٘س دزسحٗد ّثخسّى (( حلؼْلوش – حلمضْن حل خزؿ٘ش)) طؼسٗذ د .زٗخق حالرسغ  ,هكظزاش حلؼز٘كاخى ,
حلوولكش حلؼسر٘ش حلعؼْدٗش . 2003 ,
 -3ؿْشٗف ظظكلظص (( حلؼْلوش ّهعخإُخ ))  ,طسؿوش فخلق ػزد حلقخدز كلوٖ  ,ر٘ض حللكوش  ,رضدحد 2003 ,
 -4كخطن كو٘د هلعي (( طٌخقمخص حلؼْلوش ))  ,دحز دْ٘حى للطزخػش ّحلٌؽس ّحلظْشٗغ  ,دهؽه  ,ن. 2008 , 1
 -5د .كع٘ي ػزد حللو٘د حكود زؼْحى (( حلدٗوقسحن٘ش ّحللسٗش ّكقْد حإلًعخى ))  ,حلوكظاذ حلـاخهؼٖ حللادٗغ ,
هفس . 2006 ,
 -6د .خخلااد حلٌخـااس (( أشهااش حلدٗوقسحن٘ااش فااٖ حلااْني حلؼسرااٖ )) فااٖ هـوْػااش رااخكؼ٘ي  :حلدٗوقسحن٘ااش ّكقااْد
حإلًعخى فٖ حلْني حلؼسرٖ  ,هسدص دزحظخص حلْكدس حلؼسر٘ش  ,ر٘سّص  ,ن. 1998 , 4
 -7د .خخلد كعي ؿوؼش حللعٌٖ٘ (( حلدٗوقسحن٘ش ّحلفكس حلع٘خظٖ ))  ,رضدحد . 2004 ,
 -8دٕ  .غسحٗاااس ظظ٘فٌعاااْى ؿًْ٘اااْز (( هزاااخدة حالًظ خراااخص حلدٗوقسحن٘اااش ))  ,فاااٖ هـوْػاااش راااخكؼ٘ي  :أّزحد
حلدٗوقسحن٘ش  ,هطزؼش حلٌْز  ,رضدحد  ,رال طخزٗخ .
 -9د .زٗخق ػصٗص ُخدٕ (( حلؼخلن حلؼخلغ هي حللصد حلْحكد الٔ حلظؼددٗش حللصر٘ش )) دحز حلؽئّى حلؼقخف٘ش حلؼخهش
 ,رضدحد . 1995 ,
 -10د .ظٌخ دخ ن دخنغ (( حلفكس حإلظالهٖ حلوؼخـس ّحلؼْلوش ))  ,دحز حلضدٗس  ,حلؼسحد  ,ن.2005 , 1
 -11ػزااد حلٌااْز رااي ػٌظااس (( اؼااكخل٘ش حالظظؼفااخ حلاادٗوقسحنٖ فااٖ حلااْني حلؼسرااٖ ))  ,فااٖ هـوْػااش رااخكؼ٘ي :
حلدٗوقسحن٘ش ّحلظٌو٘ش حلدٗوقسحن٘ش فٖ حلْني حلؼسرٖ  ,هسدص دزحظخص حلْكدس حلؼسر٘ش  ,ر٘سّص  , 2004 ,ؾ73
.
 -12فخلق ػزد حلـزخز (( حلدٗوقسحن٘ش – هقخزرش ظْظْ٘لْؿ٘ش طخزٗ ٘ش ))  ,هؼِد حلدزحظخص حإلظاظسحط٘ـ٘ش  ,رضادحد
. 2006 ,
 -13فسحًع٘ط فْدْٗخهخ (( ًِخٗش حلظخزٗخ )) طسؿوش  :كع٘ي حلؽ٘خ  ,دحز حلؼلْم حلؼسر٘ش  ,ر٘سّص 1993 ,
 -14الزٕ دحٗوًْااد (( حلدٗوقسحن٘ااش – ططْٗسُااخ ّظااز طؼصٗصُااخ )) طسؿوااش فْشٗااش ًااخؿٖ ؿخظاان حلاادفخػٖ  ,دحز
حلوؤهْى للظسؿوش ّحلٌؽس  ,رضدحد . 2005 ,
 -15هلود ػخراد حلـاخرسٕ (( قماخٗخ فاٖ حلفكاس حلوؼخـاس ))  ,هسداص دزحظاخص حلْكادس حلؼسر٘اش  ,ر٘اسّص  ,ن, 1
. 1997
 -14هلود ػخرد حلـخرسٕ (( ًلْ اػاخدس رٌاخ قماخٗخ حلفكاس حلؼسراٖ حلوؼخـاس  ,هسداص دزحظاخص حلْكادس حلؼسر٘اش ,
ر٘سّص . 1992 ,
 -16ه٘ؽ٘ دّفعكٖ (( ػْلواش حلفقاس – طاؤػ٘س اـاالكخص ـاٌدّد حلٌقاد ّحلزٌاك حلادّل٘٘ي )) طسؿواش ؿؼفاس ػلاٖ
كع٘ي حلعْدحًٖ  ,ر٘ض حللكوش  ,رضدحد . 2001 ,
ً -17ؼْم طؽْهعكٖ ّثخسّى (( حلؼْلوش ّحإلزُخد – كسد أهسٗكخ ػلٔ حلؼخلن )) طسؿواش  :د .كواصس حلوصٌٗاٖ
 ,هكظزش هدرْلٖ  ,حلقخُسس  ,ن. 2003 , 1
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حلوـالص -:
 -1اٗل٘خ كسٗه (( حإلـالف حالقظفخدٕ  :هخ ُْ حرؼد هي حلظؼدٗ حلِ٘كلٖ ))  ,هـلش حلوعظقز حلؼسرٖ  ,حلؼدد 296
 ,طؽسٗي حألّ . 2003 ,
 -2كو٘د حلـو٘لٖ (( حلِ٘وٌاش حألهسٗك٘اش ّحقظفاخد حلقاسى حللاخدٕ ّحلؼؽاسٗي ))  ,هـلاش ؼائّى ظ٘خظا٘ش  ,رضادحد ,
حلؼدد. 1995 , 5
 -3زٗخق ػصٗاص ُاخدٕ (( حلؼاخلن حلؼخلاغ ّحلؼْلواش ))  ,هـلاش حلؼلاْم حلع٘خظا٘ش  ,دل٘اش حلؼلاْم حلع٘خظا٘ش  ,ؿخهؼاش
رضدحد  ,حلؼدد  , 19طوْش . 1999 ,
 -4ظااخلن طْف٘ااه حلٌـ٘فااٖ (( حلفقااس ّظ٘خظااخص حلظك٘٘ااف حالقظفااخدٕ ّحلظض٘٘ااس حلِ٘كلااٖ فااٖ حالقظفااخدحص حلصزحػ٘ااش
حلؼسر٘ش ))  ,هـلش دزحظخص حقظفخدٗش  ,ر٘ض حللكوش  ,رضدحد  ,حلؼدد. 1999 , 1
 -5ظؼد ًاخؿٖ ؿاْحد (( حلظلاْالص حلع٘خظا٘ش فاٖ أفسٗق٘اخ رؼاد حللاسد حلزاخزدس ))  ,هـلاش دزحظاخص ظ٘خظا٘ش  ,ر٘اض
حللكوش  ,رضدحد  ,حلؼدد . 2000 , 5
 -6د .ظؼد ًاخؿٖ ؿاْحد ّ د.ؼاْقٖ ًاخؿٖ ؿاْحد (( حشهاش حلادْٗى فاٖ حلؼاخلن حلؼخلاغ – حلٌواْذؽ حالفسٗقاٖ ))  ,فاٖ
هـوْػااش رااخكؼ٘ي  :هؽااكالص ّطـااخزد حلظٌو٘ااش فااٖ حلؼااخلن حلؼخلااغ  ,هسدااص دزحظااخص حلؼااخلن حلؼخلااغ  ,دل٘ااش حلؼلااْم
حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش رضدحد . 1990 ,
 -7د .ظؼد ًخؿٖ ؿْحد ّ ػزد حلـزخز حكود (( هؼْقخص حلدٗوقسحن٘ش فٖ حلؼخلن حلؼخلغ ))  ,هـلش حلؼلاْم حلع٘خظا٘ش ,
دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش رضدحد  ,حلؼدد . 1996 , 16-15
 -8د .ن٘اذ ػؼواخى ػزاد حلاسشحد (( دّز ـااٌدّد حلٌقاد حلادّلٖ فاٖ زظاان حلع٘خظاش حالقظفاخدٗش للؼاسحد ))  ,هـلااش
قمخٗخ ظ٘خظ٘ش  ,حلؼدد  , 12دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش حلٌِسٗي  ,زر٘غ . 2007
 -9أ.د .ػزد ػلٖ دخ ن حلوؼوْزٕ ّ م.د .أشُخز حلؽوسٕ (( ق٘خض حلؼالقش ر٘ي دؼخفش حلظك٘٘ف حالقظفخدٕ ّحشدٗاخد
حلفقس فٖ أقطخز ػسر٘ش ه ظخزس ( هفس – حألزدى – حلوضسد )  ,هـلش قمخٗخ ظ٘خظا٘ش  ,حلؼاددحى حلعاخرغ ّحلؼاخهي ,
دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش حلٌِسٗي  ,زر٘غ 2005.
 -10ػلٖ خل٘فاش حلكاْحزٕ (( هاخ ُ٘اش حلدٗوقسحن٘اش حلوٌؽاْدس فاٖ حلاْني حلؼسراٖ ))  ,هـلاش قماخٗخ اظاظسحط٘ـ٘ش ,
حلوسدص حلؼسرٖ للدزحظخص حإلظظسحط٘ـ٘ش  ,حلؼدد. 2001 , 6
 -11فِد حلفخًك (( أشهش حلودًْٗ٘اش حل خزؿ٘اش ً :لاْ ظ٘خظاخص ػسر٘اش ردٗلاش ))  ,هـلاش حلوعاظقز حلؼسراٖ  ,حلؼادد
 , 133ر٘سّص . 1990 ,
 -12دخ ن ظاؼد حالػسؿاٖ (( حػاس راسحهؾ حلظك٘٘اف حلِ٘كلاٖ ػلأ حالقظفاخد حلـصحثاسٕ )) هـلاش قماخٗخ ظ٘خظا٘ش ,
حلؼدد  , 12دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش حلٌِسٗي  ,زر٘غ 2007
حلٌدّحص -:
 -1ظؼد حلدٗي ارسحُ٘ن (( هفخدز حلؽسػ٘ش فٖ أًظوش حللكن حلؼسر٘ش )) فاٖ هـوْػاش راخكؼ٘ي  :أشهاش حلدٗوقسحن٘اش
فٖ حلْني حلؼسرٖ ,رلْع ّهٌخقؽخص حلٌدّس حلفكسٗش حلظٖ ًظوِخ هسدص دزحظخص حلْكدس حلؼسر٘ش ,ر٘سّص. 1984 ,
 -2هلود ػزد حلؽف٘غ ػ٘عٔ (( حألرؼخد حالؿظوخػ٘ش للظك٘ف حلِ٘كلٖ ّحل ْـفش فٖ هفس ))  ,فٖ هـوْػش
رخكؼ٘ي (( حإلـالكخص حالقظفخدٗش ّظ٘خظخص حل ْـفش فٖ حلزلدحى حلؼسر٘ش ))  ,رلْع حلٌدّس حلفكسٗش حلظٖ
ًظوِخ حلوسدص حلْنٌٖ للدزحظخص ّحلظلخل٘ حل خـش رخلظ ط٘ه – حلـصحثس  ,هسدص دزحظخص حلْكدس حلؼسر٘ش ,
ر٘سّص . 1999 ,
حلوؼخؿن -:
 -1هْزٗط دسحًعْطْى (( هؼـن حلوفطللخص حلع٘خظ٘ش )) دحز حلٌِخز  ,ر٘سّص  ,ن. 2005 , 3
حلسظخث ّحالنخزٗق -:
 -1ؿوخ نَ ػلٖ (( ثل٘خص حلظلْ حلدٗوقسحنٖ فٖ أفسٗق٘خ – ً٘ـ٘سٗخ أًوْذؿخ ))  ,زظخلش هخؿعظ٘س غ٘س هٌؽاْزس
 ,هقدهش الٔ دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش رضدحد . 2008 ,
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 -2ػخد كو٘د هك٘طف (( حلظلْالص حلدٗوقسحن٘ش فٖ حلْني حلؼسرٖ – حلدّحفغ ّحلوعظقز هاي 1989م – 2004م
))  ,زظخلش هخؿعظ٘س غ٘س هٌؽْزس  ,هقدهش حلٔ دل٘ش حلؼلْم حلع٘خظ٘ش  ,ؿخهؼش رضدحد . 2006 ,
حلوفخدز حألؿٌز٘ش -:
((1)) John Mukum mbaku ((Transition to Democratic Governance in Africa :
Learning from Past Failures )) in (( Political Liberalization and Democratization in
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