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**()2,1

عـذمزفقرمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفمباظربقعماظعربل،مصدرتماظعدؼدمعـماٌؤظػاتم
و مغظؿت اظؽـريمعـ ماظؾؼاءاتماظعؾؿقة ،1مبفدف مهؾقؾمػذهماظظاػرة،مو محماوظةم
إردائفا معلؿؼؾالً.مضؿـمػذاماظلقاق،مضاممطؾمعـمخمربماظدراداتماٌغاربقةمظؽؾقةم
اظعؾقمماالجؿؿاسقةميفمتقغسموماىؿعقةماظؿقغلقةمظألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم
(ATASC)2مبؿـظقؿمعؾؿؼكمدوظلمخاللمثالثةمأؼام:م،6م 3مو م2معايم6023مبؿقغسم
حقل معقضقع م"اظـقرة ماظؿقغلقة :ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل مو ماٌقارـة ماظلقادقة" .مأوضحم
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1معـمبنيمػذهماظؾؼاءاتمميؽـماالذارةمإشممعامؼؾل :م
اظـدوة محقل م"اىزائر ،ماظؿػؽري ميفماظؿغقري" ماظذي مغظؿ معـم 2مإشمم 3مدؼلؿرب م 6026ميف معؼر م"اٌرطز ماظقرينم
ظؾؾقثميفماالغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة"م()CRASCميفموػرانم(اىزائر).
اٌؤمترماظذيمغظؿفم"ععفدماظؾققثماظؿارسمقةمواالجؿؿاسقةم( )IIHSميفمجاععةمصرياطروزاغامخالباميفماٌؽلقؽم
ؼقعلم 66مو 63مغقصؿربم 6026حقلمعقضقعم"احؿفاجاتمواغؿػاضاتميفماظعامل"م(ظؼاءمرطزمبشؽؾمخاصمسؾكم
اظعاملماظعربلموأعرؼؽاماظالتقـقة).
اٌؾؿؼكماٌـظؿمعـم 21مإشمم 21مجاغػلميف متقغسمعـمضؾؾماٌعفدماظعاظلمظؿارؼخمايرطةماظقرـقةم()ISHMN
وجاععةمعـقبةمحقلمعقضقعم"ثقرات":معـمأجؾمعؼاربةمعؼارغة مظالغؿػاضاتمواظـقرات ميفمايؼؾة ماٌعاصرةم
(اظؼرغنيماظؿادعمسشرمواظعشرؼـ).
طؿامغشريمأؼضاًمإشمماٌؤمترماظؿادعمواظـالثنيمحقلماظػؽرماٌعاصرماٌربعجمعـمضؾؾ معؤدلةماظؿؿقؿلميفمتقغسم
باظشراطةمععمعؤدلةم"طقغرادمأدغاور"معـم22مإشمم23مأصرؼؾ،ماٌكصصمحقلمعقضقعم"االغؿؼالماظدميؼرارلميفم
اٌغربماظعربل:ماظقاضعمواآلصاق" .م
2مغظؿمػذاماظؾؼاءمحقلماظؿقاصؼماظؿارسملمبػضؾمدسؿمعؤدلةم"ػاغسمدقدل"م( .)Hanns Seidelم
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اٌشارطقنميفمبداؼةمإذؽاظقة مػذاماٌؾؿؼكمأنم"عقضقعمػذاماظؾؼاءمؼرعلمإشم متدسقؿم
ععارصـا محقل متـقع ماظصريورات ماظؿارسمقة مظؿلقري ماظؿقترات مو ماظؿـاضضات محقلم
غقسني معـ ماظؼقؿ :ماظـقع ماألول مؼؿؿـؾ ميف ماظؼقؿ ماظػرداغقة مو ماظؾقرباظقة ماٌؿعؾؼةم
باألخالق مو ماٌقارـة ماظلقادقة ،مو ماظـقع ماظـاغل مؼؿعؾؼ مباظؼقؿ ماظؽؾقة مذات ماٌققلم
اٌـاػضةمظؾقرباظقةماهلقؼاتماىؿاسقةماظقرـقة.مؼـؾـؼمػذانماظـقسانمعـماظؼقؿمسـم
اظؿقاصؼات ماظؿارسمقة مشري ماٌلؿؼرة مبني ماظؾعد ماظـؼايف ماظعؾؿاغل مو ماظؾعد ماظـؼايفم
اظدؼين" .متعؾّر مػذه ماٌؾادرة ،مبصقرة مصرزمة ،مسـ ماغشغاالت مطؾ معـ ماجملؿؿعم
اٌدغل مو ماجملؿؿع ماظلقادل مو متؿؿـؾ ميف مإسادة مصقاشة م"ػقؼة متقغلقة" ،ممتم
هدؼدػا معـذ مادؿؼالل ماظؾالد مدـة م 2192موصؼ ممنقذج م"اظؿقغلة" م)(tunisianitéم
اظذي مصاشف مغظام مبقرضقؾة مو ماظذي مرَ ّطز مصقف ،محلب ماٌـظؿني ،مسؾك ماظؾعدم
اظعؾؿاغل .مظؼدمصرضماظؿطقرماظذيمررأ معـذمدـؿنيمعـماظـقرة ،مععماظظفقرماظؼقيم
سؾك ماظلاحة ماالجؿؿاسقة مو ماظلقادقة مظؾؿقارات ماالدالعقة ،متصقققاً مضرورؼاًم
وجب مسؾقف مأن مؼأخذ مبعني ماالسؿؾار مساعؾ ماهلقؼة ماظدؼـقة ،معع مايرص مسؾكم
االحؿػازممبفؿؾماٌؽادب،مومعـفا مزفقرماٌقارـةماظيتمطاغتمتقغسمرائدتفاميفم
اظعاملماظعربل.معـمػـامتلؿؾزممضرورةماظؿقجفمدمقمتقاصؼمتارسمل ،موجبمهدؼدم
غطاضف .مو مألجؾ مػذا ماظغرض ،ماضرتح معـظؿق ماظؾؼاء ماظعؾؿل مبرغاجماً معرطزاً مسؾكم
"اظؾعدماظؿارسملمظؾؿفربةماظؿقغلقة"معـمخاللمتدخالتمسؾدمايؿقدمػـقةم(خمربم
دراداتموجاععةمتقغس)،مو"أصقلمعؽاغةماظػردماٌقارـميفمتقغسميفماظؼرغنيماظـاعـم
سشرمو ماظعشرؼـ"مظػارؿةمبـمدؾقؿانم(خمربمدرادات،موجاععةمتقغس)،م"حقلم
اظؿفربة ماظددؿقرؼة ماألوشم ميف متقغس ميف ماظؼرن ماظؿادع مسشر" ،مػشام مسؾد ماظصؿدم
(خمربمدرادات،مجاععةمتقغس)،مو"حقلمبداؼاتماالدؿؼالل:م،"2192-2192موم
ذػقؼمصرصارم(جاععةماٌـار)،م"حقلمددؿقرم."2191مضدمماٌؿدخالنماألوالنمظقحةم
ؼشريان مصقفا مإشم مزفقر مسدد معـ ماٌػاػقؿ ،معـذ ماظؼرن ماظـاعـ مسشر ،معـؾ معػفقمم
اظقرين م(مبعـك ماظلاطـ ميف ماضؾقؿ مجغرايف) ،موعػفقم ماظـكؾة ماظذي مسمؿؾػ مسـم
عػفقمم"اًاصة"ماظذيمؼعادلمعػفقم ماالردؿؼرارقة،موعػفقم م"اظرسقة"،ماٌشريمإشمم
زفقر مدوظة مإضؾقؿقة موأصراد-رسقة ،مأي معا م مميـؾ م 60ميف ماٌائة معـ ماظلؽانم
ايضرؼني ماظذؼـ مطاغقا مؼعقشقن ،محلب مدفالت ماظضرائب ،مخارج ماظلقطرةم
اظعشائرؼةمو ماظؼؾؾقة .مو مضدمأضر،مبعدمذظؽ،ماٌقـاقماألدادل مظلـةم(،2591اظشؾقفم
باٌقـاقماظعـؿاغلمظلـةم،)2592معؾدأمعلاواةماألصراد،مبصرفماظـظرمسـمدؼاغؿفؿم
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يفموضتمطانمصقفماظـظامماظعؾقديمعؾغك.مومضدمزفرميفمتؾؽماظػرتةمعػفقمم"تقغلل"م
أوم"أػؾماٌؿؾؽة"مظإلذارةمإشممدؽانماإلؼاظة .م
و مندمػـا،مظدىمػذؼـماٌؤرخني مظؾػرتةماظعـؿاغقة،معلاػؿةميفمشاؼةماألػؿقة،م
أثرتفا ماٌلاػؿؿان ماظؿاظقؿان ماٌؼدعؿان معـ مضؾؾ مباحـني مععاصرؼـ معؿكصصني ميفم
اظعؾقمماظلقادقةمو ماظددؿقرؼة.مظؼدممتقزماظقضعمشداةماالدؿؼاللمثؿماظلـقاتماألوشمم
اظيت متؾت ،ممبػاوضات مبني ماظقرـقني مو مايؽقعة ماظػرغلقة مظؾفؿفقرؼة ماظرابعة،ممم
و مباظصراع مبني مأغصار مايؾقب مبقرضقؾة مو مصاحل مبـ مؼقدػ ،مثؿ مإضاظة ماظؾايم
وتأدقس ماىؿفقرؼة .مو معـ مجفة مأخرى ،مصإذا مطان ماًطاب ماظدؼين مضد مجرىم
وـقدهمخاللماظؽػاحمعـمأجؾماالدؿؼاللمدـةم،2192مصؼدمادؿؿرمبعدمذظؽمعلكراًم
طأداة ميف مؼد ماظلؾطة ماظلقادقة مو مأػداصفا .مو مػؽذا ،ممتؽـ مبقرضقؾة معـ متفؿقشم
عؤدلاتماظزؼؿقغةمسـمررؼؼ مصرضمغقع معـم"أغـقؼةماظدوظة"،معع مايرصمسؾكم
إسطاءمأوظقؼةمظؾفـلقةمسؾكمحلابماٌقارـةم(عـؾؿامعامزمدثميفمععظؿمدولماظعاملم
خاللمتصاسد ماظـزسةماظقرـقة).موػؽذا،مصإذامطانمددؿقرم 2191مؼعرتفمباإلدالمم
دؼـاًمظؿقغس،موماظعربقةمظغؿفا،مصؼدماسرتفمأؼضاًمباظلقادةماظشعؾقةم(مبػفقممرودق)م
ومتؼلقؿماظلؾطاتم(مبػفقممعقغؿلؽقق).موسؾقف،مدقؿففماظـظامماظلقادلمدمقمغظامم
ايزب ماظقاحد ماٌؿؿقز مأطـر مصأطـر مخباصقة ماظؿلؾط ،محقث متؽقن مصقف ماظلؾطةم
عرطزةميفمؼدمذكصقةم"اجملاػدماألطرب"،مايؾقبمبقرضقؾة.مثؿمدقكؾػفمصقؿامبعدم
(يفمدـةم)2151مزؼـماظعابدؼـمبـمسؾل،مصقؿامؼشؾفماغؼالباً،مومظؽـمدونمأنمؼؽقنم
ظفمغقعمعـمطارؼزعامدابؼف .م
وجبمأنمتقضعمجمؿؾمػذهماإلضاءاتماظيتمعقزتماظؿارؼخمايدؼثمو ماٌعاصرم
ظؾؾؾدميفمدقاقمتقغسمعامبعدماظـقرة .ميفمػذاماٌؼاممندمعداخؾؿني:معداخؾةمطؾـقمم
دعدي مضمدة م(جاععة ماظلقربقن ماىدؼدة -مبارؼس م )3ماظيت متـاوظت معلأظةم
"اإلدالم مو ماٌقارـة ،متقاصؼ مممؽـ" ،مو معداخؾة مزؼـ ماظعابدؼـ مضمدة م(طاتبم
صقػل،مبارؼس)ماٌقدقعةم"االدؿــاءماظؿقغللمعـمأجؾمتقاصؼمتارسمل".مؼؿعؾؼم
األعرميفماٌداخؾةماألوشممبـ"تػؽقؽ"محمؿقىماظدؼـماإلدالعل،مبغقةمهرؼرماظؿؼاظقدم
اظعؼالغقةمو مإبراز معؽاغةماظػردمو معػفقمماظؽقغقةميفماظرداظة ماظـؾقؼة .مأعاماٌداخؾةم
اظـاغقة مصؼد مسادت مبـا مإشم مايدؼث مسـ ماظؿارؼخ ماٌؤدلاتل مو ماظـؼايف مظؾقؼؾةم
ايدؼـةمو ماٌعاصرةمعـمأجؾمتقضقحمو مبلطمصؽرةمرابعماالدؿــاءماظؿقغللماظذيم
ؼلؿحمباًروجمسـماظشرؼعةمععماظؾؼاءميفمغطاقماإلدالم،مومعـممثةمواوزماظؿقاصؼم
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اظلقادلمظددؿقرم،2191مظؾؿقجفمدمقمتقاصؼمتارسملمحؼقؼل.متؾؼك،مععمذظؽ،م
علأظةمتقضقحمحمؿقىمػذاماٌػفقمماظذيممتققرتمحقظفمإذؽاظقةماٌؾؿؼكموعـممثةم
طقػقةمتقضقحمأػداصفماظققم .م
ثؿمجاءمدورماٌؿدخؾنيمحمؿقدمبـمرعضانمومسؾدماظؼادرمزشؾم(اظذؼـمؼـؿؿقانمإشمم
خمرب مدرادات موجاععة متقغس) ميف مسرض معداخؾؿقفؿا .مذطر ماٌؿدخؾ ماألول مأنم
عػفقمماظؿقاصؼماظؿارسملمضدممتتمصقاشؿفميفماظلـقاتماظيتمتؾتمأزعةم 2161ميفم
اظقالؼات ماٌؿقدة معع ماظـزسة ماظػقردؼة مو ماظؿقاصؼ ماىدؼد م( )New Dealماظذي ممتم
تطقؼرهميفماظلؾعقـقاتمعـمضؾؾمضادةمايزبماظشققسلماإلؼطاظلمظالدؿعاغةمبفميفم
تصقرمسالضؿفؿمععماظؽاثقظقؽقني،مثؿميفمأصرؼؼقاماىـقبقة مععمغفاؼةمغظامماظؿؿققزم
اظعـصري.مذؽؾمػذاماٌشروعميفمتقغس ،مطؿاميفمشريػا،مرػاغاًمعرتؾطاً مبلؾلؾةمعـم
"اٌعارك ماظصؿاء" ماظيت مجرت مصصقهلا ميف ماجملؿؿع ،مو ماظيت مميؽـ معـ مخالهلام
االحؿػازمبؾعضماظعـاصرماٌؿعؾؼةمبـ :م
 ايرؼاتمومإرادةماحؿقائفا، اظلؾؿموماألعـ، االدؿؼاللموماظػصؾمبنيماظلؾطات، اظعالضةمبنيماإلدالمماظشعيبموماإلدالمماظقػابل،عقـاقماظلؾؿماٌؿؾادلمظؾشرطاءم(مبػفقمماليمدؼاعقغد،م،)Lay Diamond
 ضقادة ماظعؿؾقات ماالغؿكابقة م(اظرتوؼؽا ميف مددة مايؽؿ مأو ماالهاد ماظعامماظؿقغللمظؾشغؾم).(UGTT
و معـمجفؿف،مذطر مسؾدماظؼادرمزشؾ،مأنماظطؾبماياظل مسؾكماٌقارـة مضمؾم
ظقاء ه مضطاع مجدؼد معـ ماألضؾقة ميف ماجملؿؿع ،معلؿعقـاً ميف مذظؽ مبؿقصر مودائؾم
تؽـقظقجقامحدؼـة،موم ػقمأعرمذؾقفمباظـقرةماالنؾقزؼةميفماظػرتةماٌؿؿدةمبنيم-2255
،2251محؿكمومإنمطانماًقالمعؿأثراًممبػعقلماظـقرةماظػرغلقةمظلـةم.2151مومسؾكم
ػذا ماظـقق ،ممت مإغشاء ماظؽـقلة ماالنؾقؽاغقة ميف مانؾرتا مطدؼاغة مرمسقة ،مظؽـم
عصققبة مباإلسالن مسـ محرؼة ماظصقاصة مو محؼقق ماإلغلان .مو مطان مذظؽ مولقداًم
ظطرؼؼماظؿقاصؼماظؿارسملمبنيماألردؿؼرارقةمو ماظؾقرجقازؼةماظيت موجبمسؾكمتقغسم
اظققممأنمتلؿؾفؿفاميفمزؾمدقاقمتارسملمعؿؾاؼـمومخمؿؾػ.معـمأجؾمذظؽ،موجبم
واوزماظرؤؼةماظلائدة،مشريماظلدؼدة،مظػضاءمعؼلؿمبنيمايداثقنيموماإلدالعقني .م
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ومػؽذامؼؿؾنيمظـامأنمأػؿقةمبرغاعجماٌؾؿؼكمميؽـمأنمتؽؿـمأؼضاًميفمتؾينمعـفجم
اٌؼارغةماٌعؾـمسـفمعـذماظققمماألولمعـماظؾؼاءمععماٌلاػؿاتماظلتماظيت مضدعت.م
ضؿـمػذاماظلقاق،متـاوظتمطؾمعـمعداخؾةمعـريمصـدريم(عـمجاععةمعـقبة)مورضام
تؾقؾل م(عـ مخمرب مدرادات موجاععة متقغس) ماياالت ماألوربقة .متطرضت ماٌداخؾةم
األوشممإشممدؼقطمجدارمبرظنيمو مإسادةمتقحقدمأٌاغقام"تقحقداًمدؾؿقاً".مأعاماٌلاػؿةم
اظـاغقة مصؼد مضدعت مسرضاً مبعـقان م"اظؿققل ماظدميؼرارل ميف مإدؾاغقا :ماظـزساتم
اظقرـقةمو ماهلقؼاتماظـؼاصقة"،مطؿامتطرضتميفمعؼاربؿفا،مأؼضاً،مظؾقاظؿني ماظرتطقةم
وماىزائرؼة.مأعاماياظةماظؿقغلقة،مصؼدمساىفامطؾمعـمبرحاتمطـؿؾم(عـمجاععةم
ادطـؾقل)ميفمعداخؾةمبعـقانم"اظـقرةمو مترعقدور محزبماظعداظةمو ماظؿـؿقةم،AKPممم
و ممسقؿمأطغقغقلم ) (Samim Akgönülم(عـمجاععةمدرتادؾقرغ)ممبلاػؿةمهؿؾم
سـقانم"اظؾـاءماظقرينماظرتطلمو معلأظةماهلقؼة:ماظعرق،مو ماظدؼـمو ماظؾغةمو ماظطؾؼةم
االجؿؿاسقة".مأعاماياظةماىزائرؼةمصؼدمتـاوهلا مطؾمعـمغقرماظدؼـ مسؿارةم(باحثم
جزائري)ميفمعداخؾةمسـقاغفام"اىـلقةماىزائرؼةمبعدماالدؿؼالل،م:2123-2195م
اظؿقاصؼ ماظؿارسمل مطـلقان مظؾؿقارـة" ،مو مأضمد مبـ مغعقم م(عـ مجاععة مبريبقـقان)م
اظذيمتطرقمإشمم"اظؿقاصؼماظؿارسملمطـقعمعـماٌػاوضاتماظدائؿةمظؿؾاؼـاتماظؼقىمعـم
أجؾ ماظقصقل مإشم ماظلؾطة مواالحؿػاز مبفا :محاظة ماىزائر" .مال مغـقي مأن مغؿقضػم
رقؼالً محقل موارب ماظؾؾدان ماألربع مػذه ،ماظيت مداػؿ مسرض محاالتفا ميف متعؿقؼم
اظـؼاش ماظذي مذارك مصقف مطؾ ماٌؿدخؾني ماٌذطقرؼـ ،مو مطذا مأوظؽؽ ماظذؼـ مضاعقام
بؿـشقط ماٌائدة ماٌلؿدؼرة مهت مسـقان م"اظؿقاصؼ ماظؿارسمل مو ماٌقارـة ،ماظـؼاذاتم
اياظقة"،مو ماظذؼـمضدعقامحصائؾمطؾماألؼاممأومتـاوظقاماظؽؾؿةمطقضقرمعلؿؿعني.مم
و مميؽــا مػـا مأن مغضقػ مإشم مذظؽ مأمساء معـؾ مأضمد موغاؼس م(دؼؾؾقعادل مو موزؼرم
دابؼمعـمتقغس)،مو مصارؿةماظزػراءمششلمو مأضمدمحدادم(عـمجاععةمضلـطقـة)،مم
و مأعرية مسؾقا-صغري م(عـ م IHSMموجاععة معـقبة) ،مو مظقؾقا مبـ مدامل ،مو محمؿقدم
طؿارتلمو مداعلمبرضاويم(عـمجاععةمتقغسمو مخمربمدرادات)،مو مطؿارمبـمداغام
(عـ م ،ISHMNمتقغس) مو محلـ مرععقن م(عـ مجاععة موػران موعرطز ماظؾقث ميفم
األغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم .)CRASCم
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 .1مسألة القوى املوجودة واملوارد املتوفرة

طان ماظـؼاش ،مبطؾقعة مايال ،معرطزاً محقل متقغس مبغقة مإرماد مخمرجم
ظؾؿقاجفاتماياظقةميفماجملؿؿعماظؿقغللمواظؼقىماظلقادقةمحقلمعلاظةماظعؾؿاغقةم
و اظعالضةمععمعامػقمدؼين،مو ػذامعـمأجؾمإزاظةمصؿقؾماظـزاعمطؿامؼػلرهمأضمدم
وغاؼس،مو ظؽـمأؼضاًمعـمأجؾمتقجقففمدمقمحؾمسمؾقمعـماظعـػ.مو ػـامتطرح،م
بداػة ،مضرورة ماظؿؼارب مبني ماظؼقى ماٌقجقدة مسؾك ماظلاحة ماظلقادقة ،مممـؾة ميفم
جمؿؾفامعـ ماظرتوؼؽاماٌؿؽقغةمعـمحرطةماظـفضة ماظيتمتؿقصرمسؾكممتـقؾمضقيميفم
اىؿعقةماظقرـقةماظؿأدقلقة،مو عـمحزبلماظقدطمأومودطماظقلار،ماظذؼـ مؼعؿربانم
عـمأطـرماألحزابمسؾؿاغقة،مطؿامتؿؽقنمعـمضقىماٌعارضةمممـؾةميفمعـظؿاتماظقدطم
أوماظقلار،مو حزبمغداءمتقغسماظذيمزفرمحدؼـاًموماظذيمؼلعكمإشممصمعمأطربم
ضدرمعـماألغصارمبدءاًمعـمعـاضؾلمحزبماظددؿقرماظلابؼنيمإشمماظـاذطنيميفماظـؼابةم
اظؿارسمقةمممـؾةميفماالهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾم(.3)UGTTماظؿـظقؿانماظرئقلقانم
اظؾذان مبإعؽاغفؿا مأن مؼؽقغا معرطز ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل مػؿا ،مإذن ،محزب ماظـفضةم
اإلدالعلمو غداءمتقغسماٌدسقممعـماظؼاسدةماظـؼابقةمو ذرائحماجملؿؿعماٌدغلماظيتم
طاغت معـكررة ،معـذ ماظؾداؼة ،ميف مسؿؾقة مسصقان معدغل مععؾـ مسـف ميف مصصؾلم
اًرؼػمو اظربقعمضدمغظاممبـمسؾل ماٌكؾقعم(و ضدمذطرتمظقؾقامبـمدامل،مسؾكم
م
وجفماًصقص ،محرطةماظشؾاب،مو احملاعني،مو األداتذة،مو اظصقاصقني
و اظـؼابقنيماظؿابعنيمظالهاد.مالمؼؿعؾؼماألعرممبفردمهاظػمدقادل،مبؾمبصقاشةم
إصماع مورينمؼػضلمإشممذلءمؼشؾفمعامأنزتف ماظـقرةماالنؾقزؼةمدـةم 2255مظؼدم
رطزماٌؿدخؾقنمأؼضامسؾكموجقدمعقاردمتارسمقةمورعزؼةميفمتقغسمتعقدمإشمماظؼرنم
اظؿادعمسشرمسؾكماألضؾ،مممـؾةميفماٌقـاقماألدادلمظلـةم 2591مو اظؿؼاظقدماظيتم
ترطفا ماالصالحققن م(بـ مأبل مضقاف ،مخري ماظدؼـ ماظؿقغلل ،مظؽـ مأؼضا ماظطاػرم
حداد ،موأبق ماظؼادؿ ماظشابل ،مو طؾ متؼاظقد مايرطة ماظقرـقة مإشم مشاؼة مصرحاتم
حشاد،مو بقرضقؾةمو ددؿقرم .)2191م

 3تلاءلمأضمدمبـمغعقم،ميفمػذاماظلقاق،محقلمخماررماظؿلققسماٌػرطمظالهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾماٌؤديم
إشممصؼدانموزقػؿفماظـؼابقة .م
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 .2املقاربة باملقارنة :مع سوابق أوربا

تؽؿـ ماٌلأظة ميف مععرصة معا مإذا مطان ماظـؿقذج ماالنؾقزي مظلـة م 2255مضابالًم
ظؾؿطؾقؼمطؿامػقميفمأؼاعـا مػذه.مو هلذاماظغرض،محاولماٌـظؿقن ماظؿػؽريميف مدربم
اظؿفاربماألخرىماألطـرمحداثة.مو طاغتماظؾداؼةمعـمأوربا،محقثمملمؼؽـمصقفام
اٌـالماألٌاغلمعؼـعاً،مذظؽمأنماألعرمطانمؼؿعؾؼمأطـرمباغفقارمجزءمعـمأٌاغقام(ممـؾةم
يفمأٌاغقاماظشرضقة)،ميفماظقضتماظذيمملمؼؿطرقمإشمماياظةماإلؼطاظقة،محقثممتتم
صقفا ميف ماظلؾعقـقات محماوظة مصقاشة معػفقم ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل م(عع مايزبم
اظشققسلماالؼطاظلمعؿأثراًمبـظرؼةمشراعشلمحقلماظؽؿؾةماظؿارسمقة)،مالدؿكالصم
اظدروس معـ ماالراحة مبأظقاغدي ميف ماظشقؾل ،مو اظؿػؽري ميف مسالضة ماظشققسقنيم
باٌلقققنيمسؾكموجفماًصقصم(و ػلموربةمملمتؿقجمبـفاح،مشريمأغفامتدسقم
إشممالتأمل).4مو يفماٌؼابؾ،مصإنمتؼدؼؿماظؿفربةماإلدؾاغقةمؼؾدومأطـرمإثارةمظؾؿػؽري،م
يفماىاغبماٌؿعؾؼمبصريورةماظعؾؿـة،محؿكمو إنمبدتماظعالضةمععماىـلقاتميفم
ػذا ماظؾؾد ،مشري معلؿؼرة مبعد ،مو ال مذلء مميـع معـ مأن متؿؽقػ ماظدميؼرارقة مععم
اظـظامماٌؾؽلم(و اظعؽسمصققح)مو عـ مأنمتعؿّرمرقؼالًمعلؿؼؾالً،ميفموضتمالزاظتم
صقفماظـزساتماٌؿطؾعةمإلضاعةماظـظامماىؿفقريمتعربمسـ مغػلفامأطـرمصأطـر .مػـام
تؽؿـ مرؾقعة مطؾ متلقؼة مأو متقاصؼ متارسمل .مميؽـ مظؾؼقى ماٌقجقدة ماالتػاق مسؾكم
ػدغة ،مدقاء مطاغت مرقؼؾة مبفذا ماظؼدر مأو مذاك ،مطؿا مميؽـفا ماٌلاػؿة ميف متطقؼرم
األوضاعماٌعؼدة،مو باظؿاظلمتقظقدمععطقاتمجدؼدةموعؾفامالشقة .م
المميؽـمظؾلقاقميفمتقغسمواألحداثماىارؼةمصقفمأنمؼلؿح،ميفمػذاماظؾؼاء،مم
بؿفاػؾ متؼدؼؿ موارب ماظؾؾدان ماٌؿؼاربة مثؼاصقاً ،مو اظيت متقاجف ،مبفذا ماظؼدر مأوم
ذاك،معشاطؾممماثؾة،مو غعينمبفامسؾكموجفماًصقصمعلارماظؿفربؿنيماظرتطقةم
و اىزائرؼةماظيتمطـرياًمعامشذتماظـؼاشميفمػذاماظؾؼاء .م
م

 4ميؽـماظرجقعمػـامإشممجقرجمظؾقؽاموجريارمبـمدقدان.مأغظر :م

Labica, G., Bensussan, G. (1985), (dir.), Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF,
(2ème éd.), notamment les articles « Compromis historique » et « Bloc historique ».
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 .3حالة تركيا و اجلزائر

ظؼد مسرصت مترطقا مأؼضاً ماصالحات معـذ ماظؼرن ماظؿادع مسشر م(يف ماظقضت ماظذيم
طاغتمصقفمتقغسمالمتزالمجزءاًمعـماٌؼارعةماظعـؿاغقة)،مثؿمجاءتمبعدمذظؽموربةم
اظؿقدؼث معـ م"األسؾك" معع مترطقا ماظػؿاة موأتاتقرك ،مو ماظيت مند مصقفا مغؼار ًام
عشرتطةمععماإلصالحات ماظيتمصرضفامبقرضقؾة،مو مػلماظؿفربةماظيتمطاغتمحمؾم
اػؿؿامماٌشارطني ميفماٌؾؿؼك.مطؿا مذؽؾت ماظؿطقراتماظيتمسرصؿفامترطقامعـذمصعقدم
حزب ماظعداظة مواظؿـؿقة م( )AKPماإلدالعل مإشم ماظلؾطة ميف مدقاق مزؾ معردقعاًمممممممم
و معطؾقساً مبأسؿال مأتاتقرك م(اٌؿؿقزة ،مسؾك مدمق معػارق ،مبعؾؿـة ماظدوظة موبؿلكريم
اإلدالم مطأداة مإلضػاء ماظـزسة ماظعرضقة موالوطنية مسؾقفا) ، 5معصدر مإهلام معـذم
اظؿغرياتماياصؾةميفماظؾؾدانماظعربقة،محقثمميقؾماظؽـريمعـماظؽؿابمإشممتؼدميفام
طـؿقذجمرمبمأنمؼؿؾع .مإنمحرطةماالحؿفاجماظيتمػزتمػذاماظؾؾد م(اغطالضاًمعـم
داحةمتؽلقؿميف مادطـؾقل) ميفمذفرمجقانم 6023متػرض مسؾقـامضدراً معـماظرتويمممم
و ماظؿدضقؼميفمػذاماجملال.مصاظؿداسقاتماظـاصمةمسؾكمػذاماظؾؾدمإثرماٌقاجفاتميفم
دقرؼا،معضاصاًمإظقفاماٌلأظةماظؽردؼةمتػرضمسؾقـامعؿابعؿفامباػؿؿاممطؾري .م
باظـلؾة مظؾفزائر ،مو مػق مبؾد معغاربل مجماور مظؿقغس ،مصؼد مسرف م"اٌظاػراتم
اىؿاػريؼةماألوشمميفماظعاملماظعربلميفمأطؿقبرم 2155موماظيتمأصضتمإشممزفقرمأوشمم
اإلصالحات ماظلقادقة مواالضؿصادؼة ميف ماٌـطؼة" ،6مصؼد مذؽؾت ماظؿطقرات ماظيتم
سرصؿفا مخالهلا معقجات معـ ماظعـػ ماإلرػابل مو ماظذي مبؾغ مذروتف مخالل مدـقاتم
اظؿلعقـقات .مظؼد مسرف مػذا ماظؾؾد م(اىزائر) ماظذي مادؿعؿر معـذ م 2530م(خالصاًم
ظؾقاظة ماظؿقغلقة ماظيت مخضعت مظؾقؿاؼة مدـة م 2552مو مظؾقاظة ماٌغربقة ميف مدـةم
 ،)2126ماإلصالحات مغػلفا معـؾ متقغس ،محلب مرأي مأضمد مبـ مغعقم ،مشري مأنم
تؾؽماإلصالحاتمطاغتمعػروضةمعـمضؾؾماظػرغلقني.7مصؼدمضامماالدؿعؿارماٌؾاذرميفم
5م"ملمؼؽـمبقرضقؾة،معـمػذهماظزاوؼة،مخمؿؾػاًمإشممػذامايدمععمأتاتقرك"مطؿامالحظمذظؽممسقؿمأطغقغقل .م

6

Yadh Ben Achour, « La Révolution et ses deux contradictions », cf., le blog de l’auteur,
http://yadhba.blogspot.fr/).

 7ػـاك ماظعدؼد معـ ماألسؿال ماظيت مخصصت مهلذه ماٌلأظة ماظراعقة مإشم متدعري ماظؿشؽقؾة ماالجؿؿاسقة معا مضؾؾم
اظرامساظقةميفماىزائرموتعقؼضفامباظـظامماظربجقازي،مو مضدمادؿعؿؾماالدؿعؿارماظػرغللمهلذهماظغاؼةمطؾمعـم
اظعـػ ماظعلؽري مو م اظرعزي مسرب مترداغة معـ ماظؼقاغني .مظالرالع ماظقادع مسؾك مػذه ماٌلأظة مميؽـ ماظعقدة مإشمم
اٌراجعماظؿاظقةم:
Julien, Ch.-A. (1964/1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1, Conquête et
colonisation, Paris, PUF.
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اىزائر ،مبصقرة معؾؽرة ،مبؿدعري ماظؾـقة ماالجؿؿاسقة مو اظـؼاصقة م(اهلقؼة) مو صرضم
غقساًمعـماظؿـاضػم(طؿامأذارتمإشممذظؽمصارؿةماظزػرةمششلمصقؿامؼؿعؾؼمباظؾغة،م
و طؿامػقمايال ميفماظعالضةمععماىـلقةماظيتمختؿؾػمسؿامػقمعقجقدمباظؾؾدانم
اجملاورةمحلبمغقرماظدؼـمسؿارة.مطؿامؼػلرمرؾقعةماٌلارماظذيمأدىمإشممادؿؼاللم
اىزائرمسـمررؼؼمحربمهرؼرمحؼقؼقة،مومعؽاغةماظعلؽرؼنيمو تأثريػؿميفمايقاةم
اظلقادقة مو عقاجفؿفؿ ماظعـقػة مظؾقرطات ماإلدالعقة ماظرادؼؽاظقة ،مو ػذا مػق معام
ميقزمػذاماظؾؾدمأؼضاً.معامؼفؿمتقغسمحاظقاًمػقمػذاماىاغبماألخري.ماألعرمؼؿعؾؼم
مبـعم"اظـفضة"معـمأنمتلؾؽمعلؾؽماىؾفةماإلدالعقةمظإلغؼاذميفماىزائر،مو عـعم
اىؿاسات ماالرػابقة معـ ماظظفقر ميف متقغس ،محؿك مو إن مدؾؿـا مبقجقد متؾاؼـ ميفم
اظؼقة ميفمطؾؿا ماياظؿني.مظؼدماسؿربمبعضماٌؿدخؾنيماٌشارطنيميفماٌؾؿؼكمأنماظػرتةم
اظدعقؼة ماظيت معرت مبفا ماىزائر ممل متؽـ مغؿاج مدقادة م"ادؿؽصاظقة مظؾقرطاتم
اإلدالعقة متقشم مأعر متـػقذػا ماظعلؽرؼقن .ميف ماظقاضع ،مرمب مأن مال مذمؾط مبنيم
"ادؿؽصالمايرطةماإلدالعقة"مو ضؿعماإلرػابقني،مبؾمرمبمأنمغرطزمأؼضاًمسؾكم
أنماظلقاقماظؿارسملماىزائريمخمؿؾػمسـماظلقاقماظؿقغلل ،مرشؿمعامصقفؿامعـم
تشابف،مزؼادتامسـمأن مأوضاعماظـؿاغقـقاتمو اظؿلعقـقاتميفماىزائرمو يفماظعاملم
طاغتمخمؿؾػةمسـمأوضاعمدـقاتم.6020مصالمزاظتماألحزابماإلدالعقةميفماىزائرم
تـشط،مبعدماسالغفا م سـمضؾقلمضقاسدماظؾعؾةماظلقادقة.مسؾكماظؿقغلقنيماالدؿػادةم
عـماظؿفربةماىزائرؼةميفمػذاماٌؼام،مو سؾكمحرطةماظـفضةمأنمتػؽرمعؾقاً محقلم
خمارر ماظؿؼارب معع ماىؿاسات ماىفادؼة ماظيت مأصؾح مغشارفا مؼؿزاؼد معـ مؼقمم
آلخر،مسؾكمحلابمايقار،مو ضرورةمتؾينمخطمدقادلمؼرعلمإشمماظؿفدئةمو ؼلعكم
إشممإرمادمغقعمعـماظؿقاصؼمو اظؿػاػؿ.مو ؼؾدو،مأن ماظغـقذلماظذيمأعضكمدـقاتم
رقؼؾة ميف ماٌـػك ميف مأوربا ،معـؾف معـؾ ماإلدالعقني ماٌصرؼني مو حؿك ماٌغاربةم
(اٌقجقدؼـمحاظقاميفمايؽقعة)،مضدمحػظماظدرسمو ادؿكؾصماظعربةمعـماظؿفاربم
اظلابؼة.مميؽـمجملؿؾمػذهماظعقاعؾماٌؿضاصرةمأنمهؼؼمتطقراًمإرمابقاًميفمتقغس .م
Ageron, Ch.-R. (1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1871-1954, t. 2, Paris, PUF.
Collot, C. (1987), Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale, Paris, éd. du CNRS,
Alger, OPU.
On pourra se référer aux contributions de Benkada, S., Guignard, D. (2004), « L’Algérie avant et
après 1954 », in Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, n° 25-26
(juillet-décembre).
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 .4هل ووجد استثناء تونسي؟

ػؾ مباإلعؽان ميف مػذه ماياظة مايدؼث مسـ مغقع معـ ماالدؿــاء ماظؿقغلل مخاللم
علرية ماظؾقث مسـ ماٌقارـة ،مطؿا مجرى مايدؼث مسـ مذظؽ ميف ماٌغرب مبعدم
اٌظاػرات ماظيت مسرصفا مػذا ماظؾؾد ،مأو ماىزائر مبعد ماغؿػاضة مأطؿقبر م 2155محقثم
عينمصقفاماإلدالعققن مباظػشؾميفماالغؿكاباتماظؿشرؼعقة؟مالمؼؾدومظلمذظؽمممؽـاًمم
(و مأذاررمػـامأؼضاًموجفةمغظرمؼاذمبـمساذقر).مصاظعاملماظعربلمؼؾدو،مباألحرى،م
يف مضؾب مسؼدة معـ ماظؿـاضضات مذؽؾت مصقف متقغس مغفاؼة مغظام مبـ مسؾل مايؾؼةم
األضعػ معـ ماظلؾلؾة .8مند مػـا مبؽؾ متأطقد مدقابؼ متدخؾ معروؾ ماغطالضاً معـم
"األسؾك"مأومضؿةماظدوظةمعـذماظؼرنماظؿادعمسشرمسؾكماألضؾ،مشريمأغفمعـماٌؿؽـمأنم
ند مبصؿات مو مآثار مخارج ماظعامل ماظعربل ماإلدالعل معـذ مأن مزفرت مسؿؾقاتم
اظؿقدؼث م(يف معصر معـالً)9م ،محؿك مو مإن مطاغت ماياظة ماظؿقغلقة مأطـر مضرباً معـم
اظـؿقذجنيماظعـؿاغلمثؿماظرتطل.مومػذامعامؼؾدومغاصماًمسـماظؿؿاثؾمبنيماإلصالحاتم
اظيتمذرعمصقفامػـامومػـاكميفماظؼرنماظؿادعمسشر،مثؿماٌؼارغة،محؿكمومإن مطاغتم
سـقة،مبنيمانازاتمأتاتقركمومبقرضقؾة .م
رمبامطانماظطرؼؼماظدالمسـماظؿؿققزمو ماظؿؾاؼـمطاعـاًميفماىؿعمبنيماالدؿؾدادم
اٌلؿـريمو ماظـزسةماظقعؼقبقة،مػقماظطرؼؼماظذيمرمبمادؿؽشاصفمسؾكمعامصقف معـم
آثارمتؿػاوتمدرجاتفاميفمخمؿؾػماظؾؾدان.مإنمعامحدثمخاللمصرتةمصصؾلماظشؿاءمم
و ماظصقػم 6022-6020مؼعربمسـمسؿؾقةمعـم"هت"،مآتقةمعـمأسؿاق ماجملؿؿع،ممم
و مإذام أعؽـمهلذهمايرطةمأنمتـؿشرمطؿقجاتمصادعةميفماظعدؼدمعـماظؾؾدان،مصإنم
ذظؽمؼشريمإشمموجقدمزاػرةمتؿؿقزمبطابعم"اظدؼـاعقؽقةماظشؿقظقة"مأطـرمعـفامبطابعم
اًصقصقة ،محؿك مو مإن ممتؽـت م"دؼـاعقؽقة محمؾقة" مأن متشؽؾ مذرارة مضرورؼةم

8

ادؿعارةمظؿعؾريمظقـنيمحقلماظـقرةماظرودقةمظلـة .2121

 9أغظرميفمػذاماظصدد:

Abdel-Malek, A. (1969), Idéologie et renaissance nationale : l’Egypte moderne, Paris,
Anthropos.
Berque, J. (1968), Égypte. Impérialisme et Révolution, Paris, Gallimard.
Collectif, (1978), (Groupe de recherche et d’études sur le Proche-Orient), L’Egypte
d’aujourd’hui : Permanence et changements 1805-1976, Paris, éd. du CNRS.
Samir, A. (2008), L’éveil du Sud, Paris, Le Temps des cerises.

20

التفكري يف الثورة يف تونس و العامل العربي :أي حمتوى ألي توافق تارخيي؟

الغػفار10مايرطاتماالحؿفاجقة .مصإذامطاغت مظشؾؽاتماظؿقاصؾماالجؿؿاسلمآثارم
حؼقؼقةميفموـقدماظشرائحماٌؿقدطةمعـماجملؿؿع،مصإنمتؾؽماآلثارمطاغتمحمدودةم
و غلؾقة،مذظؽمأنماالغؿػاضاتماغطؾؼتمذرارتفامأوالًمعـمدقديمبقزؼدميفمأسؿاقم
اظؾؾدمعـمضؾؾمصؽاتماجؿؿاسقةمطـرياًمعامطاغتمتعاغلمعـماألزعةماالجؿؿاسقةمو ضؾقالًم
عامطاغتمعربقرةمبشؾؽةماالغرتغت .م

 .5التوافق التارخيي ،العلمنة و حتدوث االسالم

يفماظقاضع،مأنماظػؽرةماٌرادمإبرازػا مػـامأنمعامحدثميفمتقغسمؼعربميفماٌؼامم
األولمسـمحرطةممتؽـتمعـموـقدموادعمظؼطاساتماجؿؿاسقةمظإلراحةمبابـمسؾلم
ومإدؼاطمغظاعفماظدطؿاتقري.مومؼعربمذظؽمسـمثقرةمدميؼرارقةمطؿامحدثميفماظعدؼدم
عـماظؾؾدانماألخرىميفمحؼبمزعـقةمخمؿؾػة،مو مإغفمٌـمرؾقعةماألعقرمأنمدماولم
هدؼدمعقضعمػذهماظؿفربةمعؼارغةمباظؿفاربماظيتمتعؿربمرائدةميفماظعامل،مظصقاشؿفام
يفممناذج،معـؾؿامػقمايالميفماظـقرةماالنؾقزؼةمظلـقاتم 2551-2255مأوماظـقرةم
اظػرغلقة مظلـة م .2151مصإذا مطان ماٌـال ماألول مذدّ ماػؿؿام ماٌشارطني مخالل مػذهم
اٌؾؿؼك ،مصال مؼعين مذظؽ مإرالضا ماخؿزال محرطة ماالحؿفاج ميف متقغس ميف ماٌـالم
االنؾقزيماظذيمطاغتمظفمأضدعقة متزؼدمسـمثالثة مضرون.مو مايفةماٌلاضةمحقلم
ذظؽمتؽؿـميفمغقعماظؿقاصؼماظذيممتماظؿقصؾمإظقفمدـةم 2255مبنيماظطؿقحاتمدمقم
ايرؼاتماظعؿقعقة،مو محرؼةماٌعؿؼدمسؾكموجفماًصقص،معـمجفة ،مو مػقؿـةم
اظدؼينمسؾك ماجملؿؿعمعـمجفةمثاغقة.مؼـؾغلماظؾقث،مبصقرةمعـماظصقر،مإلرمادم
حؾمهلذاماظؿـاضضماٌػضلمإشمماظـزاع،محؾمعـمذأغفمأنمؼؾطػمأجقاءماظعالضاتم
اٌؿقترة مو مؼلاسد مسؾك مسؿؾقة ماظعؾؿـة ماىارؼة ميف متقغس مو ميف ماظدول ماإلدالعقة.ممممم
ومعـمأجؾماظقصقلمإشممذظؽ،مؼـؾغلمإذن،مطؿامسربمأحدػؿمسـمذظؽم"اًروجمعـم
اظشرؼعة معع ماظؾؼاء ميف مغطاق ماالدالم" .مػؾ مذظؽ مممؽـ مدون ماظشروع ميف مسؿؾقةم
"اًروج مسـ م اظدؼـ مغػلف" م(باٌعـك ماظذي مذطره معاردقؾ مشقذل م( Marcel
 )Gauchet؟ ممل متصغ ماٌلأظة مسؾك مػذا ماظـقق ،مو مػـاك ماواه مميقؾ مإشم موـبم
عػفقمماظعؾؿـة،محؿكمومظقمأعؽـمعؼارغةمػذهماظعؿؾقةممباموصػفمجانمبقبريوم( Jean
 10اظرجقعميفمػذاماظصددمإشمماظؿػؽريماظـاضبمٌاطلقؿمرودغلقنميفمطؿابفمحقلم"اظدؼـاعقؽقةمو اظداخؾقة و اظدؼـاعقؽقةم
اظؽؾقة".مأغظرمطؿابف :م
Rodinson, M. (1972), Marxisme et Monde musulman, Paris, du Seuil.
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 )Beauberotمبـ"اظعؿؾة ماألوشم مظؾعؾؿاغقة" م(مبعـك مأن ماظدوظة متلؿفقب مظؾطؾبم
االجؿؿاسلميفمجمالماظدؼـ،معـؾمعامتلؿفقبمظؾطؾبميفمجمالماظؿعؾقؿمأوماظلقادةم
اظصققة).مو ػـامغؿكؾكمسـماجؿقاز م"اظعؿؾةماظـاغقة"ماًاصةمباظـؿقذجماظؿارسملم
اظػرغلل مو اظذيمولدميفماظؼطقعةماظؽؾقةم(ظؽـمػؾمالزاظتمصعالًمعقجقدة؟)مبنيم
اظدوظةمعـمجفةمو اٌؤدلاتماظدؼـقةمعـمجفةمأخرى،ماظيتممتتمإحاظؿفامطؾقاًم
سؾك ماجملال ماًاص .مصاٌرجعقة ماظيت مطـرياً معا مؼؿؿ ماالدؿشفاد مبفا ميف ماظؾؾدانم
اظعربقةم(يفمتقغس مو ظؽـمأؼضاًميفمعصر)،مممـؾة معػفقم ماظدوظةماٌدغقة مميؽـمأنم
تـققمػذاماٌـقك،مشريمأنماٌلأظةمالزاظتمهؿاجمإشممتقضقحمو تـظري.مإذا معاممتم
هؼقؼ ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل ،ممبا مؼـطقي مسؾقف معـ معػاػقؿ ماظعؾؿـة ،ماظعؿؾة ماألوشمم
ظؾعؾؿـةمأوماظدوظةماظقرـقة،مدقؿؼررمصقؿامبعدمعامميؽـمسؿؾف.مو ػذامأعرمؼؿطؾبم
دـقاتمسدؼدة،مبؾمو حؿكمسشرؼاتمطـريةمحؿكمميؽــامأنمدمؽؿمسؾقفمصعالًمبـاءم
سؾكمغؿائجمعلؿؼرةمسؾكماٌدؼنيماٌؿقدطمو اظطقؼؾ.م م
إنمضرورة مهدؼثماإلدالم ،مأعر مالمؼؾدومأن محرطة م"اظـفضة" ماظؿارسمقةميفم
غفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشرمو بداؼةماظؼرنماظعشرؼـ مضدمحؼؼؿفمحؿك مغفاؼؿف،مرشؿم
بعضماٌـفزاتماحملؼؼةميفمػذاماظطرؼؼ.مو سؾكماظعؽسمعـمذظؽ،مصؼدمارتؾطتم
سؿؾقات مسؾؿـة ماجملؿؿعات ماألوربقة ،مارتؾاراً موثقؼاً مبعؿؾقة مهدؼث ماظدؼاغةم
اٌلقققة ،ماظذي مأصؾح مإصالحفا مأعراً مممؽـاً مبػضؾ ماىفقد ماٌؾذوظة ميف مجمالم
اظؿأوؼؾماظيتمطاغتمعلؿعقـة مباجؿفاداتماظػؽرماظـؼدي،مو ػذامعامطاغتمظف،ميفم
غفاؼةماٌطاف،معزاؼامإرمابقةمسؾكمتطقرماجملؿؿعمو اٌؤدلاتماظدؼـقةمغػلفا .م

 .6هل خيتزل ما حدث يف تونس ويف الدول العربية لثورة
دميقراطية؟

دؤالمجدؼر مبأنمؼطرح،مو ػذامعامذػبمإظقفمؼاذمبـمساذقرمحقـؿامصرّقمبنيم
األػداف ماظيت محددتفا ماظـكؾة مو اظطؾؼات ماظغـقة ماظيت مترى مأن مػدف ماظـقرةم
ؼـقصر ميف مغفاؼة ماظدطؿاتقرؼة ،مو أػداف مأوظؽؽ ماظذؼـ مؼؿطؾعقن مدمق معزؼد معـم
اظعداظةماالجؿؿاسقة،مممـؾةميفماظػؽاتماالجؿؿاسقةماحملروعة.مو ضؿـمػذاماٌـظقر،م
طؾؿامازدادتمو رأةماٌظاملمسؾكماظػؽاتماظيتميفمأدػؾماهلرمماالجؿؿاسل،مأصؾقتم
درجةمشضؾفؿمسؾكمأوضاسفؿمذرسقة،محؿكمو أنمبدامحؾماٌشاطؾماالجؿؿاسقة م
و االضؿصادؼة مأطـر متعؼقداً ،مو شري معرتاصؼ معع ماظؿغريات ماظلقادقة مسؾك ماٌدىم
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اظؼصري .مميؽـ مظؾؿفؿؿع مأن مؼؿػفؿ موجقد مػذه ماٌشاطؾ مإذا مطاغت مظف مضـاسة مأنم
رؿقحاتفمدقؿؽػؾمبفامالحؼاً،مو ػذامعرػقنمأؼضاًممبصداضقةمممـؾقفماظلقادقني .م
و يفمعؼابؾمذظؽ،مصإذامطاغتماظـقرةمعدرطةمصؼطمعـمجاغبماظطؾؼاتماٌقلقرة م
و اٌؿقدطةمطـقرةمتؿقاصؼمععمرؿقحاتفؿا،مصإنماظعؿؾقةماظـقرؼةماىارؼةمدؿفعؾم
عـ ماظـزاسات ماالجؿؿاسقة مأطـر محدة ،موميؽـ مأن متؿفف مدمق مادمراصات مخطرية.م
ؼؿعؾؼ ماألعر ممبعرصة معا مإذا مطان ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل مسمص مأداداً مسالضة ماهلقؼةم
باظدؼـ ،مأو مسمص مأؼضاً ماظؿقزؼع ماظعادل مظؾـروات ماٌادؼة ماظيت مؼؿقصر مسؾقفام
اجملؿؿع.مرمب مأنمتؿقصّّر مظؾطؾؼاتماظشعؾقة،معـؾفامعـؾمصماػريمروعاماظؼدمية ،م
ومبغقةماالغدعاجميفمضقاسدماظؾعؾةماظدميؼرارقة،معـابرُػاماًاصةماٌؽؾػةمباظلفرمسؾكم
حلـ مصقاشة مبرغاعج ماظؿققالت ماالجؿؿاسقة .مصإذا مطان ماالهاد ماظعام ماظؿقغللم
ظؾشغؾ مو أحزاب ماظقلار مشري معقجقدؼـ مػـا مظشغؾ مػذه ماظقزقػة ماٌـربؼة ،مصإغفم
سمشكمطـرياًمأنمؼؿقشممذغؾمػذهماٌفؿةماظدمياشقجققنميفماظـفضةمأومشريػامعـم
االواػات ماظلؾػقة مو اظقؿقـقة ماٌؿطرصة ،معلؿعؿؾني ميف مذظؽ ماظققتقبقا ماظدؼـقةم
ظالظؿػافميفمآنمععاًمسؾكماظؿقاصؼاتماٌؿعؾؼةمباظعؾؿـةمو سؾكماٌدىماظؾعقدماظعداظةم
االجؿؿاسقةمو اظدميؼرارقةمغػلفا.مؼؿعؾؼماألعرمباظـلؾةمظؾؿـؼػنيمو طؾمأوظؽؽماظذؼـم
ؼفؿفؿماظؿػؽريميفمأعرماظـقرةمأالّمؼؾؼقامأدرىماظرػاغاتمغػلفا ماظيتمو اجفؿفامأوربام
بني ماظؼرغني ماظلادس مسشر مواظـاعـ مسشر .مذظؽ مأغـا ماآلن ميف ماظؼرن ماظقاحدم
واظعشرؼـ ،مواظعامل ماظعربل ماٌعاصر ،مطؿا مالحظ مذظؽ مػاغس متقتش م( Hans
،)Tütschمؼقاجفمتصادممعقجاتمعـماظـقراتماظيتمسرصؿفامأوربامتؾاساًمبنيماظؼرغنيم
اظلادسمسشرمو اظؼرنماظعشرؼـ:ماظـفضة،مو اإلصالحماظدؼين،مو اظـقرة ماٌضادة،م
و سصرماألغقارمويفماظؼرغنيماظؿادعمسشرمو اظعشرؼـماظؾقرباظقةمو االذرتاطقة.11مو ػـاك،م
دون مذؽ ،مثقرات مأخرى مميؽـ مأن مؼعؾـ مسـفا معلؿؼؾالً ،مإن ممل مؼؽـ مذظؽ مضدم
حصؾمباظػعؾ،مو ػذامعامندهميفمحاظةماظـقراتماٌؿعؾؼةمباظعالضةمبنيماىـسم
و األجقال،مو طذاماإلنازاتماٌذػؾةماظيتمحؼؼفاماظؿؼدمماظعؾؿلمو اظؿؽـقظقجل،م
و رػاغات ماظعقٌة مو رؾقعة ماظعالضة مبني ماظشؿال مو اىـقب ميف مطقطؾـا .مظؼدم
ادؿطاستمطؾمػذهماظعقاعؾمأنمتشقذ،مإرادةماظـاسميفماظؿكؾصمعـماظدطؿاتقرؼة،م
علؿعقـة مبشؾؽة ماظؿقاصؾ ماالجؿؿاسل ميف ماالغرتغت ،ممبا متؿققف مٌلؿكدعقفا معـم
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اخػاءمػقؼؿفؿ،مو ظؽـمدونمأنمسمؿزلمصضؾماظـقرةمصقفا .مؼؼؿضل مأيمعدخؾمعـم
عـظقر ماظؿقاصؼ ماظؿارسمل ميف مسامل ماظققم ،ممبا مصقف ماظؾؾدان ماظعربقة ،مأن مؼأخذ ميفم
اسؿؾاره ،مظدى مغؼاذاتفمو هدؼدمأػداصف ،ماظطابعماٌعؼدمظإلذؽاظقة.مؼؾدومأنمعـؾم
ػذاماظشرط مضدمتأطدمحدؼـاًمأؼضاًمعـمخاللمتدخؾمحرطةم"مترد"ميفمعصر،ماظيتم
ادؿطاست ،مبػضؾ موـقدػا مظؾفؿاػري ميف م 30مجقان م ،6023مأن متدصع مباىقشم
ظإلراحة مباظرئقس ماٌـؿكب ماٌـؿؿل مإشم محرطة ماإلخقان ماٌلؾؿني .مظؼد مداػؿ مػذام
اٌؾؿؼكماٌـظؿميفمتقغسمعـمضؾؾم"خمربمدرادات"مو ذرطائف،مبطرؼؼؿفماًاصة،ميفم
صؿحمعلؾؽمضؿـمػذاماالواه .م
ترمجة :مصطفى مـرضي
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