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 **زهري بن جنات

 مقدمة

ماظدوظي ماظؿلوؤلمحول مماظورـقي-إن مػي ماظعوٌي ماظيفمسصر ماظؼضوؼو ممتًمدرادؿفوممراػـي،عن صؼد
عؾؿؾلًو.مصضؿنممومزلمإظبمؼوعـومػذامشوعضًومبعدػوماظلودقوظوجيمأنمشرلمضؿنمحؼولمحبٌمعؿعددة.

ماإلرورمؼؿقدد ماظعؿلماظذيمضبؿلمسؾىمسوتؼهمبقونماظؿغرلاتماظـوعبيمسنممػذا اظدوظيميفممإصالحػذا
ماجملؿؿع.مسصرماظعوٌيموغؿوئففوماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمسؾىماظدوظيمو

-سنماٌراحلماظيتمعرتمبفوماظدوظيمحمليمتورطبقيمبنسطوءعنمأجلمدراديمػذهماٌللظي،مدـؼومممو
عراحلمبـوئفو،معرطزؼنمبصورةم يفمتوغس.مدـلعىمإذنمإظبماظؾقٌمسنمأصولمػذهماظدوظيموماظورـقي

معنمدوظيم عؿلؿيماالجؿؿوسقيمإظبمدوظيمهؽقؿقي،ماظعـوؼيماإلشلقي،مبلماظدوظيمجوػرؼيمسؾىمهوشلو
م مسوعي مبصورة مواجملوالتماالجؿؿوسقي ماظؿـؿقي ميفمذبول ماظؿزاعوتفو مسن صقؿومماظيتماسؿدلتوبوظؿكؾي

معضىمعنمصالحقوتفو.
يفمسصرماظعوٌيمميدوظطرقمٌللظيماظذلابطمبنيمعومػومربؾيموعومػومؿيفماٌؼومماظـوغي،مدـ و
مو و ماظدوظي مسؾى مظؾؿفوالت؟ اغعؽودوتفو معـصف مبوضؿلوم ماألعر مؼؿعؾق مػل ماحملؾقي. ماجملؿؿعوت

،مدماظورينمأوماظدوظياىوابمسنمذظكمبـ"ال".مإنمذبردمعالحظيماألحداث،مدواءمطوغًمسؾىماظصعق
مسؾى مبويؽم مظـو متلؿح مبلن ماظؿوغلقيمطػقؾي ممومعصرلماظدوظي مبوخؿصور، ماألعر مجديمؼؿعؾق بؿفدؼد

مو ماالضؿصودؼي مألغشطؿفو ماظيتمابؿعدتمسنماجملوالتماألدودقي ما ؼلؿفدفماظدوظي ألعرماالجؿؿوسقي،
مسـهمعشوطلمسدةمشل مواظذيمنم محؽوعي  بشرسقيموػيمعشوطلمأضرتم ومظؾؿفؿؿعوتماحملؾقي. و

معومؼلؿؾزممادذلاتقفقيمجدؼدةمظؾؿـؿقي.م،اظدوظي
عنمصؾىمتلوؤالتـومماظلقودي االجؿؿوسي،ماالضؿصوديموذبؿلمػذهماظؿغرلاتمذاتماظطوبعمتعؿدلم

طذاماألبعودماألدودقيمظلقوديماظؿـؿقيماظيتموجىم حولمغوعماظدوظيماظيتمسبنميفمحوجيمإظقفوماظقوممو
م.إبرازػوسؾقـوم
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ماالظؿزاعوتماظؿـصلمعنمظؿوغلقي:معنماظدوظـيمإظباألعيما
ايدؼـيمطوغًمعنمصـقعمماظورـقي-اظلقودقيمأنماظدوظي ظؼدمبقـًمطلمعنماظؾقوثماظؿورطبقيمو

ماظـظومماظلقوديم.مصعاًل،مصؼدمأدسمظوؼسمايوديمسشرميفمعـؿصفماظؼرنماًوعسمسيبروأ شرمػذا
ظؾفؿقع"مماظعومماظصوحلبودمم"ممعلؿوىمععقشؿفمرصع "تربقيماظلؽونموميمتؿؿـلمعفوعهميفاىدؼدماظذ

اظـؼوصقيم اظرصوػقيماٌودؼيمومهؼققمإظبمحبؽوعيمتلعىمإذاماألعرؼؿعؾقم.م1اظيتمؼؿوظبماٌؾكماظلفرمسؾقه"
م.إضؾقؿي،مبداًلمعنماظلعيمإظبماظـفىماٌـظممظػضوءمؾورناظصوحلماظعوممظ ظؾلؽونمو
بداؼيمعنماظؼرنماظلودسمسشرميفمأوروبوماظغربقي،ماغؿشرمتصورمجدؼدمظؾدوظي،م ،مصؼدمبرزموػؽذامو
اظلقوديماظذيمضوممسؾقهمػذام ػومتصورمضوئممسؾىمصؽرةماىؿفورؼي.مظؼدمارتؾطماظلقوقماالجؿؿوسيمو و

اظعؼؾـي.مطونماٌػفومماألولم اظعؾؿـيمو اظؿقدؼٌموممـؾيمأدودًوميفمم،اظؿصورمبعددمعنماٌػوػقمماىدؼدة
ماظلقوقماظعومم مارتؾطماٌػفوممؼشرلميفمػذا إظبمعبؾيماظؿغرلاتماظيتمروظًمطوصيمعقودؼنمايقوة،مبقـؿو

مذظك اظـوغيمبوألولمو مععوؼرلمايداثي. مطوغًمضوئؿيمسؾىمم،اظذيماسؿدلمأحد بنيمػصلماظأنماظعؾؿـي
ماٌعرصيمعنمجفيمثوغقي.م"ظؼدماغؿفًمسؿؾقيماظعؾؿـيمجبعل اظؽـقليمواظدوظيمعنمجفي،موبنيماظؽـقليمو

ماظالػوت،مصؼدماٌعرصيمخ ورجمتشرؼعوتماظؽـقلي،مصؾممتعدمػذهماٌعرصيمتوبعيمبصورةمحصرؼيمظعؾؿوء
ماٌػفومماظـوظٌ،مممـاًلميفماظعؼؾـي،مصؼدمزفرميفمغػسمم.2أصؾقًمعنماخؿصوصماظعؾؿوءمأغػلفم" أعو

م.فوعؾؿـيمعمذرؼنمعذلابطنيمععاظ ػذاماظلقوقمحقٌماسؿدلمطلمعنماظؿقدؼٌمو
ثؼويفمػوئلمبداؼيمرماضؿصوديمواجؿؿوسيموتطوماظغربقيمعنمأوروبوماظورـقي-ياظدوظمعؾودئـًمظؼدمعَؽ

االضؿصودؼنيم ظعددمعنماظلقودقني،مومعؿضوصرطونمذظكماظؿطورمغؿوجمسؿلم عنماظؼرنماظلودسمسشر.مو
عومػومايول،م وم3دقؽونمعنماظصعىمذطرػممطؾفمميفمػذاماظعؿل.مناظػالدػيموسؾؿوءماالجؿؿوعماظذؼ و

اٌؾودئمضدممتًمإسودةمصقوشؿفومأنمػذهمم،ميفمتوغس،يفمتوغس؟معنماٌمطدماظورـقي-ظيإذن،مسنماظدو
ماظعشرؼن ماظؼرن معـؿصف ميف معغوربقي مشبى مضؾل مايعن مػو مطؿو م، ماٌغربمول مبؾدان معبقع يف

مػذامعومؼؿفؾىميفماًطىماظلقودقي. اظعربي،مو
إالمأغهم،م1956فرمإالميفمدـيمايدؼـيمواٌلؿؼؾيمملمتظماظورـقي-سؾىمأؼيمحول،مصنذامطوغًماظدوظي

اظلقودةم ثرؼيمعنمخاللماشلقوطلمايؽوعقيمو توغسمادؿػودتمعنمتؼوظقدمروؼؾيمووجىماظؿلطقدمأنم
م متلدقسمضرروجمدـي ماظيتمزفرتمعـذ مم814اظلقودقي ماظدوظينمظضؾلماٌقالد. ماظؿـظقم مادؿػودمػذا ؼد

                                                                                                                                        
1 Beau, P. (2006), Louis XI, créateur de l’Etat-nation, Consulté sur Internet : www.solidariteetprogres.online.fr   

(25 avril). 
2 Boudon, R. et Bourricaud, F. (1982), Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, p. 400-401. 

مظ 3 مواظؿـػقذؼي( ماظؼضوئقي ماظلؾطوتم)اظؿشرؼعقي، متوزؼع محول ماظػقؾلوفمعوغؿقلؽقو مصؽرة ماظصدد ميفمػذا مـذطر مظـوع ععنيمعنماٌؿقزة
قوديمؿقلؽقومأؼضًومإظبمأنماظـظومماالجؿؿوسيمطؾؿومطونمضوئؿًومسؾىموجودمغظوممدغمماظلقوديماظذيمؼلؿقهمبوظـ"األعي".مطؿومأذورمعواظؿـظق

ماظذيمكمؽـه،مدونمذك،م،مدوسقنيمإظبماالحدؼٌمطؾؿومطونماظؾشرمعؿؿدغني مثوغقًو معـواًل حؿؽومميفمسالضوتفممإظبماظؼواغني.موظـذطرمأؼضًو
أالموػومسوملماالجؿؿوعماألٌوغيمعوطسمصقدل،ماٌمدسمظعؾمماالجؿؿوعماظلقودي،ماظذيمابؿؽرمعػفومماظؾرلوضرارقيمظإلذورةماثراءمهؾقؾـو،م

مغؼرمأنماٌرطزؼيمتشؽلمواحدةمعنماظشروطماظضرورؼيإظبمغوعمعنماإلدارةماظيت ممتؿقؽممصقفوم"دؾطيمسؼالغقيمضوغوغقي".موػؽذا،مصققـؿو
ماظؾرلوضراري،موجىمسؾق ماظعؿوعقيميفمزلمغظوممدقوديمعرطزيمظؾـظوم مأنمغعذلفمأنماظؾرلوضرارقيمظقلًمإالمذؽاًلمعنماإلدارة مػوـو

م اظدوظي.

http://www.solidariteetprogres.online.fr/
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ماظ ماظلقودقي ماالحؿالالت مزبؿؾف معن مأؼضًو ماظدوظي( مإظب متورطبفوم)غلؾي مرقؾي متوغس مسوذؿفو يت
ضؾلممورن-سؾقه،مصرشمماألصولماظعؿقؼيمظؾؿـظقمماظلقودي،مصالمكمؽــومايدؼٌمسنمػوؼي .مو4اظطوؼل
اظيتمتشؽلمتورؼخماالدؿؼالل.مصعاًل،مظؼدمسشـو،ميفمصذلاتمسدؼدةمعنمتورطبـو،مهًم وم1956دـيم

عنمجفيمأخرى،موجؾًم وم.بوظوالءمحقٌمطونماظلؽونمصقفومؼدؼـونمشلو،متزاعـُو،م،دؾطوتمعؿعددة
اإلذورةمإظبمأنماظؼؾوئلماظيتمطوغًمتشؽلماظؼوسدةماظلقودقيماظلوئدةميفمضلممطؾرلمعنمسؿوممتوغسمملم

يفمػذاماجملولمواحدةمعنمم1864متـلمثورةمسؾيمبنمشداػممدـيم تؽنمتوبعيمطؾقًومظؾلؾطيماٌرطزؼي.مو
مظؼؾقؾي.االغؿؿوءمإظبما إظبماظدوظيمواالغؿؿوءمماإلؼوب"مبني األعـؾيممشلذام"اظذػوبمو
تـشقطماٌمدلوتماظؿؼؾقدؼيمذاتماظطوبعماظؼؾؾيماغؿشرتمايرطيماظـورؼي.م  صؾػضلمإسودةمإحقوءمو

ماغدظعًمسؼىممظؼدمطوغً مردةمصعلمضدماظدوظيماىوبقي،مذظكمأغفو ماظشفرلةمعـذمبداؼؿفو ماظـورة ػذه
ماظضرائىمعرتنيم م وعضوسػي مظؽـفوم"ـبمآغذاكاظيتمطوغًمتلؿى مبػرضفو، ماظؾوي ماظيتمضوم اجملؾي"

ماظلقودةماظؿؼؾقدؼيمظؾؼؾوئل.مظؾكطرمطوغًمأؼضًومدؾؾًوميفمعـوػضيماظلؾطيماٌرطزؼيماظيتمسّرضً
خصوصًومتؾكماظيتمطوغًم ،مرمبو،مطوغًمايؾولماٌؼذلحيمعنمضؾلمممـؾيماظؼؾوئل،موصؾفذاماظلؾى

عدرطيميفمسؿوعفومضؿنمبلقطمظؾضرائى،ممصالحإتعدلمسنماٌشوشلماظلقودقيماٌؿفووزةمجملردمإرورم
م Charaîque /أيمتطؾققمضوغونم"اظشرائكمآصوقمتؼؾقدؼي ماظيتمأغشلتفو ماحملوطم مإظغوء ماإلصالحوت"،
م م)امادؿؾدال وايدؼـي ماىفوؼي("اظؼقود" مبلذكوصم ظؼقودة م)اٌؿوظقك(، ماألجـؾقي ماألصول ذات

مطبؿورونمضؿنمطلمضؾقؾي.
فماظؼرنماظعشرؼنمملميفمعـؿصماظورـقي-اظدوظيمتلدقس ودؿؼاللماظؾالدمكمؽنماظؼولمأنمام،ذاؽػ و
مظؾعدؼدمعنماظػؽوتماالجؿؿوسقيمطليمػوؼي،ممدرطًوؼؽنمُع ماظرأيماظعوم مبوألحرى،مسـد بلمطونمعدرطًو

م.5ظشعىماظؿوغليطودقؾيمظؿقلنيمزروفمحقوةما
اظصققحمأؼضًومأنمدوظيممإظبمعزؼدمعنماألدظيمظؾقونمصدضقؿفو،مظؽنمصققحمأنمػذهماألرروحيمهؿوج

هلنيمزروفمحقوةممبنعؽوغهاالدؿؼاللمضدمررحًمغػلفو،مععؾـي،مأغفومػيماظػوسلماظوحقدماظذيم
مو ماىؿوسوتماالجؿؿوسقي ماظشعىماظؿوغلي، طل مدعودة م ومضؿون مظؼي ماظؿصور عؽوغوتممإعبوعػذا

ـزسيماظؿعودظقيميفموصقماظنمجوغؾهمسؾىمعؾدأمتؼلقمماًرلاتماجملؿؿع.مظؼدمرطزماًطوبماظلقوديمع
مجومعنماظعدلمواظلالم.
عنمهققدمماغدعوجيممتؽن،معـذمعقالدػو،متؾينمخطوبمدقوديماظورـقي-ظؼدمادؿطوسًماظدوظي

مو و ماظؼوىماالجؿؿوسقي مسؾىم سزلمطل مأدودًو، ماًطوبماىدؼد، مػذا مضوم مظؼد ماٌكؿؾػي. اظلقودقي
اىدؼدةم اٌرجعقيماٌشذلطيموموغلي"مبوسؿؾورهاظؿماظورنعػفومم"اظؿؼدمموخصوصًومسؾىم عػوػقمماظعداظيمو

ظؽوصيماظؿوغلقني.مظؼدمتلثرمػذاماًطوبماىدؼدمبوظـؿوذجماظلقوديماظذيممتمإضوعؿهمبعدماالدؿؼالل،م
مممـاًلميفمدوظيماظعـوؼيماإلشلقيم)اظرسوؼيماالجؿؿوسقي(.

                                                                                                                                        
4 Moala, M. (1992), L’Etat tunisien et l’indépendance, Tunis, Cérès Productions, p. 17-22. 
5 Zghal, A. (1970), « La participation de la paysannerie maghrébine à la construction nationale », Revue 

Tunisienne des sciences sociales, Tunis, N°22, 7ème année, Juillet, p. 144-147. 
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ادعمإلسودةماظؿـظقممبرغوعٍمومبنرالقبـوءمسؾىمذظك،مضوعًمايرطيماظؿوغلقي،مشداةماالدؿؼالل،ممو
األػدافماظيتممنوزنتـؿقيماالضؿصودماظورين،محقٌمأضقًماظدوظيمصقهماٌؼوولماظرئقليماٌؽؾفمب و

سؾقهمصرؼقمعنماظؿؼـوضراطماظذيمؼلؿفدفممشرفاألعرمؼؿعؾقمبدلغوعٍمسشريمؼم.6فومعـذمضقوعفوتحدد
يمملمؼؽنمضؿنمأوظوؼيماظؼودةمإضوعيماضؿصودمتعووغيمذيماووهماذذلاطي.مشرلمأنماظؿلررلماإلؼدؼوظوج

ماضؿصودمضويمـوحيطوغًممممبوألحرىظوؼيمواىدد.مصوأل ضودرمسؾىمتؾؾقيمحوجقوتم حدؼٌموم،ظؾـوء
طلمصؽوتماجملؿؿعماظيتمطوغًمتشؽلماىوغىماألطـرمأػؿقيميفمػذهماظلقودي،مذظكمأنماظدوظيمضدمدؾقم

مبفذاماظدور.ادؿعدادػومظؾؼقومم أنمأسؾـً،معـذماالدؿؼالل،مسنمتصؿقؿفومو و
م مومأضقىظؼد متلرؼع مصصوسدًا، ماآلن معن مو اشلدف، ماالضؿصودي ماظـؿو ماٌـشكتم ترلة انوز
ػذامسنمررؼقمإغشوءم"أضطوبماظؿـؿقي"ماظصـوسقيماظيتمؼػذلضمأنمؼؽونمشلومعػعولمسؾىم وم،اظؼوسدؼي

طوعماظدوظيمضم ضطوسوت:ميػوممنومؼرتؽز،مغظرؼًو،مسؾىمتواجدمثالث ذبؿوعمصروعماالضؿصودماظورين.مو
مو ماظؽدلى ماظصـوسقي ماٌشورؼع مسن مو اٌلمول ماظؼوسدؼي، ماٌطؾوبمعـهم اٌـشكت ماظؿعووغي اظؼطوع

مو ماالضؿصودم تلررل معن مأخرى مصروع مإظب متدرصبقًو، مكمؿد، مأن معـه مؼلعل ماظذي ماظزراسي تـشقط
مو م اظورين، ماٌدسو ماًوص ماظؼطوع مصورألأخرلًا مبصورة مؼراسي، مأن مذرؼطي موؼؿطور مؼـؿو عي،من

ععدلماظـؿومميفموؾًظؼدمحؼؼًمػذهماظلقوديماالضؿصودؼيمغؿوئٍمععؿدلةمظؾغوؼيمم.7توجقفوتماٌكططني
مغلؾيمماظلـويماظذي % 5وووز

ماظلقوديم8  بـوءم نوزمعـشكتمضوسدؼيمػوعيمونب.مطؿومزلقًمػذه
معمدلوتمظؾدوظيمايدؼـيم. عراصقمو

وظبمظؾدوظيميفمسؿؾقيماظؿقدؼٌمصققحمأنموربيماظؿعووغقوتمطوغًمضؿنماحملووالتماأل
مو و مطوغًمأؼضًو،مو اظعداظي ماالدؿؼالل،مظؽـفو مشداة ماظعؿل،مضؿنم اظؿؼدم ميفمػذا معفم مػو معو ػذا

اٌؿوردوتماظؼوئؿيمسؾىماظـزسيماظؿوجقفقيماٌؿلؾطيماظيتمحووظًماظدوظيماظػؿقيمأنمتمدلفوميفمتوغس،م
موا مطػوسل مصقفو مزفرت ماظيت ماآلظقوت معن مواحدة مطوغً موطؿو ماظلؾطيم حد مسؾى محوئز وحقد

م ماظلؽونمماالجؿؿوسقي. وماالضؿصودؼي واظلقودقي مسؾىمادؿشورة مملمتؽنمضوئؿي ماظؿفربي شرلمأنمػذه
المػيمأؼضًومضوئؿيمسؾىمدراديمعلؾؼي،ماألعرماظذيمأدىمبفومإظبماظػشل،مصؼدمبدأماظـظومم اٌعـقني،مو
مؾيميفماظلقوديماظؾقدلاظقي.ؼذلكمعؽوغهمظلقوديمأخرى،مممـم1969خاللمصذلةمماظؿعووغي

اظدروسمعنماإلخػوضوتم ؾعدلموظعلؿكؾصيم ومظؼدمضدعًماظلقوديماىدؼدةمغػلفومطلقوديمسؼالغقي
ماظدوظي معن مجعل مضد ماظؼدؼم ماظؿصور مطون مصنذا مبوظػعل، ماالضؿصوديمماظلوبؼي. مظؾؿفول ماظوحقد ايوئز
ميفمػذاماإلرور،مؼشؽل جـؾقي.مواأل واظورين،مصننماٌؼوربيماىدؼدةمصؿقًماظطرؼقمظؾردوعقلماظورـقيم

ماظؼم1974 وم1971موضوغوغ ماٌؼدعوت مومظالضؿصودوغوغقي متوغسم اظؾقدلاظي. متؾـً مذظك معن اغطالضًو
عنممتوصرلمجو تطوؼرمصؽيمعنماٌؼووظنيماًواصمو اضؿصودؼيمطونمعنمأػداصفومتشؽقلمومادذلاتقفقي

                                                                                                                                        
6 Lahmar, M. (1994), Du mouton à l’olivier ; Essai sur les mutations de la vie rurale maghrébine, Tunis, Cérès 

Productions, p. 147 
7 Bessis, S. (1990), Banque Mondiale et FMI en Tunisie : une évolution sur trente ans, in Elmelki, Habib et 

Santucci, J.C (S/D), Etat et développement dans le monde arabe, Paris, Editions du CNRS, p. 137. 
8 Elmannoubi, K. (1993), Industrialisation et compétitivité en Tunisie, Tunis, Editions « l’or du temps », p. 14. 
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مبودؿعودةمايرؼوت مطػقل مسؾىماالضؿصودؼي مايوئزؼن ممثؼي مإذن،م9وظدوظيباظردوعقل ماألعر، مؼؿعؾق .
مهؿقلماجملؿؿعماٌلموظقيميفمذبولماظؿـؿقي. وميادذلاتقفيمظؾدوظمبذلاجع

ٌُ صؼدمم.ؿقصلمسؾقفوميفمدـواتماظلؾعقـقوتمطوغًمعؿؾوؼـيميفمعقدانماًوصصيشرلمأنماظـؿوئٍما
اٌراضؾيم وماألعرمبوظؿشرؼعم،مدواءمتعؾقيفماجملولماالضؿصوديمنيدورمعؿعوزؿ احؿػظًماظدوظيممبؽوغيمو

م% 96وىماإلذورةمإظبمأنمعلوػؿؿفوميفمذبؿوعماالدؿـؿوراتمضدماغؿؼؾًمعنمم.أوماالدؿـؿوراٌؿوبعيم و
شلذاماظلؾىمضررتماظدوظيمزؼودةم وم.10ػذهماظػذلةماظـوغقيخاللمم% 41خاللمصذلةماظـظومماظؿعووغيمإظبم
ماالضؿصوديمو مسنماجملول ماي دبؾقفو مبدور متدرصبقو،ممؽم.االطؿػوء ماالضؿصودي، مسرفماجملول ظؼد

مخاللمصذلةماظـؿوغقـقوتمتدخلمصوسؾنيمأجوغىمجددميفمعقدانماظؿفورةماظعوٌقي.
ظؼدمتلورسًمسؿؾقيماالغػؿوحمسؾىماًورجمبػعلمدؾلؾيمعنماظؼواغنيماظراعقيمإظبماجؿذابماظردوعقلم

تدسقمم  خؾقمو عبؾيمعنماظؼواغنيمومرإصداتشفقعماالدؿـؿوراتماحملؾقي.مبوظػعل،مصؼدممتم األجـؾقيمو
)عـلموطوظيمترضقيماظصـوسي،موطوظيمترضقيماالدؿـؿوراتماظزراسقي،مماالضؿصوديماإلغؿوج وعراطزمترضقيم

مو متؾين مجرى مطؿو ماظصودرات...(. مترضقي معوظقي عرطز مدقودي مدـواتممدسم ميف ماالضؿصود ظؿقرؼر
م.11(1994إسودةمػقؽؾيماظؾورصيم) سنمررؼقمدبػقضمضقؿيماظدؼـورماظؿوغليموم،اظؿلعقـقوت

ظعؽسمعنمذظك،معؿطؾؾوتماضؿصودماظلوق.مبلمسؾىماوظيمملمتؿؿؽنمعنمتلقرلمرشممذظك،مصننماظد و
االجؿؿوسيمأوم تؿػوضم،مدواءمطونمذظكميفماجملولماالضؿصوديمو تؿعوزممومصننمدقطرةماظدوظيمعومصؿؽً

ظوم دمخطوبوتمزبوظػيمًطوبوتفومحؿىمودوظيمبوٌرةموجوعؾىماظصعقدماظلقوديمملمتؼؾلماظصاظلقودي.م
مو ماظـؼوبي. ولدمم1978جوغػيمم16جماظيتمجرتميفمفوبوظػعل،مصننمحرطوتماالحؿ طونمذظكمعن

رة.مطؿومصبلدمذظكمعنماظدوظيماٌلّق اٌفـقيماىدؼدةمو بصورةمواضقيماظؿوترمبنيماظػؽيماالجؿؿوسقيمو
ماظؿلؾطماظيتماتصػًمبفوماظدوظي. وجفيمأخرىمعوضفماظػؽوتماىدؼدةمووهمغزسوتماظلقطرةم

مو مطرائد ممبوضعفو ماحؿػظًماظدوظي ميفماجملولماالضؿصودي،مصؼد مو أعو مظؾقؼلم علرلمواحد وحقد
م.12ظؼدمذؽلمتدخؾفوماٌؾوذرميفماٌمدلوتمسوئؼًوميفمسؿؾفوموصقمععوؼرلماظؿلقرلماظلؾقمماالضؿصودي.
أغهمملمتؿؿؽنمالمماألوظقني،مصقفىمعالحظيوظنيمبوجملولماالجؿؿوسي،ماٌرتؾطمبوجملؿومؼؿعؾقمأعومصق
مو م اظدوظي مبعضفؿو. محول متغقرلمغظرتفؿو معن ماجملؿؿع مصنذاال غػلفوممتعؿدلماظدوظيطوغًممبوظػعل،
ػذامعوم وم-اجملؿؿعم"شرلمضودر"مسؾىماظؼقوممبفذاماظدورمتعؿدل قدميفمايقوةماالجؿؿوسقي،موطػوسلموح

"طلبـوءماظدوظي"مشلممايقميفماظعؿلممؼعؿدلونمأغػلفممراداألصصننممم-اظؾقدلاظقيمعؾودئالمؼؿواصقمععم
ؼعؿدلونماظدوظيمطؿلمولموحقدمسنمغوسقيمحقوتفمم وم.إخل..ماظضؿونماالجؿؿوسي اظعالجمو اظؿعؾقممو و

                                                                                                                                        
9 Hermassi, A. (1998), Etat et développement au Maghreb. L’exemple tunisien, Tunis, Cérès Productions, p. 81 

(Texte en arabe). 
10 Ibid, p. 87 
11 Toumi, M. (1991), L’économie tunisienne ; une option libérale de longue date, in Lacoste Dujardin, Camille 

et Lacoste, Yves, L’Etat du Maghreb, Tunis, Cérès Productions, p. 454. 
12 Bessis, S. Banque Mondiale et FMI en Tunisie, op.cit., p. 142. 
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ماظيتماغدظعًمدـ ماًؾز" مإنم"ثورة ماٌعقشقي. مايؾوبم1984ي مأدعور ماتفوممم،سؼىمعضوسػي ولد
م.13ؿلمعلموظقؿفوماالجؿؿوسقياظلؽونمظؾدوظيميفمتؼصرلػومسنمه

نمعنميفماظؿورؼخماٌعوصرمظؾدوظيميفمتوغس.مظؼدمبرػميظؼدمطونمشلذامايدث،ميفمغظرغو،مآثورمحوزل
عنمجفيمثوغقي،مسدلم تلقرلمػذاماظـوعمعنماألزعيماالضؿصودؼي،مومسنماظورـقي-جفيمسنمسفزماظدوظي

ظؼدمصفؿًماظدوظي،مسؾىمإثرمذظك،مسصقوغهمووهمػذهماظدوظي.م اجملؿؿعمبصورةمواضقيمسنممتردهمو
مذرسقؿفو مطدوظيممأن ممبوضعفو مدائؿًو مربؿػظي مضرارػو، مسن ماظذلاجع محقـؽذ مصؼررت مصقفو، عطعون
ماجؿؿوسقي.

 مسألة الشرعوة: حتدوات العودلة نهاوة الدولة االجتماعوة و

مضؿصودؼوتاالثورمعؾوذرةمسؾىمبلزعيماضؿصودؼيمسوٌقيمطوغًمشلومآظؼدممتّقزتمدـواتماظـؿوغقـقوتم
متوغسم مإن مووهمواظطرصقي. متوبعي ماضؿصودؼي مدقودي ماالدؿؼالل معن ماألوظب ماظعؼود اظيتمهؿؾًمرقؾي

.مإنماٌمذراتماًورج،مخصوصًوميفمذبولممتوؼلماظؿـؿقي،مطوغًميفمعؼدعيماظدولماٌؿلثرةمبفذهماألزعي
ؾيماًوم،متػوضمماظؾطوظي،ماظداظيمسؾىماظدخولميفماألزعيمسدؼدة:ماظؿدغيماحمللوسمظـؿوماظـوتٍماظداخ

اظعؿل،ماظؿدػورماٌؾؿوسممإغؿوجقيتدغيماظؼوةماظشرائقيمظؾعوعؾنيماألجراء،متراجعماالدؿـؿورات،متراجعم
م.14عومإظبمذظك اٌلؿؿرميفمعردودؼيمرأسماٌول،مأزعيمعقزانماٌدصوسوتماًورجقيمو و

ضدمصرضمػمالءمدقودؿفمم ومقنياظدوظمبوٌؼرضنيمادؿعوغًماظدوظيماظؿوغلقيميفمعواجفيمػذهماألزعي
مإظبم ماظداصعقي متعقق مألغفو ماالضؿصودؼي ماىدوى مسدكمي ماالجؿؿوسقي ماظدوظي مععؿدلؼن ماظؾالد، سؾى

سؾىمحفمماالدؿـؿوراتممبوػظيغبوؼؿفومدؿؽونمشلومطؾػيم االدخور،مصلقودوتفومو ايرطقيمو اظعؿلمو
ماالدؿفالكػيمدؿقدمعنمتؾوؼـوتمعنمثمماظؿشغقل.مصضاًلمسنمأنماظػوارقمبنيماٌداخقلماظضعق و
م.15اظعوعؾيمظؾقدسؾىماالدؿكدامماٌؽـفمماظؼوئمماإلغؿوجبوظؿوظيمتؼؾصم و

م ماألعر مصؿحمايدود،مدبػقضمضقؿيممبنجراءؼؿعؾق مسؾىماظؿدابرلماظؿوظقي: معرتؽزًا تعدؼلمػقؽؾي،
ضلمم ومإلغؿوجيلماظدوظي،مخوصصيماىفوزمااظعؿؾيماظورـقي،ماألوظوؼيماٌطؾؼيمظؾصودرات،متؼؾقصمتدخ

م مسؾى ماٌراضؾي مإظغوء ماًدعوت، ماألعن ماظعؿل...إخلدعور مطؾػي متؼؾقص مػذهم16اظداخؾقي، متؾكص .
،محلىمتعؾرلمؼورشنمػوبرعوس،مسؿؾقيماغؿؼولمعنماضؿصودمعوجهمسبوماظطؾىمإظبماضؿصودماإلجراءات

ماظعرض. معؾوذرمعوجهمسبو م"طـؿقفي ماالجؿؿوسقي موتػؽكماظدوظي ماغؿؼولمؼوضحمهول مظلقوديموػو ة
هلنيم تؼؾقصماظدسممو اضؿصودؼيمعوجفيمسبوماظعرض،معلؿفدصيميفماآلنمغػلهمهرؼرماألدواق،مو

                                                                                                                                        
13 Voir Benjannet, Z. (2005), « Les stratégies de l’acteur de développement entre exigences locales et 

contraintes de la mondialisation », (En arabe) Revue algérienne d’anthropologie et des sciences sociales,  

Insaniyat, N°28,  9ème année, Oran, Avril-juin, p.44. 
14 Ben Romdhane, M., « Fondements et contenu des restructurations face à la crise économique en Tunisie ». 

Une analyse critique, in Etat et Développement au Maghreb, op.cit., p. 150-151. 
15 Delcourt, J. (1992), « Globalisation de l’économie et progrès social ; L’Etat à l’heure de la mondialisation », 

Revues futuribles, Avril, p.9. 
16 Bessis, S. Banque Mondiale et FMI en Tunisie, op.cit., p. 146. 
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خوصصيم طذامدبػقضماظضرائىماٌؾوذرة،مو اٌقلمسبومدقوديمعـوػضيمظؾؿضكممو ذروطماالدؿـؿور،مو
م.17أخرىمسؾىمػذاماظـؿط"مإجراءات واٌمدلوتماظعؿوعقيم

ماظ و مطػوسلموحقدمدقػؼدػومبوظؿوظي،مصننمتراجعمدور دوظيميفماجملولماالضؿصوديموضقوعمعوضعفو
رصوػقيم اظؿؼدممو اظعداظيمو تصػقيماالدؿعؿورمومعؾودئاظلقودقيماظؼوئؿيمسؾىم ذرسقؿفوماالجؿؿوسقيمو

مو م اىؿقع. مشوظؾقيممعؾودئػي مأن مذظك مسشرؼؿني، معن مأطـر معـذ مادؿؾطوغفو مسؾى ماجملؿؿع سؿل
مؼعؿدلونماظدوظيمصوسالرأيمسزمىػذامحل اظؿوغلقني،مو بصورةممو،معلفؿوعرطزؼماممربفوب،مطوغوا

سنمررؼقماظلقودوتماٌوظقيمماظدورؼيماألزعوتمتؼؾؾوتزبػػًومعنم اظـؿوماالضؿصودي،موحوزليميفمسؿؾقيم
م.18اظلقودي ربوصظًومسؾىماالدؿؼرارماالجؿؿوسيمو ،موياظـؼدؼ و

رضنيماظدوظقني،مالمكمؽـهمأنمؼءاتماٌعالإإنمتراجعمدورماظدوظيمسؾىماظصعقدماالضؿصودي،مبػعلم
مدونمحدوثماخؿالالتمخطرلة مطونمظؿطؾققمبرغوعٍماظؿعدؼلماشلم.19ؼؿم قؽؾيماغعؽودوتمصعاًل،مصؼد

صعؾىماظصعقدماالجؿؿوسي،مكمؽــومأنمغذطرممسؾىمعبقعماظػؽوتماالجؿؿوسقي. طلماجملوالتموميفػوعيم
عومترتىمسـفوم رسيمظؾؿمدلوتماظعؿوعقيموعبؾيمعنماظؿغرلاتماظضكؿي:مصضاًلمسنماًوصصيماٌؿلو

عنمتلرؼحمأسدادمطؾرلةمعنماظعؿول،مصؼدمرولمتراجعمدورماظدوظيماالجؿؿوسيمطلمأذؽولماظدسمماٌرتؾطم
مو ماظعؿل. مارتػعًم بؼوة مصؼد مأخرى، مجفي مروظًمزبؿؾماألدعورعن معؿلورسي معنمبصورة فماٌواد

رلمعؾوذرةمعنمضؾلم"اظصـدوقماظعوممظؾؿعوؼضوت"م،مدواءمبصورةمعؾوذرةمأومشضؿـفومتؾكماٌوادماٌدسؿي
مأ مذروب، معوء م)خؾز،مزؼً، ماٌمدلوتماظعؿوعقي مضؾل معن مدوؼأو مطفربوء، مضوعًي، مطؿو مغؼل...(.

معنمضؾلم)بماظؿؽػلمؿكؾقفومسنباظدوظيم ميفمذبوظيموًدعوتماالجؿؿوسقيماظيتمطوغًمتؼدعفو خصوصًو
-1987ةمصرضبيمعـذماٌكططماظلوبعمظؾؿـؿقيم)ضدممتماإلسالنمسنمذظكمبصور اظؿعؾقم(،مو اظصقيمو

زفورمأزعيممدوظيظؾماٌػوجهػذاماظذلاجعممضدمنممسن وم.20اًوصمؿيمدورػومظرأسماٌول(،معلّؾ1991
اجؿؿوسقيماظيتمتعقشفوماظدوظيميفمزعنماظعوٌي.ميفماألصل،م أزعيمعشروسقيماضؿصودؼيموم،أواًلمععؿؿي.
مماإلجراءاتطوغًم ماظدوظي، م حؿىمواظيتمادبذتفو متلمإعالءاتإنمطوغًمعن دفمبـوءمؿفخورجقي،

أزعيمعشروسقيمدقودقيمروظًمععظمماظؾؾدانماظلوئرةميفمررؼقماظـؿومثوغقًو،م سالضيماظدوظيمبوجملؿؿع.مو
ماظؿوازنماالضؿصوديموصرضمضواغنيممإخػوقمغؿقفي مععمخقوراتمايؽوعوتماظورـقيميفمإسودة عؿواصؼي

تػيممطوغًمبراعٍماغؿكوبقيمعؿشوبفيمشرلمأنمضؾيمعنمايؽوعوت وػـوكماغؿكوبوتمعؿعوضؾيماظـوخؾني.م
صعاًل،مظؼدمصؼدتماظشعوبماظـؼيميفممايدؼٌمسنمأزعيمثؼي.معومصبقزمظـومبوظؿوظيمػذا ،مو21بوظؿزاعوتفو

مضدرةمايؽوممسؾىموووزماألزعوتماٌعؿؿي،مدواءمسؾىماظصعقدماحملؾيمأوماظدوظي.

                                                                                                                                        
17 Habermas, J. (2000), Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Traduit de l’allemand par 

Rainer Rochlitz, Paris, Fayard, p. 29. 
18 Mahjoub, A. « Etat, secteur publique et privatisation en Tunisie », in Etat et développement dans le monde 

arabe, op.cit., p. 305. 
19 Dimassi, H. « Le désengagement de l’Etat tunisien de la reproduction de la force de travail », in Etat et 

développement dans le monde arabe, op.cit., p. 338. 
20 Voir Dimassi, H. ibid, p. 336-338. 
21 Valaskakis, K. (1992), « Mondialisation et gouvernance; le défi de la régulation publique planétaire », Revue 

futuribles, N°235, Avril, p. 19-20. 
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:متفدؼدميفمعواجفيمتفدؼدمعزدوجودمغػلفومماظورـقي-ظدوظيأزعيماٌشروسقيمػذه،مصننماسنمصضاًلم
متػرضهمعنم وعنماظعوٌيم مععوؼرلم تـؿقطموعو مبػعلاالتوحقد مبنيم اظؿػوسلماٌذلابطمومضؿصود اٌـوصلي

أؼضًومعنمدوءمايؽوعي.متؼومماظعوٌيميفمأدودفومسؾىمثورةمتؼـقيميفمشوؼيممتفدؼد زبؿؾفماظػوسؾني،مو
م.22ظغوءماٌلوصوتمبػعلمتؼدمماالتصوالتاألػؿقي،مممـؾيميفمإ

ماظدوظي مأنمدؾطي مسؾىماظورـقي-مبو متعطيمععـىمعلوصيمتؼومميفمجوػرػو ماألخرلة ،مذظكمأنمػذه
مورينمذيمدقودة،م ماظإلضؾقم موصننمػذه تلثرلمعؿطؾؾوتماضؿصودم لقودةمطبشىمأنمتػؼدمهًمضغط

إضؾقؿفو،مذظكمأنماظعوٌيمتلؿحم ابفوموػؼدماظدوظيمأؼضومعوضعفومطػوسلمسؾىمترتكشىمأنماظلوق.مطؿومُؼ
مص رادتفممإ عؾفمماًوصمسؾىماظصعقدماظدوظي،موبظفورمسددمطؾرلمعنماظػوسؾني،ماظذؼنمدقؽونمشلم

ماظدوظقي ماظلوحي ميف ماظؿدخل مسؾى ميؿؾفو مضغورًو ماظدوظي مسؾى مدقؿوردون مأو مكمؽــوم23اظلقودقي .
اظذيمكمؽنمأنمؼـػؾًم بصورةماصذلاضقيموؼؿطورم ؼؿلدسمومايدؼٌميفمػذاماإلرورمسنمرأيمسوممدوظي

مطوعلم متػؽقك مبعؿؾقي مؼؿعؾق ماألعر ماظدوظي. مدور معؿزاؼدة مبصورة معفؿاًل محؽوعقي، مرضوبي مطل سن
االرتؾوروتماٌؿؾودظيمتـوعيماظيتمكمؽـفومأنمتؼوممبؿلقرلمم24اٌراضؾي ظؾؿمدلوتماظؽالدقؽقيمظؾلؾطيمو

مدواءمسؾىماظصعقدماظورينمأوماظدوظي.
ػعلماألحداث.متؿفلدمباظيتمودمغػلفومعؿفووزةمماظورـقي-إغـومغشفدميفمواضعماألعرمغفوؼيماظدوظي

مو ميفمتدعرلمايدود ماظـفوؼي مععوؼرلماظلقودوتم تـؿقطمو ػذه مسؾىم وماالضؿصودؼيتوحقد االجؿؿوسقي
ؼؼررمؼصؾحماظلوقمػوماظذيم اظصعقدماظدوظيماظذيمصبدمغػلهمػومأؼضًومهًمدقطرةمصوسؾنيمجدد.مو

األدودقيمظؾعوٌيموواحدةمعنماظدالالتماألطـرمماٌؾودئتؾكمػي،مبصورةمعنماظصور،مإحدىممطلمذيء.
وضوحًومظؾؿػفومماىدؼدم"ظؾقؽوعيماظدوظقي"ماظيتمتعينمأؼضًوماالغؿؼولمعنمعرطزؼيماظلؾطيمسؾىماٌلؿوىم

يفمغشلةماٌـظؿوتماظدوظقيممهغالحظػذامعوم اظؼرارمسؾىماظصعقدماظدوظي.مو اظورينمإظبمعرطزؼيماظلؾطيمو
عـلم"اٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿفورة"،ماظيتمحددتميفمبداؼيمغشلتفوم"طؿـظقممؼشرلمإظبمعقالدمدوظيماظؼوغونم

مضواغنيمؼؿعؾقماألعر؟ ظؽنمأيمضواسدمو وم".25اظؼواغني اظعوملمطؾهمظـػسماظؼواسدمومصقفوماظيتمطبضع
ماظعوٌ مذوعظقلً ممتؾي ماظذي مبوٌعـى مظالضؿصود مظؿي مصوائدػؿد مأسدادًاموشؿل معؿفوغلي، مبصورة ،

مو ماظؾؾدان معن م عؿزاؼدة مصاظلؽون. مذظك، ماظعؽسمعن مسؾى م"عؼصقي"في ميفمم،سوٌي متوجد حقٌمال
26صضوئفومحظوزمعؿلووؼي

بؾدانماظعومل.ماألعرمؼؿعؾقمػـو،مإنمجوزماظؿعؾرل،م اظلؽونمو بنيماٌمدلوتمو 
مو مظؾدوظي مال مصقفو مكمؽن محقٌمال ماألضوى مأدوارػومالمجمل بؼوغون متؾعى مأن ماىـوب مبؾدان ؿؿعوت

مو مايؽوعي ميف مو اظؽالدقؽقي ماظ ضؾط مإضؾقؿفو مػوممذيعراضؾي مزفر معن مادذلاتقفقي بوتًمدبذلضه
ماألضوى.

                                                                                                                                        
22 Badie, B. (2006), (Entretien avec), L’Etat-nation un acteur parmi d’autre. Consulté sur 

Internet:www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/DOSSIER/2000/05etat.html (14/04). 
23 Ibid. 
24 Voir Taurin, N. (1999), « Le démantèlement des institutions intermédiaires de la régulation sociale », 

Sociologie et Société, Volume 31, N°2, Automne. 
 .1995 ،مواٌـظؿيماظعوٌقيمظؾؿفورةميفمدـي (GATT"اظغوت"م)م ذظكمػوماظؿعرؼفماظذيمضدعهماظلػرلماظذيمعـّلمأوروبوميفمعػووضوت 25

Voir, Revue Information économique africaine, N°250, Janvier-févriers 1995, p. 28-32. 
26 Horman, D. (2001), Mondialisation excluante, nouvelles solidarités, Paris, L’Harmattan, p. 21. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/DOSSIER/2000/05etat.html
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أي نوع من الدولة حنن يف حاجة إلوه الووم؟ االجتاه حنو قواعد جدودة للتبادل بني 
 اجملتمع الدولة و

مطؾه،مسل ماظعومل مصؿؽًمايؽوعوتميف موعو متمطد واًل ماظـؿومم،جـوبًو، مسؾى مدـي، مطل مغفوؼي عع
ماٌـظؿوتم متؼورؼر مزبؿؾف ميف ماظوضً، مذات ميف مغالحظ، مأغـو مشرل مبؾداغفو. ميف ماٌؿقؼق االضؿصودي

اٌـظؿيماظعوٌقيمظؾعؿل،مأومعممترماألعمماٌؿقدةمظؾؿفورةم اٌؿقدةمظؾؿـؿقي،موماألعممعـلمبرغوعٍم،األممقي
اٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيماظؾشرؼيمالزاظًمػزؼؾيمجدًا.مصعاًل،مإنماظػؼرم وٌؿقصلمسؾقفوماظؿـؿقي،مأنماظـؿوئٍما و
مو و ميفمبراعٍم اظؾطوظي مذاتماألوظوؼي معنماٌفوم مإخلماظيتماسؿدلتمدوعًو ايؽوعوتمعوماظالعلوواة...

اظـورةماظيتمملم ومػيموضعقيمبوسـيمسؾىماظغضى وميفمسلولماظؽوطىمأومجـوبه.مدواءم،صؿؽًمتؿزاؼد
م.27المسؾىمزؼودتفوإعؿلماظـرواتماإلعبوظقيم)مبػفومماظـوتٍماظداخؾيماًوم(مت

،مظؼدمأصؾحماظـؿوماالضؿصوديماظقوممأطـرمارتػوسًوميفمععظممبؾدانماظعوملمبػعلماظزؼودةماظؽؾرلةمظإلغؿوج
مشرل و ماظعوٌي، ماظصعقد مسؾى ماٌول مرأس موتداول مالزاظمأنماظؿؾودل ماىدؼد ماظؿـؿقي ممنوذج ًمأزعي
بؿلدقسمذرسقؿفومماظقوممإذامضوعًمطلماىؿوسوتماٌوجودة وم.عؿـوعيبشؽلممربلوديمؽودوتهاغع
اظواجىمم،مصلؿفدمغػلفومأعومماظـظومماظدوظي28اغعؽودوتفو وآعوشلوميفمسالضؿفومبوظعوٌيم عؿطؾؾوتفومو و

مممػذامعنمتلقرلـفممعوضعفاظذؼنمكمّؽمومؼلؿػقدمعـهماظػوسؾونماألطـرمضوةماالشبراطمصقهمأطـرماغغالضًو،مو
وظؿوظيمدؿفدمععظمماظدولمب تداولمرأسماٌولمسؾىماظصعقدماظدوظي.مو يفموجهماظلؾعمومايواجزمإزاظي

مليمدورموالدوفمظنمؼؽونمبنعؽونماظػوسؾنيماظؽالدقؽقنيماظؼقوممب غػلفومعفؿشيمبصورةمعؿـوعقي.مو
دؿفدماظدوظيممفمماًوص.مويمطؿومطوغوامؼػعؾونمذظكمضؿنمحدودمإضؾقؿاظؿػووضمسؾىماٌلؿوىماظعوٌ

مغػلفومػـو،مدونمذك،مأولماظػوسؾنيماٌلؿؾعدؼن.
المأنمؼوظدمتـوعيماظالعلوواةماالجؿؿوسقيمداخلمحدودماظؾؾدمإادؿؾعودػومالمكمؽـهم صنضصوءماظدوظيمو

ؼذلتىم عومبنيماظدول،مطؾفومعطوظؾي،ميفمععظمماألحقون،مخبوضمشؿورماٌـوصليمرشممأغػفو.مومغػلهمو
مذظكمص مؼسن موادعي-صؽوتماجؿؿوسقيدان مومعفـقي م ٌـوصىمسؿؾفو مأعوم وعداخقؾفو ماظؿقرك. ودوئل
حقٌمم،اظشرديماظدوظقيمبوٌـوصليمًاعؿلثر سبومعؿزاؼدمومسؾىمًوغػلهمعفؿشعـفومماظؽـرلمفدلقاظدول،مص

معؿضوئؾيأصؾقًمماظورـقي-صوًقوراتماٌؿوحيمظؾدوظيممهظىمبليمعؽونمصقه.مالمكمؽنمشلذهماظدولمأن
اظعودةمإظبمدقوديم ػؿو:ماظـزسيمايؿوئقيمو خقورانمعؼصقونموم،ؼوجدمعنمبنيمػذهماًقوراتمأطـر.

م مال ماظطؾى. مسؾى مضوئؿي مباضؿصودؼي ماظؼقوم ماالجؿؿوسقيكمؽن معنمموزوئفماظدوظي مغؼؾفو مجرى مإذا إال
مماظورـقي-اظدوظي مأنمترتػعمإظبمعؽوغيمتؾعىمصقهمدورًا بوتممودؼواضؿصإظبموحداتمدقودقيماظيتمسؾقفو

م .29سوبرًامظألورون
هؿػظممصالزاظً،مععمذظك،االجؿؿوسي،م أنماظدوظيمدبؾًمسنماظدورماالضؿصوديمومسؾىمرشم و

م ماٌعوزة.موادعيبلؾطي ماالجؿؿوسقي ماظػؽوت مؼلؿقهم ومسؾى مبوردؼو مبقور مطون معو مغالحظ، ػؽذا،

                                                                                                                                        
27 Ibid, p. 20. 
28 Roy, J. (1995), Mondialisation, développement et culture, Québec, Editions Hurtubise HMH, p. 17. 
29 Jurgen, Après l’Etat-nation… op.cit., p. 31-32. 
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مجفي معن ماظدوظي: ماظيتمبوزدواجقي ماظدوظي ماالمػـوك ماظضؿوغوت مبؿلعني ؽنمظم،جؿؿوسقيتؼوم
مو مظؾشعى ظؾؿقظوزني، ماظؾوظقلقي ماظؼؿعقي، ماظدوظي مػـوك مأخرى مجفي ماظطوبعم.30عن مػذا مإن

معشروسقؿفومبلؾىمدبؾقفومسنماٌقدانماالجؿؿوسي.م"االزدواجيمظؾدوظي"مؼعود،ميفمغظرغو،مإظبمصؼدان
وتمسـهمخقؾيمأعلمذوعؾيمعنمجوغىماظػؽمًصققحمأنمدبؾيماظدوظيمسنمدورػوماالجؿؿوسيمترتؾ

ؼعينمػذامأغـومالزظـوميفمحوجيمإظبم وسدممثؼيمووهماظـظومميفمذبؿؾه.م رؼؾيمو اظشعؾقيمووهماظدوظيمو
خصوصًومسنمدورػوماالجؿؿوسي.مدـقؿوج،معنمأجلمتلقرلمذبؿلم صبىمسؾقـوماظدصوعمسـفومو اظدوظيمو

ؿؿعماظيتمتؿلدسمالماجمل اظلقودقيماظدوظقي،مإظبمسالضيمجدؼدةمبنيماظدوظيمو اظؿقوالتماالجؿؿوسقيمو
راذد.مصبىمسؾىماظؽممايمإمنومسؾىمعؾودئ عقزتمظػذلةمروؼؾيمػذهماظعالضي،موسؾىماظزبوئقـيماظيتم

ذبؿؿعمعدغيمصوسلم بنيمدوظيمصعوظيموماظؿؽوعل اظؿواصقموأنمتؼوممسؾىمغوعمعنمماالدذلاتقفقيػذهم
مأطـرما ضطوعمخوصمدؼـوعقؽي.مو و أػؿقيمميفمصضوءمطونميفم ومتلوسًوبؼدرمعومؼشغلماجملؿؿعمجوغؾًو

تلفرمسؾىماحملوصظيم اظلوبقمحؽرًامسؾىماظدوظي،مبؼدرمعومتؿؿؽنمػذهماألخرلةمعنمتـظقممتدخالتفومو
 سؾىمعصوحلمطلماجملؿوسوت.

يفمػذاماإلرور،مترطزتماظعالضوتماظدوظقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيماظؾشرؼيماظيتمزفرتمخاللماظلـواتم و
.مصعاًل،مصننمػدفماضؿصودؼيوحماظؿـؿقيمعللظيمدقودقيمبؼدرمعومػيمحولمصؽرةمعػودػومأنمنم31األخرلة

م مررؼق مسن مظؾػؼراء ماظلؾطي مإسطوء مؼؿطؾى مظؾػؼر ماظدائم مايؽوعيماظؿؼؾقص معن معؿقـي مأمنوط تؾين
اٌلؿوؼوت.مإنمػذام"اظوسيماظدوظي"مألػؿقيمغؼلماظلؾطيمبنيماظدوظيممعبقعاظدكمؼرارقيمسؾىم

ؽسمعنمذظك.مصؼدمأذورتموثقؼيماظراذدمظقسمبوألعرماظغرؼى،مبلمبوظعاجملؿؿعماٌدغيمبودممايؽمم و
1997دـيمماظيتمزفرت و"برغوعٍماألعمماٌؿقدةمظؾؿـؿقي"ممصودرةمسنم

32
ماظربط اظؿوظقفموأػؿقيمإظبم 

األصرادمأغػلفمميفم و"ايؼوقمواظواجؾوت"ماٌؿعؾؼيمجبؿوسيماٌصوحلماٌشذلطيمومبنيم"اظؽقـوغيمواٌؾؽقي"
م.تقفقوتمجدؼدةمظؾؿـؿقيماظؾشرؼيإرورمادذلا

طؿومحددتفوماظعدؼدمعنموثوئقم"برغوعٍماألعممم،ايؽمماظراذدمعؾودئعنممكمؽنمسرضمأػممعومجوء
م:33عومؼؾيم،ميف(PNUD)اٌؿقدةمظؾؿـؿقي"م

                                                                                                                                        
30 Bourdieu, P. (1996), Le mythe de la mondialisation et l’Etat social européen. Intervention à la confédération 

générale des travailleurs grecs, à Athènes, Octobre, Consulté sur Internet : 

www.hommemoderne.org/societe/socio/bourdieu/contrefe/mythe.html (17/09/2004). 
ؿققماظدكمؼرارقيميفمسوملم.ماألولمبعـوانم"تع1445وم1441أغظر،مسؾىمدؾقلماٌـول،متؼرؼرم"برغوعٍماألعمماٌؿقدةمظؾؿـؿقي"مظلـيتم 31

معشؿً"مواظـوغيمبعـوانم"اظؿعوونماظدوظيميفمعػذلقماظطرق:ماٌلوسدة،مواظؿفورةمواألعنميفمسوملمعؿؿّقزمبوظالعلوواة".
ورمصعاًل،مصنذامطونماظؿؼرؼرماألولمضدمرطزمسؾىمواضعمأنمايؽمماظراذدمضدمبوتمذررًومضرورؼًومظؾؿـؿقيماظؾشرؼي،مصننماظؿؼرؼرماظـوغيمضدمأذ

ؼلؿؾزممتدخلمدقوديمدوظقيمجدؼدةمبغقيمإحداثمتوازنمسؾىماظـظوممماظذيمإظبمتـوعيماظالعلوواةمسؾىماظصعقدؼنماحملؾيمواظدوظي،ماألعر
  :ذؾؽيماالغذلغًمسؾىماظروابطماظؿوظقي كمؽنماالرالعمسؾىمػذؼنماظؿؼرؼرؼنمسؾىماالضؿصوديمواالجؿؿوسي.

www://hdr.undp.org/reports/global/2002/fr/. 
www://hdr.undp.org/reports/global/2005/fr/. 
32 PNUD : La gouvernance en faveur du développement humain durable : Document de politique générale du 

PNUD. Consulté sur Internet : www://magnet.undp.org/docs/UN98-21.PDF/Govfre.htm.  
33 Patrick, S. (2004),  La bonne gouvernance une culture de la paix. Avril. Institut de Documentation et 

Recherche sur la Paix. Consulté sur Internet : http://www.institutidrp.org. (26/03/2005). 

http://www.hommemoderne.org/societe/socio/bourdieu/contrefe/mythe.html
http://www.institutidrp.org/
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  ادلشاركة

صوتميفمذبولمادبوذماظؼرارات،مبصورةمعؾوذرةمأومبوادطيمماظـلوء لماظرجولموؽصبىمأنمؼؽونمظ
اظؿعؾرل،موطؿوم تؼومماٌشورطيماظوادعيمسؾىمحرؼيماظؿفؿعمومشرسقيماظيتممتـلمعصويفم.اٌمدلوتماظ

متؼوممسؾىماظؼدراتماظضرورؼيمظؾؿشورطيمبصورةمبـوءةميفمادبوذماظؼرارات.

 أولووة القانون

مو مسودظي ماظؼوغوغقي ماألرر متؽون مأن ماظؼواغنيم صبى مخصوصًو محقودؼي، مبصورة معطؾؼي غصوصفو
مغلون.اٌؿعؾؼيمحبؼوقماإل

 القدرة على التعدول

ماالدؿفوبيميوجقوتمطلماألررافماٌعـقي.مػيماإلجراءات اٌمدلوتمومأنمتؽونمشوؼيصبىم

 اإلمجاعتوجوه 

سؾىمطلمعومعنممإعبوعبنيماٌصوحلماٌكؿؾػيمبفدفماظوصولمإظبممؼؾعىمايؽمماظراذدمدورماظودقط
ماإلجراءات. سؾىماظلقودوتموسـدماالضؿضوء،ماإلعبوعم ذلغهمأنمطبدممعصوحلماىؿوسي،مو

 اإلنصاف

مذروطمحقوتفممأوماإلبؼوءمسؾقفو.معؽوغقيمهلنيظـلوءمإا ظؽلماظرجولمو 

 ادلسؤولوة

عـظؿوتماجملؿؿعماٌدغيمواجىمتؼدؼمم اظؼطوعماًوصمو سؾىمصـوعماظؼرارمسؾىمعلؿوىمايؽوعي،موم
مطذامظألررافماٌمدلوتقيماٌعـقي. ايلوبمظؾفؿفورمو

 اتوجوةسرتاالالرؤوة 

اىؿفورمآصوضًوموادعيمسؾىماٌدىماظؾعقدمٌػفومم كمطلمعنماظؼودةموالؿعامدذلاتقفقياالاظرؤؼيممتعين 
اظـؼوصقيم اٌعطقوتماظؿورطبقيموماظؿـؿقيماظؾشرؼي.مطؿومتعينمصفؿفممىؿقع راذدموايؽمماظ

مضؿنمػذهماآلصوق.ميـدرجاٌاالجؿؿوسقيميفمتعؼقداتفوم و
أوظوؼيماظؼوغون.مطؿوم إغصوصقيماىؿوسيمو واذد،مإذن،مبػعوظقيماظػوسؾني،مؼؿقددمعػفوممايؽمماظر

وادعمسؾىممإعبوعسؾىمسؾىمأنمتؽونماألوظوؼوتماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمضوئؿيممرصضب
طؿومؼؼوممايؽمماظراذدمسؾىمتلفقلموضؿونموظوجماجملؿوسوتم.مظػوسؾنيزبؿؾفما عموؿعلؿوىماجملؿ
ذبولمادبوذماظؼرارات،مخصوصًوم إظبمايقوةماظعؿوعقيموم-ٌدةمروؼؾيمعؼصوة ؾًمواظيتمز-االجؿؿوسقيم
م...إخل.األضؾقوت واظػؼراءم  اظشؾوبمو اظـلوءمو
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 اخلامتة

ماٌؾودئبعدمارالسـومسؾىمزبؿؾفمخصوئصمسؿؾقيماظؿـؿقيميفمتوغس،مكمؽنماظؼولمأنم خؿوعًو،مو و
يفماظؾؾدانمماظورـقي-تماظؿـؿقيماٌؿؾعيمعنمضؾلماظدولاٌذلابطيمظؾقؽمماظراذدمطوغًمشوئؾيميفمطلمدقودو

يفمطلم رمبو،مبلؾىمذظك،مبوءتممنوذجماظؿـؿقيماظيتمتعوضؾًمخاللماظلـواتماظطوؼؾي،مو اٌؿكؾػي.مو
ماظـوعمعنمإنمم.34أسبوءماظعومل،مبوظػشل ،مطونمصبىمسؾقـوماجملؿؿعمػومعو اظعالضيمبنيماظدوظيموػذا

طون،معؽوغؿهموكمؽـهممّؼًوأومطلمصوسل،مػيمسالضيمصبدمصقف دوظقًو.مو واظدصوعمسـه،مربؾقًوممبوألحرى،
 يمبصورةمعؿزاؼدة.اظعوملمطؾه.مصويوجيمإظبمدوظيمصعوظيمبوتًمأػؿقؿفومعؾّق مميفمتـؿقيماإلغلونموودفاإل
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