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 شكر وتقدٌر

 

 .ال شكر بعد شكر هللا نحمده عز وجل على توفٌقه هذت تلبحث

 "  اٌهاب علًجزٌل تلشكر وتالمتنثن وتلتقدٌر ألستثذي تلمشرؾ علً" 

 ,تلذي كثن سندت وعونث تلً فً تعدتد هذت تلبحث 

 ,شكرت على كل تلنصثبح وتلتوجٌهثت

 .شكرت على سعة صدره وقوة صبره 

 تفضلت للحكم على هذت تلبحث.شكرة للجنة تلتً 

 شكرت لمن مد لنث ٌد تلعون ولو بكلمة.

 .شكرت لكل من علمنث حرفث

 .شكرت لمن رتفقوت تحالمنث حتى بلوؼهث
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 المقدمة

 تلبثحثٌن من كبٌرت تهتمثمث لقت تلتً تلحدٌثة تلموتضٌع من تلدٌمقرتطً تلتحول موضوع ٌعد

 ٌتمٌز فهو ومستقبله وأسبثبه تلتحول هذت طبٌعة معرفة إلى ٌسعون وكثنوت تلسٌثسٌٌن, وتلمفكرٌن

 شهدت فقد تلمعطٌثت من تلكثٌر خالل من آخر إلى بلد من ٌختلؾ و تلشمولٌة و بثالتسثع

 تلربٌع" ج عرفت وتلتً طوٌلة, عقود طٌلة تشهده لم مث تألخٌرة تَونة فً تلعربٌة تلمنطقة

 زٌن لنظثم وتلتسلط تلقمع لمظثهر وذلك نتٌجة تونس, نجد تلتحول أمثلة من ولعل"  تلعربً

 .سٌثسٌة و تجتمثعٌة إنسثنٌة مطثلج حثجثت تلبٌة تجل من جدٌد عهد فً وتلدخول تلعثبدٌن,

 آخر إلى نظثم من تالنتقثل و تلتونسٌة تلثورة تحلٌل تجل من تلدرتسة هذه جثءت تلسٌثق هذت وفً

 .تالنتقثلٌة تلمرحلة ظل فً تلنظثم وتطور

 :الموضوع أهمٌة

 ثبتت وتلتً بتونس بدأت تلتً تلدٌمقرتطً تلتحول عملٌثت من تلعدٌد تلعربٌة تلمنطقة شهدت

 سنحثول تلدرتسة هذه وفً تلدٌمقرتطً تلتحول دعم أجل من تالسترتتٌجٌثت من مجموعة

 .تلتحول هذت مستقبل وكذلك تلتحول هذت إلى أدت تلتً تلعوتمل على تلتعرؾ

 : اإلشكالٌة

 إلى تهدؾ عوتمل عدة فٌهث تسببت وتلتً تلدٌمقرتطً تلتحول موجة تلتونسً تلنظثم عرؾ

 تعدٌالت إجرتء طرٌق عن لكوذ تلشعج هذت مطثلج تحقٌق أجل من تلنظثم هذت هٌكلة إصالح

 .دستورٌة

 :تلتثلٌة تإلشكثلٌة طرح ٌمكن تلمنطلق هذت من

 ؟تونس فً الدٌمقراطٌة معالم إرساء فً السٌاسٌة التحوالت ساهمت مدى أي إلى

 بثإلضثفة إلى تلسإتل تلمحوري هنثك مجموعة من تألسبلة تلفرعٌة تلمكملة له, وهً: 

 عملٌة التحول الدٌمقراطً فً النظم المعاصرة ؟ما هً العوامل المؤثرة على مسار  -8

 4ما هً أهم سمات عملٌة التحول الدٌمقراطً فً تونس؟ -7

 ما هو دور النخبة السٌاسٌة التونسٌة فً احترام حقوق اإلنسان؟ -4

 ما هو دور النخبة السٌاسٌة التونسٌة فً تطوٌر المجتمع المدنً؟ -3
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 :الدراسة تقسٌم

 :مبثحث  ثالث إلى تلدرتسة تقسٌم تم

 

 فً تلتطرق خالل من للدرتسة, وذلك وتلمفثهٌمً تلنظري تإلطثر ٌشكل:  المبحث االول -

 .وطبٌعته وتهدتفه مإسسثت تلمجتمع تلدولً, مفهوم إلى تألول تلمبحث

 

 عملٌة تلتحول تلدٌمقرتطً فً تونس وفٌه ثالث مطثلج : فٌحتوي : الثانً المبحث -

 تلدٌمقرتطً فً تونس.: تسبثج تلتحول  المطلب االول

 : مرتحل تلتحول تلدٌمقرتطً فً تونس. المطلب الثانً

 : نتثبج تلتحول تلدٌمقرتطً فً تونس.المطلب الثالث

دور مإسسثت تلمجتمع تلدولً فً عملٌة تلتحول تلدٌمقرتطً فً تونس بعد المبحث الثالث : 

 .2111عثم 

 

 

 الفصل االول

 المفاهٌمً االطار النظري و

 المطلب االول: ماهٌة مؤسسات المجتمع الدولً 

نشوء وتنوع وتعدد تلمنظمثت تلدولٌة وتحول تسمٌتهث من تالتحثدتت وتلتعثهدتت 

تلدولٌة هو تالحتٌثج تلكثمل لمثل هذه تلمكونثت فً كل مجثالت تلحٌثة  وتللجثن إلى تلمإسسثت

وتلتجثرٌة وتالتصثالت وتلنقل وكذلك تلتقدم تلعلمً وتلتقنً تلسرٌع تلذي تطلج تالقتصثدٌة منهث 

أن ٌكون للمنظمثت تلدولٌة دورهث تلبثرز فً تنظٌم تلك تلمجثالت, حتى تنه عندمث ظهرت 

تلمنظمثت تلدولٌة تلعثمة لم تخل موتثٌقهث من نصوص خثصة بتحقٌق تلتعثون تالقتصثدي 

تضمن عهد تلعصبة مث نصه )إن من مهثم تلعصبة تحقٌق تلتعثون  وتالجتمثعً بٌن تلدول, فقد
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. كذلك مث جثء فً تلفقرة تلثثلثة من تلمثدة تألولى من (1)تلدولً فً تلشإون تالقتصثدٌة وتلمثلٌة(

مٌثثق تألمم تلمتحدة فً شؤن تحدٌد تألهدتؾ مث نصه )تحقـــٌق تلتعثون تلدولً على حل تلمسثبل 

 .(3)تالقتصثدٌة(تلدولٌة ذتت تلصبؽة 

 

 مفهومها: -8

بهث تً تقوم مث بٌن تلدول, مفرقٌن تسمٌة "منظمثت  دولٌة" فإننث نعنً بهث تلك تلهٌبثت تل

عن تلك تلهٌبثت تلتً تقوم بٌن تألفرتد أو بٌن من هم فً وضع قثنونً معٌن كثلشركثت 

 تلتً تمثل تألشخثص تللذٌن شثركوت فً تكوٌنهث ولٌست حكومثتهم.  (3)تلخثصة

                                                           
سكرتارية عصبة األمـ، عصبة األمـ )غاياتيا ووسائميا وأعماليا(، ترجمة وزارة الخارجية المصرية، مطبعة  (1)

 .24، ص 1938 ،مصر، القاىرة
                                                                               بعدهث.ومث  35ص  1974( د. إبرتهٌـم تلعنـثنً, تلتنـظٌم تلدولً, دتر تلفكر تلعربً, تلقثهرة 2
ص .1978لقاىرة : الييئة المصرية العامة لمكتاب، د. محمد حسف االبياري، المنظمات الدولية الحديثة،  (3

103. 
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ال ٌعنً إنهث تشمل فً عضوٌتهث كل دول تلعثلم, ولكن وصؾ تلمنظمثت بؤنهث "دولٌة" 

حٌث أن هنثك كثٌرتً من تلمنظمثت تلدولٌة تلتً ال تـضم فً عضوٌـتهث ؼٌر عدد قلـٌل من 

تلدول, وتلمثثل على ذلك, تلمنظمثت تلدولٌة تإلقلٌمٌة, كثلجثمعة تلعربٌة وهً منظمة دولٌة ومع 

تلمتحدة تلبثلػ عددهم, عند إنشثء جثمعة تلدول  ذلك ال ٌتعدى عدد أعضثبهث خمـسة أعضثء تألمم

 دولة. 59تلعربٌة, 

 

وتؤسٌسثً على ذلك فؤن صفة تلدولٌة تعنً إن تلمنظمثت تكون دولٌة إذت ضمت فً 

تلدولٌة وتقسٌمثتهث, نورد  ولكن قبل أن نتطرق إلى أنوتع تلمإسسثت (1)عضوٌتهث أكثر من دولة

 ولً لتلك تلمنظمثت.بعض تلتعثرٌؾ تلتً أوردهث تلفقه تلد

ففً تلفقه تلعربً, ٌعرفهث, تلؽنٌمً بؤنهث "مإتمر دولً,  تألصل فٌه أن ٌكون على 

 (2)مستوى تلحكومثت مزودتً بؤجهزة لهث صفة تلدوتم ومكنـة تلتعبـٌر عن إرتدتـه تلذتتـٌة"

وجــه وٌعرفهث أبو هٌؾ بؤنهث "تلك تلمإسسثت تلمختلفة تلتً تنشبهث مجموعة من تلدول على 

هً "هٌبة تنشبهث مجموعة  (3)تلــدوتم لالضــطالع بشــؤن من تلشإون تلدولـٌة تلعثمـة تلمشتركة"

من تلدول لإلشرتؾ على شؤن من شإونهث تلمشـتركة وتمنـحهث تختصثصثً ذتتٌثً معترفـثً به 

ث "وحـدة . كمث إنه(4)تبثشره هذه تلهٌبة فً تلمجتمع تلدولً وفً موتجهة تلدول تألعضثء فٌهث"

قثنونٌة تنشبهث تلدول لتحقٌـق ؼـثٌة معٌنة وتكون لهث إرتدة مستقلة ٌتم تلتعبٌر عنهث عبر أجهزة 

 خثصة ودتبمة".

 

 

 

 

                                                           
 . 46ص  1973د. عبد العزيز محمد سرحاف، الوسيط في التنظيـ الدولي، دار الفكر العربي، القاىرة  (1)
ص  ،2ج، 2005، 1ط نشر:منشػػ ة المعػػارؼ، د. محمػػد طمعػػت الينيمػػي، األحكػػاـ العامػػة فػػي  ػػانوف األمػػـ، (2)

30. 
 .278. ص 2015، تلنثشر: منشؤة تلمعثرؾ ،د. عمي صادؽ أبو ىيؼ، القانوف الدولي العاـ (3)
 .41، ص 3ط ـ.1979اإلسكندرية،  دار النيضة العربية، د. محمد حافظ غانـ، المنظمات الدولية، (4)
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تلتً تختص بؤمور عدٌدة سٌثسٌة وتقتصثدٌة وتجتمثعٌة وثقثفٌة  وهً تلك تلمإسسثت 

وصحٌة ومسثبل تالتصثل وتلموتصالت وؼٌر ذلك, ولكن عضوٌتهث قثصرة على بعض تلدول 

ق تالنضمثم إلٌهث مبثحثً لكل دول تلعثلم, بل إن حق تلعضوٌة لهذت تلنوع من فقط ولٌس ح

قثصر على دول تتوتفر فٌهث شروط تلتقثرج تلثقثفً وتالجتمثعً وتلجؽرتفً  تلمإسسثت

 وتالقتصثدي وتلفكري وتللؽوي.

 

ومنظمة ومثثل تلمنظمة تلدولٌة تلعثمة تإلقلٌمٌة جثمعة تلدول تلعربٌة فً تلعثلم تلعربً  

 .( 1 )تلوحدة تألفرٌقٌة فً أفرٌقٌث ومنظمة تلدول تألمرٌكٌة فً تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة

 

وتلمنظمثت تلدولٌة تإلقلٌمٌة لٌست إال فرعثً من فروع تلتنظٌم تلدولً بوجه عثم. ومن  

وعلى هنث ٌجوز تمثٌلهث على تلمستوى تلدولً,  بثلالمركزٌة على تلمستوى تلوطنً تلدتخلً, 

هذت تألسثس فثإلقلٌمٌة فً تلقثنون تلدولً تقترج من تلالمركزٌة فً تلتنظٌم تلقثنونً تلدتخلً 

وقد دفع هذت تلتقرٌج كثٌرتً من تلّشرتح إلى تلقول إن تإلقلٌمٌة فً تلقثنون تلدولً تعبٌر عن 

 .(2)تلالمركزٌة فً مٌدتن تلتنظٌم تلدولً

 

جثمعة تلدول تلعربٌة فهً تنظٌم دولً حكومً هو  لهذت تلنوع من تلمإسسثت ونموذجنث

 إقلٌمً تالتجثه وعثم تلوظثبؾ.

تثر تتفثق تم فً تإلسكندرٌة بمصر  1945مثٌس  11تؤسست تلجثمعة تلعربٌة فً  

تلمملكة  , وقد وقعت على مٌثثقهث ست دول عربٌة هً: تلعرتق,1944تشرٌن تألول  7بتثرٌخ 

شرق تألردن, ومصر, وكثن ذلك إٌذتنث بمٌالد جثمعة تلدول تلعربٌة تلسعودٌة, لبنثن, سورٌـث, 

 .(3)تلعربٌة

                                                           
د. كػػاظـ ىاشػػـ نعمػػة، نظريػػة العو ػػات الدوليػػة، أكاديميػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث اال تصػػادية، الجماىيريػػة  (1)

الوحػػػدة األفريقيػػػة تييػػػر اسػػػميا مػػػؤخرًا إلػػػ  االتحػػػاد ، عممػػػًا أف منظمػػػة 257، ص 1999الميبيػػة، طػػػرابمس 
 األفريقي.

 
، 1960د. محمػػد حػػافظ غػػانـ ود. عائشػػة راتػػب، المنظمػػة الدوليػػة والمتخصصػػة، دار نيضػػة مصػػر، القػػاىرة  (2)

 .11ص 
 

 .3، ص1974د. محمد طمعت الينيمي، جامعة الدوؿ العربية، منش ة المعارؼ باإلسكندرية  (3
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أهدتفهث, تثبٌت تلعالقثت تلوثٌقة وتلروتبط تلعدٌدة بٌن تلدول تلعربٌة... وتحقٌق تلرفثهٌة 

 .(1)تالقتصثدٌة وتالجتمثعٌة لشعوج تلك تلدول

. وأٌضث 2)دة تألفرٌقٌةقثرة أفرٌقٌث, حٌث توجد هنثك منظمة دولٌة إقلٌمٌة هً منظمة تلوحـ

 .(3)أثٌرت مسؤلة تألمٌن تلعثم

, فقد كثن لهث أجهزتهث تإلدترٌة وتلفنٌة وسوقهث 4)وبثعتبثر تلجثمعة منظمة إقلٌمٌة 

تلمشتركة تلتً جثءت لــ)ضمثن حرٌة تنتقثل تألشخثص ورإوس تألموتل وتلبضثبع وتلمنتجثت 

وتستعمثل تلموتنا وتلمطثرتت تلمدنٌة كمث  تلوطنٌة وتألجنبٌة كمث ٌضمن حرٌة تلنقل وتلمرور

 .(5)ٌكفل حرٌة تلتبثدل وتلمنتجثت تلزرتعٌة وتلثروتت تلطبٌعٌة(

 دولٌة إقلٌمٌة : مؤسساتدولٌة عالمٌة ، و  مؤسسات

تعتبر منظمة عثلمٌة إذت كثن تكوٌنهث و تختصثصهث و ..... على تلنطثق تلعثلمً , حٌث تكون 

رٌد تلعضوٌة , أمث تلمنظمة تإلقلٌمٌة فتكوٌنهث و تختصثصثتهث ال تلعضوٌة مفتوحة لكل دولة ت

تقتصر على نظثم جؽرتفً محدد و تكون مبنٌة على روتبط تتحد فٌهث هذه تلروتبط تإلقلٌمٌة على 

 أن تكون :

 

 دولٌة متخصصة : مؤسساتدولٌة عامة و مؤسسات 

                                                           
الشػػقيري وبرىػػاف غػػزاؿ، األىػػداؼ القوميػػة والدوليػػة لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، دار نيضػػة مصػػر، القػػاىرة جميػػؿ  (1)

  .46، ص 1955
 

، 1976د. يحي رجب، الرابطة بيف جامعة الدوؿ العربيػة ومنظمػة الوحػدة األفريقيػة، دار الفكػر العربػي، القػاىرة 2)
  .187ص 

 

، ص 1979محمػػػد عبػػػد الوىػػػاب السػػػاكت، األمػػػيف العػػػاـ لجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، دار الفكػػػر العربػػػي، القػػػاىرة  (3
323. 

 
  .197، ص 1974عبد العزيز محمد سرحاف، المنظمات اإل ميمية والمتخصصة، دار الفكر العربي، القاىرة  (4)
 
الػػدولي والمتخصػػص، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة د. عائشػػة راتػػب، التنظػػيـ الػػدولي )الكتػػاب الثػػاني( التنظػػيـ  (5)

  .53، ص 1975
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معٌن , فتكون متعددة مثل : و تلمنظمة تلعثمة هً تلمنظمة تلتً ٌقتصر نظثمهث على قطثع 

مسؤلة تألمن , تلتعثون تلسٌثسً و تالقتصثدي و تالجتمثعً و تلثقثفً مثل منظمة هٌبة تألمم , 

أمث تلمنظمثت تلمتخصصة هً تلك تلتً ٌقتصر تختصثصهث على نظثم معٌن و تصنؾ إلى 

 ثالث :

تلدولٌة , مثل : منظمة  . منظمثت تشرٌعٌة : و هً تلتً تسعى إلى توحٌد تلقوتعد تلقثنونٌة1

 تلعمل تلدولٌة أو منظمة تلصحة تلعثلمٌة .

. منظمثت قضثبٌة : مهمتهث تلفصل فً تلنزتعثت تلدولٌة و حثث ألحكثم تلقثنون تلدولً , مثل : 2

 تلمحكمة تألوربٌة لحقوق تإلنسثن , أو تلمحكمة تألمرٌكٌة لحقوق تإلنسثن .

طثبع خثص و تلتً تنظم مسؤلة معٌنة , مثل :  . منظمثت تنفٌذٌة : و هً منظمثت ذتت3

تلمنظمثت تالقتصثدٌة , مثل تلك تلتً تختص بتنظبم تلمسثبل تلجمركٌة أو تلنظم تلنقدٌة ) 

 تتحثدتت جمركٌة , صندوق تلنقد تلدولً (

 . منظمثت دولٌة حكومٌة و منظمثت دولٌة ؼٌر حكومٌة :4

عضوٌتهث إلى تلدول , مثل : منظمة تألمم تلمتحدة حكومــٌة : و هً تلمنظمثت تلتً ال تنظم فً 

 1تلدول تلعربٌة . , جثمعة

ؼٌر تلحكومٌة : و هً تتمٌز أسثسث بؤنهث جمعٌثت خثصة , ال ٌتم تكوٌنهث بمقتضى تتفثق بٌن 

إنمث بٌن أفرتد و هٌبثت خثصة من مختلؾ تلدول , تتسع إلى تلتؤثٌر على تلعالقثت  تلحكومثت ,

 تلدولٌة .

 تألمم تلمتحدة : منظمة

تؤسست هذه تلمنظمة بعد تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة , و بعد عقد عدة مإتمرتت دولٌة , تم تلتوقٌع 

 2م . 1945/  16/  26على مٌثثقهث فً 

 

 أهداف المنظمة : -4

                                                           
 . 347ص نفس المصدر، األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية محمد عبد الوىاب الساكت، 1
2
/تلمسند علً بن هللا عبد - 

 
 وتلتوزٌع, وتلنشر للطبثعة تلمنثر دتر:  تلقثهرة., تإلسالمً تلعثلم على وأثرهث وتإلقلٌمٌة تلدولٌة تلمنظمثت

 .12 ,11 ص.,1413 1991
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. حفظ تلسلم و تألمن تلدولٌٌن : لهذه تلمنظمة حق تتخثذ كل تلتدتبٌر تلفعثلة لمنع تألسبثج تلتً 1

تلسلم تلدولً و لهث أن تقمع أعمثل تلعدوتن , و فً ذلك تستعمل إمث تلوسثبل تلسلمٌة وفقث  تهدد

 للفصل تلسثدس من مٌثثق منظمة تألمم تلمتحدة أو تستعمل تلفصل تلسثبع ) تلتدتبٌر تلعسكرٌة ( .

هذه من مٌثثقهث , فإن  12تلفقرة  11. تعمل على تنمٌة تلعالقثت بٌن تلدول وفق لنص تلمثدة 2

تلمنظمة تعمل على تنمٌة تلعالقثت تلودٌة على أسثس تحترتم مبدأ تلمسثوتة بٌن تلدول فً سٌثدتهث 

. 

. تحقٌق تلتعثون تلدولً لحل تلمشكالت تالقتصثدٌة و تالجتمثعٌة و تلثقثفٌة و تإلنسثنٌة وفقث 3

 1. 13تلفقرة  11لنص تلمثدة 

 14تلفقرة  11وفقث لنص تلمثدة  . تكون هذه تلمنظمة مركزت لتنسٌق أعمثل تلدول4

تتمٌز تلموتثٌق تلمنشبة للمنظمثت تلدولٌة بطبٌعة مزدوجة : فهً من نثحٌة تعتبر معثهدتت. 

وهً من نثحٌة تخرى تتمٌز بطبٌعتهث تلدستورٌة, فهً تلقثنون تألعلى للمنظمة وكذلك ألعضثء 

فروع وأجهزة تلمنظمة. تلمنظمة , وهً تلتً تحدد هٌكل تلمنظمة وتوزع تالختصثصثت بٌن 

 -:مبثدئوٌترتج على تلقٌمة تلدستورٌة للمعثهدة تلمنشبة للمنظمة تلدولٌة ثالث 

تلمبدأ تألول: تنه من حٌث تلقٌمة تلقثنونٌة تعلو تلمعثهدة تلمنشبة لمنظمة دولٌة وتجّج أو تنسخ 

 أٌة معثهدة تخرى ٌبرمهث تلدول تألعضثء فً تلمنظمة.

ٌجج على تلدول تألعضثء قبول تلمعثهدة تلمنشبة للمنظمة على نحو كثمل تلمبدأ تلثثنً : أنه 

 دون إبدتء تحفظثت.

ٌحتج به تجثه تلدولة  -كقثعدة عثمة -تلمبدأ تلثثلث: أن تعدٌل تلمعثهدة تلمنشبة للمنظمة تلدولٌة 

 2تلتً لم تصدق على تلتعدٌل.

 أهدتؾ تلمنظمثت تلدولٌة عمومث

سقة بٌن تلدول تلمشثركة فً تلمإتمر , ولكنهث ال تفرض علٌهث تحثول تلحصول على موتقؾ مت

ترتدة خثرجٌة , لكن تلمنظمثت تلدولٌة حصلت على ترتدة ذتتٌة مستقلة عن تلدول تألعضثء 

وبسكرتثرٌة مستقلة , وقرترتت تتخذ بثألؼلبٌة تلبسٌطة أو تلموصوفة , ومن خالل أجهزة مكونة 

                                                           
 سكرتارية عصبة األمـ، عصبة األمـ )غاياتيا ووسائميا وأعماليا(،نفس المصدر. 1
2
 .,9 ص,1987,بٌروت,وتلتوزٌع للنشر تالهلٌة, تلمنظمثت قثنون فً تلوجٌزد , سع تلمحسن عبد  
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تمثل فً )تالدترة تلمدنٌة تلدولٌة للمنظمة تلدولٌة( أو من أشخثص أخرى ؼٌر ممثلً تلدول وت

تلموظفون تلدولٌون, وتمتلكت تلمنظمثت سلطثت ذتتٌة نثتجة عن تفوٌض حقٌقً من تلدول. 

 1وؼٌر ذلك من تلمكنثت تلتً رسمت للمنظمة تلدولٌة هٌبة قوٌة فوق تلدول .

 تلى : 2ٌمكن تقسٌم تلمنظمثت تلدولٌة

 تلعثلمٌة وتلمنظمثت تلدولٌة تالقلٌمٌة تلمنظمثت تلدولٌة - أ

 تلمنظمثت تلدولٌة تلشثملة تلعثمة وتلمنظمثت تلدولٌة تلمتخصصة - ج

 تلمنظمثت تلدولٌة تلحكومٌة وتلمنظمثت تلدولٌة ؼٌر تلحكومٌة - ت

 منظمثت دولٌة قضثبٌة ومنظمثت دولٌة تدترٌة تو تشرٌعٌة - ث

 مؽلقة .منظمثت دولٌة مفتوحة ومنظمثت دولٌة  - ج

 المطمب الثاني
 التحول الديمقراطي 

 لتحديد الباحثيف مف كبيرا اىتماما لقت التي الحديثة المفاىيـ مف الديمقراطي التحوؿ موضوع يعد
 ترسيخ عنواف تحت الثورات، مف موجة العربية المنطقة شيدت و دومراحمو   ،التحوؿ ىذا طبيعة
 اليمف، مصر، بتونس، بدأت حيث العربي، الربيع ثورات باسـ عرفت والتي الديمقراطية مبدأ
حداث الديمقراطية بيياب تنديدا عربية دوؿ في ومظاىرات مسيرات وصحبيا سوريا، ليبيا،  وا 

 .سياسية تييرات
 الديمقراطي التحوؿ مفيـو -1
 الديمقراطي التحوؿ مراحؿ  -2

 
 الديمقراطي التحول مفهوم -1
 :الديمقراطي التحوؿ مفيـو تحديد في الباحثوف اختمؼ

 
 الغربي الفكر في  -1

                                                           
1
 .211صمصدر سبق ذكره ,  ,وتلمتخصصة تإلقلٌمٌة تلمنظمثت سرحثن, محمد تلعزٌز عبد 
2
 .64,  مصدر سبق ذكره , صوتلمتخصصة تلدولٌة تلمنظمة رتتج, عثبشة. ود ؼثنم حثفظ محمد 
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 انو الديمقراطي التحوؿ "F, Shumpter"شميتر  فيميب األمريكي السياسي العالـ عرؼ     
 القواعد ىذه امتداد أو  بؿ مف تطبؽ لـ مؤسسات في سواء الديمقراطية القواعد تطبيؽ عممية
جراءات عمميات ىي إذف  بؿ، مف تشمميـ لـ موضوعات أو أفراد لتشمؿ  نظاـ مف لمتحوؿ وا 
 (1)ديمقراطي. نظاـ إل  الديمقراطي غير
 

 أنو عم  الديمقراطي التحوؿ  " SamuchHunbington"ىاثبجتوف ىابوتيؿ ويعرؼ     
 في تحدث ديمقراطي، نظاـ إل  الديمقراطي غير النظاـ مف االنتقاؿ حركات مف مجموعة

 الفترة خوؿ مف المضاد االتجاه في االنتقاؿ حركات عددىا في وتفوؽ محددة زمنية فترة
 (2).الزمنية

 

 تتصارع متباينة سياسية مجموعات فييا تشارؾ معقدة عممية ىو" :لو آخر تعريؼ وفي      
 يتـ تطوري مسمسؿ وىو ...لمديمقراطية أعدائيا أو إيمانيا حيث مف وتتبايف السمطة اجؿ مف
 نظاـ إل  بالتداوؿ وال السياسية بالمشاركة يسمح ال ميمؽ سياسي نظاـ مف المرور فيو

 (3).مفتوح سياسي
 

 الشرعية بيف الرابطة أىمية إل  ىانتجتوف صامويؿ تحميوت تشير كما     
 النظـ كافة أف التحميوت ىذه واعتبرت العالـ في الديمقراطي التحوؿ وموجات
 تصاعد مف بالرغـ غامضا مفيوما ظمت التي الشرعية بقضية تيتـ السياسية
 (4).ـالعا لمرأي وتفضيوت مطالب مف تعكسو وما أىميتيا
 النظاـ تييير أي آخر إل  نظاـ مف التحوؿ ىو T.Andryun "" اندرياف تشارلز ويعرفو     
 النظـ بيف التييير ويسميو السياسي النظاـ يتبناه الذي العامة السياسة صنع وأسموب القائـ
 الثقافي البعد لمنظاـ، األساسية األبعاد في العميقة التييرات يعني الديمقراطي التحوؿ وعميو
 الثوثة األبعاد ىذه بيف تنا ضات وجود عف ناتجة التييرات وىذه والسياسات الييكمي البعد
 5).)القديـ واألسموب اإلطار ظؿ في معيا التعامؿ عم  القائـ النظاـ عجز إل  يؤدي مما

                                                           
1

 مكتبة :تلقثهرة .اخرى وبالد الٌمن على تطبٌقٌة دراسة :الدٌمقراطً والتحول السٌاسٌة األحزاب منصور, تحمد بلقٌس -
 .29ص , 2118,مدبولً

2
 213 .ص - - 2011 وتلتوزٌع, للنشر تلرتٌة دتر :عمثن.الدٌمقراطً والتحول االنتخابات,)وتخرون(و قوي بوحنٌة - 
3
 - Samuel Huntington, traduit par: Fancaiseburgeess. Troisiéme vague: les democration de la fin x 

xSiecle (Paris: edition nouveau).1996,p 121 لتلطوٍ سعثد. : ترجمة . . 
4
 تلسٌثسٌة, وتلعلوم تالقتصثد كلٌة: تلقثهرة. تلمعلومثت عصر فً تلدٌمقرتطً وتلتحول تلعثم تلرأي تلقصبً, شثد تلؽفثر عبد - 

 .19ص,2114
5
 .213 ص سثبق, مرجع ,و)تخرون(  قوي بوحنٌة - 
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 عميو تدؿ بما تعمقيا مف أكثر بالو ت تتعمؽ عممية" :ب نو  "Hurimt"ىيريمت ويعرفو     

 التي والمحظة نظاـ سقوط بيف تنقضي التي الو ت مف المتييرة الفترة تمثؿ فيي بالفعؿ،
 عادة تنتيي وىي الديمقراطي، النظاـ وىو تماما مسيطر محمو يحؿ الذي النظاـ فييا يصير
 القادة يحصؿ عندما وخاصة والدستور الشرعية المؤسسات لنفسيا الديمقراطية ىذه تقيـ عندما

 مف يجعؿ مما أخرى، ومؤسسات الجيش جانب مف بسيطرتيـ االعتراؼ عم  الديمقراطيوف
 (1).المبدأ حيث مف األ ؿ عم  السممية بالوسائؿ السمطة انتقاؿ الممكف

 
 
 

 :العربي المنظور من الديمقراطي التحول -2
 االنتقاؿ ب نو الديمقراطي التحوؿ "الجابري عابد محمد" الميربي العربي المفكر عرؼ     
 عم  كيانيا يقـو وال الواسع بمعناىا اإلنساف حقوؽ فييا تحتـر ال دولة مف الديمقراطية إل 

 األغمبية أساس عم  السمطة فييا تتداوؿ وال والجماعات األفراد عم  تعمو ال مؤسسات
  :أركاف ثوث عم  كياف فييا يقـو دوؿ إل  السياسية

 
 الديمقراطية الحريات في الحقا عنيا يتفرغ وما والمساواة الحرية في اإلنساف حقوؽ 

  .الفرص وتكافئ الشيؿ  في والحؽ
 عم  تعمو ومدينة سياسية مؤسسات عم  كيانيا يقـو التي وىي المؤسسات دولة 

 .والحزبي والديني العر ي وانتمائيـ مراتبيـ كانت ميما األفراد
 األفراد عم  تعمو ومدينة السياسية القوى بيف المؤسسات ىذه داخؿ السمطة تداوؿ 

 2)).األ مية حقوؽ حفظ مع األغمبية حكـ أساس عم  وذلؾ األفراد أساس عم  وذلؾ
 

 مف حركة ىو" :الديمقراطي لمتحوؿ شامؿ تعريؼ إل  نخمص السابقة التعاريؼ خوؿ مف     
 بزواؿ تبدأ المتميزة، المراحؿ مجموعة وىو لمديمقراطية، منتيج نظاـ إل  ديمقراطي غير نظاـ
 العممية ىذه وتعكس نظميا، لترسيخ تسع  حديثة ديمقراطيات ظيور يتبعيا السمطوية النظـ
 بما المدني المجتمع مؤسسات لصالح منيا الدولة لنصيب يتضاء بحيث القوى توزيع إعادة

                                                           
1
  مطبوعثت مركز :تلقثهرة ¡االجتماعٌة للعلوم الدولٌة المجلةتلطوٌل, سعثد :ترجمة.الدٌمقراطٌة؟ عمر هو هل هٌرمٌت, جً - 

 .9ص . 1991 مثي , 128 تلعدد ,تلٌونٌسكو
 
2
 .86,ص1994 ,بٌروت.تلعربٌة, تلوحدة مركز :بٌروت.االنسان وحقوق الدٌمقراطٌة تلجثبري, عثبد محمد - 
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 الجدؿ و بوؿ عديدة مراكز بمورة يعني بما والمجتمع، الدولة مف كؿ بيف التوازف مف نوعا يضمف
 (1).السياسي

 
 اليوية، الشرعية، وأزمة المشاركة أزمة حؿ فييا يتـ عممية يعني الديمقراطي فالتحوؿ إذف     

 يعني الديمقراطي فالتحوؿ السياسية، األنشطة لممارسة ك سموب الديمقراطية انتياج أي التنمية،
 (2).االجتماعي الحقؿ في التراتب وعو ات السياسي المجاؿ في السمطة لعو ات جذريا تيييرا
 :الديمقراطي التحوؿ سمات نستنتج سبؽ ما خوؿ مف
 والعمميات واألىداؼ األبنية التحوالت إل  تشير لمياية معقدة عممية الديمقراطي التحوؿ عممية -
 مختمؼ فييا تتفاعؿ معقدة لعمميات محصمة وىي السياسية السمطة ممارسة توزيع عم  تؤثر التي

 .واال تصادية االجتماعية الثقافية الجوانب
 

 النظاـ إل  أخرى مرة االرتداد مخاطر تتضمف كما الت كد بعدـ تتسـ الديمقراطي التحوؿ عممية -
 الديمقراطي النظاـ مؤسسات جانب إل  جنبا السمطوي النظاـ مؤسسات توجد حيث السمطوي،

 3).)الجديد
 
 الديمقراطي التحول مراحل  -2
 
 إل  السمطوي النظاـ مف االنتقاؿ بيف تمر التي الزمنية الفترة ىي :القرار اتخاذ مرحمة - 1

 مف مصالح إرضاء بيدؼ الصراعات مف العديد خوليا مف المجتمع ويشيد الديمقراطي،النظاـ 
 بدخوؿ ليـ المسموح والفاعميف السياسية المعبة  واعد وتحديد الديمقراطي التحوؿ عممية يقودوف
 (4).السياسية الساحة

 استفادوا الذيف المعتدليف بيف الصراع أىميا العوامؿ مف مجموعة بسبب التسمطي النظاـ ينيار
 بناء إلعادة عميو تعديوت إحداث بضرورة ا تنعوا لكنيـ التسمطي النظاـ ظؿ في مناصب مف

 بقاء عم  ويدافعوف ديمقراطي تحوؿ إحداث ي يرفضوف الذيف المتشدديف وبيف الميتزة شرعيتو
 ويحدث ومؤامرات، انقوبات بتدبير الجديد لمنظاـ تيديد مصدر ىؤالء ويمثؿ السمطوي، النظاـ

                                                           
1
,ص 2115,تإلسكندرٌة  , تلحدٌث تلجثمعً تلمكتج:تإلسكندرٌة.تطبٌقٌة درتسة: وتلسٌثسٌة تلدستورٌة تلنظم فً مهنث, نصر محمد - 

442. 
2
 .79,ص 2115دٌسمبر, 11,الجزائر فً الدٌمقراطً التحول كراسات :فً الدٌمقراطً التحول عملٌة طبٌعة سعدي, نثٌت إلهثم - 
 
3
 ( شهثدة لنٌل مقدمة مذكرة".تلجزتبر نموذج" تلرتشد, تلحكم وترسثء تلدٌمقرتطً تلتحول تفعٌل فً تالنتخثبثت دور سمٌة, هللا عطثء - 

 .19,ص2113 :بسكرة تلسٌثسٌة, تلعلوم قسم تلدولٌة, وتلعالقثت تلسٌثسٌة تلعلوم فً تلمثستر
4
 للدرتسثت تألهرتم مركز: تلقثهرة( 2113-2112) العربً االستراتٌجً التقرٌر ،وتالسترتتٌجٌة تلسٌثسٌة تلدرتسثت مركز - 

 (.2113تلسٌثسٌة )
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 لتبني دولية ضيوط ظؿ وفي القائـ النظاـ داخؿ واالنقسامات الشقا ات ظؿ في الصراع ىذا
 (1).دولية مساعدات تقديـ مقابؿ ديمقراطي نظاـ

 

 

 

 

 :ديمقراطي نظام إقامة أو بالتحول القرار أخذ  -2
وتتوحد  التحوؿ الديمقراطي لقياـ التحوؿ ييميـ الذيف طرؼ مف القرار اتخاذ يتـ المرحمة ىذه أثناء

 يتقاسموف والمتشدديف المعتدليف يجعؿ مما الجديد النظاـ مؤسسات مع القديـ النظاـ مؤسسات
 العو ة تنظـ التي واإلجراءات القواعد مجموعة وضع يتـ كما االتفاؽ، أو إما بالصراع السمطة

 (2)السياسية. المعبة بقواعد والقبوؿ الحاكـ بطاعة المحكوميف فيمتـز الحاكـ والمحكوميف، بيف

 

 :الديمقراطي الترسيخ -3
 الفاعميف مف االعتقاد فييا يسود حالة أنيا الديمقراطي الرسوخ مرحمة" ليتز جوف" يعرؼ

 بديؿ وجود بعدـ منظمات أو  وة أي أو المصمحية والجماعات األحزاب أو الرئيسييفالسياسييف 
 يجب الديمقراطية عمميات عف بديؿ ببساطة السمطة، إل  لموصوؿ الديمقراطية عمميات عف

 (3)المدينة. في المعبة الوحيدة أنيا عم  إلييا النظر
 
 :الديمقراطي النضج  -4

 األداء تحسيف إل  المرحمة ىذه في الدولة وتسع  الديمقراطي التطور مراحؿ أعم  تعتب
 الرفاىية وتحقيؽ السياسية المشاركة عم  المواطنيف و درة الكفاءة مف الديمقراطي بالوا ع

 االجتماعية الديمقراطية ىما ومترابطتيف المستقمتيف العمميتيف مف خوؿ لمواطنييا االجتماعية
 الحقوؽ في المواطنوف متساووف يكوف أف يجب االجتماعية الديمقراطية وفي واال تصادية،

 اال تصادية الديمقراطية أما المؤسسة، تتخذىا أي  رارات التقرير عممية في فاعموف والواجبات

                                                           
1
 لنٌل مذكرة(.تلمؽرج تلجزتبر, تونس,) مقارنة دراسة المغاربٌة المنطقة فً الدٌمقراطً التحول هٌكلة صحرتوي, شهرزتد - 

  شهثدة
 .12ص 2113,تلسٌثسٌة وتلعلوم تلحقوق كلٌة: بسكرة خٌضر, محمد جثمعة تلدولٌة, وتلعالقثت تلسٌثسٌة تلعلوم فً تلمثجستٌر. 
2
 معهد ماجستٌر، رسالة,  1998-1992 تلملكٌة تلمإسسة ودور تلمؽرج فً تلدٌمقرتطً تلتحول دٌثج, حسن تبرتهٌم أمٌرة - 

 .31,ص2112 :تلقثهرة جثمعة :تلسٌثسٌة وتلعلوم تالقتصثد
3
 .31( ,صتلملكٌة تلمإسسة ودور تلمؽرج فً تلدٌمقرتطً تلتحول), مصدر سبق ذكره دٌثج حسن تبرتهٌم أمٌرة - 
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 وفئات أفراد عم  اال تصادية المنافع تكفؿ توزيع والسياسات اآلليات إل  الوصوؿ فتتضمف
 (1)والمساواة. العدالة معايير إل  استنادا المجتمع

 

 المبحث الثانً

 بٌئة التحول الدٌمقراطً فً تونس

 المطلب االول:

 :طبٌعة التحول الدٌمقراطً التونسً

بعد تحلٌله لبعض نمثذج تلتحول تلدٌمقرتطً, أن تلتجثرج ” بشثرة قثدر” ٌعتقد تلبروفٌسور

تلتثرٌخٌة برهنت على أن تلتؽٌٌر ٌستؽرق وقتث , وهذت تلوقت ٌختلؾ من دولة ألخرى وذلك 

حسج طبٌعة كل دٌكتثتور, لذلك ٌختلؾ نمط تلتؽٌٌر من دولة ألخرى ,ممث ٌعنً أن تجربة 

تلتحول تلدٌمقرتطً تلتونسٌة لم تؤتً فً نفس تلسٌثق تلذي جثءت فٌه تلتجثرج تلؽربٌة ,أو 

بثألحرى جثءت خثرج تلطرح تلكالسٌكً للتحول تلدٌمقرتطً حٌث بنت نمطث جدٌدت للتحول 

صحٌح أن تلشبكثت تالجتمثعٌة أسهمت  تلسلمً, إذ تلتحرك تلجمثهٌري ثل فًتلدٌمقرتطً تلمتم

بٌنهم فٌمث ٌخص أمثكن وأوقثت   فً زٌثدة منسوج توتصل تلشبثج تلمنتفض , وتدعٌم تلتنسٌق

تلتوتجد , وطبٌعة تلمستجدتت تلمطلبٌة تلمفروض رفعهث , لكن ذلك ال ٌعوض تلتوتجد على 

تلتوتصل تاللٌكترونً بشتى أنوتعه هً ضرورٌة , لكنهث لم  تألرض ٌوم تالحتجثج , فعنثصر

تكن كثفٌة لحسم مصٌر حركثت تالحتجثج ضد تلحثكم , بمعنى , أنه لو ال تلتوتجد وتلضؽط 

 .(2)بثلوتقع تلحقٌقً لمث كثن للوتقع تالفترتضً أن ٌبلػ مدته فً تلتؽٌٌر

تلعثصمة وبثقً منثطق تلبالد , وكثن وقد تجلى لنث ذلك فً كم تلتظثهرتت تلتً نظمت فً تونس 

إحرتق تلشثج محمد تلبوعزٌزي لنفسه على مرأى ومسمع تلنثس فً وسط مدٌنة سٌدي بوزٌد 

وأمثم أحد مقرتتهث تلسٌثدٌة شرترة تنطالق تلثورة تلشعبٌة فً تونس , حٌث ترددت عدة روتٌثت 

ى تلمستوى تلمحلً بثلمدٌنة حول لحظة تنفجثر ؼضج تلبوعزٌزي وبثلتثلً تنفجثر تالنتفثضة عل

تلمعثش   ثم توسعهث إلى بثقً تلمنثطق , فعملٌة تلحرق هً أقصى تعبٌر عن رفض تلوتقع

  وتعبٌر عن حثلة تلٌؤس تلتً كثن ٌمر بهث تلمجتمع تلتونسً و تلتً تختزلت فً حثلة تلبوعزٌزي

تتجثوز مجرد مث   داللةوبثلتثلً هذت مث ٌجعلنث نقول أن تلك تللحظة تلتثرٌخٌة تحمل أكثر من 

ٌمكن أن ٌحمله تعتدتء تمرأة على رجل فً منطقة شبه رٌفٌة من خدش للرجولة وتعتدتء علٌهث, 

إلى مث ٌحمله من بطش تلسلطة وقطعهث ألرزتق تلبسطثء . كمث بقً مشهد تلشثج وهو ٌحترق 

مسبولة بثلجهثت إشهثرت رمزٌث قوي تلداللة لتعطل كل مسثلك تلتوتصل بٌن تلموتطن وتلسلطة تل

                                                           
1
رسثلة مثجستٌر , كلٌة تالقتصثد وتلعلوم  2114-1991 عام بٌن ما الفترة فً تركٌا فً الدٌمقراطً التحول مصطفى, هلى تبتسثم - 

 .31, ص 2117تلسٌثسٌة, جثمعة تلقثهرة ,
 
2
مركز نمثء للبحوث  تتحوترفً ” تلثورتت وتإلعالم تلجدٌد ” حوتر مع تلخبٌر تلمتخصص فً تإلعالم د. ٌحً تلٌحٌثوي, - 

 126  ص ,  2112مركز نمثء للبحوث وتلدرتسثت ,   ,بٌروت : 1ط حوارات ما بعد الثورة،  فً  ,”   ,وتلدرتسثت
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, وكثن تعبٌرت قوٌث الحترتق كل سبل تلوسثطة وتلتفثهم وتلعجز عن إبالغ تلصوت . ولقد 

شثهدنث كٌؾ كثن تلعنؾ هو تلملجؤ تلوحٌد للسلطة , أمث تلشعج فوجد مالذه فً تلشثرع تلذي مثل 

أطر  كثنت تلثورة بحثجة إلى  حٌزت الحتضثن تلمطثلج تلجمثهٌرٌة , وأمثم تلك تلوضعٌة

تنظٌمٌة لتؤطٌرهث وتحمل تلمسإولٌة ,وكثنت منظمثت تلمجتمع تلمدنً على تختالؾ أطٌثفهث فً 

 .تلموعد حٌث دفعت تلثورة دفعث قوٌث نحو تحقٌق أهدتفهث

 

 الثانًالمطلب 

 تونس فً الدٌمقراطً تحول عوامل

 بدتٌة , فكثنت وتقتصثدٌة تجتمثعٌة مطثلج ذتت شعبٌة كثورة تلتونسٌة تالحتجثجثت تنطلقت

 ثورتت بدتٌتهث فً كثنت تلثورتت أؼلج أن ٌبٌن تلتثرٌخ ولعلى , وتلتهمٌش تلفسثد ضد تلثورة

 بدأت تلثلج كرة مثل تلتونسٌة فثلثورة إذت , كذلك كثنت بدتٌتهث فً تلفرنسٌة تلثورة حتى خبز

 , برمته لنظثم رتدٌكثلً تؽٌر فً رؼبة لتصبح تلمطثلج هذه كبرت ثم , تالجتمثعٌة بثلمطثلج

 , تلفسثد لمنظومة تجسٌدت بثعتبثره تلسٌثسٌة تلحٌثة فً قرن نصؾ من أكثر لهو حزج والقتالع

 تالقتصثدي, تالستبدتد تلسٌثسً, تالستبدتد: وهً تالستبدتد ثالثٌة ترتكز على تلمنظومة هذه

 (1).تالجتمثعً تالستبدتد

 . وخثرجٌة دتخلٌة إلى تلعوتمل هذه نقسم سوؾ لذلك

 :تونس فً الدٌمقراطً لتحولل الداخلٌة العوامل

 :االقتصادٌة الدوافع -1

 تلقٌثدة ثم 1969-1961 من, تلممتدة تلفترة فً تشترتكٌة تقتصثدٌة سٌثسة تونس طبقة 

 حققت تلتً تإلقصتثدٌة تللبرتلٌة إلى و تلتحول تالقتصثدي تلبالد نهج بتؽٌر تلسٌثسٌة

 من تلعدٌد خلقت لكنهث , تلسٌثحة و تلتصدٌرٌة تلصنثعة مجثل كبٌرت فً تقدمث

 . تلمجتمع و على على تالقتصثد تلسلبٌة تالنعكثسثت

 تلتونسٌة تلسٌثسة تلقٌثدة وتجهته ركودت تلتونسً تالقتصثد عرؾ تلثمثنٌنٌثت بدتٌة فً     

 إلى أدى ممث تألسثسٌة تلسلع على تلحكومً تلدعم رفع منهث تلخطوتت من مجموعة بثتخثذ

 تألزمة تلعثلم تكتسثح مع تلتونسً تالقتصثد تدهور  تزتمن أسعثرهث,ولقد ترتفثع

 (2).1986  تالقتصثدٌة

 :االجتماعٌة الدوافع -7

 أثرت تلسبعٌنثت منذ تلتونسٌة تلسلطة تنتهجتهث تلتً تللٌبرتلٌة تالقتصثدٌة تلسٌثسة إن

 كمث , تلشبثج أوسثط فً خثصة تلبطثلة نسبة ترتفعت حٌث تالجتمثعً على تلجثنج سلبث

 لفثبدة مسخرت جهثزت تلدولة فٌه أصبحت وضع إلى أدى تمثٌز تجتمثعً خلق فً سثهمت

                                                           
1
 ,( من تلموقع: 2113-2-13) .وتداعٌاته....معوقاته .... أسباب...تونس فً التحول شٌن, تلمهدي محمد - 

www.REGIONALSTUDIES.tk 25/3/2117 تإلطالع ثرٌخت. 
2
 .112,ص1981 ,العربٌة الوحدة دراسات مركز: بٌروت. العربً المغرب فً والدولة المجتمع تلهرمثسً, تلبثقً عبد محمد - 
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 تلمستوى تدهور جثنج إلى تلمشثرٌع بؤوسثط أصحثج مرتبطة بٌروقرتطٌة شبكثت

 تلسلع أسعثر ترتفثع  مقثبل تلفردي تلدخل تنخفثض بسبج تلتونسً للفرد تلمعٌشً

 إلى للخروج تلتونسً تلشعج دفعت تلظروؾ هذه , تلحكومً تلدعم لرفع نتٌجة تألسثسٌة

 (1).1984تلخبر تنتفثضة فً وسخطه ؼضبه عن وتلتعبٌر تلشثرع

 

 

 :السٌاسٌة الدوافع  -4

 مشروع وضع بورقٌبة تلربٌس تبنً إثر تلسٌثسً تلنظثم فً تلهوٌة أزمة تونس عثنت

 خالل من , تلدول بقٌة عن مختلفة علمثنٌة تونسٌة دولة إنشثء على ٌقوم جدٌد مجتمعً

 تلسٌثسة هذه , تلتعسفٌة تإلجرتءتت من بمجموعة تلعربٌة تلتونسٌة تلشخصٌة طمس

 صبؽه بورقٌبة ٌحثول ؼربٌة هوٌة وبٌن هوٌته بٌن صرتع فً تلتونسً تلشعج جعلت

  .تلفرنسٌة تللؽة نشر خالل من بهث

 أستمد فقد تلشرعٌة أزمة من تلتونسً تلسٌثسً تلنظثم عثن تلهوٌة ألزمة بثإلضثفة     

 تلدولة أصبحت لذلك تلوطنً تالستقالل تحقٌق من تلبدتٌة فً شرعٌته تلتونسً تلنظثم

 طبقٌة منظومة من شرعٌته ٌستمد ال بثعتبثره تالجتمثعٌة تلقوى تخترقه ال سٌثسً جهثز

 تلسٌثسٌة تلمشثركة أزمة من تلتونسً تلنظثم عثنى تلسثبقة تألزمثت جثنج ,إلى معٌنة

 تلتعببة وتستخدتم تلحٌثة مجثالت جمٌع على تلدستوري تالشترتكً تلحزج لسٌطرة نتٌجة

 (2).مطثلبه إلٌصثل تلشعج أمثم كوسٌلة تلسٌثسٌة تلشعبٌة

 تلربٌس قوتنٌن تحت أي تلثمثنٌنٌثت فترة فً كثنت ذكرنثهث تلتً تلدوتفع جمٌع      

 : تلعثبدٌن زٌن تلربٌس فترة فً أمث , بورقٌبة تلحبٌج

 بثلدٌمقرتطٌة ٌنثدي جهة فمن تلشعج مع مزدوجة سٌثسة حكمه فترة فً أستخدم فقد

 تلشعج كبت على ٌعمل أخرى جهة ومن تلسلطة على وتلتدتول تلسٌثسٌة وتلمشثركة

 . وتلتعبٌر تلرأي وحرٌة تلمظثهرتت منع خالل من وتلمعثرضة

 تقتصثدي نمو تحقٌق من مكنته تقتصثدٌة سٌثسة تلعثبدٌن زٌن سبق مث إلى بثإلضثفة     

 عوتبد توزٌع كسوء تلمجتمع على أثرت تلسلبٌثت من تلعدٌد أنتجت أنهث إال , معتبر

 .وتلسٌثحة تلخدمثت بقطثع وتالهتمثم تلنمو

 حٌث بورقٌبة تلرتحل تلربٌس خطى على بدٌنثتلع زٌن سثر تلثقثفٌة تلنثحٌة من أمث     

 مقثبل وفً تلعلمثء زٌثرة ومنع تلدٌنٌة تإللكترونٌة وتلموتقع تلفضثبٌثت حجج على عمل

 (3)ع.بثلمجتم تألخالقً وتالنحالل تلفسثد نشر على عمل ذلك

 

 : كاآلتً النقاط من مجموعة فً الداخلٌة العوامل تلخٌص وٌكمن

 تلتونسً تلشعج تطلعثت توتزي لقٌثدة تالفتقثر : 

                                                           
1

 2114 تلعربٌة, تلوحدة درتسثت مركز: بٌروت .تلعربً تلوطن فً تلدٌمقرتطٌة وتلتنمٌة تلدٌمقرتطٌة وآخرون, تلكتبً تبتسثم -

 . 214,ص
2
 :تإلطالع تثرٌخwww.ALmadina.com/ 45680 ( من تلموقع: 2119-2-11).تالستقالل بعد تونس ٌوسفً, تلوهثج عبد - 

25/3/2117. 
3
 :تلموقع للدرتسثتمن تلجرٌدة مركز. ًالدٌمقراط االنتقال فً التونسٌة التجربة على أضواء ،تلمولى عبد تلدٌن عز - 

http//Studies.aljazeera.net  25/3/2117 :تإلطالع تثرٌخ. 
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 مع تلمنسجمة تلقٌثدة إلى تالفتقثر أزمة هً تلعربً تلعثلم منهث ٌعثنً أزمة أكبر إن

 .وتلخثرجٌة تلدتخلٌة سٌثستهث فً تلعربٌة تلشعوج تطلعثت

 تلشعج أفرتد بٌن تلفرص تكثفإ عدم إلى تلمحسوبٌة أدت :وتلرشوة تلمحسوبٌة تفثقم 

 أكفث هو من وجود مع ٌستحقهث ال أمثكن فً تلمنثسج ؼٌر تلرجل وضع وتلى تلوتحد

 وأفقد تلشفثفٌة بعدم ٌتمٌز جعله كبٌر تقتصثدي فسثد إلى تلرشوة أدت كمث منه

 بن نظثم ولكن تالدترة, تلقضثء,تألمن خصوصث تلدولة مإسسثت من تلكثٌر مصدتقٌة

 1).)تإلعالم جثنج إلى وتلتنفٌذٌة وتلقضثبٌة تلتشرٌعٌة تلسلطة فً ٌتحكم علً

 فً ذلك تمثل :تإلعالمً وتلتعتٌم تلقمع : 

 تإلسالمً تالتجثه أصحثج وخصوصث تلرأي لسجنثء تلممنهج تلتعذٌج 

 مأنشطته على وتلتضٌٌق تلحقوقٌٌن وتهدٌد ترهٌج 

 ًطوعته تستهدتفث تألنظمة أكثر من تلتعلٌمً تلنظثم كثن:تلتعلٌمً تلمستوى تدن 

 تلدٌثنثت كل حٌث تلعثلمٌة تلهوٌة إلى بثلتسوٌق وذلك تلمنثبع لتجفٌؾ تلسثبقة تلحكومة

 .تإلسالمٌة تلعربٌة وتلثقثفة تلهوٌة حسثج على مبجلة

 أدى ممث تلنثس من تلكثٌر عن وؼٌثبه وتألخالقً تلدٌنً تلحس زوتل تلسٌثسة هذه نتثبج من

 .تألخالقً تالنحالل تفشً إلى

 ًبثلفسثد على بن حكم طٌلة للنظثم تلسٌثسً وتالستبدتد تلقمع تقترن:تلمثلً تلفسثد تفش 

 على وسٌطرتهم تلبالد خٌرتت على عثبلته أفرتد وتستٌالء تلنفوذ وتستؽالل تلمثلً

 .تلبالد فً تالقتصثد

 أن تلظل, وال ٌمكن فً تنشط تلذتت قثبمة مإسسه علً بن عهد فً تلفسثد كثن لقد     

 تلتً هً نفسه علً بن بزعثمة تلبولٌسٌة تلسلطة بثعتبثرتت أعمثلهث تلقثنون ٌطول

 .تلسلطة فً بقثبه لتطٌل لهث وسهلت وحمتهث ورعتهث أنشثهث

 تالقتصثدٌة تلحٌثة فً تلنوتحً كل ومست تلمجثالت كل شملت تلفسثد أعمثل      

 صعدت 2111 نوفمبر 7 ,فً تلسلطة علً بن تولً منذ وجٌز ظرؾ وتلسٌثسٌة, ففً

 ٌتدتولون تلتونسٌون نكرتت, وأصبح ذلك قبل أشخثص أسمثء وتألعمثل تلمثل عثلم إلى

 وقثبع ٌروون تلسثبق, كمث تلربٌس عثبلة من للبعض وتلفثحش تلسرٌع تلثرتء أخبثر

 تلنصج طرٌق عن تلثروة على للحصول هإالء ٌستعملهث تلتً تألسثلٌج عن وحوتدث

 (2).تلكل ضد ٌمثرسونهث تلتً تلنفوذ وتستؽالل وتلرشوة وتالبتزتز وتالحتٌثل

 تونس فً الدٌمقراطً للتحول الخارجٌة العوامل

 تلثمثنٌنثت مرحلة فً

 (:الباردة الحرب انتهاء) السوفٌاتً االتحاد انهٌار  -8

                                                           
1
 .13,ص2111 تلحر, تلفكري تلنشور: تلكرك.تلتونسٌة تلثورة تلحتثتنة, تلوهثج عبد وأحمد تلبزٌرتت خلؾ مثلك - 
2
 وتلتوزٌع, للنشر تلٌمثمة دتر: تونس. وتلكرتمة تلحرٌة ثورة مسثر فً وتلدٌمقرتطٌة تلثروة فً تلسلطة فً تلحق تلحثمدي, بشٌر - 

 .23ص ,2111
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 إلى تلثثلث تلعثلم دول من تلكثٌر تحولت تلبثردة تلحرج وتنتهثء تلسوفٌثتً تالتحثد تنهٌثر أثر

 أفكثره ٌفرض تلذي فً تلعثلم تلوحٌد تلقطج تألمرٌكٌة تلمتحدة تلوالٌثت وأصبحت تلدٌمقرتطٌة

 .تلموجة بهذه تلدول من كؽٌرهث تونس تؤثرت تلظروؾ هذه ظل فً تلدول مختلؾ على وسٌثسته

 والتقلٌدٌة العالمٌة المؤسسات ضغوطات -7

 حدتهث زتدت تلثمثنٌنثت, فترة فً هثبلة وتجتمثعٌة تقتصثدٌة مشكالت تلتونسً تلنظثم وتجه

 شعبه, مطثلج تلبٌة موتجهة على عثجز تلتونسً تلنظثم جعل ممث , 1986 تلعثلمٌة تألزمة

 تللذٌن(. تلدولً تلنقد وصندوق تلدولً تلبنك) تلعثلمٌة تلنقدٌة تلمإسسثت من تالستدتنة إلى فثلتجؤ

 مقثبل تإلنسثن حقوق وتحترتم تلدٌمقرتطٌة تبنً على تلقثبمة تلسٌثسً تإلصالح سٌثسثت فرضث

 (1)تلمسثعدتت. على تلحصول

 :تلنقثط من مجموعة فً تلخٌصهث فٌمكن تلثمثنٌنثت مرحلة بعد تلتً تلدوتفع أمث

 تلخوؾ سٌثسثت ظل فً تلعربً تلموتطن ٌعٌش: تلعربً تلوطن فً تلعثمة تألحوتل  -1

 وفثعلة ورتدعة مدتفعة قوة وجود دون ووقت, حٌن كل فً تلمستعمر من وتلترقج

 تلمتتثلٌة تألضعثؾ سٌثسثت نتٌجة وهذت وترتبه, بؤمنه تلمسثس ٌحثول من كل تردع

 هنثك تلعربٌة تلبالد ففً تلقٌثدتت, ضعؾ بسبج

 هوٌثت بعثلم وتستبدتلهث تلعربٌة تلبالد أبنثء بٌن تلمشتركة تلعربٌة تلهوٌة لطمس متتثلٌة سٌثسثت

 .وتلنزتعثت بثلضؽثبن وملٌبة مستوردة

 تإلعالمً تإلنفالت ظل فً كثٌرت مجدٌث تلحجج ٌعد لم: للتطورتت موتكبة ؼٌر سٌثسثت -2

 نشر فً تلكترونٌة وموتقع قنوتت عدة سثهمت ولقد وتالنترنت, تلفضثبٌة تلقنوتت مثل

 وإلى بقضٌتهم تلتونسٌون قنثعة إلى أدى ممث تلثورة تلشعبٌة لحقٌقة تألخرى تلصورة

 تجمثع فً تلعثصمة تونس فً تلدتخلٌة وزترة إلى وصلت تلتً تالنتفثضة موتصلة

 هنثك كثن ذلك إلى إضثفة مطثلبه إلى وتلوصول تالمن تحدي على مسبوق ؼٌر شعبً

 (2)تلشثرع. فً وتلحقٌقة تلرسمً تإلعالم بٌن شثسع فثرق

 بضرورة تالقتصثدٌة مسثعدتهث تربط حٌث تلمثنحة تلدولة فرضتهث تلتً تلضؽوط  -3

 تتلقى تلتً تلدول فً تلعثمة تلحرٌثت وقثعدة تلسٌثسٌة تلمشثركة عملٌة توسٌع

 .تلمسثعدتت

 أثنثء تستخدم قدٌم مٌكثنٌزم هو سٌثسً كسالح تلمسثعدتت تستخدتم أن تلوتقع وفً      

 تنظمثم لكسج تلسوفٌثتً وتالتحثد تألمرٌكٌة تلمتحدة تلوالٌثت بٌن مث تلبثردة تلحرج

 مثرس تألوروبً تالتحثد أن نجد تلسٌثق هذت وفً معسكرٌهمث, فً تلثثلث تلعثلم دول

 هذه دول بثعتبثر تلدٌمقرتطً, تلتحول إلى لدفعهث ككل تلمؽثربٌة تلدول على ضؽوط

 دول بٌن تلعالقة إلى نظرت وكذت تألوروبٌة, للدول تثرٌخً نفوذ منطقة تعد تلمنطقة

 تلضفة وبلدتن تألوربٌة تلمجموعة بلدتن توقٌع بعد خثصة تألورومتوسطٌة تلمنطقة

 تلسٌثسة عمل خطوط رسم تم حٌث تلحر للتبثدل تلمتوسط للبحر تلجنوبٌة

 تلقطثع وتألمنً, تلسٌثسً تلقطثع: ثالث قطثعثت حول تلمتمحورة تألورومتوسطٌة

 فرنكومثرٌنً" ٌرى تلصددهذت  وفً وتلثقثفً, تالجتمثعً تلقطثع وتلمثلً, تالقتصثدي

                                                           
- 

1
 25/3/2017 :تإلطالع تثرٌخ :تلموقع من ,( 1/2/2111.) تلعربً تلعثلم فً تلدٌمقرتطً تلتحول: تلبمرتوي ٌوسؾ 

www.ALNAD.NET/35032/book.  
  
2
 .45, ص 2111 تلحر, تلفكري تلنشور :تلكرك.التونسٌة الثورة ،تلحتثتنة تلوهثج عبد أحمد   تلبزٌرتث خلؾ مثلك - 
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 تلمنظم شروط تلمدنً وتلمجتمع تلدٌمقرتطٌة إن( تإلٌطثلً تلشٌوخ مجلس ربٌس)

 دوره لعج فً أن تألوروبً تالتحثد وعلى تلمتوسط ضد جو تقتصثد النعثش أسثسٌة

 (1).هذه تلمنطقة تتجثه

 وتؤثٌر تلشٌوعً تلمعسكر تنهٌثر بعد تلدولً تلصعٌد على تلدٌمقرتطٌة مسثحة تتسثع -4

 وتونس عثمة تلمؽثربٌة تلدول سثرعت حٌث وتالقتصثدٌة, تلسٌثسٌة وتلثقثفٌة تلعولمة

 وتالقتصثدٌة تلسٌثسٌة تإلصالحثت من مجموعة تإلقدتم على إلى تلخصوص وجه على

 (2)عثمة. تلؽربٌة وتلدول تلمثلٌة تلدولٌة تلمإسسثت ضؽوطثت تحت وتلثقثفٌة

 كثنت تمرٌكث ألن نظرت تلتونسٌة تلدتخلٌة تلشإون فً تألمرٌكً تلسٌثسً تلتدخل  -5

 ولقد بورقٌبة, تلحبٌج تألسبق تلربٌس فترة فً تالقتصثدٌة تلربٌسً لالصالحثت تلرتعً

 أعلنت حٌث , 2111 سبتمبر 11 أحدتث بعد علً فترة بن فً تألمرٌكً تلدور تعزز

 تلمتحدة للوالٌثت تلقومً تالمن تسترتتٌجٌة

 شرعة تلشؤن هذت وفً تإلرهثج لموتجهة تستبثقٌة حروج شن خالل من تألمرٌكٌة

 إن و خثصة , تالمرٌكٌة تلرؼبة مع تمثشٌث إستبثقٌة إصالحثت تألخرى فً هً تونس

 تلمجتمعثت لقٌثم تالقتصثدٌة وتلضؽوط تلعسكرٌة تلقوة تلى  بثللجوء هدده تالخٌرة هذه

 تل هذت إزتلة سبٌل وفً أمرٌكث ٌهدد تلذي محور تلشر دتبرة من تحرج تونس فإن تلحرة

 .(3)تلتشرٌعٌة تلعولمة علٌه ٌطلق مث تلى تلؽربٌة تلدول لجؤت طرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ( قسم تلمثجٌستٌر شهثدة لنٌل مذكرة. تونس مثثل تلعربً تلمؽرج دول فً وتلدٌمقرتطٌة تلسٌثسٌة تلتنمٌة إشكثلٌة , عثٌشة عبثش - 

 .135,ص2118-2117: تلجزتبر-خدة بن ٌوسؾ جثمعة تلعثمة تلسٌثسثت رسم تخصص تلدولٌة وتلعالقثت تلسٌثسٌة تلعلوم. 
2
 .175 ص , 2111 وتلتوزٌع, للنشر تلقلم دتر: مصر. تونس فً تلدٌمقرتطً تلتحول أبعثد وآخرون, منٌسً أحمد - 
3
 262 ص. 2115 مٌرٌت, دتر: مصر. تلدٌمقرتطً وتلسرتج تلسلطري تلوتقع بٌن تلعربً تالصالح , ٌثسٌن تلسٌد - 
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 الخاتمة

بدعث من تلوضع تلعربً تلعثم, فقد كثن نصٌبهث من حكم  2111لم تكن تونس قبل ثورة      

تلدولة تلعربٌة تلتسلطٌة وتفرت ولم تكن تدتعٌثت ذلك تلنمط من تلحكم على تقتصثدهث ثقثفتهث 

وتعلٌمهث بؤفضل من تدتعٌثتهث على بثقً بلدتن تلمنطقة تلعربٌة , ولم ٌكن نقثش تلنخبة حول 

ؤلة تلدٌمقرتطٌة ٌدور حول ترتٌبثت تالنتقثل تلدٌمقرتطً وتلمشثرك تلسٌثسٌة وتلتدتول تلمس

 تلسلمً على تلسلطة وؼٌرهث من تشكثال ت تلوتقع تلعملً, وتنمث حول ؼٌثج تلدٌمقرتطٌة كلٌث.

ظل تلمطلج تلدٌمقرتطً بمث تعنٌه من تعددٌة حزبٌة ومشثركة سٌثسٌة وسٌثدة تلقثنون      

ٌثت تلعثمة وتلخثصة للشعج , مالزمث للحركة تلسٌثسٌة تلتونسٌة بؤحزتبهث ومنظمثتهث وبسط للحر

وعالقتهث بجمهور تلنثس فكثن من تول تنجثزتت تلثورة تلتونسٌة حتى قبل تسقثط تلنظثم بن علً 

 وضعهث تلمطلج تلدٌمقرتطً فً قلج تلحركة تلثورٌة وذلك بتكرٌس ترتدة تلشعج.

 :  تهمهث من تلتوصٍثت من مجموعة تقدٍم لسنحثو درتستنث لخال من

 ٍقصد وتلتً دٍمقرتطً نظثم لوجود تلمعثٍٍر تهم من وهً تلسلطة على تلسلمً لتلتدتو  -

 . تلسٍثسً تلمنصج لالنتقث  آلٍة وجود بهث

 لللتحو,  وتلمسثةلة تلرقثبة تتم حتىت تسثسٍ حجرت لٍشك وتلذي تلسلطثت بٍن مث لتلفص  -

 . تلسلطثت بثقً على وتحدة لسلطة تالحتكثر وعدم تلسٍثسً

تجسٌد تلحركة تلدٌمقرتطٌة وتؤصٌلهث دستورٌث , وٌكون بسن سٌثسة دستورٌة تهدؾ تلى  -

موتكبة تلنسق تلسٌثسٌة وتالجتمثعً عند تبنً تي تصالح مرتقج وذلك بثالستنثد تلى 

 تلخلفٌثت تلتثرٌخٌة وتلشروط تالجتمثعٌة.

 وتلطبقثت تالفرتد بٍن تلتمٍٍز بعدم وذلك تلقثنون تمثم وتلمسثوتة تلمإسسثت دولةتقثمة    -

 . تلدولة ثةؾظو فً تو تلقضثء و للقثنون خضوعهث حٍث من

 تقثمة مجتمع مدنً فعثل ٌدعم تلدٌمقرتطٌة وٌخولهث تلى قٌمة تجتمثعٌة وتخالقٌة. -

تجسٌد قثنون حزبً وتنتخثبً ٌكرس عملٌة تلتحول تلسٌثسً من خالل تلؽثء تلقٌود على  -

 الحزتج تلتً تحدهث من تلعمل بثستقاللٌة.ت
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تلثورة تلتونسٌة  تألسبثج .. عوتمل تلنجثح .. تلنتثبج د.على عبده محمود )بثحث  - .1

 (www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htmدكتورته بثلهٌبة( من تلموقع)

28/3/2017. 

. تلعلوم تلسٌثسٌة وتلعالقثت تلدولٌة تخصص رسم تلسٌثسثت تلعثمة جثمعة ٌوسؾ بن  .2

 .2118-2117تلجزتبر: -خدة

تلمثجستٌر فً تلعلوم تلسٌثسٌة وتلعالقثت تلدولٌة, جثمعة محمد خٌضر, بسكرة: كلٌة .  .3

 .2113تلحقوق وتلعلوم تلسٌثسٌة,

. كثظم هثشم نعمة, نظرٌة تلعالقثت تلدولٌة, أكثدٌمٌة تلدرتسثت تلعلٌث وتلبحوث  .4

, علمثً أن منظمة تلوحدة 257, ص 1999تالقتصثدٌة, تلجمثهٌرٌة تللٌبٌة, طرتبلس 

 تألفرٌقٌة تؽٌر تسمهث مإخرتً إلى تالتحثد تألفرٌقً.

تبتسثم تلكتبً وآخرون, تلدٌمقرتطٌة وتلتنمٌة تلدٌمقرتطٌة فً تلوطن تلعربً. بٌروت:  .5

 .2114مركز درتسثت تلوحدة تلعربٌة, 

-1991تبتسثم هلى مصطفى, تلتحول تلدٌمقرتطً فً تركٌث فً تلفترة مث بٌن عثم  .6

 .2117لٌة تالقتصثد وتلعلوم تلسٌثسٌة, جثمعة تلقثهرة ,رسثلة مثجستٌر , ك 2114

 .1974إبرتهٌـم تلعنـثنً, تلتنـظٌم تلدولً, دتر تلفكر تلعربً, تلقثهرة  .7

أحمد منٌسً وآخرون, أبعثد تلتحول تلدٌمقرتطً فً تونس. مصر: دتر تلقلم للنشر  .8

 .2111وتلتوزٌع, 

تثرٌخ   www.MOSTAKBAL.comتإلصالح تلدستوري فً تونس. من تلموقع .9

 .28/3/2117تالطالع: 

إلهثم نثٌت سعدي, طبٌعة عملٌة تلتحول تلدٌمقرتطً فً: كرتسثت تلتحول  .11
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