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ا ااراحاا  تة لاسيااة وااا روا اسر يااا  اسعضااير ة  ااال -اسعالقاااا ااةةياااة موفااو  يتناااوا االاااا راسة اصااة واس   ياا  

اسعرباااو، ويرهي عاااا ليااال لو ياااة اس  اااوا ة اااو اسةيولرامياااة، حياااف صاااي ون مااا  اسؾاااع  اسااا  ي  واااا ة  اااة م صضاااة 

الجاا ػ وفااوان اسضااينري ااةةيااة ل جلااا ماا   جاا  ة ااا  لاارؼ اس  ااوا ة ااو اسةيولراميااة، راااسن ر سااةو عا اا اا  وااا 

اسلااوا اا نالضااة لياال اسضاا نة    لااور ماا  اسااسم ، كوااا  ن الجاا ػ  ع  اا   ك ااالحياااي اسضياصااية س ااةل اسااةوا مااواا ل

اسضياصاااية ين يوااااا، ألاماااار اساااء  ميناااال ماااا  رناااار اسةوسااااة الحةييااااة واااا اسييياااا  ماااا  ألاحياااان، واس رصاااا ط  ة وااااة حياااا  

تضاااا نية اصاااا ورا سضاااانواا مااااو ال، سااااءا صااااي ون ماااا  ألاعويااااة سلاااااري ماااار  اسنلاااااظ حااااوا اسااااةو  اسضيا اااا   سن  ااااة 

 .2011 ػ وا روست  يونط ومؾر منء اسعام الج

 .مؾر ؛يونط ؛اسةيولرامية ؛الج ػ ؛الحي  ااةنو: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

      The article examines the subject of civil-military relations during the transitional 
periods in the arab spring countries, and its impact on the democratization . Where 
It will be difficult to control the army elite and ensure civil control over it, to success 
of democratization, because of its important role in the political life, In these 
countries the army is the most organized forces among the competitors for political 
power, this matter enabled him to build the state in many cases, and authoritarian 
regimes that lasted for many years, so it will be important to re-debate the political 
role of the army elite in Tunisia and Egypt since 2011. 

Keywords: Civil Goverance;  Army;  Democracy; Tunisia; Egypt. 

 

 

 

 

amine@hotmail.fr-ker، املؤلف املرسل: ألامين كرواز*  

mailto:ker-amine@hotmail.fr
mailto:ker-amine@hotmail.fr
mailto:ker-amine@hotmail.fr


                                                                                                                                           ألامين كرواز" التحول الذيمقراطي في دول الربيع العربي ةالعسكرية  ضمن عملي –نقاش العالقات املذنية "

 

 900 -970/ ص: 0909 ويلية/ ج02العذد / 90املجلذ                املجلة الجسائرية لألمن والتنمية 380

 

 :مقذمة

اسياسيااة  رااسعوري سىال اس اا  ت وي اا د اساةوا، ليال وجال اس  ةيااة سراان ماا يؾانيم ل يال  ةاريوياا رااوجاة

يااة   م صضااة اسعضااير وااا الحياااي    التاا اـ مدااارل  ةاال ة وااا زار، يوياا  اس ي اا  ماا(1974) ةيولراموس   ااوا اساا

يعاااااا  ن ي اااااون س عضاااااير  روا  إن ةاااااان مااااا  اسن رس  لااااارؼ رناااااار ة اااااام ريولراماااااو هارااااا ، لااااااسضياصاااااية، ة واااااا يقاااااا

 مااا  س قاااا  اسعضاااير ي  اسضااا نة ااةةياااة وااا   يااا  اسن يعاااا  ن يااا ولحجااا  اسلاااوي استااا  يو   و لاااا، لة ااارا  صياصاااية

لر م صضااا صياصاية مةةيااة  او يذا سا  اسضا وسة، سر ي  لا  ذسا  سا  ا ة او اسةيولرامياة، وسة اا  مضاا اا اس  او 

 جع  ااا  م صضاااةو    واااا الحيااااي اسضياصاااية اسومنياااة، ي اااوز اسلاااة ي ليااال سكعاااار اسعضاااير والحي وساااة رون ياااة   قو ااة

 .اسةوسة م وتلا ألاوىل ؽياةة وفوان  م  وصالمة حةور ومنية ليل قة  ك ي  م  تحت اف

  ةان  ا صضة اسعضير حقو  قو  وا الحيااي اسضياصاية اسومنياة، لداو كييا ،ووماوا اسةوا اسعر ية ل

ة  يرصا ط روساة تصا لالا، لاالاوماة لااضايحةل سالصا عوا  صتضا عو  كوؾا م  الحاالا ص   يرص ط الجا ػ 

كييااا  مااا   ياااوىا قيارايااال (ة   ااالس عااا ون اسضااا نة اسضياصاااية واااا ػ واااا اسضياصاااية، و لجااااإلفااادار اسغااارلية حقاااو  

، قياااراا متغاا عة رلااي  اسنالااة واليقااو  استاا  تع  اا  ماا  مرييااساا اس ن ااي  وااا م صضااة الجاا ػ، م  يااة ألاحيااان

  واس اااةاوا كغااا   صاااا   س دااااـو ماااا   جااا  اس وؽااا  سىااال الح ااااوا راااءس     سم اةياااة سنواااو م يعااااا سلاااي  استضاااام  وا

ي ا   حاساة اسزجاس ي، سن ميا  عاءل اسلنالااا ورو   ليل اسض نة كوا يدتـ  ذس  اسةيولرامية كليوة ومنهج حيا

 .2010اسةيولرامو اسء  ماا روا ااننلة اسعر ية ليل ألاق  حتى ر ضو   م  اسعاس  

     رلاوي تع ي  ؽر   لحاسة اس ق  واسارلك اسغاع رر لا اسر ي  اسعربو ح  اجاا ي  اسن ر ال  سلة  

ةاااان ليااال   صااا ا قيااااراا مااا  منتضااا     نية رام حيو اااا سعلاااور مااا  اساااسم  و مااان  لرؽاااة الصااا ورا  ة ااا  حيااا  تضااا

 اسن ار سالللاة يا     تلااوقاري م صضة الج ػ،  كوا  ن اح  اجااا اسر يا  اسعرباو م واا ةاةا  ر جاة اسعناب استا  ر

ريولرامياااة،  يااا   ةااال مااا  ااداااروـ  ن ي اااون  ك ااا   ر را لرؽاااة يا   ياااة الصااات ةاا عاااءل ألاة واااة استضااا نية راا ر لااار

واااااا لح ااااة لندااااوان ؽاااااح لا استل يااااا      اااا   اسن ااااام وااااا ةااااا  ماااا  يااااونط ومؾاااار  ياااا  سصااااالالكعااااة  ن و صاااا اد كيياااا ي 

ساا  ي ناار سااةا اسلااوا اا اا   ليااري لاا    واسل ااوا اسغااع   رون عاارل ا صضااة الجاا ػ روؽااد ا م صضااة ومنيااة،

صااا    سلااااري  ءل اسيح اااة اس ا   ياااةسال  ةااال وبعاااة لتااا ي اس اااةور استااا   لل ااا  عااا كيدياااة اس عامااا  مااا  عاااءا اا صضاااة، 

العساكرية فاي ثاونس ومطار عشاو مشاروا البناا   -كيف سيؤثر نمط العالقاات املذنياة    اس اسياة: ااستضاؤال مر  

 ؟0922و 0922بعذ احتجاجات الربيع العربي بين العامين الذيمقراطي 

 ورج التحول الذيمقراطيحظوة مؤسسة الجيش ضمن نم   - 2

 :(Carothers  2002, P. 07)الت افاا مدارعا   وا اسةيولرامو ليل م وولة ي رصط ةووذج اس

   ن    ر ة ي  عة ل  ما يوي  ال  ا ل حيوا رك ايو  ا، عو ر ة يور رورح ة اة لاسية، راس اىا ينة ج فو 

 ةووذج اس  وا.

 س ي ان اسةيولرامو، اسء   ض   يؾة  وا ليا  ة   الحي  اسةيولرامية يور ل   مراح ،  وس ا مرح ة ا

 س ةيولرامية. Consolidationاسةك ايو  ة، راس اىا ظ و  رملرامياا جةيةي،  ما آ رعا ل ةوث است صيت 

  اسةو  الحاص  سالة  اراا، ألامر اسء  ي    ااضالةاا اسةوسية وا نغر اسةيولرامية است   كسا ليل

 ه.لو ياا تة  اد لل
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 .ن اس روف اس امنة وا ر ةان تة لاا، س ض  م ةري سن اا  لو ياا اس  وا  

  اسةيولرامية است  ي ر  رناؤعا ص لور س رص ط روسة م واصية، ليل ال  ا   ن مضا  اسةيولرامية

اسةوا ذاا ألاة وة  ي  لققار، ج ػ، ...س،  ص ض ةعا سلاري يرص ط كعك م صضاا اسةوسة (رراان،

 .Nonfunctionalية ها روا  ي  وظيدية كغ   ك ي  اسةيولرام

سذن، سن اس  ااوا ة ااو اسةيولراميااة  عثاا  حااةوث ت يياا  لياال مضاا وا اسن ااام اسضيا اا   ماا  ؽااي ة  ياا  

ل اااا  مضاااااا  يااااة  اا، حيااااف تغاااا ة اا  وعااااااا م وولااااة ماااا  اس عاااااةيالا   ة   ااااارا ريولراميااااةريولراميااااة سىاااال ؽااااي

 اااالا لو يااااا وسجاااراراا عاااتى ياااري ه رن يعاااة ألاحاااساد اسضياصاااية،  تغاااو  اا صضااااا اسضياصاااية واي اعا لاااا مااا 

 -9.ؼ.، ؼ 2011 عالا وآ رونرنية اسض نة استغريعية، ةوه اسيلالة اسضياصية وعرلية اسض نة اسضياصية (

عااءل اس عااةيالا م صضااة الجاا ػ رال  ا عااا واحااةي ماا   عاا  م صضاااا اسةوسااة الحةييااة، حيااف س، كوااا صاا ناا 10

، صاوار اسن اام  يا  اساةيولرامو رموقاة  االا مراحا  حيا اا اةاة ا يااا اس  اوا و  مضااقاا لو ي  ز  عويتلا فا

اراااة صاااانة راسنضااا ة س ن ااااام تع ااا  ألاماااار ر و لاااا ااضااااينري ليااال لو يااااة الحيااا  وااااا عااا   ة ااااام لضاااير ،  و ةاةاااا  روي

ر ة  تلاااااا راسقااااارو ي  ع واااااة ل جلااااا واااااا فااااوان اصااااا ورا ل وم اعلاااااة    معا فااااة، يااااا   ذساااا  ل ااااا  فااااوان وال استضاااا نو

 س.3 .(ل   ، ؼ

لااااإن ل ونااااا  ن لو ياااااا اس  ااااوا ة ااااو اسةيولراميااااة يواااار ل اااا  هالهااااة مراحاااا  ك اااا ا،  وس ااااا ا ليااااا  اسن ااااام 

اس رصاااااا ط   ين ي وصااااان وا مرح ااااااة استضااااا نو وآ رعااااااا يوميااااااة ويرصااااايت اسن ااااااام اسااااااةيولرامو الجةياااااة، لااااااإن اااااااارح 

 مااااار   عاااااامين   عاااااءل اجاااااراراا ضيا ااااا   الجةياااااة، مااااا   عااااااسن اااااام اسسجاااااراراا صياصاااااية جةياااااةي ي يااااا  سلوالاااااة و 

 ي ؾالن رو صضة الج ػ عوا:

 وتيداق حوس ا.ػ فو  اسن ام اسةيولرامو ي ةية م يعة ألاروا  اانومة رو صضة الج   -

 اسعضير ين وا عءل اارح ة الجةيةي.و اةةيين ا ريني ةية م يعة اسعالقة   -

 فاااااوان صاااااالمة الحاااااةور واساااااةلا  لااااا  صضاااااة الجااااا ػ صتن ؾااااار واااااا لاااااإن ةاةااااا  ألاروا  استااااا  صااااا ون  ا  

ال م اةرا واا رلا  لو ياة اس  اوا عاة لاامت ن ا راا صضااا ااةةياة اان   اةاسوم ، لإن م يعة اسعالقة است  صت ر

سضا ي  سن اا     لو ياة ، لااس38 .، ؼ2004 ل اة هل( Larry Daimandليال حاة تع يا  لال   رايووةاة  اساةيولرامو

يل ضاا   اسعواا  لياال س ااراج اسعضااير ماا  اسضاا نة والحااة ماا  يااة     علااا، حتااى سن ياا  ألاماار لااءس  ال يقااو   ريولرامااوي ااوا 

لاا ااامر واستلةيااةاا صاا    قااواة حوساال، م ااامر مؾااة عا اسعضااير  ةدضاا   اسااءي  قااة   لرا  اسن ااام اسااةيولرامو الجةيااةاصا

ااؾاااالم استااا  ةاااان ي ؾااا   يلاااةرجةياااة الن اااام لاساوساااة سلغااااسل، سفاااعاال وم   ةلاااالد ليااال عاااءا اسن اااام الجةياااة  وييجئاااون سال 

ياا   لجلااا سلاااري  سكعااار اسعضااير لاا  اسضياصااية لواا  معلااة لياال مراحاا  زمنيااة صااي ون عضااير سرااان اسن ااام اسضااار ، سااءا ل جلااا اس

  لاا  ياا  اان   ااة اس ام اة س و صضاااا اان   اة لياال ة ي اسعضاير ة وس صااار حليلاو س ضااينري  - ؽايا ة ةوااه اسعالقااا ااةةيااة

 س.08 .، ؼ2017جاةدو  ماض  ليل  را  م صضة الج ػ(

رلا  وجاور واصا ورا  ة اام ط  و  صارية   اسعضير ين وا اسض نة ي عةر سينلاا تغات ف واا ي سن  ةوال

ق ااا   واااا كييااا  مااا  روا  مر  اااا اساليينياااةتضااا نو، للاااة ي اااوىل اا صضاااة اسعضاااير ة موا صاااة الحيااا  كواااا ةاااان الحااااا 

، - ي ويا  عاءا اسانوه ر عاةر تةلالرااا اسعضااير ة - ولرامو سراان ااوجاة اسياسياة منالسعو ياة اس  اوا اساةي م اعار لا

 و قااااة ي ااااون يااااة   الجاااا ػ وااااا اسضاااا نة ل اااا  م وولااااة ماااا  الجقاااا تا لياااال ةوااااوذج كعااااة اسااااةوا  صاااايو ة،  و قااااة 

حاسااااة اصاااا اةية سرااااان حياااا   ضااااينر الجاااا ػ لياااال اسةوسااااة واا  واااا  م صضااااا لحياااا  عااااووىا لضااااير ، لياااال  اااارا  ال
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ين كييااااا  مااااا  اس ااااااحيجعااااا  ، عاااااءا ماااااا س9 .ل( ماضااااا  ، ؼFrancisco Franco 1936 – 1975للرانغ ضااااا و لرة اااااو 

ق ا   ن يا    اسعضاير لا  اسضا نةسكعاار صات ايي ياا سييدياة ي ةرون م وولة ا   ا د روا ل   اسعاس ساصتنارا 

 يداق حوس ا ؽوام  مان سةل  اسن ام اسةيولرامواست   عة ت  يعة اسعالقاا ااةةية اسعضير ةسلاري اسن ر وا م

 ارعااا ؽااعو ة اصاا ورا ع  وااا اسضاا نةاصاا لرا ل، للااة ي ااون  ااروج اسعضااير ماا  الحياا  كنتي ااة س   ااو  قنالااة مدو 

اسغااارلية استااا   صضاااوا ل جلاااا  ققاااايا لضاااار، فاااعب  و ا لياااا  مؾاااار  تلاةااااا لحلاااوق انضاااان، جااارار ياااو م   واااا اة

 اصااات عارع  و قاااة ياا    -اساااة اس  از  يااةيوياا  تصتغااا ار عنااا رالح -  لةيااةع  سنمااا  واسضاا   اق يوياااين  و حيو اا 

 و كنتي اااة  ،-ليااال  ااارا  الحاساااة اصااا اةية  - ثااا  رووج ااال يااا   تة لااااا و اااروج اسعضاااير مااا  اسضااا نةايدااااق وم ااا  ل

،  و - الجنو ياااة احاساااة ةو  ااا -  ييااا   ا ياااةل  ة اااو اسومااايالر قاااو  ار  سااا  يؾااااح ل يوزيااا  لاااارا س  ااا ويسن اااا  اق ؾااا

اسةوسيااة كعااة   و ردعاا  اسقاا ه ااوااا ش ل ااجل  ماا  ق اا  اسلااوا ع  ،يااةل  ة ااو اسيااو ي وتح  اااج فااة حاسااة لغاا 

 .س.22 - 12 .ؼ.(ماض  ، ؼ  اة دار الحاجة سسجل
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ومااااا  لل لاااااا ماااا  يساياااااة مناااارر واااااا لااااةر اساااااةوا حةييااااة تصااااا لالا،  ة اسياةياااااة يااااة الحااااارد اسعااياااامنااااء  لا

حلاوق ل وياة م ةا  اة  ساةا   اصيؾ   موفو  اسعالقة رين ااةةيين واسعضير واحة ما   عا  لارو  اس  اف اسع 

ان فاو ا  ةاان اس اةف ألاصا ا   منال ليوا رينلا ها ل   اسضياصة ول   تج وا  اسعضير ، ي  و  عءا الحل  اسع 

رال  ا عاااا  ةم يااة   الجااا ػ واااا مضاااا  اسضياصاااةاان ومااة الحقاااا  ة اس ر يااة سلاااي  اسةيولرامياااة استاا  تضااا  سم لااا

ن ألاروا  اانومااة ماا  ا  ؾاااؼ ااااةةيين اان   ااين ماا  ق اا  اسغااع  راس اااىا فااوان اس وؽاا  سىاال ؽااي ة م وازةااة رااي

 س.19 .، ؼ2015 ص يوان(   اان   ةضينري ااةةيين وم صضا لس ن ي ق  م صضة الج ػ عرل  راسنرلين

ل لإ لااا Adidji Eboاسعضاير ة حضاا  ل ريااةبا سي او   - ما  حيااف ااعثاى واسةالسااة لااإن اسعالقااا اسةةيااة

جاسر منال، حياف ي قاو  عاءل  ةوةل   غ    فونل تغي  سىل ع ية اسعالقاا ااوجوري رين الج ػ واا  و  اسء

ل م صضاااااااة م نياااااااة، صياصاااااااية، اج والياااااااة واق ؾااااااااريةس واااااااا ةامااااااا  اسعالقااااااااا جويااااااا  جواةااااااا  رو  الجااااااا ػ (رال  اااااااا  

اسعضاير ة ققااايا ي ع ا  رووقااب اسعضاير ماا  اا  واا   -منااو اا الحياااي اسومنياة، كوااا ي قاو  اسعالقاااا ااةةيااة 

 .Ebo 2005, P( ورو  اسلاواا ااضايحة ليواا ي ع ا  راسةوساة عاءا ألا يا  ومواقدال ي اال اسعضاير  اااةنو، ويؾاو اا

 .س02

وجاور حاساة ما  ولا  يؾاو    ك يا ي ، سماا   ةاسعضاير  -ةصت  ةر اسعالقاا ااةةي تنارا س ءا اسد  اص

 س:25 – 24 .اسضينري ااةةية ليل اسلواا ااضيحة، حيف تعث  اسضينري ااةةية عنا(ص يوان، ؼ

 ا ع ون روا لجل ا ؽاح ة اسلرا  وا ةالة اا االا ن اسن  ة اسضياصية ردق  اسغرلية تة  ارية ه

 اسةلا  واسلواا ااضيحة.

 ما ي ع  ا  و اسء  ي ق  سل اا صضة اسعضير ةاسض ناا ااةةية اان   ة ها اانغئة سإلما  اسلاةون

  افعة س ةص و .

  اؽة ما تع    اف واسرقارة ليل اسلواا ااضيحةموا صة اا صضاا اسضياصية اان   ة ا وة اعر 

 ةلا  راس  اانس.كغ ون ااي اةية (وجور لجنة اس

  اا  و  لرار.جوالوالر م صضة الج ػ س ةوسة ال ل ن ي ون 

  اس ن يواا واسلواةين است  ي ي  لو  م صضة الج ػ.لةم ية   ااةةيين وا 
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  ناؽ  ااسل ح  اس عيين وا  مةنو ووز ر اسةلا  سشيؿيج ػ منؾ   اسلااة ألاليل سي وىل

 علا. ااع وماا اا ع لةومقن   ليل  عضير ةاس

 .اص لالسية اسعضير راي اذ اسلرا  وا اسغ ون اسعضير ة اسؾرلة 

   رؾدتل  مةةيين ال يوي ون م صضة الج ػ. كة اسعضير ين وا الحياي اسضياصيةوجور قنواا اغا 

وااا االاراا  ماا  اسضااينري ااةةيااة لياال اسلااواا ااضاايحة كركياا ي س ن ااام اسااةيولرامو، يلاا  وااا روا   اارا 

عضااااايري  و صاااااينري اسن لاااااة اسعضاااااير ة وقيو اااااا ليااااال اا  وااااا ،  يااااا  يااااا   تصااااا  يا  ر ؾاااااة  يااااا  ماااااا  عااااارف ر اساااااة اس

عااااءل الحاسااااة روجااااور ة ااااام ري ه يااااس، لاااااري مااااا 23.، ؼ 2015 (ل ااااة   اااال م ناصاااا ة ماااا  ملااااة اا ومااااوا ر اا  واااا 

جراعاا اسعضيري اادرمة وم يان م صضة الج ػ ليل الحياي اسضياصية حض  ر اصاة   لص  ةار  صيا    اصت 

 ل. Finerللايق  

مااا  رةاياااة ي  اااو  حلااا  اسة اصاااة اسع وياااة حاااوا اسعالقااااا  لعيااال ماااةا   ز اااة مااا  صااا ة للاااور مااا  اساااسم 

ل ااعناون رالجناة  واسةوساة Sammuel Huntingtonمنء اسي اد اسرااة ساااااالؽامو   عن   اون و اسعضير ة  - ةةيةاا

The soldier and the state  مااو يط ياااةوليتط ، وك اااد ل1957اسعااامMorris Janoowitz  ل ااوصااوم لالجنااة

،  ة   سنا عءا الحل  ااعروا ملا  اا ة ر ة يقون  يؾاو اا 1960ل اسعام The professional soldierاا ت ف 

 ة.اسعضير  – ةي ون ل جلا اسعالقة رين ااةةي حوا اسن يعة است  م  اادتـ   ن

 Separation Theoryنظرية الانفطال  – أ

عضاير لياال ليال استلةيااة اساء  قاة ي ضاةل اس س يركا، لاة اليوضا ناا ماا  اسلارن اسعغار  ل  االا رارزا

مااا ساا  ياا   اسدؾاا  اسؾااا م رااين  ة ماا  اس رصاا ط سن ااام حياا  ريولرامااوحيااف ساا  ياا وي     روساا، ح وماااا روس اا 

 ن  لعن   ااونل عنااا يرا  ضااينري اسضاا نة ااةةيااة، س ي قاا ااةةيااة والجاا ػ، عااءا ألا ياا  ماا  اادتااـ   ن  اسضاا نة

ا اسةوساااة ي ن ااا  وجاااور لر ااا  مااا  فااا ال الجااا ػ لاا تااا لينل ساااةيل  ال لاااار  ا ااا  مداااارل ل   لااا  م تااا مين   القيااا

 ,Anderson 1998 اما الك   اسلاة ي ليال استلةيااة راصا  ةام اسعنابل ( رإ قاا   ةدضا   س ضاينري ااةةياة   اا  

P.P. 9 – 10 مااري ه  لياال اسضااينري ااةةيااة حضاا ةةيين واسعضااير ين اارييااس لس، عااءا اساانوه ماا  اسعالقااة رااين اااا

 اانتض ين سسجلا اس ة   وا اسضياصة. ط ليل م وولة قي  وم ارئ يون ر ون لاسعضير ةل م نة ي رص

راسضينري  صوول ر ول  لياةوليتطل ما ام   ج  س قا  اسعضير س ض نة ااةةية اقت   لعن   ونل و 

جا ػ رون ياة   ما  تعثاى ألاوىال يارف ال ،subjictive control، واسضاينري اسءايياة Objictive controlااوفاولية 

سقااااااوان احت الي اااااال وينويتلااااااا رال  ا عااااااا  حضاااااا   يااااااا  سيحي وسااااااة رون يااااااة   اسعضااااااير وااااااا عاااااا ون  اسضاااااا نة ااةةيااااااة

 رلال لا  اس اة   ك اـر  عثا  رما  الجا ػ واا الحيااي ااةةياةاسضياصة،  ما اسياةية است  يوصا   علاا ليااةوليتطل ل 

ة ماااا  وجااااور م صضااااة لضااااير ة س، لياااال  ن ي  لاااا  اسضااااينري ااوفااااولي20(ل ااااة   اااال، ؼ  وااااا الحياااااي اسضياصااااية

ملار  لاةم ول  قة  معين م  لالحي  اسءاتول  ا  ضو  سيج ػ ةوةل  راي س ةوسة ررن يةير ع وةلعم ت لة، لنة

داااك مي اةياااة سىااال جاةااا    قاةوةياااة وم صضاااايية ل ااا   رواال   لااا  اسضاااينري اسءايياااة   ماااا، ةاسضياصاااي وااااية  ااال 

 – Anderson, P.P. 11وسصانار كعاك اسعو يااا استا  هاا لااري ما  م اام اااةةيين سسيال ( الجا ػ و ي ةياة مجو اا

 .س12
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للااة ياا  اسن اار ا صضااة اسعضااير رر لااا  اااا  سن ر ااة تةدؾااااولاا  عااءا اس ؾااو  اسااء  قةماال اسااروار ألاو 

 اي ااةةية ومضا اا رنار اسةوسة اسةيولرامية سءا وج   اسضينري ل جلا.قوي يوي  اسغر راسنض ة سيحي

اساااء  يااارا  ن  لHrold Trinkunasمااا   وار ة ر اااة تةدؾااااا ليااال  ااارا  لعا وساااة يروةيينااااش  آ ااار  

سح ام صاينر ل  ليال ةا  ماا عاو لضاير ،  وي  م  ي وسون اسضينري ااةةية اسضينري ااةةية س  ي  ل  سال اا ي 

اسضينري ة وا زارا زار راالاا اع وام اسعضاير رو اام   اسرا ضاية اا ؾا ة راإللاةار سيحارد، واا االارا  ة واا عءل 

استااااااا  حاااااااةرعا لير ن وةااااااااشل راااااااا م  اساااااااةا يا، و   ااااااارا ر اااااااالف اساااااااةلا  الياااااااا با  زار ياااااااة   اسعضاااااااير واااااااا مضااااااااا 

وسم اةياااة  ةا ليااال ا  ؾاؽااااا اسةوساااةك ااا   لةيااااسضياصااااا اسعاماااة وا  ياااا  اسلااااري، ة واااا ةاةااا  م صضاااة اسعضاااير  

 س.32 .(ل ة   ل، ؼ ةيولراميةاسس صار 

-ة و اساااااااةيولرامو سن يعاااااااة اسعالقااااااااا  ااةةيااااااااسنواااااااوذج اس رباااااااو   ااااااااوالل ة ر اااااااة تةدؾااااااااا  س ةااة لااااااا

، مااا  را سىاال لغااا  ا وااا يدضااي  ميااا  عااءل اسعالقاااا واااا روا   اارا  ياا   ر ياااة  و قاا  ريولراميااة، كضااا   ةاسعضااير 

ا سيجواة  تق ؾارية، تج والية، اس ا   ية واسيلالية س اءل اساةوا، واسييدياة استا  نغارا علاا عاءل اساةوا سعواس 

و يقا رو  الج ػ وا عءل اسعو ية ك  ، راإلفالة سىل اسضاياق اس اا   ا اساء  نغار ليال حلا  اس  اف واا اسعالقااا 

تضاااو لل سدياااري  ل ااا  ؽااادل لاااااا م ال اااا حااااوا رو  ااةةياااة اسعضاااير ة  اااالا حل اااة الحااارد اس اااا ري، سن لعن   اااونل

سم اةياة  م   م  الج ػ اسضولياتو آةءاف الج ػ ألامر  و وعو وا مواج اا م اعري  ار حواية  احت الية الج ػ

واسلااي  استاا  ي ياا  الجاا ػ اسدرريااة ...س استاا  يت اااي   (الحر ااة، استضااام ، ألامر ييااة مرييااساا اس   اسيااةراااسلي  و  لياارهر 

هر رون  ن ياااااااا   ان يداااااااوق الجاااااااا ػ ألامر  اااااااوالاااااااة، اسنالاااااااة، اس ن ااااااااي  ...س، سن عااااااا  لعن   ااااااااونل عاااااااو فااااااااو( و  الجو

 س.25 .، ؼ2017، يكغا  (  لاس   اسيين وا م ن 

 Concordance Theoryنظرية التوافق  – ب

عب يقاااونتلوا ة ر اااة ل لاااالج ةلنتااا  فاااRebbeca L. Shiffاصااتلةف  وارعاااا ليااال  ااارا  ل    اااا عااايب 

الحااااااةيف لاااااا  اسعالقاااااااا ااةةيااااااة اسعضااااااير ة وااااااا روا  ياااااا   ر يااااااة، ةلنتاااااا   لنااااااةذاا جااااااةوا  ياااااا  لااااااا تاسداؽاااااا  جع 

 س: Shiff 2009, P. 33( اسقعب ها

ةاااااؿ ل يااااال اسةصااااا و   كواااااا ن اا صضااااااا ااةةياااااة وم صضاااااة الجااااا ػاست كيااااا  ليااااال ين يااااا  اسدؾااااا  راااااي –

 .اسياةية ية و كوا عو واق  وا ي ا د اسةوا اس ر ية كعة الحرد اسعاا ألامر  و

اس ااروف اسيلاليااة ساا  ير ااء كعااين تل  ااا   حيااف  صياا   اسااء  عااو م ااو  ة ر ااة اسدؾاا اس   ياا  اا – 

 واس ا   ية است  قة تشج   و يث ه حاسة تةدؾاا ااةنو اسعضير .

ا ي ااا د اساااةو و    عااو ة اااج ي ر اااة يا   يااة وهلاليااة ال يتغااارلياارا  ةؾااا  ة ر ااة اس والاا  اسنواااوذج ألامر  ااو س دؾاا

، ألامااار ةاسعضاااير   -ة اسعالقاااة  ااةةيااا حاااوا    ياااة والي ااا اا اسيلالياااة م واااة  واااا اسنلاعااااا اس روف اس األا ااارا، لااا

 اااا ط لياااال اسااااةوا ليااااسي لياااال اسدؾاااا  رااااين اسناااارلين، اسااااء  ي ع  ااااا لالقاااااا م عااااةري ال لالقااااة ةونيااااة واحااااةي مري

ية معينة قة ي ون اا صضاا ااةةية  و لياري اس ربو، لدو ظ  ظروف هلال –اسنامية  ن يت ثى اسنووذج ألامر  و 

رين  مراف هالهة  الج ػق حوا رو  ايدا ض  ةثيل عءل اسةوا  ن تلااةةية اس ر يةل  ي  مناص ة، سةا ي   ل

 ة تعاوةياة قاة ينناو  ليال تةدؾاااارناار لالقا  اون عةلالاااوامنين،  يلعارةارل عا : الجا ػ، اسن  اة اسضياصاية و 

 س:41 – 39 .ؼ.(ل ة   ل، ؼ ، عءا تيداق ي ون حوا سShiff, P. 32اسقرو ي(سينلا ال ي ن  ل ر
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 تاى ، لا   ياة الياؽاة ر ا  روساةي  اةر ردعا  اس اروف واسضاياقاا اس  :ضابا  الجايشالتركيباة الاجتماعياة ل  -

ة لووماا، ا ااوجاوري واا اسةوساي ضاة ت  اللاا ة سق ال جياوظ اسةوساة اسةيولرامياةسن ةاة  است كي ة تج والي

 ن ذس  س ط را مر اس ام س  لي  اس وال .لإ

يا   ي  ياة استا  رووج لاا  عو ياة اسضياصاية ااييالحاوا ماعياة اسوجاور يوالا      : عملية ضانع القارار السيايا ي  - 

عو ية ؽان  اسلارا  ل كة رين ااةةيين واسعضير ين، ل   رراان، م  ط اسوز ار  و حتى لجنة مغت ج ػ م ن  اا ال

 ضيا    ال ي ن   عيال معينا م   ع اا الح ومة.اس

 نوياااة ل و لاا  قنالاااة،  سج ا  اااا س  اااق راليةماااة اسعضااير ة  كيدياااة ت : آليااة ايتياااار جناااود وضاابا  الجااايش  - 

كديا  رارن ي اةث يوالا  حاوا  سعضاير ة ذا لاا راسنضا ة س واوامنيناحضاش راس ضحية ااري ه رن يعة اليةماة ا

 اإلج ا  ال  ضالة ليل سة ا  اس وال  لاري.ل لا وكءا ي و نلا  تج واعا، وم ن  اكيدية تس  اق علا 

   ةاا  مااا ي ؾاا  راسعناؽاار اس غاار ة واسيلاليااة س لااواا ااضاايحة، لياال  اارا  اسااس  اسعضااير   :الاانمط العسااكري   -

يرصاا  الحااةور رااين ير  غاار لا، سن اساانوه اسعضاااسناااش ك و  واسعليااةي اسل اسيااة ومااا ياا م تستاا ام راال ويلااةيرل، اساار 

 اسن   ألا را. ل  ة اسواحةي عيال و ص و ا اا صضة اسعضير ة و لية اا  و ، ل و اسء  يوي   لقار اسن 

ماا  عااءا اانن اا  صاا  ل  ة ر ااة اس والاا  عاا ئين اهنااين،  وس وااا عاار  اس ااروف اا صضااايية واسيلاليااة 

صية واا  و ، هاةجلوا اس ن   ررةل واا حاساة حاةوث ايدااق اسن   اسضيا م    م  عر لا اس رهي  وا لالقاا الج ػاست

اح وااااالا وقاااو  ياااة   سن  اااة الجااا ػ واااا الحيااااي  ا اا عاااراا ألا بعاااة، لاااإن ذسااا  صاايل  رااين اسغااارةار اسيالهاااة حاااو 

 س.Shiff, P. 33( اسضياصية

  Civil Military Competition Theory نظرية التنافس املذني العسكري  – ج 

ل س   يااا  اسعالقااااا  David kuehnل ولريدياااة ةاااوعين Aurel Croissant  ااا  كرواصاااون ل و ؽاااا  ا   

اسعضير ة وا اسةيولرامياا الجةيةي، حيف يتنالط اسنرلان ك ية اسضينري ليل م ااالا  واط سؾان   - ااةةية

ير ، حيااف ساا  اسلارا  هااا: ي نيااة اسن  اة، ؽاان  اسضياصااة اسعامااة، ألاما  اسااةا يا، اسااةلا  اسااومث  واس ن اي  اسعضاا

سال ل اا  سح ام ااا اسضااينري لياال اا اااالا اليوضاااة  ةيااة لياال ة  ااة الجاا ػ اانالضاااة س اااي  لاا  صااينري اسن  ااة ااة

ة وااا ي لياا  اسضااارلة اسااءكر، وي يو ااا اس اماا  وااا لو يااة اي اااذ اسلاارا  وااا ةالااة عااءل اا اااالا، ة ااا  اسن  ااة ااةةياا

 رصاااااا ط س صاااااات ايي ياا قؾااااااي ي وم وصاااااانة ااااااااةاينااااااو ر اوااااااا لياااااال قااااااة  لا م وقااااااب  ،عااااااةف اسضااااااينري ومرصضااااااتلا

 ، حيااااف ي ااااوا الجاااا ػناااالط قاااو  س ن اااا  ااةةياااةجاااا ػ اااسنغاااااماا اسضياصاااية سي ا الحااااة مااا   صضااااا عاااةلم

كعو ياة لوالة رص و  ة  اؽاة ااا ي ع ا  ألامار رل   يليية ص نة ااةةيين  و ك م اوالا اسضينري ااةةية ليليل

  اااةا اسضااا ناا يام ياااازاا وحؾااااةاا رصااا و  ة يويااانلو  لعااا  ذسااا ،  و قاااة  سيجااا ػ ةااااناي ااااذ اسلااارا ، ل ناااااا 

(ل ااة  نها  الحياا  اااةنو كغاا    لاابوياةلاالد لضااير   ل اا  ااةةياة ل اا  استلةياة راس ااة   اا اعار  و اس ااة   لع ياا 

 س.48 – 47.ؼ.  ل، ؼ 

 الجا ػليال   لالاـر صاينر  لكرواصاونل ولةاوعينل اصات ايي ياا يويا  اسن ا  ااةةياةيلت   ةا  ما  

، منلاااا لياال صااا ي  ااياااا تصت فاااار، اسرؽااة واا اكعاااة، ا  يااا   لااارار اسلااواا ااضااايحة رنااار ليااال تة واااار  و   االوة 

 س.48 ؼ.(ل ة   ل، اسوالر، اس نغئة اسضياصية سيج ػ، م الري تم ياا ومعاق ة لةم اسنالة
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ولاا  منناا  تصااتيالر اا اعاار  ذساا  ياا  اسن اار سىاال اسضياصااةوااا   اسعر يااة لااالال الجيااوظسنااااا ال  اا ا 

كيي ي، س وار راءس  اسعالقااا  الج ػ مواا للور م  اسسم  وا  اةلالرااليل اسض نة اسضياصية،  ي  ي  يوظيب 

 س:  329 .، ؼ2012(ج نون  اسعضير ة وا ااننلة اسعر ية ك   رورح  ين عوا - ااةةية

  ةان لجلا الج ػ منالضا حليليا لح وماا  يا    وض ناا وص  ناا اسلرن اسعغر   ام ةا رين  وىل

 ريولرامية.

  رو  الحااااااامو  الجيااااااوظ ااااااالا عااااااءل اسدتاااااا ي صاااااا  ذ   سعغاااااار   اصاااااا ورا حتااااااى اسلاااااارن اسواحااااااة وا هاةيااااااة

 استض نية. سنة وة

، ساةوا اسعر ياة واا اسيييا  ما  اواسضياصة  عءا ت ي ال رين م صضة الج ػ اجتلة اسييي ي  وا يدضي   

لااروا سىال اس اا  ت سيلوساوا   يا اسضياصاية راسنضا ة س اءل اساةوا، حيف ال    اس عك  ن ذس   اج  سن يعاة اسيلالاة 

ر وا لاا  ااا  ين واسضياصاايين،  مااا آ اارون ال اسوهياا  رااين اا ن اس ل يااة اصااالمو عااو اسااء  يقاا  ألاصاااش س ااءا ت ي اا

اس دياا  اسااء  ماااا اسن ااام ألاصاار  اس ل يااة   حااةث ل ااواا صياصااية ياا  م  عااا رنااو  و  ن اس نااو اا تج واليااة 

عااااءا ا ماااان ماااا  اس ي وقراميااااة كضاااا   فااااعب عاااا   الحياااا ، واااااا ةاةاااا  اس ي وقراميااااة اسعضااااير ة هااااا ألاقااااوا للااااة 

ل،  مااا آ اار   للااة ال  اا وا  ن Amos Perlmutterؽااا ل ل عن   ااون ل، و للاااموش ري اااوير ي  اسداارا ، عااءا اس دضاا

ا ألا اارا اسعضااير عاا  ألاك اا  ياارعيال ملا ةااة ماا  الجوالااا ةااان لسيحؾااوا لياال لالحةاهااة عر يااةاسااةوا اس  ااالا صااعا

اسعضااير ة رويارااة اسن لااة  راااسن ر سىاال مضاا و اا تع اايو   وين اايو  ، ساا ي  رااءس  اسن  ااة س ااوىا ااناؽاا  اسلياريااة

 س.515 – 513  .ؼ .، ؼ2010 ألايوبو( اسوصنى الجةيةي وا اسييي  م  اا  وعاا اسعر ية

ماا  ج ااة   اارا قااةم لةس اال ألايااوبول وااا لو اال اسضااي  ااعنااون راااااااا ل يضاايي  اسةوسااة اسعر يااة: اسضياصااة 

، حياااف ال  ااا   ن واااا اسضياصاااةاسعر ياااة ظ و واا  وااا  واااا اسغااارق ألاوصاااهل، يدضاااي ا اق ؾااااريا س ااااعري ياااة   الجيااا

حتااااى ماااا  اة ضااااا   ق ؾااااارية وتج واليااااةمضااا و اا اةداااااق اسعضااااير  ااريدعااااة ملا ةااااة ماااا  مضااا و اا اةداااااق ت

استلةياااااةاا اسعضاااااير ة اا اعاااااري  و ياااااةعو   صاااااعا  اسااااانده واااااا ألاصاااااواق اسةوسياااااة، قاااااة جع ااااا  مااااا   اس ياااااة الجياااااوظ 

ماا  اصا  اس  سؽاالح ا وس قااال ا س رقاراة اا صضااية وااضاارسة اااا  ل ةدضا اة م صضااا ؽااام ة من  لاة لياااسعر يا

، 2017ي ع اا  ألاماار كضياصااا لا وااا م اااىا اسااةلا  واةداااق، لااع وماااا حوس ااا  اس ااا مااا ي ااون  ياا  م احااة (صااعة  

 س.64.ؼ 

ا اعواااااا جااااارارف لااااا  الجااااا ػ اس ونيااااا    ةااااال جااااا ػ م ااااا  رالحاااااةيف لااااا  حااااااست  اسة اصاااااة، للاااااة لااااار      

 ج اااسي تصااا   ا اا وألامااا  اساااةا يا استااا  لاقااا  م صضاااة الجااا ػ سااال، واااا االارااا  رلااا  اسن اااام اسضيا ااا   اا عواااة 

موقداال وة رياال ماا  م صضااة  1987اسااء  اةل اا  لياال صاا دل لرو قي ااةل اسعااام   لااةرا ولااةي، سلااة و ث لراا  ليااال

اسعر ياة  ةوا اسا كعاكييرا  ي ا د  ي ن و  اةلالرل لوة سىل  لو ػ الج ػ سقوان لةمالج ػ، لرو قي ةل اسء  

 اااالا اليوضااا ناا مااا  اسلااارن اسعغااار  ، صاااالةل واااا ذسااا   ن الجااا ػ اس ونيااا   قاااة يااا  يرص ضااال  اااةاي تصااا لالا 

،  صاحي   ن لرا  لياال قاة ميا  سيييا  ما  فا ال الجا ػ واا رةاياة حيوال س اوىا مناؽا  م واة ةاةا  1956اسعام 

كعااة  منيااة اس اكعااة سااوزا ي اسةا  يااةعو اال لياال حضاااد اا صضاااا ألا يل ياةيا ماا  ةؾاا   ااااةةيين، سياا  مااا لتاا   ن  

 وجضاااين  يداااة مااا  ؽاااعور قاااوي  ماااراف منالضاااة مااا  الحاااسد الحااااك  لاس  وااا  اسةصااا و   اساااةيولرامول اا  ا لاااام



                                                                                                                                           ألامين كرواز" التحول الذيمقراطي في دول الربيع العربي ةالعسكرية  ضمن عملي –نقاش العالقات املذنية "

 

 900 -970/ ص: 0909 ويلية/ ج02العذد / 90املجلذ                املجلة الجسائرية لألمن والتنمية 387

 

سنااااااا ةااااان الجاااا ػ اس ونياااا   سااااءا ، س1991(  اااا  ة ااااام الحياااا قاااااري الجاااا ػ راس  اااااسب ماااا  اصااااالميين سل، الجاااا ػ

رو  صيا ا  ، وال رلا  ما  يون ال اسغارلية  رار  ما  الحل اة تصا عوا  ةرون ميا اث     ج ػ ومثا اسؾام  ألاك

  سااب لارر 40.5اسن اام اسضيا ا   يس ااة ما  قويال وم اة اال واا الحيااي اسضياصااية، ز ااري ليال تعااةارل اسقا ي  حاواىا 

)https://bit.ly/2zTbltL.س 

 سااب  500 ااس  تعاةارل  ز اة ما  ، الجاا ػ اسك يا لاإن رو  الجاا ػ  واا الحيااي اسضياصاية  واا مؾار  ماا     

عاااءا م ااا  ا ستضااا   اسضااا نة واااا مرح اااة معيناااة مااا  ياااا  ت مؾااار الحاااةيف،كوا يويااا  ي  يااار  لاة ازايااا جعااا  مااا  لااارر  

ماااا  مؾاااايحة م صضااااة ج اااااز تصاااا   ا اا ووزا ي اسةا  يااااة، سلااااة ةااااان ماااا  اا صياااا   لياااال اسندااااوذ  لتنالضااااةو  راساااا

هاو ي اسعااام  س ، الصايوا  ن ما  يواساوا ليال حيا  مؾار مناء27.(كغاا ي، ؼ اسرااصاة واا مؾار  ن ي قا  الجا ػ س اا

قاااااااة يااااااة جوا وااااااا م   اااااااب  ياااااا  م صضااااااة الجااااااا ػ ااؾاااااار  (جوااااااا  ل اااااااة اسناؽاااااار،  ةاااااااو   2011حتااااااى اسعااااااام  1952

 اسضاراا، حضث  م ا فس.

 ااااام اسضيا اااا   كعااااة عااااءا اس ااااا  ت ةااااان كغاااا   لاسن ياحيوااااا مااااةة 1952نااااء اسعااااام سن مؾاااار ساااا  تعاااارف م

الجااا ػ رو ا حاصاااوا، ل اا   ماااراف  ا ضاااية  و م يوناااة ل ااا   سن  اااةليااال ل ةااال ة اااام ي ااون  روعثاااى  صا اا   لرر  اااو  ل

   ؾار اا سيجا ػاسدعيا  و م   الا  لةيةع  راصا  ةام اسلاويل،  ماا لا  مؾاة  عارلية راسنضا ة   حيالموا صة 

، راين تصاا ةالا رااةو عا واا لو يااة اس  يياا  تج واااعا 1952للااور استاا  ي ا  هااو ي اسعااام للاة تعااةرا مااواا اسضا ة 

والحااااارد فاااااة لسصااااارااي ل واااااا ل اااااة لجوااااااا ل اااااة اسناؽااااارل، سىااااال حواياااااة اسن اااااام كعاااااة است اجااااا  اساااااء  مااااااا مؾاااااة   

اسضاااالم مااا  اسغااارلية اسضاااارلين ردعااا  اس وج ااااا ألايةيوسوجياااة واااا ل اااة اسااارا ط ل ةاااو  اسضااااراال ويوقيااا  معاعاااةي 

( صا يوان،  ، س ضا لر رو عاا واا حواياة اسن اام ماواا صانواا حيا  اسارا ط لحضاث  م اا فل1979لسصرااي ل اسعام 

و صضااااااا اسةوساااااة لال ياااااة وقاااااة ي ين يوياااااة ك يااااا ي ملا ةاااااة ر ة الجااااا ػ اا صضاااااة صضاااااا جعااااا  مااااااس، 48 – 47ؼ 

 .ألا را 

، مغااايال ر لاااا 2011جااااةدو  10يااا   ر اااا  ت  اااا  ت  ةاااان ألامااار مداااابل  ن ينتغااار الجااا ػ اس ونعوري س رااااس

كغااار ا راااين قاااواا ألامااا  والجوالااااا اا   اااة واااا اسغاااا  ، حياااف  لاااك قاااااة   ةاةااال الجقااا اا ل عاااية لواااا ل واااا ي ااا  

اسدتاا ي  واماار اساارا ط لراا  ليااال ، مؾااة ا  ماارا مي و ااا كعااةم سمااالق اسنااا  لياال اا  اااعر   سال كعااة اصتغااا ي اسلياااري 

الجاااا ػ سؾاااااب الحركااااة تح  اجياااااة وحوايااااة اااااااوامنين ماااا  لناااااب قااااواا ألامااااا  والحااااارش اسعضااااير ة، سن وقاااااوف 

اسااومث ، ةااان صاا  ل قنالااة  قياراياال راارن ال مؾاايحة وااا رلااار لراا  ليااال، اسااء  جعاا  ماا  الجاا ػ لاسؾااام  ألاك اا ل 

 اا مي ااااة لتاااا ي حيواااال ل اااا  من  ااااا مي اةيااااة فاااا ي ة و لو غاااا ا لحضاااااد قااااواا ألاماااا  والحاااارش اسااااومث  ، لعااااةم انغاااا

الجا ػ اس ونياا   راسضياصااة  كعااة لناال عا لة اسدضااار و عااعر ااااوامنين راالموئنااان رو ارر ةااسوا قواياال س غااا    ياا  

( راا نو  اصا ل  وعا رااسو ور، سلاة ح اى الجا ػ اس ونيا   لاسياو يل ليال حاة تع يا  قاااة   ةاةال الجقا اا ل عاية لواا ل

ي  الحاك  ااضت ة وي اوزل كضا وسة، ماررل  يقاا س، سن لةم ا ي ال م صضة الج ػ وا يونط روؾ233ؼ. 2017

 سىاااااال لااااااةم ينااااااو رل  اؾااااااالم ي ا  ااااااة لويلااااااة ومؾااااااالم  اؽااااااة  عثاااااا  اصاااااا ورا عا فااااااوان رلااااااار  اااااايؿ الحاااااااك 

)https://bit.ly/2zTbltL.س 

ة الجاااااا ػ واااااا مؾاااااار، للاااااة رلاااااا  قااااااري الجاااااا ػ مناسااااا  اا   ااااااين سيااااا  ساااااا ط راااااندط وفااااااو  وؽاااااراح

اس ونياا  ، راا    قاا  موقداال عااءا لحضاااراا حيوتلااا اسر  ااة وااا تعس ااس مااوقع   وااا اسضاا نة، سلااة ال  اا وا  ن يسايااة 

اسدوض ى كض   صياصة الجس ي واسعؾا است  ال وةعا لم ا فل ق ا  ينياا ص قار كغارلي ل وةداوذل ساةا الجوااعي  

https://bit.ly/2zTbltL
https://bit.ly/2zTbltL


                                                                                                                                           ألامين كرواز" التحول الذيمقراطي في دول الربيع العربي ةالعسكرية  ضمن عملي –نقاش العالقات املذنية "

 

 900 -970/ ص: 0909 ويلية/ ج02العذد / 90املجلذ                املجلة الجسائرية لألمن والتنمية 388

 

واا ااضاااايحة قااارا  لاااةم رلااا  اسااارا ط لم ااااا فل اارح اااة رااال واااا اسغاااا  ، ساااءا ص  ضاااا  قيااااراا اا  اااط ألاليااال س لااا

 س.236 – 235 .ؼ.(را نو، ؼ اا   ينجاة  واسوقوف سىل 

سن لةم يقاام  م صضاة الجا ػ ما    ش اسن اام اسضيا ا   واا ةا  ما  ياونط ومؾار، ةاان حاصاوا واا 

مدااابل، لاااإن ةاااان  وينيااا اسياااانو كغااا   حياا   ا ضاااين ردااارا  ألاوا  رإ لاااارة استااا  حللتلاااا الحركااة تح  اجياااة اسنتي اا

 لوااا ػ الجااا ػ واااا ياااونط ماااواا للاااور مااا  اساااسم  م ااا  ا مل اااوال سةلوااال مناسااا  اا   اااين ليااال حضااااد اصااا ورا  

راس اااىا وقولاال فااةل ماا  اسؾااع  ل واال،  سنااااا ةااان رالوااا سن ااام لم ااا فل حياا  لراا  ليااال، لااإن الجاا ػ وااا مؾاار 

يياة  ماا زارل  نل اسيرارايال اسي يا ي سىال حضاارايرال ياءع  س لن ام لم ا فل قة مي  الجا ػ ما  رناار اق ؾاار  ااؼ

 س:239 .(را نو، ؼ ل  اسن ام اسضيا   ،  ي   ن موقب الج ػ ااؾر  عءا يوي   رل سىل يةاص لالس

 تج والياة، ل اان الياوف ما   جسر عام م  اا  و  ااؾار  رو   اب   دياياليوي   نلةون قنا  ك ي  م

 عو ما حي  موقب اسلياري م  الجواعي  اا   ة. اا  اعر   ألاوامر روواج ة اا نةي  مالةلةم 

 ة  ريلم اا  و  لياللل اار م ا ف جواااا لاح لا  اسن  ة اسعضير ة س. 

  لحيااااا  اؽاااااة واااااا اسعلااااة ألا يااااا    ميين ويدااااااق  ااغااااااة  تق ؾاااااريةاسل اااا  اات اياااااة ماااا  يؾاااااالة اااااااة اصااااال

 .لم ا فل

   يساياااة ةداااوذ و  قنااااعا اسغااارمة وألامااا جااارار ميااا  اسن اااام ساااةل   ضاااعاريساااةا الجناااور كعاااةم اسيساياااة اسغاااعو

 وزا ي اسةا  ية.

  اسعاؽاااااوة عاااااوا  وحاااااةاا سيجااااا ػ سىااااال    ااؾااااار ين ةاااااسوا اصااااا ل، مي واااااا ةاااااان ل يااااال الحااااااا واااااا ياااااونط

رن الجاااا ػ صااااي وجل  رااااالجاااا ػ واسغااااع  يااااة واحااااةيل، سلااااة ةااااان سااااةيل  ال لااااار ل اسلاعري،راااااسو ور مااااررري  عااااعا 

، ل فاااارو   لحوايااااة اسةوسااااةي اااا  اسيح ااااة اس ا   يااااة وااااا يااااونط ومؾاااار  ن ية  اااا واااااالجاااا ػ  ال  اااا   اس ل ، اااةل  منااااو 

 ااااان ألاجااااة  ليلااااور س وس اااا  وحااااةي اسااااوم ،  لنيدااااةسىاااال موا صاااااا  رون ي ااااوا تح  اجاااااا لاسضاااا ويةلوالحي وسااااة 

 اس  يا ل    ش اسن ام اسضيا   .

: 0922فاي ثاونس ومطار بعاذ العاا  ا  النظاا  الاذيمقراطي وفارص بنا العسكرية - حذود العالقات املذنية   - 2

 مارا بعذ؟

، م اااا فللرااا  لياااال  و ليااونط ومؾااار رإ لاااار حيااا   ا اح  اجااااا اسر يااا  اسعرباااو وااااسنتي ااة استااا  حللتلاااا 

ام حضاااد رلاا  اصاا ورا  اسن ااا للياا يلمضااااةةماا  الحااراف تح  ااابا و وموقااب م صضااة الجاا ػ وااا ة  اااا اسااةوس ين 

  سيجاااا ػ وم يعااااة اسعالقاااااا ينهاااا  اسنلاااااظ حااااوا اسااااةو  اسضيا اااا   قدااااا لاؽااااال وم وااااا، سيناااال ساااااسضيا اااا   م ااااان مو 

 اسن ااااامة اااو  ي ااااوا يوياااا  ةلناااة ياااا  ة ااار س اااا لياااال   لاااا  ا مرح اااة جةيااااةي مااا  يااااا  ت اساااةوس ينواااا اسعضاااير ة - ااةةياااة

  اا ل م صضااة ياكعااة اساةيولرامو اانغااور، عاءا اسن ااام اساء  ساا  ي  لا    ةاةاال مااا سا  ياا   ي ةياة رو  الجاا ػ رال

ةملرمااااااة ل،  لةياااااةااااااااوامنين مااااا       ر اسعاااااةوان اليااااااا با وفاااااوان صاااااالمةاساااااوم ، م وتلاااااا اساااااةلا  لاااااا   س ةوساااااة

، كواا  ن موقااب الجاا ػ ماا  ضاانوااسالجياوظ كورح ااة م وااة ما  مراحاا  رنااار اسةيولرامياة وااا    روسااة قاة يااةوم 

 ا اا رناال را صاش.م يعة عءا اسن ام الجةية ص وي  ةلنة م وة وا سة احا مض
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 وااا،  ؽاا   اسضاا اا لراا  ليااال   الجواااعي  اا   ااة لياال حضااادالجاا ػ اناساا ة اااز اوااا يااونط كعااة  ن 

سال  ةوج اواا ملارا  اساةلواا اا ، ع  صيعور الج ػ سي  ء وف  ااراق  م  جةياة م  يا  ت يونط  عءل اسدت ي

صاااات ةل  م اةااااة سااااءا س، https://bit.ly/2B7vayZ( اصاااا لرا  اساااا الر اةااااو ي عاااا  رو ا  ك اااا   2011جاااااةدو  14كعااااة 

اساء  صا  والل   ةاانألا إلااري سحياار منؾا   اا ط ر  االا اارح اة تة لاسياةالج ػ وا الحياي اسضياصية اس ونضاية 

، راإلفاااااالة سىااااال تعياااااين لضاااااير ين سرااصاااااة ألامااااا  1991 كعاااااة  ن  عوااااا  تعي نااااال لواااااةا مناااااءالجقااااا اا ل عاااااية لواااااا ل 

ر اسااء  سااا  ي اااةث واااا جااا ػ وااا منؾااا  اا اااال ، ألامااا فااا الث  والجواااا ف، وتعيااين صااا عة اسااومث ، الحااارش اساااوم

  اؽاة و ةال ةاان ل حاة ماا راا اةاة اسضياصاية سيجا ػ يقا، سلاة ا يلاى الجقا اا ل عاية لواا ل سىا 1991 يونط منء 

 س.https://bit.ly/2zTbltL( حيول ليال  الاا ةان يدع ل لر    ضينر ل يل رؾو ي  يؾية ع جلة س

واقتضااااااام اسضااااا نة رااااااين اسداااااال ين اسضياصاااااايين  2011لجوعيااااااة اس رص ضاااااية وااااااا  ك اااااو ر كعاااااة اة  ارااااااا ا

اا وااااا ل ااااة لراااا  ليااااال كضاااا   سم اةيااااة اسضااااينري اسشيؾااااية لياااال الجاااا ػ كوااااا ةااااان ل ياااال الحااااؾااااع   الجااااةر،  ص

 مرال اا لمنؾاب اارزو"اال رؾاد ل  اا ط سيجو و  اة ما  ج اة،  اسراا   ، و  ا  الياللااا استا  ةاان لة امم يعة 

ولحوااار  الج اااال كاارا ط س ااوز ار والجقاا اا ل عااية لوااا ل، لااإن الجاا ػ اس ونياا   اسااء  ةلاا  اسضاا نة سىاال عيئاااا 

عليااةي الجو و  اة اسلو ااة س يم اعار  اشاا ى اس او ل واا  مااو  اسضياصايةمةةياة إلرا ي عا ون اارح ااة تة لاسياة قاة ي 

يلضاااااا   راليقااااااو  سىاااااال اسضاااااا ناا ااةةيااااااة اسغاااااارلية، سياااااا  عااااااءا ال  عثاااااا   ةاااااال ساااااا  ي ااااااون ساااااال رو  وسااااااو رؾااااااو ي استاااااا  

واااا   ومو، كواااا  ن وجاااور يياااا  سصاااالمواصتغاااا  ة واااا ةااا  ماااا ي ؾااا  راسضياصااااا الح ومياااة ذاا اسعالقاااة راااا م  اسلااا

واا  ياااد    رو  راس ااىا  يا  ،ؽادولل سا  ي ليال روعاسا لاا  اسؾارالاا اسضياصاية وألايةيوسوجياة واا اا  واا  اس ون

اسع واااانول اساااء  يلاااوا  –ماا  ااويااا   ن يااا ر  رو  اااااوازن رااين اس ياااا اا اا نالضاااة الجو ااو    صيا اا   ؽااار   سااال

 س واصاااالميين2014كعااة لااوز حاااسد لةااةار ياااونطل رلياااري لاس اااابا قااااة اسض ياا  ل راة  ارااااا  ااصااة اسااا الر اسعااام (

  س.tps://bit.ly/2aoZb2Ohtتيا ع  اسلو  لحركة اسنلقةل( ر

لياال  ن اسةوسااة هااا   2014رصاا و  ماا   18و 17 ينةااؿ اسدؾاا   اس ونياا    اوسااة ارصضااة رو  الجاا ػم

ماا  ي  ياار سنغااار اسلااواا ااضاايحة، و ن الجاا ػ اسااومث  عااو جاا ػ جو ااو  ، وقااوي لضااير ة مضاايحة قااوااة لياال 

ا  لاا  اسااوم  واصاا لالسل ووحااةي يراراال، تةقاا ال، م سدااة ومن وااة عي  يااا م اا  اسلاااةون، يقاان   رواجاا  اسااةل

 (الجو و  اة اس ونضاية اا ااةةياة ولا  ماا يقا نل اسلااةون وعو م سم رالحيار اس ام، و ةل  الج ػ اساومث  اسضا ن

سمااااااا  قاااااااةونو ياااااان   لواااااا   ج ااااااسي تصاااااا   ا اا ةااااااان اساااااانلؿ اسواداااااام وااااااا ذاا اسةصاااااا و   ياااااااد  س، 5.، ؼ2014

 اصا ة اف   سيا و ليال ذكار  ج اسي تصا   ا اا،سا  يارت حيافتع اي  لاسياة،  ومراق تلا، لعو  ا ظ  ي ض ى رة جاا

اصاااا  ةاث وةاسااااة تصاااا   ا اا وألاماااا  س ااااةلا  رضاااا   اساااء  يل 2014سعااااام  2408رووجاااا  ألاماااار  قاااا  عاااءا اساااانلؿ 

 .2017حتى اسعام  تعن  ذس س، 14.، ؼ2015 غا( وسلحاق ا روزا ي اسةلا 

حة صااا  وىل اا  اااط ألاليااال س لاااواا ااضاااي 2011ليدااار   11  ت لم اااا فل ر اااا ا ينيااا  كعاااة  ماااا واااا مؾااار

مااواا  يااام تح  اااج عااعا    ررا استاا  ياااف الجوالاااا اا   ااةق ااوال واصااعا رااين  م ذساا  ل مااو  سرا ي اساا الر، ال"اا

حيا  لم اا فل ساةو  جةياة صا  ع ل اا صضاة اسعضاير ة، سةال رو   ػ ية واحةيل، سلاة م اةا  لاياةلاسغع  والج 

، اا اارح ااااة الجةيااااةي صااااو  مالم اااال حاجاااا اسعضااااير ، رو  جةيااااة وم   ااااب يوامااااا اسضيا اااا   ال الحاااااك  الحاااااك 

 و  اط ة ار سس، سلاة 459 .، ؼ2012 اسغارقاو  و يقاا م يعاة الجا ػ ااؾار  و   يال اس ا   ياة ما  جاةا  آ ر(

 ناير.ي 25يو ي اة از اس ا   ا سرةل حامو رة ااغي  لم وة حضين منناو ل اسعضير  ررااص

https://bit.ly/2zTbltL
https://bit.ly/2aoZb2O
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ل حاسااة ؽااةام وااا ظاارف صااتنل   سىاا ن اا  ااط اسعضااير  الجوالاااا اا   ااة وااا اسغااوا  رااي رحاسااة اسااو 

رتنيا لم اا فل، لاإن عا الر ، ل وا ةان اسعضير ي نون  ن م ارئ لاسيو يل كوا  ضوجلا اا   ين قة ي لل  وجي 

وااااة لياااال اسن اااام اسضااااار  س و اك ماااا   مااااوز   قاااا    ااااا، حتااااى ل مناااااس ةاماااا  لجاااا ػ ساااا   ضااااعل س  ليااا   ن ا يااارون

 اوف الجا ػ ليال مؾاالحل  صا  لمن ا  قاوا تح  ااج  ، سن موقب الج ػ اسض    م   ص   اسرا ط لم ا فل

واا ةاولو    ا من  ال لوهيلاة اسضا   لليواةةيين ع ون الحيا ، ي ضام ذسا  م ليوى سن   رناعا مواا للور مو  ةاست

اسوهيلاااااة استااااا   لقاااااتلا  س،57لاااااا لاااااوق اسةص و (صااااا يوان، ؼ مااااا  ؽاااااالحياا س لاااااواا ااضااااايحة وؽاااااد  ر و  2011

سهرعا دحايا ةتي ة اسيجور س عنب  ن قوا الج ػ واا   ين صله لنيدة ريؽةاماا  ما  حةث  مياف واصعة

 س. 150 .، ؼ2013،(ل ة   ل ير ةااضيم م  ق   قواا اسغرمة اسعض

، ةلناااة ي اااوا واااا ياااا  ت 2012سااااا  اصااايةتة  ارااااا اسرا مر ااا  ل  ااصاااة اسةوساااة للااا  عاااة ياااوىا لم واااة 

اسن اام اسضيا ا   ااؾار  اساء  ر ج ليال سرا يال ما  ق ا   يؾاية قارماة ما  اا صضاة اسعضاير ة (ل اة اسناؽاار، 

ل ااا  سحاساااة ااغاااي  لمننااااو ل واسيييااا  مااا   ط الجةياااة ز ااااري اسل اااوا اسغاااع   سااالاسضااااراا، م اااا فس، صاااي اوا اسااارا 

ر اسااااةو  اسضيا اااا   ا صضااااة الجاااا ػ ماااا  رةايااااة ل ااااة جةيااااة سيحياااا  ؾااااحل لااااةط اسعضااااير  سىاااال اس لا لقااااار اا  اااا

ال ي اة   واا اسغارن  هاا م صضاة ومنياة م اياةي جا ػقة ال  ا ا  ن ال 2012ااةنو،  اؽة و ن ري اجة رص و  

لمر اااا  ل واسلااااوا اسضياصااااية   ااااويرا اسعالقااااة رااااينس ضاااا ور،  ياااا   ن عااااءا اسواقاااا  ساااا   س62(صاااا يوان، ؼ اسضيا اااا  

اد م عااةري، مااا جعاا  الجاا ػ ي ااة   م اااةرا روؽااب اسلااوي ألاك اا  ين يوااا وااا اساا الر، سياا   تةلاااالد ألا اارا  صاا 

ساةلا  حينلاا لل اة اسد اا  ووز ار ا الجا ػراصا  ارة  ا، سلاة لضار عاء2013سسال واا جو  ياة ليل اسارا ط اان  ا  ول

م قااة يواسق وحااةي اسةوسااة، لمر اا  ل سىال ؽااةاة رون ي ااوا حاسااة اس قا  فااة اناساا  الجواااعي  والحي وسا اسض يا  ل

وي وسال سىال واحاة ما    ةاان 1952الحيااي اسضياصاية مناء اسعاام سي  الحليلة  ن م يعة الجا ػ ااؾار  ورو ل واا 

اسةوساااة اسعويلااااة اا ي اااة  ااااالا لتاااا ي حيااا  اساااارا ط لمر اااا  ل، اسةوساااة اسعويلااااة استاااا  سااا  ياااا   حاااا    ةا لاااا كعااااة ينيااااا 

اسض يا  ل ملاسياة ااغاي  لر اوىا  يؾاية لضاير ة  سواج ة اسضياصايةا ي ااسرا طلم ا فل، ها است   لاريل سىل ؽة

        .2014منء اسعام الحي  

 الخاثمة

ةاة  لام  م ةر   اسعضير ة وا روست  اسر ي  اسعربو يونط ومؾر  –قاا ااةةية الاسع ن ر اصة رين  

، 2014سىاااال  2011ااو اااةي ماااا   اسدتاااا يلو يااااة اس  ااااوا اساااةيولرامو وااااا كااااال اس  اااةي   ااااالا  واااا ة ااااا ، لغاااا   و تع ااا  

الحيااا  ة اااام تغاااو  رنياااة   يااا اا صياصاااية مااا  عااار لا  ن ر عاااءل اا صضاااة سااا  ي ع ااا  ألامااارحياااف ال  يويااا  سعوااااا 

        سىل  م وولة ة اا  ها:م اةتلا وا اسةوسة واا  و ، ك    ؾ  اسة اصة و  يا    ا كض  

  اسااةوا اسعر يااة استاا  واسغااعود ل اا  اسعاااس  رااا  ؿ  ا اسةيولراميااة ة ااام حياا  ينغااةل اسييياا  ماا  اسااةو

م  اةةال  اح  اجاا اسر يا  اسعرباو اسعاام  س ا  ت ععوعلا لرؽة عامة س  و ي مغرو  ريولرامومن  ا

 ة.اادؾيا سيج ػ وا اسضياص رون ي اوز س ةو     لا س  ي  ل كوا ، 2011

  اا ع اااااااا   روي اهاااااااال اس ااااااااا   ا ن اس ااااااااة   الجاااااااا ػ وااااااااا اسضياصااااااااة ماااااااا  لةماااااااال وااااااااا يااااااااونط ومؾاااااااار مااااااااري ه

، عاااااءا ينعاااااج  مااااا  اسنااااار  اساااااء  قةم ااااال ة ر اااااة ومو وهايااااال اسيلالياااااة استااااا  يرصاااااط ل  عااااااراسضاااااي و اا 

 .اس وال  سىل حة كعية
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 )  قاة  حيا  س، وظنال  ةال علاءا 2012تضر  اسرا ط لمر ا  ل واا مؾار ااا حياة قيااراا اا  اط اسعضاير

إكعاااااار   تضاااااو  ة   ااااال  ن  لاااااةر، لسااااال مؾاااااالم ساااااا  ن الجااااا ػ م ناصاااااي صاااااينريل ليااااال الجااااا ػ ااؾااااار  

 اؽااة واااا ي اا  الحاااالا استاا  ةااان سيجاا ػ حقااوي موياا ي واااا  صاا ال اسعضااير لاا  اا اااا اسضيا اا   ساا ط 

 اس رص ط ليل الجو و  ة. الج ػ صار  ةانلدو مؾر  اس ا  ت اسضيا    س   ة

  وجاور رو  صيا ا   وادام  لاةم  حة  ع   صا ارلاص لرا  اس  ر ة اسةيولرامية وا يونط     اسع  اا

 سيج ػ ليل  را  الحاسة ااؾر ة.

  ألاةوااااال اسيلاليااااة وسس اااااار ياااااسىااااال اسعواااا  لياااال ت ي سلاةوةيااااة  ااااااوز اجااااراراا اي اسضااااينري لياااال الجاااا ػ  

، سااااةا صاااا ر ء است اكواااااا اس ا   يااااة استاااا  جع اااا  ماااا  الجاااا ػ اسلااااوي اسضياصااااية اسوحيااااةي وااااا م  وعاااال

صاانواا مو  ااة وااا حاسااة يااولر ا اري س  لياا  ذساا ، ة وااا مؾاار لو يااة رملرمااة الجيااوظ اسعر يااة  اؽاا

 ا اري اا ي ة حاسيا كعة  ن لار اسعضير سيحي  عناف مويال وا  يؿ لاسض ي  ل.
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