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 : ملخص

بعد نحو العشرية من الحراك العربي تستمر املنطقة في التراجع من حيث معدالت الديمقراطية 

والحرية لتتحول بعض دولها إلى بؤر توتر تهدد األمن والسلم العامليين، لقد بات جليا استمرار املمانعة العربية 

بي عاجزا في تجاوز الدولة الهشة سباب التي تجعل من الحراك العر ما يقتض ي البحث عن األ   هوو للديمقراطية 

وتحقيق االنتقال إلى أنظمة حكم ديمقراطية، والتي يعود بعضها إلى النشأة العسيرة لظاهرة الدولة بينما يمتد 

أغلبها بعد هذه النشأة ليتخلل مختلف مراحلها من ديمومة الشح الديمقراطي وأزمات الشرعية وانتقال 

 هن الحياة الدستورية وغلبة السلطة التنفيذية.السلطة وفتور الحياة السياسية وو 

 .، االزمات السياسيةلتحول الديمقراطي، انتقال السلطة، ااملنطقة العربية ،الدولة الهشة :كلمات مفتاحية 

Abstract: 

After a decade of the Arab Hirak, the region continues to degrade in terms of 

democracy and freedom; its countries are turning into hotbeds of tension that 

threaten world peace and security. It has become obvious that the resistance to 

democracy continues and what is needed is to find the reasons that prevent the 

Arab world from overcoming the fragile state and from making the transition to 

democratic systems of government, some of which date back to the difficult 

emergence of the state phenomenon and the various crises that followed it. 

Keywords: Fragile state, Arab region, democratization, transfer of power, political 

crises. 

Résumé : 

La vulnérabilité démocratique dans le monde arabe : l'État fragile et la 

résistance au changement 

Après une décennie du Hirak arabe, la région continue de ce dégradé en 

termes de démocratie et de liberté, ses pays se transforment en foyers de tension 

qui menacent la paix et la sécurité mondiales. Il est devenu évident que la 

résistance à la démocratie se poursuit et ce qu'il faut, c'est rechercher les raisons 

qui empêchent le monde arabe de surmonter l'État fragile et de réaliser la 
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transition vers Les systèmes de gouvernement démocratiques, dont certains 

remontent à l'émergence difficile du phénomène d’état et les différentes crises qui 

l'ont suivie.  

Mots-Clés: État fragile, région arabe, démocratisation, transfert de pouvoir, crises 

politiques. 

 :  . ملدمت1

قهضث اإلاى٣ُت الٗغبُت بٗض ٣ٖىص مً خ٨م الاؾدبضاص والدؿلِ والجمىص الؿُاس ي 

خغ٧اث قٗبُت ؤعاصث حُٛحر هٓم الخ٨م وا٢امت ؤهٓمت صًم٣غاَُت خغة ٖلى ٚغاع الٗضًض مً 

اهُال١  مىا٤َ الٗالم التي ٖاقذ اهدهاع الكمىلُت وجىؾ٘ اإلاض الضًم٣غاَي، ٞم٘

ً الٗابضًً 0202الاخخجاظاث الكٗبُت في جىوـ قهغ صٌؿمبر الٗام  ، وؾ٣ٍى هٓام الغثِـ ٍػ

، اهخ٣لذ مىظت الاخخجاظاث بلى صو٫ ٖغبُت ؤزغي؛ لُٟترى ؤن 0200بً ٖلي مىخه٠ ًىاًغ 

ها الٗالم  خي الى الضًم٣غاَُت قبيهت بخل٪ التي ٖٞغ ٫ الخاٍع اإلاى٣ُت ؾدكهض مىظت مً الخدىُّ

ت"، ل٨ً لم ٨ًً لألمغ هٟـ  0772و 0791 ٖامي َل٤ ٖليها "اإلاىظت الشالشت للضم٣َغ
ُ
والتي ؤ

 اإلاأالث.

ت مً خغا٥ الكإع الٗغبي لم جبرح اإلاى٣ُت م٩انها في ماقغاث  بٗض خىالي الٗكٍغ

ت والكٟاُٞت ومضع٧اث الٟؿاص بل ان بٌٗ صولها ٢ض جغاظ٘ وانهاع لُهى٠  الضًم٣غاَُت والخٍغ

 قلت ولُخدى٫ لباع جىجغ تهضص الامً والؿلم الٗاإلاُحن.م٘ الضو٫ الٟا

٣ا٫ الى ؤهٓمت خ٨م ٞلما ٌعجؼ الخغا٥ الٗغبي في ججاوػ الضولت الهكت وجد٤ُ٣ الاهخ

 ؟صًم٣غاَُت خغة

 وؾِخم الاظابت ٖلى هظه الاق٩الُت مً زال٫ ٖىانغ الضعاؾت الخالُت:

 ُٚاب الضًم٣غاَُت ٦سلُٟت للخغا٥ الٗغبي؛ •

 اإلاإؾؿت في الضولت الٗغبُت الخضًشت؛نٗىبت  •

ُت في ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت؛ •  ؤػمت الكٖغ

 َغ١ اهخ٣ا٫ الؿلُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت؛ •

 الٗؼوٝ الؿُاس ي وي٠ٗ اإلاكاع٦ت؛ •

 ؤػمت الضؾاجحر و٢ىة الؿلُت الخىُٟظًت؛ •

 غياب الديملزاطيت كخلفيت للحزاك العزبي .2
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اث ومهاصعة الخ٣ى١ في  لم ٌٗض زاُٞا ؤن ُٚاب الضًم٣غاَُت وجضوي مؿخىي الخٍغ

اإلاى٣ُت الٗغبُت ٢ض ق٩ل اإلاىُل٣اث الاؾاؾُت إلاغخلت الخغا٥ الظي اؾتهضٝ جدُُض الىسب 

ال صون ان جىجح في ا٢امت صولت الخ٤ وال٣اهىن  الخ٣لُضًت الخا٦مت التي ٖمغث في الخ٨م ٍَى

ت.الٟغم الا ؤصوىوصون زل٤   ٢خهاصًت والخىمٍى

٦ما ًىضح  0200ٖىض الىٓغ في الخىػَ٘ الجٛغافي للضًم٣غاَُت ختى مُل٘ الٗام 

ىض اإلا٣اعهت بحن ألا٢الُم الؿبٗت في الٗالم؛ هجض ؤن اإلاى٣ُت الٗغبُت ٧اهذ 20)الجضو٫ ع٢م  (، ٖو

٧ان  0200الٗام  ؤ٦ثر مىا٤َ الٗالم ٣ٞغا في صًم٣غاَُت؛ بط ؤن اإلاٗض٫ الٗام في الٗالم ختى نهاًت

%( 0,49(، ؤي ؤنها هدُجت ؤ٢ل بيؿبت )02( مً )24,0(، و٢ض خ٤٣ الٗالم الٗغبي )02( مً )9417)

ت جماًما مً بحن  09ًٖ اإلاٗض٫ الٗالمي، ٦ما جم جهي٠ُ  صولت  02صولت ٖغبُت ٖلى ؤنها ؾلٍُى

ا مً ؤنل  02%(، م٣ابل 99)ؤي بيؿبت  ٣ُا ٚحر  11هٓاًما ؾلُىًٍ الٗغبُت )ؤي صولت في بٍٞغ

 .(0)%(9042بيؿبت 

 : يوضح جدوي مسخوى الديملزاطيت كبيل حزاك املىطلت العزبيت ملارهت بباقي العالم1جدول ال

 الترجيب الاكليم 2006 2008 2010 2011

٩ا الكمالُت 4,1, 4,1, 4,2, 497,  01 امٍغ

 02 اوعوبا الٛغبُت 4,2, 4,0, 419, 412,

٩ا  429, 412, 429, 429, الالجُيُت وال٨غاًُبيامٍغ  03 

 04 اؾُا وؤؾترالُا 9411 ,949 9492 9490

 05 اوعوبا الكغ٢ُت والىؾُى ,949 94,9 9499 9492

٣ُت 1401 ,140 1402 1420  06 ظىىب الصخغاء الاٍٞغ

 07 الكغ١ ألاوؾِ 2492 2491 2412 24,0

 08 الٗالم 9490 9499 ,941 9417

 .اإلاغظ٘ هٟؿه الحي،ولُض ٖبض  طدر:امل

كلها الظي ًهضعه "نىضو١ الؿالم" ) اؾدىاصا  The Fundالى ماقغ هكاقت الضو٫ ٞو

for Peace( "٨ُت ( اإلاسخهت Foreign Policy( باالقترا٥ م٘ "مجلت الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

اث الخضماث وما ًدهل ٞيها مً  بخ٣ضًغ خالت الضو٫ في مؿإلت ال٣ل٤ ألامني وجضوي مؿخٍى

هؼاٖاث؛ ٞةهىا هجض ؤن الضو٫ الٗغبُت ٢ض جهضعث الضو٫ الٟاقلت باخخاللها عؤؽ هظه ال٣اثمت 
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ضو٫ ال ؤ٦ثرال جؼا٫ مً يمً  وؤنها( 20م٘ بضاًاث الخغا٥ )اهٓغ الجضو٫ ع٢م  0202الٗام 

م مض ي  0207اقت الٗام هك ت ٚع ما ًا٦ض اؾخمغاع مماوٗت الضًم٣غاَُت في ٢غابت الٗكٍغ

 اإلاى٣ُت.

غ في ج٣ُُمها بلى ٖىامل اظخماُٖت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت، والٗىامل  حؿدىض هظه الخ٣اٍع

غاُٞت والالظئحن والخٓلماث الجماُٖت  التي حؿدىض بليها في الخ٣ُُم هي "الًٍٛى الضًمٚى

ُت الضولُت والخضماث والهجغة ٚحر ال ضم الكٖغ ُت والخىمُت اإلاخٟاوجت والعجؼ الا٢خهاصي ٖو كٖغ

الٗامت وخ٣ى١ الاوؿان وألاظهؼة ألامىُت والىسب الخؼبُت والخضزالث ألاظىبُت والتهضًضاث 

غ "الضولت الٟاقلت" ٖلى  ٗٝغ الخ٣ٍغ ألامىُت والخضهىع الا٢خهاصي واهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان، َو

اصة ما جلجإ لل٣ىة وجٟكل خ٩ىمتها في : "الضول(0)ؤنها ت التي ال ًم٨نها الؿُُغة ٖلى ؤعاييها ٖو

حر الخضماث ألبىاء قٗبها وحكهض مٗضالث  اجساط ٢غاعاث مازغة، باإلياٞت بلى ٖضم ٢ضعتها ٖلى جٞى

مت مغجٟٗت".  ٞؿاص وظٍغ

 2013: يوضح كائمت الدول العزبيت ألاكثر فشال العام 2جدول ال

 الدولت الخطييف العزبي الخطييف الدولي

 الطومال 0 0

 السودان 0 2

 اليمً 2 ,

 العزاق 1 00

 سوريا 9 00

 مطز , 21

 لبىان 9 ,1

 ليبيا , 91

 الجشائز 7 92

 جووس 02 2,

 الاردن 00 9,

 املغزب 00 72

خماص ٖلى: طدرامل  في: ع ، ميكى 0202ماقغ الضو٫ الٟاقلت للٗام  مً اٖضاص الباخض الٖا

FFP ; The Failed States Index 2013 : http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 
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ت الىيُٗت اإلاؼعٍت  ٦0207ما ًدضص لىا ماقغ الضو٫ الهكت في الٗالم للٗام  اؾخمغاٍع

، وعٚم ؾىء (22)اهٓغ الجضو٫  للضولت الٗغبُت الي لم جد٤٣ اي ج٣ضم في البىاء الضًم٣غاَي

خلذ مٗٓم الضو٫ الٗغبُت في مغاجب مخ٣ضمت ٖلى ماقغ  ؤما٦ً ٖضًضة خى٫ الٗالمويإ في ألا 

 .0207الضو٫ الهكت لٗام 

ان ؤػمت الضًم٣غاَُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت ا٢ترهذ صون ق٪ بإػمت الضولت والتي ٢ض حٗضصث 

م خضازت وكإتها واظهذ الضو٫ الٗغبُت مسخل٠ ؤػماث الخىمُت  *وحكاب٨ذ عواٞضها؛ ٞٚغ

ني في بَاع واخض، الى ؤػمت الخٛلٛل الؿُا ت بمٗنى العجؼ ًٖ الخ٩امل الَى ؾُت، مً ؤػمت الهٍى

بمٗنى ٢هىع الضولت ًٖ ٞغى ؾُُغتها وجُب٤ُ ٢ىاهُنها، ٞإػمت اإلاكاع٦ت بمٗنى ٖضم اهسغاٍ 

٢ُاٖاث ٍٖغًت مً اإلاىاَىحن لإلؾهام في ٖملُت نى٘ ال٣غاع وؤػمت الخىػَ٘ بمٗنى الٗضالت في 

ُت التي جإحي ٦مدهلت لألػماث ج٣ؿُم اإلا ىاعص بحن اإلاىاَىحن ؤو بحن ألا٢الُم، وؤزحرا ؤػمت الكٖغ

ت الغؤي والخٗبحر والخدى٫ الضًم٣غاَي، ًجٗل (2)الؿاب٣ت ، ٦ما ؤن "الاعجباٍ الىز٤ُ بحن خٍغ

ت التي حٗخبر مً م٩ىهاث  ت مؿخدُلت مً صون بَال١ جل٪ الخٍغ الخٗضصًت الؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

ً ؤلاعاصة الىٓام ال ضًم٣غاَي، ومً زال٫ طل٪ وخضه ًم٨ً الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة الخغة للمىاًَ ٖو

٤ الاهخساباث؛ ٞخد٤ُ٣ خالت  الٗامت للمجخم٘، مً زال٫ اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث ًٖ ٍَغ

ت الغؤي والغؤي آلازغ" ت الخٗبحر والخىاع والاظخمإ، وخٍغ  . (1)الخٗضصًت مغهىن بةَال١ خٍغ

 2019يوضح الدول العزبيت الاكثر هشاشت في العالم  :3جدول ال
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 الدولت الخهي٠ُ الٗغبي الخهي٠ُ الضولي صعظت الخدظًغ

 اليمً 0 0 ٢هىي 

 الطومال 0 0 ٢هىي 

 سوريا 2 1 ٢هىي 

 السودان 1 , ٢هىي 

 العزاق 9 02 ٢هىي 

 ليبيا , ,0 ٢هىي 

 موريخاهيا 9 20 ٢هىي 

 مطز , 21 ٢هىي 

 جيبوحي 7 12 ٢هىي 

 لبىان 02 11 ٢هىي 

 الاردن 00 7, ٢هىي 

خماص ٖلى : طدرامل  FFP ; The Fragile States Index 2019مً اٖضاص الباخض الٖا

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019 

م خضازتها ٞان  وفي ؾُا١ جدلُل ؤؾباب ؤػمت الضولت الٗغبُت التي اهتهذ الى الدؿلُُت ٚع

غوٝ وكإتها والٗىامل التي جإزغث بها جل٪ اليكإة. سُتها ْو  الاهُال١ البض ان ٩ًىن مً ٢غاءة جاٍع

 ضعوبت املأسست في الدولت العزبيت الحديثت .3

ؼ" ٞةن الضولت الٗغبُت اإلاٗانغة لم جيكإ في مدُُها الاظخماعي  خؿب "ٖبض الاله بل٣ٍؼ

ت الٗىُٟت التي حٗغيذ لها الامت وكإة َبُُٗت بل زغظذ الى الىظىص بٟٗل الٗملُت  الاؾخٗماٍع

الٗغبُت، ٞإؾباب ج٩ّىن وجُّىع ؤهمىطط الضولت الخالي لم ج٨ً له هٓاثغ في الخجغبت الؿُاؾُت 

تها اإلاجخمٗاث الٗغبُت بٗض جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي بال  الٗغبُت الؿاب٣ت؛ وما الضولت التي ٖٞغ

هدُجت َبُُٗت لخ٨ٟ٪ بنى الىٓام الؿُاس ي  وعازت لضولت الاخخال٫ في جىُٓمها ٞلم ج٨ً

سُا لبنى الٗهبُت اإلادلُت وماؾؿاتها قبه الؿُاؾُت  .(9)الؿلُاوي الخ٣لُضي، او ججاوػا جاٍع

سُت اإلاخمشلت في ُٚاب  جيكإ اإلاًٗلت الٗغبُت اإلاٟؿغة للخسل٠ الؿُاس ي مً اإلاحزة الخاٍع

خالت ٞاهه ال مىام مً ٧ىن الؿلُت هي الضولت في اإلاغخلت الؿاب٣ت بؿبب الاؾخٗماع، في هظه ال

اإلايكئت للضولت وهي التي جبىيها وماؾؿاتها والىدُجت اإلاى٣ُُت هي ؤن تهضًض هظه الؿلُت هى 

لُه ٞاإلاُالبت بالخضاو٫ ٖلى الؿلُت ٚحر مم٨ً ، وطل٪ ٣ًخض ي الضٖىة (,)تهضًض للضولت طاتها ٖو
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اهخٓاع هطج الضولت وماؾؿاتها وهظا لل٠٨ ًٖ اإلاُالبت بالضًم٣غاَُت والخُٛحر الؿُاس ي في 

، وطل٪ ما ؤزغ خخما (9)مٗىاه ٦ظل٪ اوٛال١ اإلاجا٫ الؿُاس ي ومى٘ ْهىع هسب ؾُاؾُت ظضًضة

ُتها الؿُاؾُت م٘ ْهىع اظُا٫ ظضًضة مً الٗغب  ٖلى هظه الاهٓمت التي لم حؿخُ٘ ججضًض قٖغ

 طاث مُالب مٗىإلات.

اهٟهلذ ًٖ مدُُها الاظخماعي ز٣اُٞا ؤما الىسب التي حؿلمذ هظه الضولت في مٗٓمها 

ىصها والتزاماتها الضازلُت والخاعظُت زاهُا؛ ما ظٗل صولت  و٢ُمُا ؤوال زم ٞكلذ في جد٤ُ٣ ٖو

الاؾخ٣ال٫ جضزل ؤػمت ؾُاؾُت وا٢خهاصًت جًُغها امام اإلاُالب الكٗبُت للجىء الى اؾلىب 

والهغإ خىلها، ٦ما ؤن ٣ٞضانها  ال٣م٘، وه٨ظا انهم٨ذ الىسبت الٗغبُت في الخٟاّ ٖلى الؿلُت

ُت ًجٗلها في مىاظهت م٘ ال٣ىي الؿُاؾُت الازغي ٞهي ال جهل الى الؿلُت ل٩ىنها هسبت  للكٖغ

ىت وظىصها  ت اط حؿعى خحن طل٪ لكٖغ اإلاجخم٘ اهما جهل اليها بالىعازت او الاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

 .(,)مٗخمضة ٖلى الجِل وألامً للب٣اء في الؿلُت

بُُٗا إلاُُٗاث البيُت ؤن الضولت الٗغبُت وكإث وكإة ٞى٢ُت ولِؿذ هخاظا َ ال٣ى٫ ًم٨ً 

سُت او اٞغاػ لها، ولم ج٨ً امخضاصا انُال للخجغبت الؿُاؾُت الٗغبالاظخماُٖت  ، ٞهي:ُت الخاٍع

لم ٨ًً ْهىعها هخاظا لخٟاٖل الخىا٢ًاث الاظخماُٖت  مً الىاحيت الاجخماعيت:-

ة، بل ٧ان ْهىعا مهُىٗا وهامكُا ٞهظه الضولت ولضث وجُىعها في نىعة ججمُُٗت ظضًض

ُت. ا٢مها وؤظهؼتها ومش٣ٟيها ولم حؿخُ٘ ٦ؿب الكٖغ  بىمِ ؾلُتها الخاعظُت َو

ت بغؤي "مدمض ظابغ الاههاعي" لؿض مً الىاحيت السياسيت: - ٢ام مكغوٕ الضولت ال٣ٍُغ

اماث ا إلادلُت الخ٣لُضًت صون ٞغاٙ ؾُاس ي وؾلُىي وماؾؿاحي وبصاعي ولم ج٨ً هىا٥ ٚحر الٖؼ

وظىص ع٧اثؼ جظ٦غ لضولت ٞاٖلت، خُض باقغث الضولت بة٢امت خ٩ىمتها وبصاعتها وظِكها ٢بل 

جغؾُش ماؾؿاتها الازغي مً مجالـ وهُئاث، بمٗنى انها بضؤث بالؿلُت ٢بل الضولت خُض 

سُا وؤزغي لخ٣ذ بها مازغا  .(7)ماػالذ ٖملُت جإؾِـ الضولت مؿخمغة بحن ؤ٢ُاع ؾب٣ذ جاٍع

وعزذ صولت الاؾخ٣ال٫ بٌٗ ماؾؿاث الٗهض الاؾخٗماعي  مً الىاحيت املؤسساجيت:-

ماؾؿاتها ال٣اهىهُت والؿُاؾُت بغؤي "ٖلى الضًً هال٫" لم جإث زالهت هدُجت جُىع صازلي ٞ

ً الضولت  َبُعي ول٨نها ٚالبا ظاءث م٣خبؿت ًٖ ؤنل ؤظىبي، وفي ٦شحر مً الاخُان ناخب ج٩ٍى

غ١ جىُٓمها جم الاخخٟاّ بها صون حُٛحر ًظاؾخسضام ال٣ىة  ٦غ ، و٦شحر مً ماؾؿاث الضولت َو
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غ بٌٗ اظهؼة الىٓام الخ٣لُضي، ٞم٘ الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي بٗض الاؾخ٣ال٫، ٦ما جم ا ب٣اء وجٍُى

٧ان هىا٥ ظهاػ اصاعي في ٧ل الا٢ُاع الٗغبُت ٦ىىاة ماؾؿُت لبىاء الضولت في ال٣ٗىص التي جلذ 

هجُىا ًدمل بهماث اإلاجخم٘ الخ٣لُضي ومالمذ الانالخاث الخضًشت مٗا، طل٪، و٧ان ظهاػا 

وجىانلذ ٖملُت بىاء ماؾؿاث الضولت الخضًشت مً ظِل وؤمً صازلي وهى ما خغنذ ٖلُه 

، وفي مىاظهت ٢ىي اإلاٗاعيت ٖمضث الضولت (02)الؿلُاث الخا٦مت لخ٨َغـ ماؾؿاث الؿُاصة

ُتهاال٣مُٗتلى جدهحن هٟؿها باألظهؼة الٗغبُت ا  .(00)، بال ان ٢ىة هظ ألاظهؼة لم جضٖم قٖغ

ٌ لىظىصها والًُٗ  ه٨ظا وظضث الضولت الٗغبُت هٟؿها ؤمام مى٠٢ مخإػم بحن الٞغ

ُتها مً  لها او٩ٗاؾاتها ٧ان ال٣ىي الاظخماُٖت اإلاسخلٟت، ٞاٖخباعاث اليكإة الخانت  َٝغبكٖغ

 ي.الاظخماع هامدُُبهظه الضولت  ٖال٢اثالىاضخت ٖلى 
 

 أسمت الشزعيت في ألاهظمت السياسيت العزبيت .4

ُت مً  ًغي "مىعَـ صًٟغظُه" ان الخ٩ىمت التي جمشل عؤي الكٗب جخمخ٘ بهٟت الكٖغ

ُت لِؿذ ؤ٦ثر مً  وه٩ُلها وجغ٦ُبهاخُض ؤنىلها  ُت، ٞالكٖغ و٧ل خ٩ىمت ٖضاها ج٩ىن ٚحر قٖغ

ت مٗخ٣ضاث ًسخل٠ مٗىاها ومًمىنها بازخالٝ البلضان وألاػماث ُت (00)مجمٖى ، ان قٖغ

الؿلُت حؿخمض مً عيا الكٗب خُض ج٩ىن الٗال٢ت بحن الخا٦م واإلاد٩ىم ٢اثمت ٖلى الخٟاٖل 

ٗغبُت الخضًشت، ٟٞي هظه اإلاؿإلت و٢بل ٢غابت ت البًٖ الخجغ ب ثوجباص٫ الغؤي وهظا الخ٩امل ٚا

٩ي "ما٩ًل هضؾىن" )  :(02)( ما ًليMichael c.Hudsonالاعبٗت ٣ٖىص ٦خب الباخض الامٍغ

ت في الٗالم الٗغبي اإلاٗانغ ٣ٟٞضانها ًٟؿغ  ُت الؿُاؾُت هي مك٩لت الخ٨م اإلاغ٦ٍؼ "الكٖغ

حر اإلاؿخ٣غ ل٩ل الؿلُاث الى خض ٦بحر الُبُٗت اإلاخ٣لبت للؿُاؾت الٗغبُت والُاب٘ الا  ؾدبضاصي ٚو

ُت". لى الؿُاؾُحن الٗغب اطن ؤن ًخدغ٧ىا في بِئت ؾُاؾُت قٖغ  الٗغبُت الغاهىت، ٖو

والىا٢٘ ؤهه خحن خهلذ ألا٢ُاع الٗغبُت ٖلى اؾخ٣اللها الؿُاس ي، ٞان الىسبت التي 

ُت ألاؾاس ي الظي حؿدىض  بلُه؛ حؿلمذ الؿلُت لم ج٨ً ٢ض خؿمذ ؤمغها خى٫ مهضع الكٖغ

ُت الخ٣لُضي الظي ٌؿدىض بلى ؤلاؾالم ؤو بلى الاهدؿاب بلى ؤنى٫  ٞبًٗها ؤب٣ى ٖلى مهضع الكٖغ

ٟت ؤو خاو٫ ؤن ًبٗشه مً ظضًض، وبًٗها آلازغ خاو٫ ؤن ًخسظ ال٣ٗالهُت ال٣اهىهُت  قٍغ

ُت والتي جمشل في الك٩ل اللُبرالي والبرإلااوي والجمهىعي وبًٗها ألاز غ الضؾخىعٍت مهضعا للكٖغ

ً الخ٣لُضي وال٣ٗالوي في ق٩ل مل٨ُ ٤ بحن اإلاهضٍع ، وبًٗها اؾدىض بلى اث بغإلااهُتخاو٫ ؤن ًٞى
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ؼمُت اإلالهمت ُت زىعٍت ٢اثمت ٖلى ال٣ُاصة ال٩اٍع ، وفي ألاهٓمت الخالُت اإلاىظىصة ٖلى (01)قٖغ

ما مؿخىي الؿاخت الؿُاؾُت الٗغبُت هجض زماهُت ؤهٓمت مل٨ُت وزالزت ٖكغ هٓاما ظمهىعٍا، وه

 ٖلى الىدى الخالي:

ُتها ٖلى اإلاهضع الخ٣لُضي الظي ًىُىي الىظم امللكيت العزبيت- غ قٖغ : وحٗخمض في جبًر

ٖلى بٗض صًني بؾالمي ؤو ٖلى بٗض ٢بلي ؤو ٖلى البٗضًً مٗا ٞهىا٥ هٓامان مل٨ُان "ألاعصوي" 

ُتهما مً نٟت وؿبهما بلى ؤهل البِذ وهٓامان ٌؿخمضان ُتهما  و"اإلاٛغبي" ٌؿخمضان قٖغ قٖغ

الىهابي"؛ والىٓام  -مً مظهبحن صًىحن هما: الىٓام "الؿٗىصي" خُض ٌؿىص اإلاظهب "الخىبلي

الٗماوي اإلاؿدىض الى اإلاظهب "ؤلاباض ي"، ؤما باقي ألاهٓمت اإلال٨ُت في ؤ٢ُاع الخلُج ٞؿخمض 

سُا مً مهضع ٢بلي هى ٚلبت ٢بُلت بُٗنها ٖلى ٚحرها مً ال٣باث ُتها الخ٣لُضًت جاٍع ل قٖغ

ُت الخ٣ل(09)اإلاجاوعة ُضًت مهمت ول٨نها ٚحر ، ول٣ض ؤصع٦ذ مٗٓم هظه ألاهٓمت اإلال٨ُت ؤن الكٖغ

اصة الٟٗالُتداولذ جضُٖم هظا اإلاهضع بما بمهاصع بيا٧ٞاُٞت، ٞ ُت وبما بٍؼ  .ُت للكٖغ

م الٗغبي بًٗها : هىا٥ زالزت ٖكغ هٓاما ظمهىعٍا في الٗالالىظم الجمهوريت العزبيت

، وبًٗها ؤلغى الىٓام اإلال٩ي بٗض ؾىىاث مً الاؾخ٣ال٫ مً زال٫ الاه٣الب ؤو خ٣ال٫ولض م٘ الاؾ

ُتها  الشىعة  و٧ل هظه ألاهٓمت باؾخصىاء "لبىان" اصٖذ ؤنها ج٣ضمُت ؤو زىعٍت وانها ال حؿخمض قٖغ

ُتها مً ؤًضولىظُت زىعٍت ؤو ٢ُاصة  ثؾخمضالُضي ؤو مهضع ٣ٖالوي لُبرالي بل مً مهضع ج٣ قٖغ

ؼم ت ٧اٍع م٨ً ال٣ى٫ اهه في ٞترة اإلاض ال٣ىمي وزانت في مغخلت الىانٍغ ُت ملهمت ؤو منهما مٗا، ٍو

ا  ا٦دؿبذ هظه ؤلاًضًىلىظُاث الشىعٍت مهضا٢ُت ٖالُت لضي الجماهحر الٗغبُت و٧اهذ ؤؾاؾا ٢ٍى

ُت ٖلى ألاهٓمت الخا٦مت التي جبىتها في الخمؿِىاث والؿخِىاث، ٚحر ؤن مىظت  إليٟاء الكٖغ

مت الخإً ، ٞبٌٗ ألاهٓمت الجمهىعٍت حؿدىض بلى 07,9ُض لهظه ألاهٓمت ٢ض جغاظٗذ بٗض هٍؼ

ُتها الشىعٍت مً ٚحر مًمىن  ؤًضولىظُت زىعٍت، واهخ٩اؾت هظه ألاهٓمت ظٗل مهضع قٖغ

ُت ٖلى ؤؾـ صًم٣غاَُت لجإث بلى ؤؾالُب ؤزغي  خ٣ُ٣ي؛ وبضال مً ؤن حُٗض بىاء هظه الكٖغ

 :(,0)لىؾاثلإلالء هظا الٟغاٙ؛ مً هظه ا

الم واؾخسضامها في بزاعة مساٝو - الىاؽ مً ؤي مىاٞؿحن ٖلى  اخخ٩اع وؾاثل الٖا

المُت.الؿلُت  ، م٘ جطخُم اإلاىجؼاث مً زال٫ اخخ٩اع هظه الىؾاثل الٖا

 اؾخسضام وؾاثل ال٣م٘ في مىاظهت اإلاٗاعيت وايٗاٞها. -
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وبطا ٧ان ما ًمحز ألاهٓمت اإلال٨ُت م٣ابل الجمهىعٍت ٧ىنها ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا ٨ٖـ ألاهٓمت 

بلى اإلاماعؾاث  ؤ٢غبجٓل و الجمهىعٍت؛ ٞان صو٫ الخلُج الٗغبي لِؿذ بالًغوعة صو٫ ماؾؿاث 

، وختى ولى هٟترى ٢ضعا مً الضًم٣غاَُت ٞان حجم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وال٣ضعة (09)الخ٣لُضًت

الخإزحر في نىاٖت ال٣غاع الؿُاس ي مً زال٫ الىنى٫ بلى اإلاجالـ الىُابُت اإلاسخلٟت ٖلى 

٘واإلا ت الىىاب هم مكاًش ال٣باثل كاع٦ت في ؤظهؼة ؤلاصاعة والدكَغ ، ٞةهىا هجض ان ا٦ثًر

. ؤما ألاهٓمت الجمهىعٍت ٞخضعي في اإلا٣ابل بإنها ٣ٖالهُت وان مهاصع خ٨مها ٢ض ظاءث (,0)وؤبىائهم

٤ م مً حٗضص ؤق٩ا٫ ونُٜ مماعؾت الؿلُت يمً هظه الىماطط مً  ًٖ ٍَغ الكٗب ٖلى الٚغ

ىُت ؤو خؼب  الخ٨م بال ؤن الؿلُت ٚالبا ما جدغ٥ مً ٢بل مجلـ ٢ُاصة الشىعة ؤو ظبهت َو

ُٗت مشل اإلاجالـ الىُابُت ؤو  حرها، و٦شحرا ما ًغا٤ٞ نُٜ الخ٨م هظه ؤظهؼة حكَغ واخض ٚو

٤ اهخساباث ججغي في خضوص ما جغاه  اإلاجالـ اإلادلُت ؤو ٚحر طل٪ والتي ًخم الىنى٫ بليها ًٖ ٍَغ

سُت مُٗىت.   الؿلُت مىاؾبا لٓغوٝ مجخمٗاتها يمً ٞترة جاٍع

٣ها للضًم٣غاَُت ٧اهذ في اٚلبها  بن مسخل٠ البرامج التي َغختها هظه ألاهٓمت في حؿٍى

ع ما٦ضا ؤن مٗٓم ؛ بظل٪ ناىنى٫ بلى الؿلُت او الخٟاّ ٖليهامجغص قٗاعاث ٚغيها ال

الكٗاعاث الضًم٣غاَُت التي َغخذ في البالص الٗغبُت ؾىاء في الىٓم الجمهىعٍت ام اإلال٨ُت 

 ب٣ُذ مجغص قٗاعاث ولم حؿخُُ٘ ؤن جماعؽ ٞٗلها في اإلاُضان ألؾباب ٖضًضة ٖلى عؤؾها:

  ت ًٖ خل الخىا٢ًاث الاظخماُٖت والٗغ٢ُت والُاثُٟت الغاسخت عجؼ ال٣ىي اإلاخهاٖع

سُت في بٌٗ اإلاجخمٗاث الٗغبُت وعبما ؾٗذ للخٟاّ ٖليها. بٟٗل  عواؾب جاٍع

  ب٣اء الىسب الخا٦مت في هظه ألاهٓمت جاب٘ ل٣ىي زاعظُت جدغ٦ها ٖلى خؿاب مهالح

مىخاتها.  الكٗىب الٗغبُت َو

  حُِٛب صوع الجماهحر ًٖ اإلاكاع٦ت في ٢ُاصة الضولت واإلاجخم٘ والٗمل؛ م٘ ٖضم الٗمل

 الؿُاؾُت ج٣خهغ ٖلى ؤؾاؽ َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٢بلي. ٖلى ظٗل اإلاكاع٦ت

بظل٪ جب٣ى ٞغيُت "هضؾىن" ٢اثمت الى ٚاًت الُىم، ٞم٣ىلخه اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ا٦ثر 

اهُبا٢ا ٖلى الضولت الٗغبُت في و٢خىا الخالي، طل٪ ؤن اخض اهم اؾباب ؤػمت الضولت الٗغبُت 

ُت التي ٖاهذ منها مىظ وكإتها ًٞال   ًٖ ٧ىن الضولت في هظه البلضان ًخٗل٤ بإػمت الكٖغ

انبدذ خ٣ُ٣ت وا٢ٗت بٌٛ الىٓغ ًٖ عض ى مىاَىيها او ٖضمه، وبطا ٧ان الباخشىن في مهاصع 
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ُت ًغظٗىن الى اظتهاصاث "ما٦ـ ُٞبر" ) ( التي جدهغها في 1864-1929) (Max Weberالكٖغ

ؼمُت وال٣ٗالهُت ٞان ٧ل هظه اإلاهاصع اما ٚاثبت انال  في الىا٢٘ الٗغبي  الخ٣لُضًت وال٩اٍع

٧ال٣ٗالهُت؛ او ان ما وظض منها في ٞتراث ؾاب٣ت ٢ض جأ٧ل اي طل٪ الىمِ اإلابني ٖلى الخ٣الُض 

ؼما.  وال٩اٍع

ني الظي ًضزل في  ُت ٖلى هٕى مً الش٣اٞت الؿُاؾُت والىعي الَى ًخىظب ؤن ج٣ىم الكٖغ

خه ٢ىاٖت الٟغص ؤوال ولِـ ٣ِٞ ٢بىله للؿلُت الٗلُا للخ٨م وبهما ًغي ٞ ُه ججؿُضا لهٍى

ُت ٚحر مخى  لبُت ؤهٓمت الخ٨م الٗغبُتوإلاباصثه الخانت، بُض ؤن مشل هظه الكٖغ ، ولظل٪ ٞغة أٚل

في و، في مىاظهت ؤي مٗاعيتحكٗغ هظه ألاهٓمت بال٣ل٤ ٞخماعؽ الاؾخٗما٫ الخٗؿٟي لل٣ىة 

ُتها  لضٖمؾبال مخٗضصة حؿخسضم الى٢ذ هٟؿه   .(07)اؾدُٗاب بٌٗ نىع اإلاٗاعيت مداولتقٖغ

 طزق اهخلال السلطت في املىطلت العزبيت .5

٣ت اهخ٣الها ٌٗض  ٍغ الخضاو٫ ٖلى الؿلُت هى ؤخض مٗاًحر وظىص هٓام صًم٣غاَي َو

ت َبُٗت الىٓام الؿُاس ي مً هاخُت جىا٣ٞه م٘ ال٣ُم الضًم٣غاَُت ؤو الابخٗاص  ماقغا هاما إلاٗٞغ

سُا ق٩لذ مؿإلت  َب خلها؛ ومً مىُل٤ ٖنها، جاٍع ُٗ اهخ٣ا٫ الؿلُت في الٗالم الٗغبي مًٗلت َن

ؤؾلىب الجبر والا٦غاه في اهخ٣ا٫ الؿلُت ٞاإلاالخٔ ؤهه ٣ٞض جم في ٧ل مً مهغ والُمً والٗغا١ 

ولُبُا ال٣ًاء ٖلى الىٓام اإلال٩ي وجإؾِـ هٓم ظمهىعٍت زىعٍت، بِىما ٧اهذ اه٣الباث الؿىصان 

ظمهىعٍت، وفي الىٓم اإلال٨ُت لم ًمى٘ الىٓام الىعاسي في اهخ٣ا٫  والجؼاثغ وؾىعٍا صازل هٓم

ى٠ و٢ىة عا٣ٞذ  ، ومً اإلاالخٔ بهٟت ٖامت ؤن آلالُاث الاهخ٣ا٫الؿلُت خضور خاالث ٖؼ٫ ٖو

ت في الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت خُض ٖاصة ما ًتر٥ الخا٦م  ال٣اثمت ٖلى الجبر وؤلا٦غاه مإلٞى

خُا٫ اة ؤو بااٚل  .ؤو باإلظباع ٖلى جغ٥ مى٢ٗه مى٢ٗه بما بالٞى

مً اإلالٟذ لالهدباه ؤن الاه٣الباث في الٗالم الٗغبي ٦إؾلىب الهخ٣ا٫ الؿلُت ًىٓغ بليها 

مً ٢بل مخبىيها ٖلى ؤنها اه٣الب ٖلى وي٘ ٚحر ٖاصي لُهحر الاه٣الب في خض طاجه هى ألامغ 

جُىع ألاهٓمت الؿُاؾُت  الٗاصي بِىما ال٨ٗـ هى الصخُذ، لخهحر الاه٣الباث مؿل٩ا َبُُٗا في

، ولم ج٨ً ْاهغة ٖؿ٨غة الخ٨م بُٗضة ًٖ الٗالم الٗغبي؛ بُض ؤن ٖملُت بزغاط (02)الٗغبُت

الجِل مً اإلاٗاصلت الؿُاؾُت هي مداولت نٗبت باهخٓاع ؤن ًخم بىاء ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي 

اث والخ٣ى١، ل٣ض جدى٫ الجِل في  واٖخماص الخٗضصًت وبنالح ألاهٓمت الاهخسابُت واخترام الخٍغ
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مٗٓم الضو٫ الٗغبُت بلى الٗىهغ الخاؾم في يمان اؾخمغاع الخ٨م وؤضخذ مهمخه الغثِؿت 

خي للمى٣ُت مً مىظاث الاخخال٫  ؤمىُت صازلُت، ل٣ض اُؾخمض هظا الضوع مً زال٫ الخُىع الخاٍع

 .ؤلاعهابي اإلاض خهاٖضٞ الٗغبُت −الهغاٖاث الٗغبُت  بلى

٣ت وعازت مً هاخُت ؤزغي وبطا ٧ ٣ًا لٍُغ ان جىعٍض الخ٨م مى٣ُُا في الىٓم اإلال٨ُت ٞو

با في الىٓم الجمهىعٍت، ل٣ض ونل بٌٗ عئؾاء الجمهىعٍاث الٗغبُت  الٗغف ٞةن ألامغ ًبضو ٍٚغ

بلى الؿلُت مً زال٫ اه٣الب ٖؿ٨غي خُض ٧اهذ بضاًت الىٓام الجمهىعي مدل الىٓم اإلال٨ُت 

ت في الىٓم ؾاب٣ًا ؤي مهغ والٗغا١ والُمً ولُب ُا، ؤو الخدى٫ هدى هٓام ب٣ُاصاث ٖؿ٨ٍغ

ت والؿىصاهُت، وقٛل ٢اثض الاه٣الب ؤو ؤخض ٢اصجه مىهب  الجمهىعٍت ٧الخالت الؿىعٍت والجؼاثٍغ

عٍت بٗض بظغاء اهخساباث عثِـ مجلـ ٢ُاصة الشىعة ؤو مجلـ ؤلاه٣اط زم مىهب عثِـ الجمهى 

ي اهخ٣لذ الؿلُت بلى شخو آزغ بٗض ٖلى شخو اإلاغشح الىخُض، وفي خاالث ؤزغ نىعٍت 

اة ٢اثض الاه٣الب ألاو٫ ؤو بَاخخه باه٣الب آزغ، ُٞبضو ؤن الخ٨م ًخىاعر بااله٣الب في  ٞو

الجمهىعٍاث، و٢ض ق٩لذ ؾىعٍا ؤو٫ زُىة ٖلىُت في جىعٍض الخ٨م في الىٓم الجمهىعٍت 

مخى٢ٗا ؤن ًخ٨غع في بهىعة ظضًضة وهي اهخ٣ا٫ مىهب الغثاؾت مً ألاب بلى الابً وهى ما ٧ان 

ت واللُبُت  .الخالت اإلاهٍغ

ٖمىما ًم٨ً اخهاء في زهىم ق٩ل وهمِ اهخ٣ا٫ الؿلُت في الٗالم الٗغبي في 

اخضي وحؿٗىن خالت لتر٥ الؿلُت مىػٖت ٖلى  0202وؾىت  0792الٟترة اإلامخضة ما بحن ؾىت 

الىٓم الىعازُت  ٖضة اق٩ا٫، وهي ؾذ وؤعبٗىن خالت ٖؼ٫ بال٣ىة منها زالر خاالث ٣ِٞ في

اة الُبُُٗت بؿبٗت ٖكغ خالت منها اعبٗت ٖكغ في الىٓم  والباقي في الىٓم الجمهىعٍت، جلتها الٞى

ٟاء مً اإلاىهب م٘ خاالث  الىعازُت وزالر خاالث في الىٓم الجمهىعٍت، وحؿاوث خاالث الٖا

ٟاء مً اإلاىه خُا٫ وال٣خل بٗكغ خاالث ل٨ال الك٩لحن، وجغ٦ؼث خاالث الٖا ب في لبىان بؿذ الٚا

ذ والؿٗىصًت، ٦ما  خاالث وخالت واخضة في الجؼاثغ وزالر في الىٓم الىعازُت وهي الاعصن وال٩ٍى

ذ البالص  ذ زمان خاالث، ٦ما ٖٞغ خُا٫ في الىٓم الجمهىعٍت التي ٖٞغ جغ٦ؼث بضوعها خاالث الٚا

ىخضة بحن مهغ الٗغبُت زمـ خاالث جىاػ٫ ًٖ الؿلُت، خالخحن منها في ٢ُغ وخالخحن بؿبب ال

وؾىعٍا والُمً الجىىبي م٘ الكمالي وخالت واخضة في الؿىصان، ٦ما جىظض خالخا اؾخ٣الت ال 

 .(00)ًم٨ً ٞهمهما بمٗؼ٫ ًٖ الًٍٛى الؿُاؾُت
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٦ما قهضث اإلاى٣ُت الٗغبُت مىُٟٗا ؾـُاؾُا باعػا في اهخ٣ا٫ الؿلُت مىظ نهاًت الٗام 

ً الٗابضًً بً ٖلـي" في جىوـ وهى ما ٖـٝغ خُنها بالغبُ٘ الٗـغبي  0202 خُض ؤَُذ بد٨م "ٍػ

و"خؿني مباع٥" في مهغ و"مٗمغ ال٣ظافي" في لُبُا و"ٖلي ٖبض هللا نالح" في الُمً، واإلاٗلىم اهه 

ومً هاخُت الاؾخمغاع في الخ٨م وختى بضاًت ما ٖٝغ بالغبُ٘ الٗغبي ْل جضاو٫ الؿلُت في الٗالم 

ت مىظ الٗغبي ٚحر ٢اثم ٖلى ؤؾـ ؾلُمت؛ ٞا ذ لٛاًت الٗام  ,071لضولت الٗبًر حؿٗت  0229ٖٞغ

عئؾاء ، بِىما ب٣ي الٗالم الٗغبي بُٗضا ٧ل البٗض ًٖ هظا الخضاو٫، ٞال٣ُٗض "مٗمغ ال٣ظافي" 

، والغثِـ الُمني 0200ختى ؤَُذ به الٗام  ,,07( ب٣ي في الؿلُت مىظ الٗام 0712-0200)

، وعثِـ 0200ختى ؤَُذ به الٗام  ,079لٗام "ٖلي ٖبض هللا نالح" اؾخمغ في الؿلُت مً ا

ٖلما ؤهه خ٨م  0200ختى ؤؾ٣ِ الٗام  07,0مهغ "مدمض خؿني مباع٥" خ٨م مىظ الٗام 

ً الٗابضًً بً ٖلي" اؾخمغ في  مهغ زالزىن ؾىت م٘ مداولت جىعٍض الخ٨م، وعثِـ جىوـ "ٍػ

ـ لم ًخضاو٫ ٖلي ؛ م٘ الاقاعة اهه في جىو0200ختى اَُذ به ٖام  07,9الؿلُت مً ٖام 

( و"بً ٖلي"، وختى 0222-0722ؾىت ؾىي عثِؿحن وهما "الخبِب بىع٢ُبت" ) 1,الؿلُت زال٫ 

في اإلاجخمٗاث الٗغبُت التي جبضو ؤنها ا٦ثر صًم٣غاَُت ٞةن جدلُل وا٢ٗها ًُٟض ؤن مٛاصعة الؿلُت 

 .(00)ٚالبا ما ٧ان ٞيها باإل٦غاه وجدذ يِٛ ظماٖاث زُٟت مً صازل الؿلُت

 العشوف السياس ي وضعف املشاركت  .6

حكٛل ٖملُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت م٩اهت باعػة في الٗمل الخىمىي ٖامت، والٗمل 

الؿُاس ي بىظه زام، وجخضازل م٘ ؾاثغ ظىاهب ٖملُت الخىمُت وجخسلل مغاخلها وؤبٗاصها، 

الخإزحر في ا٢خىاء وهظا ٌٗني ؤن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في ؤبؿِ مٗاهيها هي ؤي ٞٗل َىعي ٌؿتهضٝ 

الؿُاؾاث الٗامت وبصاعة الكاون الٗامت وازخُاع ال٣اصة الؿُاؾُحن ٖلى ؤي مؿخىي خ٩ىمي 

ني، وهى ما ًالخٔ ُٚابه في الٗالم الٗغبي وان وظض ٞان مٓاهغه بُٗض ًٖ  مدلي ٧ان ؤم َو

ث بيُت الخُاة الخٗبئت جتراوح بحن الٟخىع والٗؼوٝ؛ وطل٪ عاظ٘ لجملت الاؾباب اإلاغجبُت بازخالال 

 .الؿُاؾُت، ٖلى عؤؾها هكاقت اإلاٗاعيت وي٠ٗ الٓاهغة الخؼبُت

جلخو ألاخؼاب ؤ٦ثر مً ؤي ش يء آزغ َبُٗت الخُاة الؿُاؾُت ٞمً زال٫ صعاؾت 

الٓاهغة الخؼبُت ًم٨ً ٞهم التر٦ُب الاظخماعي والا٢خهاصي للمجخم٘ والٗال٢اث بحن ال٣ىي 

اث٠  الاظخماُٖت وؤلاًضًىلىظُاث الؿاثضة ُٞه وؤؾالُب الٗمل الؿُاس ي، و٦ُُٟت ؤصاء الْى
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، ٚحر ؤن وكإة ألاخؼاب وجىامي صوعها واظه ٣ٖباث ٖضًضة ٖلى (02)اإلاسخلٟت للىٓم الؿُاؾُت

ت زم  ال للؿُُغة الاؾخٗماٍع اث مسخلٟت في البالص الٗغبُت هًٓغا لخًٕى هظه الازحرة ٍَى مؿخٍى

 .(01)حؿلِ صولت الاؾخ٣ال٫

م مً ؤن صوال ٖغبُت ٖضًضة جإزظ  لى الٚغ بالخٗضص الخؼبي بال ان ي٠ٗ وهكاقت  خالُاٖو

لخؼبي الخٗضصي في مٗٓم الخاالث هى نٟت ٖامت لها، ٞالٛالبُت الٗٓمى مً ألاخؼاب الىٓام ا

الؿُاؾُت اإلاكغوٖت في صو٫ مشل مهغ وألاعصن والُمً ومىعٍخاهُا والجؼاثغ وجىوـ هي ؤخؼاب 

ت ؤي ؤنها ؤخؼاب بال ظماهحر خُض جخمغ٦ؼ في صواثغ  نٛحرة جدؿم ب٠ًٗ ٢ىاٖضها الجماهحًر

ي٣ُت وهي في الٛالب ؤخؼاب ؤشخام ولِؿذ ؤخؼاب بغامج مما ًجٗلها اظخماُٖت وظٛغاُٞت 

ٖلى هامل الخُاة الؿُاؾُت وهى ما ًٓهغ بىيىح زال٫ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت، ٦ما ٌٗاوي 

الىٓام الخؼبي في صو٫ ٖغبُت ٖضًضة مً الدكغطم الؿُاس ي وال٨ٟغي الظي ًإحي في ظاهب مىه 

ُت بؿبب الخىاٞـ ٖلى عثاؾت الخؼب ؤو ٖلى مىانب ٦ىدُجت لالوك٣ا٢اث الخؼبُت الضازل

٢ُاصًت ُٞه وبؿبب اؾدشماع الىٓام في هظه ألاػماث، ٦ما هجض الىٓام الخؼبي الخٗضصي في مٗٓم 

الضو٫ الٗغبُت ٌٗاوي خالت واضخت مً ٖضم الخىاػن خُض ًىظض خؼب ٦بحر ٌؿخُٟض مً ام٩اهاث 

م "عثِـ الضولت" له ؿخمض ٢ىجه مً جٖؼ وفي اإلا٣ابل جىظض ؤخؼاب نٛحرة مدضوصة  الضولت َو

 .(09)الخإزحر والٟاٖلُت

بطن وعٚم وظىص مٗاعياث ٖغبُت ٖضًضة بال ان اخضي اوظه الخسل٠ الؿُاس ي في 

ت ومؿخ٣لت وناص٢ت بك٩ل مىؾ٘، وجل٪  الىا٢٘ الٗغبي ؤهه ال وظىص إلاٗاعيت ٞٗالت و٢ٍى

ىي ٖلى طاث اإلاُالب اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ اإلاىظىصة وعٚم ازخالٝ مىاهلها وبغامجها الؿُاؾُت جدخ

الضًم٣غاَُت وجضاو٫ الؿلُت وو٠٢ جىعٍض الخ٨م وم٩اٞدت الٟؿاص وبلٛاء ال٣ىاهحن 

اث اإلاىاَىحن، ٚحر ؤهه  الاؾخصىاثُت والؿعي لهُاٚت صؾخىع صًم٣غاَي ًًمً خ٣ى١ وخٍغ

م٨ً ؤن وبؿبب ُٚاب جضاو٫ الؿلُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤنبذ مً اإلاإلٝى وظىص ما ً

وؿمُه اإلاٗاعيت الضاثمت وما جُغخه مً اق٩االث صًم٣غاَُت صازل ٦ُاهاتها ٢بل ٦ُان الضولت، 

م٨ً ال٣ى٫ ؤن مٗٓم ألاخؼاب الؿُاؾُت في الضو٫ الٗغبُت ؤي٠ٗ مً ؤن ٩ًىن لها صوع  ٍو

 ٞاٖل ومازغ في الخُاة الؿُاؾُت ولظل٪ ٞةن الخٗضصًت الخؼبُت في هظه الضو٫ هي ؤ٢غب بلى هٓام
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الخؼب اإلاهُمً ؤو اإلاؿُُغ منها بلى الخٗضص الخؼبي الخ٣ُ٣ي ؤي هي في الٛالب حٗضصًت ق٩لُت 

  .ولِؿذ خ٣ُ٣ُت

بن ٚل٤ اإلاجا٫ الؿُاس ي ؤصي بلى وظىص مٗاعيت عاص٩ًالُت حؿخسضم الٗى٠ هدُجت 

اث والخغمان مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وجضهىع ألاويإ  الاؾدبضاص وما ًمىده مً ج٤ًُِ الخٍغ

٢خهاصًت والاظخماُٖت مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي باث مالخٓا الُىم ؤن ال٨شحر مً ٢ىي الا

اإلاٗاعيت الٗغبُت لم ججض لها ًٞاء حؿخُُ٘ مً زالله ؤن حٗغى بغامجها بال زاعط بلضانها 

اًت الٛغب ما  خُض اجسظث مً الضو٫ الٛغبُت مغا٦ؼ إلاىاظهت الىسب الخا٦مت في بلضانها جدذ ٖع

ىن٠ بالىالء والخبُٗت للخاعط، ما ًضٞ٘ للدؿائ٫ خى٫ نض٢ُت هظه اإلاٗاعيت ظٗلها ٖغيت لل

لُه ًم٨ً الخضًض ًٖ ؤػمت ز٣ت حٗاهيها اإلاٗاعيت الٗغبُت  ومضي ٢ضعتها ٖلى بخضار الخُٛحر ٖو

ٞالكٗىب الٗغبُت لم حٗض جش٤ ب٣ضعة اإلاٗاعيت ٖلى الخُٛحر وهى ما ٠٣ً وعاء الٗؼوٝ الاهخسابي 

  .والالمباالة

ظا ًم٨ً جٟؿحر جإزغ الضًم٣غاَُت في بٌٗ الا٢ُاع الٗغبُت لِـ بٗضم ظضًت ألاهٓمت ه٨

الؿُاؾُت ؤو ٖضم هطج الٗملُت الؿُاؾُت ٞيها ٞدؿب بل ؤًًا ل٠ًٗ جإزحر اإلاٗاعيت وحكدذ 

مت.  جىُٓماتها واههغاٝ الىاؽ ٖنها بلى اوكٛا٫ بجهاصهم الُىمي في ؾبُل ما ؤم٨ً مً خُاة ٦ٍغ

 الدساجير وكوة السلطت الخىفيذيتأسمت  .7

ٗاث  الضؾخىع هى ال٣اهىن ألاؾمى في الضولت وهى طو ؤهمُت بالٛت؛ بهه ؤنل الدكَغ

الىَىُت ومىُل٤ ٧ل الىهىم ال٣اهىهُت وهى الىز٣ُت اإلاغظُٗت اإلادضصة لك٩ل الضولت وجىُٓم 

ت مً الخضابح ر اإلا٨خىبت ؤو ماؾؿاث الخ٨م ٞيها، في مٗٓم الضو٫ جدا٫ بلى الضؾخىع "مجمٖى

ال٢تها وجدضص خ٣ى١  ت الضولت وجًبِ جىُٓم الؿلُاث الٗامت ٖو ُت التي جدضص هٍى الٗٞغ

ُض مجا٫ ، ٦ما ًم٨ً اٖخباع مبضؤ الضؾخىعٍت مغجبُا بضولت ال٣اهىن؛ خ(,0)اإلاىاَىحن وواظباتهم"

ُت، ولً ج٩ىن جل٪ الخماًالخ٣ى١ الخانت مدمي يض  ت ؾلُت الضولت اإلاُل٣ت ولى ٧اهذ قٖغ

٦ما حٗني  ،مم٨ىت بال في ْل ه٩ُلت الؿلُت الؿُاؾُت بك٩ل ٢اثم ٖلى جىػَ٘ ٞٗلي للؿلُت

"الضؾخىعٍت" ؤًًا بًمان الٟاٖلحن الؿُاؾُحن بإن ٢ىاٖض اللٗبت الؿُاؾُت اإلاٗبر ٖنها في 

٤ ؾُاس ي  الضؾخىع ظضًغة باالخترام وهي ؤ٦ثر ؤهمُت مً اإلاهالح واإلا٩اؾب التي ًم٨ً ألي ٍٞغ

 .جد٣ُ٣ها
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برػ مإػ١ الخُاة الضؾخىعٍت مً زال٫ ٖضم عقاصة وويىح ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  ٍو

والضؾخىعٍت اإلاىٓمت لكاون الخ٨م وؤلاصاعة ٞهى مً بحن اإلاىاو٘ التي خالذ صون جد٤ُ٣ الى٣لت 

الضًم٣غاَُت في البالص الٗغبُت خُض جخٗضص مٓاهغ الخإػم في ما ًسو الخُاة الضؾخىعٍت، ٞهىا٥ 

لى٣اثو التي ًم٨ً لها ؤن حٗغ٢ل جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاصاء الضًم٣غاَي مً ال٨شحر مً ا

هظه الىاخُت ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بُٛاب الضؾاجحر ٧لُت في بٌٗ البلضان الٗغبُت "٧الؿٗىصًت" 

ت" ؾاب٣ا ؤو جإزغ بنضاعها في صو٫ ؤزغي ؤو ختى باليؿبت للخىا٢ًاث اإلاىظىصة في  و"الجماهحًر

ا ٌٗني ؤن هىا٥ ه٣ها في الخبرة الضؾخىعٍت للضو٫ الٗغبُت خُض ٌٗغ٢ل هظا مًامُنها، وهظ

٣ت صًم٣غاَُت بلى ججؿُض الخ٨م الغقُض وجد٤ُ٣ الخىمُت  الى٣و ٨ٞغة الاهخ٣ا٫ بٍُغ

 .الؿُاؾُت

عٚم ؤن الضؾخىع هى ال٣اٖضة ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لكاون الخ٨م وؤلاصاعة، ٞةهه في الٗالم و 

ت مً الىهىم وألاخ٩ام اإلاؿخىعصة واإلاى٣ىلت ًٖ صؾاجحر اإلاجخمٗاث  الٗغبي لِـ الا مجمٖى

سُت وؾُاؾُت ال جدؿ٤ في ٦شحر مً ألاخُان م٘  الٛغبُت، ٞما هي بظل٪ الا حٗبحر ًٖ ججاعب جاٍع

ْغوٝ وؤويإ اإلاجخمٗاث التي ه٣لذ بليها خُض لم ٨ًً اإلاغاص "بالضؾاجحر ؤن ج٩ىن وؾُلت 

ُت؛ بل ًغاص بها ؤن ج٩ىن واظهت ًسخبئ زلٟها حؿاٖض الىٓام ٖلى الخٗاَي م٘ م كا٧له اإلاىيٖى

، ومً زم ٨ٞشحرا ما جم ب٣ًاٝ الٗمل به ؤو اؾدبض٫ بٛحره (09)الخ٩ام اإلاٗاصون إلابضؤ الضؾخىعٍت"

ىض هظا  ًٞال ٖما ًدضر مً زغوط ٖلى ؤخ٩امه ٖىض حٗامل ؤظهؼة الضولت م٘ اإلاىاَىحن، ٖو

اهض التي جإ٦ض ؤن ججغبت جبني اإلاىاز٤ُ الضؾخىعٍت في الا٢ُاع الخض وكحر الى وظىص ال٨شحر مً الكى 

الٗغبُت لم حؿهم ٦شحرا في جغؾُش مبضؤ الضؾخىعٍت ٦إخض ؤهم مغج٨ؼاث الخ٨م الضًم٣غاَي بل 

ىت الؿلُت ال٣اثمت ولى بهىعة ق٩لُت   .ٖملذ ٣ِٞ ٖلى بًجاص ؤعيُت لكٖغ

ؼ الؿلُت مً مٓاهغ ٖضم جغؾُش مبضؤ الضؾخىعٍت في اإلاى٣ُت هجض م ُل الضؾاجحر لخٍٗؼ

م مً ؤن بٌٗ مىاص هظه الضؾاجحر ٢ض جٓهغ  الخىُٟظًت ٖلى خؿاب الؿلُاث ألازغي ٖلى الٚغ

التي هي -خالت مً الخىاػن بحن الؿلُاث بال ؤن وا٢٘ الخا٫ ًىضح ؾُُغة الؿلُت الخىُٟظًت 

ٗ -في ألاؾاؽ ؾلُت الخا٦م ؤو عثِـ الضولت وامخضاصاجه ، بِىما مً بحن (,0)ُتٖلى الؿلُت الدكَغ

اإلاباصت ألاؾاؾُت التي جدغم الضو٫ الضًم٣غاَُت ٖلى جًمُنها في الضؾاجحر هجض مبضؤ الٟهل 

بحن الؿلُاث بك٩ل ًًمً جىػَ٘ مخىاػن للهالخُاث وآلالُاث الغ٢ابُت التي جمى٘ جّٟغص ؤو 
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جطخُم صوع  هُمىت ؾلُت ٖلى ؤزغي، ه٨ظا هجض ؤن الضؾاجحر الٗغبُت في مٗٓمها اججهذ هدى 

ؼ هُمىتها ٖلى باقي اإلااؾؿاث "لخٗبر هظه الضؾاجحر ًٖ زلل واضح في  الؿلُت الخىُٟظًت وحٍٗؼ

ُٗت والخىُٟظًت إلاهلخت ألازحرة م٘ جغ٦حز زام ٖلى صوع  بصاعة الٗال٢ت بحن الؿلُخحن الدكَغ

لى عثِـ الضولت في بصاعة الٗلمُت الؿُاؾُت" وجخجلى بىيىح هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت ٖ

اصة  عي للبرإلاان بك٩ل مبالٜ، ٍػ ُٗت صؾخىعٍا مً زال٫ جضزل ألاولى في الازخهام الدكَغ الدكَغ

ٖلى جد٨مها في ال٨شحر مً آلالُاث التي ج٠ًٗ الضوع الغ٢ابي له وج٣ٟضه نٟت الؿلُت الٟٗلُت 

ت ؤو ال٣اصعة ٖلى ٦بذ ؾُُغة الخىُٟظ وهى مً ؤبغػ مٗى٢اث الضًم٣غاَُت في ق٣ها  اإلاىاٍػ

  .ل٣اهىوي واإلااؾؿاحيا

٦ما جبرػ مًٗلت صوع الضؾاجحر الٗغبُت في حُُٗل الخدى٫ الضًم٣غاَي مً زال٫ ما ًم٨ً 

ونٟه "بمدىت الضؾخىع الٗغبي" وهى حٗبحر واضح ٖلى ٢ضعة ألاهٓمت الدؿلُُت في البالص الٗغبُت 

ُتها بإق٩ا٫ مسخلٟت، ٞاٖخماص الىزاث٤ ا لضؾخىعٍت في ٖلى بٖاصة بهخاط هٟؿها وججضًض قٖغ

حن اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت بضٖم الخ٨م الضؾخىعي بل  مٗٓم البالص الٗغبُت لم ٨ًً هضٞه جَى

 .(07)٧اهذ ٚاًخه بٖاصة بهخاط الدؿلُُت بىظه صًم٣غاَي

 . خاجمت:8

ت في البىاء الضًم٣غاَي  0202م٘ نهاًاث الٗام  بغػ بًمان الكٗىب الٗغبُت ؤن حجغ الؼاٍو

اؾباب الٟؿاص مً زال٫ ج٨ُٟ٪ الدؿلُُت بإق٩الها ومىه ظاءث الضٖىاث هى في ال٣ًاء ٖلى 

بتها في الخُاة  اخت باألهٓمت الٟاؾضة، ل٣ض ؤٖلىذ هظه الكٗىب ٚع الى الىًا٫ مً اظل الَا

مشلما جىٗم به ب٣ُت اإلاجخمٗاث الٗاإلاُت اإلاؿخ٣غة الا ؤن هظا الخغا٥ الؿُاس ي الىاب٘ مً نمُم 

ض له ٖىض بضاًاجه، ٣ٞض ظاء هظا الخغا٥ بٗض يٍٛى ٢ىاٖاث الامت لم ًاث ؤ٧ل ه مشلما ؤٍع

إة الؿُاؾاث الدؿلُُت، و٢ض  ال باإلاجخم٘ جدذ َو الازخىا١ الؿُاس ي الخاص الظي اؾدبض ٍَى

سُت ظضًضة جىاػي في  ق٩ل اخخجاط اإلاجخم٘ الٗغبي وهًاله مً ؤظل الخُٛحر بضاًت إلاغخلت جاٍع

يُت التي ٖاق ت اإلاؿخ٣لتاهمُتها اإلاغخلت الخ٩ٍى   .تها الامت م٘ بضاًت بىاء الضولت ال٣ٍُغ

هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الضًم٣غاَُت ؾخٓل بمٟهىمها الؿُاس ي مى٣ىنت بطا ما جمذ 

ؼ مًمىنها الاظخماعي، ٞما حِٗكه ألامت مً ايُغاب ؾُاس ي واظخماعي وحٗثر  بمٗؼ٫ ًٖ حٍٗؼ

ظبظب اإلاغخلت الاهخ٣الُت؛ ا٢خهاصي ما هى الا هدُجت مى٣ُُت إلاا ؾب٤ مً خ٨م الدؿلِ وج
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وج٨مً زُىعة اإلاغخلت في ٖضم ال٣ضعة ٖلى ججاوػ الهكاقت الؿُاؾُت وزل٤ هسب ظضًضة 

ان لم ًخم .ويمان صؾاجحر صًم٣غاَُت لها ان جىنل هظه الىسب الى ؾضة الخ٨م ب٩ل قٟاُٞت

ا ججاوػ طل٪ ؾى٩ىن خخما امام هخاثج ٨ٖؿُت ج٠ًٗ جد٤ُ٣ مُلب الٗضالت الاظخماُٖت وم

ت ا٢خهاصًا في الخُاة الؿُاؾُت  .ًىجم ٖىه مً جٟاوجاث ؾخ٣ىص بضوعها بلى جد٨م الٟئاث ال٣ٍى

ه٨ظا وكحر ؤهه ال ًم٨ً للخدى٫ الضًم٣غاَي ؤن ًخم وؤن ًد٤٣ ؤهضاٞه صون وظىص ٢ُاصة 

ؾُاؾُت مؿدىحرة وعقُضة ، ل٣ض باث لؼاما ؤن جلٗب الىسب في الخالت الٗغبُت ؤصواعا اًجابُت 

شل الىسبت الؿُاؾُت ؤهمُت زانت باليؿبت لجهىص الخىمُت بٗامت والخىمُت الؿُاؾُت خُض جم

ً وصٞٗها في هظا الاججاه، وج٨دؿب الىسبت الؿُاؾُت  بىظه زام وفي ٢ُاصة ظهىص آلازٍغ

ؤهمُتها في هظا اإلاجا٫ باٖخباعها اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ جدضًض وجىظُه وجىُٟظ الخٛحراث البىاثُت 

ُُٟت والش٣ اُٞت الالػمت لبىاء الضًم٣غاَُت باإلياٞت بلى مؿاولُاتها ًٖ تهُئت اإلاىار والْى

الاظخماعي والؿُاس ي وال٨ٟغي اإلاالثم لخد٤ُ٣ الخٛحراث ٖلى هدى عقُض ٨ًٟل الىنى٫ بلى 

ًمً اؾخمغاع صًىامُاث الخُٛحر والخدضًض وحٗاْمها في اإلاجخم٘ بىظه  ألاهضاٝ اإلايكىصة ٍو

لؿُاؾُت جخمخ٘ بم٩اهت ممحزة صازل اإلاجخم٘ ٩٦ل وجخ٣لض مىا٢٘ ٖام، وهٓغا ألن الىسبت ا

الؿلُت والخإزحر في ظمُ٘ مجاالث الخُاة ٞةن جإزحرها في ٖملُاث الخىمُت والجهىص الغامُت بلى 

ا  ًُ ت ٌٗض خاؾًما وال ًم٨ً به٩اعه ؤو ؤلا٢ال٫ مً قإهه ؾىاء ٧ان هظا الخإزحر بًجاب جد٤ُ٣ الضم٣َغ

ا مباقًغا ؤم ًُ  ٚحر مباقغ. ؤم ؾلب

 ش:ميهتوال لتإلاحا. 9

غةولُض ٖبض الحي، "ٖال٢ت ملخبؿت: الضًم٣غاَُت والؿالم في الىٓام  (0)  الضولي"، مغ٦ؼ الجٍؼ

  :2013 الضوخت، للضعاؾاث

https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/09/2013919102537626407.html 

 (0)  FFP ; The Failed States Index 2013 :http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 

*خى٫ وكإة الضولت الخضًشت في الٗالم الٗغبي هجض َغخان عثِؿُان؛ ًغي ألاو٫ ؤنها وظضث 

ت التي عؾمذ الخضوص ونىٗذ اإلااؾؿاث بٗض ج٣ؿُمها للمى٣ُت  بٟٗل ال٣ىي الاؾخٗماٍع

ضولت الخضًشت ؾب٣ذ مغخلت الاؾخٗماع زضمت إلاهالخها، بِىما ًغي الُغح الشاوي ؤن ظظوع ال

ذ صو٫ ٖضًضة باؾخ٣اللُ ؤال ؤن  ،تها مً بُنها الجؼاثغ ومهغ وجىوـألاوعوبي في اإلاى٣ُت ٣ٞض ٖٞغ

لِـ اإلاُٗاع الىخُض لدك٩ل الضولت  -٦مُٗاع ٦الؾ٩ُي-الُغخان ال ًخٗاعيان ٞاؾخ٣ال٫ الضولت 

ت الخضًشت، ٣ٞض ْل ألاهمىطط الٗغبي الخضًض ٢انغا لم ً خم٨ً بؿبب الازخالالث البيٍُى
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الىَىُت وما -وبؿبب ؤػماث الخىمُت الؿُاؾُت مً مدا٧اة ألاهمىطط الخضًض اإلاخجؿض في الضولت

 ٤ جدمله مً نُٜ اإلاىاَىت وزىاثُت الخ٤ وال٣اهىن والاصاعة الؿلمُت للهغإ الؿُاس ي ًٖ ٍَغ

َبُٗت الضولت الٗغبُت الخضًشت، الاهخساباث الجزيهت، و٢ض ؤَل٤ الباخشىن ٖضة مٟاهُم حٗبر ًٖ 

ُٗت والدؿلُُت والخابٗت  ت والضولت الَغ مشل: صو٫ ما بٗض الاؾخٗماع والضولت الغزٍى

والبحرو٢غاَُت )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ًم٨ً مغاظٗت اؾهاماث ٧ل مً: ٖلي ال٨جز، زلضون الى٣ُب، 

ؼٖبض الالالؿُض ًاؾحن، بغهان ٚلُىن، ٖؼمي بكاعة، مدمض ظابغ الاههاعي،  ه ه بل٣ٍؼ ، هٍؼ

 هه٠ُ الاًىبي...(

ٖلي الضًً هال٫، هُٟحن مؿٗض، الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت: ٢ًاًا الاؾخمغاع والخُٛحر، مغ٦ؼ  (2)

 .00، م0229، بحروث، لبىان، 2صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، ٍ

ً الٗغبي: ظضلُت الٗال٢ت (1) ت الغؤي والخٗبحر والخغا٥ الضًم٣غاَي في الَى ، ٖمغ مغػوقي، خٍغ

، ,020اإلاجلض مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، لبىان،  اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت،

 .00، م,020، ماعؽ 92-17الٗضص 

ؼ، (9) ت باخشحن"صوع الضولت في مىاظهت الجزاٖاث الا  ٖبض الاله بل٣ٍؼ ، الجزاٖاث هلُت"، في مجمٖى

، صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث ٦ؼ الاهلُت الٗغبُت الٗىامل الضازلُت والخاعظُت، مغ 

 .,9، م0779لبىان،

الضًم٣غاَُت في الٗالم الٗغبي: بدض في ؤؾباب الاؾخضامت، اإلاجلت  ٞى٦ت، ؤػمتؾُٟان  (,)

ت لألمً والخىمُت، الٗضص الشامً، ظاهٟي،   .,,0، م,020الجؼاثٍغ

ت، م (9) ضزل بلى بٖاصة مدمض ظابغ ألاههاعي، ج٩ىًٍ الٗغب الؿُاس ي ومٛؼي الضولت ال٣ٍُغ

 .0,9، م0779ٞهم الىا٢٘ الٗغبي، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، لبىان، 

( ابغاهُم ابغاف، ٖلم الاظخمإ الؿُاس ي، صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الاعصن، ,)

 .090، م,077

 .0,7، ممدمض ظابغ ألاههاعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه (7)

ىن الٗغ  (02) ب و٢ًُت الىخضة، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، مجضي خماص، الٗؿ٨ٍغ

 وما بٗضها. 29، م07,9بحروث، لبىان، 

، ,,07، بحروث، لبىان، 1ٖبض هللا الٗغوي، مٟهىم الضولت، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ (00)

 .,01م

ضاث، مىعَـ صًٟغظُه، في الض٦خاجىعٍت،  (00)  .99، م0799بحروث، لبىان، ميكىعاث ٍٖى

(02)  Michel c. Hudson ,Arab politics : the search for legitimacy , new haven , ct : Yale 

university press , 1977 , p.02 

ً الٗغبي، (01) مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة  ؾٗض الضًً ببغاهُم وآزغون، ؤػمت الضًم٣غاَُت في الَى

 .100، م07,9، لبىان، بحروث ،0الٗغبُت، ٍ
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ُت الضؾخىعٍت، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، ٚؿان ؾالمت،  (09) بدض في الكٖغ

 .09-01، م م 07,9لبىان، 

 .109 -,10ؾٗض الضًً ببغاهُم وآزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م م  (,0)

، 0222ؤؾامت ٖبض الغخمً، الىِٟ وال٣بُلت والٗىإلات، صاع الٟاعؽ، بحروث، لبىان،  (09)

 .12م

ؾمحر ٖبضلي، ز٣اٞت الضًم٣غاَُت في الخُاة الؿُاؾُت ل٣باثل الُمً، مغ٦ؼ صعاؾاث  (,0)

 .020، م0229الىخضة الٗغبُت، بحروث، لبىان، 

ُت في ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت م٘ بقاعة بلى ججغبت زمِـ خؼام ولي،  (07) بق٩الُت الكٖغ

 .91-92، م م 0222، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، لبىان، الجؼاثغ

اعي( ، صاع  (02) الُٗاػع بٗحري، يباٍ الجِل في الؿُاؾت واإلاجخم٘ الٗغبي، )جغظمت بضع الٞغ

 .9، م0772ؾِىا، ال٣اهغة، مهغ، 

ً الٗغبي؛ مىظ الاؾخ٣ال٫ وختي بضاًت  (00) نالح ؾالم ػعهى٢ت، ؤهماٍ اهخ٣ا٫ الؿلُت في الَى

 .007،  م0200صٌؿمبر، ، ,12عبُ٘ الشىعاث الٗغبُت، اإلاؿخ٣بل الٗغبي، بحروث، الٗضص 

ت باإلاجخم٘ الجؼاثغي؛ اهٓغ (00) -07,0: هىع الضًً ػمام، الؿلُت الخا٦مت والخُاعاث الخىمٍى

 وما بٗضها. 002، م 0220، الجؼاثغ: صاع ال٨خاب الٗغبي، ,,07

صعاؾت مٗانغة -زامغ ٧امل مدمض الخؼعجي، الىٓم الؿُاؾُت الخضًشت والؿُاؾاث الٗامت (02)

 .002، م0221ان، ألاعصن، الؾتراجُجُت بصاعة الؿلُت، صاع مجضالوي، ٖم

ً في اإلاضوي اإلاجخم٘ مؿخ٣بل الهبُحي، ق٨غ ؤخمض (01)  الىخضة الٗغبي، مغ٦ؼ صعاؾاث الَى

 .77م ،2000بحروث، لبىان،  الٗغبُت،

٤ُ ببغاهُم، الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت الاججاهاث الخضًشت في صعاؾتها،  (09)  مغ٦ؼخؿىحن جٞى

 .0,7-,,0، م م2005،ان ، لبىبحروث، الٗغبُت الىخضة صعاؾاث

 .020ٖلي الضًً  هال٫، هُٟحن مؿٗض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  (,0)

صؾاجحر مً وع١: الضؾاجحر الٗغبُت والؿلُت الؿُاؾُت، )جغظمت مدمض هىع هشاهان بغاون،  (09)

 .,1م، 0202ٞغخاث(، بنضاعاث ؾُىع ظضًضة، مهغ، 

  .91زمِـ خؼام والي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  (,0)

ً الٗغبي ٖىامل الشباث وؤؾـ  (07) اهٓغ: باؾُل ًىؾ٠ بج٪ وآزغون، الضؾخىع في الَى

 .,2، م ,022الخُٛحر، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، لبىان، 

  املطادر واملزاجع:ت . كائم10

 : الكخاب العزبي الحديث أو املترجم:أوال

 والتوزيع، عمان، االردن، دار الشروق لمنشر ابراش ابراهيم، عمم االجتماع السياسي، -
1998. 

http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=4794&h=1&MediaID=2
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 دراسات مركزإبراهيم حسنين توفيق، النظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراستها،  -
 .2005 ،، لبنانبيروت ،العربية الوحدة

مركز دراسات الوحدة  إبراهيم سعد الدين وآخرون، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، -
 .1987، لبنان، بيروت ،2ط العربية،

 .2000بيروت، لبنان،  أسامة عبد الرحمن، النفط والقبيمة والعولمة، دار الفارس، -
األنصاري محمد جابر، تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية، مدخل إلى إعادة فهم  -

 .1995بيروت، لبنان،  الواقع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،
الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير، مركز  بجك باسيل يوسف وآخرون، -

 .2006دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
دساتير من ورق: الدساتير العربية والسمطة السياسية، )ترجمة محمد نور براون نثانان،  -

 .2010فرحات(، إصدارات سطور جديدة، مصر، 
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 ،1988-1962زمام نور الدين، السمطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري؛  -
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 الوحدة العربي، مركز دراسات الوطن في المدني المجتمع مستقبل شكر، الصبيحي أحمد -
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