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 ءهـــــــــــــداإ

كتشٍس بسدتقبمْ أهْ  لتشضخ دربْ تحتخؽ الذسعة التْ  إلٍِا اى  ش  ٍا كح  ب  ح   ت  س  ج  ق   غ  إلِ ه   
 رحسٍا هللا

 ؼ(إلِ رهد شسػخْ ككبخيائْ كهعمسْ الحؼ أدبشْ كأحدغ تأدٓبْ كهعمسْ اٖكؿ )كال ج     
  عسخي كاهجي هللا بالرحة كالعافضةشاؿ هللا بأ
 كأخػاتْ الحٓغ غخسػا فْ ىفدْ حب الػشغ كالعمع إخػتْلِ إ
لِ الذسػع التْ ها زالت تزْء لشا الصخيق كالحٓغ كاىػا هعْ بعقػلٍع كقمػبٍع كسٍخكا عمِ إ

دؼ دٓشا كعٛء ودمحم كتاٚ  ضراحتْ الخفضقة السخمرة زكجتْ العديدة كأٚك  .عإبخٌا
ا ٓشضخ ضمسات المضالْ لكْ ىذق الصخيق ىحػ الحخية شٍجائشا لِ هغ جعمػا هغ دهائٍع سخاج  إ

 .سخاىا البػاسلأع خمف القزباف ٌ   غ  ه   ِلكإ اٖبخار
 .إلِ كل أصجقائْ كزهٛئْ الحٓغ دعسػىْ كشجعػىْ ككل الحٓغ ٓتسشػف الخضخ كالتقجـ لْ
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 تقـــديرر و شـــكــ

 .(حجٓث شخيف)" هغ ٚ يذكخ الشاس ٚ يذكخ هللا لمى هللا عمية وسمع "قال رسػل هللا

 ،ىً لسغ دكاعْ سخكرؼ أف أتقجـ بخالز الذكخ كعطضع اٚهتشافأ، كسا فالذكخ كالحسج هلل أكٚ  
  ،الحؼ يدتحق كل هعاىْ الذكخ كالتقجٓخ ِلإ ،الحؼ كججت فضً خضخ ىاصح كهػجً كهخشج ِلإ

ا عمِ رسالتْ التْ لع كتػر: عخفات الٍػر شخفت بً هذخف  شْء الجفْ كل  اكبضخ   الحؼ ضل  
استكساؿ  ِلٍا أف تطٍخ إلِ الػجػد لٚػ جٍػدي كتعاكىً كصبخي كسعة صجري حت ايكغ هقجر  

 .ٌحي الجراسة
ع الخشضج كدارة الجكلة كالحإأساتحتْ ككل هغ عمسػىْ فْ بخىاهج  ِلإتقجـ بالذكخ كالتقجٓخ أكسا 

كرئضذ الحكع  ،دارة كالدضاسة لمجراسات العمضا الجكتػر: دمحم السجٌػف ا٘يسضة رئضذ أكاد ِلإك 
ء كاٚهتشاف بالجسضل لً، كسا الكمسات لتقرخ عغ الػفاء بسا أ   كإف  كالسشاقذة،  دٓغ هغ الٚػ

 .العسل كالجراسةفْ شكخ أصجقائْ كزهٛئْ أ
ساتحة الجاهعات، كهؤسدات كسا أشكخ كل الذخرضات فْ قضادة العسل الػششْ كا٘سٛهْ، كأ

 ٌع هللا عشْ خضخ الجداء.ا كجد  ،كل آيات الذكخ كالتقجٓخ الٍع هشْ جسضع   ،السجتسع السجىْ
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 ممخز الجراسة

 ، حضث  2017-1994فْ الفتخة ها بضغ عاهْ  ،تشاكلت ٌحي الجراسة كاقع الحكع الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ
بجاية هغ تأسضذ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة  ،التصػرات السٍسة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ بالعجٓج هغ خ  ه

، كبجاية 1994تأسضذ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة عاـ  ِصرة كالكػتا، كحتكإدارتٍا عبخ ىطاـ السحا
، 2006عاـ كالثاىضة ،1996باٚىتخابات اٖكلِ عاـ افْ الحكع كإدارة الدمصة، كهخكر   الذخاكة الدضاسضة

 .التجخبة الجيسقخاشضة كالشطاـ الدضاسْ ككلالقزضة الفمدصضشضة، ك  ا عمِا بالغ  ا أثخ  لٍ كاىتكالتْ 
لضتع  ،التْ كاىت فْ الساضْ اٖحجاثالحؼ يدخد  ،السشٍج التاريخْ ِاعتسج الباحث فْ دراستً عمكقج 

تٍاصحضح   اعخض   عخضٍا شتائج ذات هغ الالتػصل هغ خٛلٍا إلِ استشتاج هجسػعة  ٓتع   ِكحت ،ا فْ هجلٚػ
كػىً يقـػ عمِ الػصف الجقضق  ؛السشٍج الػصفْ التحمضمْككحلظ عمِ ، الػاضحة الدضاسضة الجٚلة

 .أثخت فْ هػضػع الجراسةكالتفرضمْ لمطاٌخة كهغ خٛؿ التحمضل يقجـ أبخز اٖحجاث التْ 
خر فْ هشاشق أخخػ، تتع فْ ضل حالة شاذة ٚ تتك ةالفمدصضشض ةعسمضة الجيسقخاشضال أف   إلِ البحث كتػصل

ْ حالة التعاير ها بضغ ىطاـ سضاسْ كششْ كاحتٛؿ عدكخؼ؛ كأف   الدمصة الفمدصضشضة ٚ تتستع بدضادة  ٌك
هغ  اجػ   جيسقخاشضةسادت العسمضة القج ك  ؛الرٛحضات السجىضة كاٖهشضة لضدت كاهمة عمِ أراضضٍا؛ كسا أف  

تأثخت العسمضة كسا ك  ،العسمضة الدضاسضة السذاركة فْ مدصضشضةالتشافذ الحقضقْ بضغ القػػ كالفرائل الف
سٍا الفداد الدضاسْ كاٚىقداـ الجيسقخاشضة  تدببالحؼ ك  (حساس)بضغ حخكتْ)فتح( ك بسعػقات كاف ٌأ

 الفمدصضشضة عمْ العسمضة الجيسقخاشضةك  لمحخيات العاهة،ك  لمقاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ، باىتٍاكات الصخفضغ
 .ككل

اٚىقداـ الجاخمْ كزخكرة كششضة همحة، كتذكضل حكػهة كحجة  إىٍاء زخكرةب صت الجراسةك أ هغ خٛؿ ذلظ
بج هغ  ،صٛح اٖجٍدة اٖهشضة كجعمٍا أكثخ هٍشضة تخزع لمقاىػف كلمدمصة الدضاسضةإك  ،كششضة فمدصضشضة ٚك

بضغ  ، كضخكرة الفرلقاىػف استقٛؿ القزاءالسرادقة عمِ ، هغ خٛؿ قزائضة هدتقمةكجػد سمصة 
 حخكاتقبل جسضع الهغ  التجاكؿ الدمسْ لمدمصة غكالقبػؿ بسبجالدمصات التذخيعضة كالقزائضة كالتشفضحية، 

جافٍا كأسالضبٍاكإف اخت الدضاسضة كالفرائل تعديد دكر هؤسدات السجتسع السجىْ لتكػف ك ، مفت بخاهجٍا كٌأ
ا الس كالقضاـ بعسمضة التشسضة ، ة كسضاساتٍاأداء الحكػه ٍِا هغ رقابة عمب شػطأكثخ فاعمضة لتقػـ بجكٌر

 .اؿكالدضاسضة بذكل كبضخ كفع   ،كاٚقترادية، اٚجتساعضة
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ABSTRACT 

 This study examined the reality of democratic governance in 

Palestine, from 1994-2016, where the Palestinian political system 

underwent many significant developments, the beginning of the 

founding of the Palestine Liberation Organization and 

management, through a system of quotas and quotas, and even 

establish a national authority In 1993, and the beginning of 

political partnership in governance and management of the 

authority, through the first elections in 1994, and the second in 

2006, and made it a priority for democratic transformation priority 

complete revolution until full liberalization. The researcher was 

adopted in his study on the historical method, which lists the events 

in the past, to display an offer true meanings, authored, until 

through them to conclude a set of clear scientific results, as well as 

the descriptive analytical; being based on description Detailed and 

exact phenomenon through analysis provides highlights of events 

that affected the subject of the study. The research concluded that 

Palestinian democratization process under abnormal condition not 

replicated in other areas, a situation of coexistence between 

national political system and military occupation, and power. 
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 الفرل األول

 اإلشار العام لمجراسة
  :السـقـجمــــة

ٍا فكخ كهسارسة لشطاـ الحكع، كيقػـ بسقتزاي السحكػهضغ باختضار يسقخاشضة هشح قخكف عمِ أى  الج ت  ف  خ  ع     
ْ تعشْ حكع الذعب لشفدً، فالجيسقخاشضة  رادة اٖهة عشجها يختار الذعب ٘ج ضتجدٌْ الحاكع بحخية، ٌك

ْ لضدت فقط حخية اٖفخاد فْ اختضار الحكاـ كه حكاهً بحخية دكف أؼ   خاقبتٍع تجخل أك ضغط، ٌك
بجأ حق الذعػب فْ تقخيخ كهحاسبتٍع بل تعشْ حخية اٖهة بكاهمٍا فْ اختضار ركغ أساسْ هغ أركاف ه

ا.)   (203: 2005أبخاش،هرضٌخ
 ابل ىطاه   ،هجخد ىطاـ حكع هبجأي إدارة اٖهة كحق السحكػهضغ باختضار حكاهٍعلضدت ك الجيسقخاشضة ك     

ف الجيسقخاشضة تخاث هذتخؾ لمبذخية، كالفكخ الجيسقخاشْ إك  هعضشة، آضخسعلا كفق   آتصمب تصبضقً هحمض   عالسض ا
ٚ ٓشفْ خرػصضة التصبضق كحاجة السجتسعات إلِ إدخاؿ تغضخات جحرية عمِ بشضتٍا الثقافضة  ،عالسْ الشدكع

قابمة لمتكضف لكل هدتجج كشارغ، الكل ذلظ ٓتصمب هقاربة كهسارسة لمسجتسعات ك  ،كاٚجتساعضة كالدضاسضة
فٍشاؾ فخؽ بضغ ديسقخاشضة الخصاب كديسقخاشضة السسارسة، فتصبضق الجيسقخاشضة لضذ باٖهخ الدٍل ٚك تتع 
بسجخد ا٘عٛف بالدضخ ىحػ الجيسقخاشضة أك بسجخد تػفخ رغبات بالذخز الحاكع أك قادة اٖحداب، أك هجخد 

بل تحتاج إلِ عسمضة بشاء  ؛لتخمفاستضخاد هغ هجتسعات هتحزخة غخبضة إلِ هجتسع يدػدي الفقخ كاٖهضة كا
تكػف كاجبة كهكمفة لمحكاـ كالسحكػهضغ كقادة السجتسع السجىْ كإلِ هغ ٓجعػ  ج  كتأسضذ كدفع استحقاقات ق  

  (78: 2007،.)سٛهةإلِ الجيسقخاشضة كحلظ
، ضةتختمف عغ ضخكؼ البٛد العخب الجيسقخاشضة فْ كل بمج بصخيقة هختمفة، فطخكؼ دكؿ أكركبا تشذأك    

هغ حضث اٚستقٛؿ الدضاسْ كالتكشػلػجْ كالثقافْ كاٚقترادؼ الحؼ يسٍج لػجػد أرضضة لقبػؿ الفكخ 
 (2011:5أبػ صالح،.)الجيسقخاشْ هغ حضث التصبضق كالسسارسة

ا لمتقالضج الجيسقخاشضة، كه  ك     عجـ كجػد هؤسدات السجتسع السجىْ،  غ  الذعػب العخبضة تعاىْ هغ افتقاٌر
إلِ اٚىفجار الدكاىْ، كاٖزهة  اد ا٘دارؼ، كالػساشة كالسحدػبضة فْ دكائخ الجكلة، إضافة  كتفذْ الفد

حي ختٛفات الدضاسضة كآٖجٓػلػجضة، اٚقترادية كالبصالة، كاٚىقداهات الجٓشضة، كالسحٌبضة، كالقبمضة، كاٚ ٌك
ا شك   حي مت عخاقضل فْ شخيق اٚىتقاؿ هغ الحكع اٚستبجادؼ إالعػاهل كغضٌخ لِ الشطاـ الجيسقخاشْ، ٌك
 (2011:6)أبػ صالح، درجة قدػة حكع اٚستبجاد كهجتً. الرعػبات تدداد هع
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ج ق  كى   إلِ خصػات كبضخة كصعبة كشاقة هغ عسل كجٍج كتأسضذ كبشاءالجيسقخاشضة يحتاج  اٚىتقاؿ إلِك    
ٔخخ ٚ يحتاج كثضخ هغ الذجاعة بل ىقج لمحات، فشقج ا ،لٕخخ فقط ا  كأرقِ أشكاؿ الشقج لضذ ىقج ،كتجاكز

فْ الذعػب الغخبضة التْ سبقتشا  الجيسقخاشضة ٌكحا بجأت العسمضةك  ،كالتزحضات فْ ضل اٚىفتاح الجيسقخاشْ
الجيسقخاشضة  ة، كلكشٍا هع الدهغ تغمبت عمضٍا، إلِ أف أصبحتالسزسار، حضث بجأت بسراعب جس   فْ ٌحا

ها يجخؼ فْ فمدصضغ كهرخ كالضسغ ك  كالذعػب العخبضة لضدت استثشاء، ٚ ٓتجدأ هغ ثقافاتٍا، ا  تقمضجا  كجدء
عسمضة شاقة كشػيمة لٛىتقاؿ إلِ  لمجيسقخاشضة، بل بجاية   ٌػ لضذ تحقضق هغ صخاعات كحخكب،كسػريا 

 (6: 2015)شعت، .الجيسقخاشْكالعسل الحكع 
 حق تذسل الجيسقخاشضةبل  ؛فتاءهقترخة عمِ هسارسة الذعب لحقً فْ اٚىتخاب كاٚست غضخالجيسقخاشضة ك 

، كهبجء الفرل بضغ كهبجأ احتخاـ حخية الفخد كحقػؽ ا٘ىداف كحخية التعبضخ كالسذاركة، لدمصة الدمسْ تجاكؿ
     (103: 2005 بخاش،أ.)الدمصات الثٛث التذخيعضة كالقزائضة كالتشفضحية 

السجتسعضة  سة اٚىتخابات فْ اٖشخفْ فمدصضغ جدئضا  هغ خٛؿ هسار  سابٌقا كقج هػرست الجيسقخاشضة
ك عشج تكػيغ أجٍدة الحكع  قبل هسارستٍا الخسسضة ـ1976كاٚىتخابات البمجية كالتْ جخت فْ عاـ  الذعبضة

 (27: 2007)ابخاش،التْ جخت عمِ عجة هخاحل. ةكالسحمض ،التذخيعضةك  ،فْ اٚىتخابات الخئاسضة
سض يكتدب الخضار الجيسقخاشْ فْ فمدصضغك     ٛ ا  ،خاصة ة  ٌأ ٘ىجاز ا جهداع   كػف تعديدي يذكل عاه

كإصجار العجٓج هغ الػثائق  ،إىذاء السؤسدات الفمدصضشضةهغ غع كعمِ الخ ، الفمدصضشْ السذخكع الػششْ
 إٚ أف   ،قزائضةالك  ،عدكخيةالك  ،سجىضةالزارات لواو ,كبشاء السؤسدات ،جخاء اٚىتخاباتإك  ،الجيسقخاشضة

 (7: 2015 شعت، )كالتصبضق. ل حقً فْ الشقاش كالعسلس  ك  ت  د  ي   ع  ْ فمدصضغ ل  فهػضػع الجيسقخاشضة 

 إشكالية الجراسة وتداؤلتيا :
، فسغ االحخكة الػششضة الفمدصضشضة عسػه  فْ بخىاهج عسل  االججٓجة بعج قضاـ الدمصة تغضضخ   شٍجت السخحمة    
حتٛؿ ا٘سخائضمْ حخر الػششْ بحكع استسخار اٚسة اٖساسضة لمسخحمة الججٓجة ٌْ سسة التٚزالت الد   جٍةا 

اٚجتساعْ،  –الجيسقخاشْ  –كهغ جٍة ثاىضة تتٛـز هع هٍسات التحخر هٍسات البشاء الػششْ ً، بكل تعبضخات
السختبة الثاىضة، أك الثاىػية فْ بخاهج عسل كهسارسات  ِسكغ تٍسضذٍا أك دفعٍا إلالس   غ  ه   ج  ع  ي   ع  كالتْ ل  

 التجخبةكغ كالقػػ السجتسعضة كالدضاسضة السختمفة، ل   ،الدضاسضة تشطضساتكالفرائل كال ،مصةالسشطسة كالد
ىقداـ الدضاسْ كالجغخافْ بضغ الفمدصضشضضغ هغ اٚ ة  حال   أىتجت ـ1994التْ بجأت هٛهحً هغ  ةالجيسقخاشض

لجيسقخاشضة التجخبة اضشضة، ك القزضة الفمدص ا عمِبالغ   الٍا أثخ   تكاىكالتْ فْ الزفة الغخبضة كقصاع كغدة، 
 مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيدي التالي: وعميو يسكغ لياغة، كالشطاـ الدضاسْ ككل
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عام بعج قيام الدمصة الػششية الفمدصيشية في فمدصيغ  تجخبة الحكع الجيسقخاشيما ىػ واقع 
 ؟ م 1994

 ويتفخع عغ ىحا الدؤال مجسػعة مغ األسئمة الفخعية التالية:
 فْ فمدصضغ؟ الستبع الحكع  ىطاـ بضعةش ها .1
 اٖسذ كالسقػهات كاٖدكات التْ تداٌع فْ تحقضق ديسقخاشضة الحكع فْ فمدصضغ؟ ها .2
 اٚشار الجستػرؼ كالقاىػىْ لمجيسقخاشضة فْ فمدصضغ؟ ٌػ ها .3
 دكر هؤسدات السجتسع السجىْ كاٖحداب فْ السداٌسة بتحقضق ديسقخاشضة الحكع فْ فمدصضغ؟ها  .4
عها  .5 اٚىقداـ الدضاسْ ، كها دكر ديسقخاشضة الحكع فْ فمدصضغالسعػقات التْ تحػؿ دكف تحقضق  ٌأ

 فْ فمدصضغ؟ التجخبة الجيسقخاشضة ةعاقإ  فْ
 أىجاف الجراسة :

 شبضعة الحكع فْ فمدصضغ. إلِخؼ التع   .1
 تػضضح اٖسذ كالسقػهات كاٖدكات التْ تداٌع فْ ديسقخاشضة الحكع فْ فمدصضغ. .2
 الفمدصضشْ.الشطاـ الدضاسْ هسارسة الجيسقخاشضة فْ هعخفة كاقع  .3
 دراسة آثار اٚىقداـ الدضاسْ عمِ التجخبة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ. .4
هؤسدات السجتسع السجىْ كاٖحداب فْ السداٌسة بتحقضق ديسقخاشضة الحكع فْ  تبضاف دكر .5

 فمدصضغ.
 دصضغ.ػؿ دكف تحقضق ديسقخاشضة الحكع فْ فمح  هعخفة السعػقات التْ ت   .6

 أىسية الجراسة :

 ( األىسية العمسية:)الشطخية 
 ػء عمِ ا٘شار السفاٌضسْ كالشطخؼ لمحكع الجيسقخاشْ.إلقاء الز   .1
سضة ٌحي الجراسة هغ خٛؿ هقاربتٍا التحمضمضة التْ ستعتسج عمِ جل هعآضخ الحكع س  ك  ت   .2 غ ٌأ

اك  ،الجيسقخاشْ  الحالة الفمدصضشضة. فْ هجػ تػافٌخ
 ت العمسضة السحضصة بعسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ.هعخفة ا٘شكالضا .3
 .كافة إثخاء الباحثضغ كالسكتبات حػؿ هػضػع ديسقخاشضة الحكع فْ فمدصضغ .4
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 بسادة عمسضة اٖقترادؼ كاٖجتساعْ الفمدصضشْ كتسجي تدكد الباحثضغ كالسٍتسضغ بالذأف الدضاسْ .5
سضة هغ الشاحضة الشطخية كالسشٍجضة بأٌسضة اٖخح بالشطات ذ  .اـ الجيسقخاشْ فْ الحكعٌأ

 :األىسية العسمية 
فمدصضغ كآلضة سخخجات حػؿ شبضعة الحكع فْ التػصضات ك بالتدكيج هؤسدات الحكع الفمدصضشْ  .1

  كسائمً كهعػقاتً.التحػؿ الجيسقخاشْ ك 
هؤسدات السجتسع السجىْ بخؤية كاضحة عغ كضفضة ا٘سٍاـ بالتحػؿ الجيسقخاشْ كتعديد  رفج .2

 الحكع.  هفاٌضع ديسقخاشضة
 كضع ترػر لٗحداب الفمدصضشضة ٔلضة السذاركة فْ تعديد الحكع الجيسقخاشْ الفمدصضشْ. .3
 .ٍا تشاقر قزضة حضػية تتعمق بسدتقبل الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْإى   .4

 مشيجية الجراسة :

 ػ كسا عخفً اٖستاذ:: السشيج التاريخي )هحسػد الفخهاكؼ( عبارة عغ إعادة لمساضْ بػاسصة  ٌك
ا فْ صحضح   ا  عخض الحقائق عخض ؛ا تألضفٍا لضتعخضخ  أهغ ثع تسحضرٍا ك ك  ،ع اٖدلة كتقػيسٍاجس

تٍا كفْ تألضفٍا كحت  . ٓتع التػصل هجسػعة هغ الشتائج ذات العمسضة الػاضحة   ِهجلٚػ
 ػ هجسػعة هغ ا٘جخاءات السشيج الػلفي التحميمي البحثضة التْ تتكاهل لػصف الطاٌخة  : ٌك

ٛ   ،كهعالجتٍا ،كترشضفٍا ،عمِ جسع الحقائق كالبضاىات داعتسا  ا  ،كالسػضػع  ضاكاف   كتحمضمٍا تحمض
 ،؛ كتحجٓج الستغضخات ٚستخٛص دٚلتٍا كالػصػؿ إلِ ىتائج أك تعسضسات عغ الطاٌخةقاكدقض  

هغ خٛؿ اٖخح بشطع الجيسقخاشضة كعجـ  ،ككصف كاقع ٌحي الجكؿ كها حجث عمضٍا هغ تغضخات
 اٖخح بٍا.

 حجود الجراسة :

  :فْ فمدصضغ الحكع ديسقخاشضةالحجود السػضػعية. 
 هشاشق الحكع الحاتْ لمدمصة الػششضة الفمدصضشضة.الحجود السكانية : 
 ـ2017ـ إلِ عاـ 1994: هغ عاـ الحجود الدمشية. 
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 مرصمحات الجراسة : 

 :الجيسقخاشية( (Democraticذ أصبح بعزٍا أكثخ لقج كردت العجٓج هغ التعخيفات لمجيسقخاشضة إ
ٍ  شضػع   اختضار "ٍا:بأى  فٍا )ألغ تػرف( ا: حكع الذعب بالذعب كلمذعب، كعخ  ا، فعخ فت الجيسقخاشضة بأى

 (22: 2006)فتػح،.لمحاكسضغ هغ قبل السحكػهضغ ٓتع خٛؿ فتخات هشتطسة خ  ح  
 ةالجيسقخاشيجخبة التDemocratic experience):) ضخ قاىػىْ السخحمة اٚىتقالضة بضغ ىطاـ غ

ْ هخحمة هدكػىة بتخكضبة تجسع خرائز هغ كمضٍسا، كفْ السخحمة البجائضة  كىطاـ ديسقخاشْ، ٌك
لٍحا التحػؿ تكػف الغمبة لخرائز ها قبل التحػؿ، إذا كاف ٌحا التحػؿ يحجث بذكل هتجرج هغ 

اشْ قخ ، كيحػؿ الشطاـ الدضاسْ هغ ىطاـ غضخ ديسا عمِ عقبخٛؿ تحػؿ جحرؼ يقمب اٖهػر رأس  
 (14: 2003،)هشضدْ.إلِ  ىطاـ ديسقخاشْ

 النتخابات:((The election   فٍا الجكتػر عبج الفتاح هاضْ: كتعخؼ اٚىتخابات كسا عخ" ٌْ
الػسضمة التْ بسػجبٍا يختار السػاششػف اٖشخاص الحٓغ يدشجكف إلضٍع هٍاـ هسارسة الدضادة أك 

)اٚىتخابات البمجية، التذخيعضة، الخئاسضة( أك عمِ ا عشٍع سػاء عمِ السدتػػ الدضاسْ الحكع ىضابض  
 : ىت(2016خزخ، ).) اجتساعضة، ثقافضة، اقترادية( هدتػػ السخافق السختمفة

 :الشطام الدياسي(Political system ) ىدق هغ العسمضات كالتفاعٛت التْ تتزسغ عٛقات
ات الشخبة ، كبضغ فئات كهجسػعسمصة بضغ الشخبة الحاكسة هغ ىاحضة، كالسػاششضغ هغ ىاحضةا أخخػ 

 (2015:9 )شعت،ىفدٍا هع بعزٍا البعس.
 ٌػ هجسػعة هغ السؤسدات الدضاسضة التْ تكػف الحكػهة كتشطع عسمٍا :الجيسقخاشي نطام الحكع 

 قتحقض يٍجؼ ألِىطاـ اجتساعْ كضضفتً إدارة هػارد السجتسع استشادا إلِ سمصة هخػلة لً ك  ٌػك 
ػ ك تفعضل الدضاسات الرالح العاـ عغ شخيق سغ د أصػؿ أك هعالع الشطاـ الدضاسْ ، ٌك الحؼ ي حج  

لمجكلة ، فض بض  غ لشا ىذأة الجكلة كأساس الدمصة فضٍا، كأىػاع الدمصات، كحقػؽ اٖفخاد كحخي اتٍع فْ 
 (4: 2016. )الحٛيقة،اٚجتساعضة الجيسقخاشضة كالحخية كالعجالة ك ضػء هبادغ
 الجراسات الدابقة:

 :فمدصيشية: الجراسات الأوًل 
الشطام الدياسي الفمدصيشي إشكاليات اإللالح  .(2016) .رائج ىعضخات كاٖستاذ سمضساف بذاراتدراسة  .1

 وآليات التفعيل
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تساـ السفكخيغ كالباحثضغ كالقػػ الدضاسضة عمِ حج  سػاء، كهغ  قزضة إصٛح الشطاـ الدضاسْ هحط ٌا
سضتً كالدضخ ىحػ السٛحع أف هػضػع ا٘صٛح ٓتعاضع ٓػه شاؾ عٛقة شخدية بضغ ازدياد ٌأ ا  بعج ٓػـ، ٌك

 السدتقبل.
الِ الػقػؼ عمِ ا٘شكالضات التْ أعاقت كتعضق إصٛح الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ،  وتيجف الجراسة

سضة اٚتفاؽ عمِ  بسكػىضً الخئضدضضغ؛ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، كالدمصة الفمدصضشضة، كتخكد عمِ ٌأ
تبشْ  :ىي نتائج الجراسةككاىت .اهج الدضاسْ الفمدصضشْ، كهكػىاتً كآلضات تحػيمً الِ سضاسة عاهةالبخى

ٚ  هغ الشطاـ السختمط )شبً الخئاسْ(. أها عمِ الرعضج الثقافة الدضاسضة، فخكدت الجراسة  الشطاـ البخلساىْ بج
سضة إيجاد البخىاهج الدضاسْ الفمدصضشْ السجسع عمضً عمِ قاعج   ة التحخيخ كالتخمز هغ اٚحتٛؿ.عمِ ٌأ

سضة تفعضل كتسثضل هختمف تجسعات كقػػ الذعب الفمدصضشْ فْ السذاركة فْ صشع  وخمرت الجراسة الِ ٌأ
الدضاسة العاهة، فْ الجاخل الفمدصضشْ كالذتات. كقجهت الجراسة هجسػعة هغ ألضات، كالسؤتسخات 

ة، كإعادة بشاء هؤسدات هشطسة التحخيخ، بحضث تكػف الفمدصضشضة العاهة فْ هختمف التجسعات الفمدصضشض
هسثمة كقادرة كحائدة عمِ الذخعضة، إضافة الِ إعادة التفكضخ فْ دكر الدمصة الفمدصضشضة كجدء هغ الشطاـ 

 الدضاسْ.
   "بعشػان الجيسقخاشية والنتخابات والحالة الفمدصيشية" .(2012) .كلضع ىرار دراسة .2

ا عغ هػضػع الجيسقخاشضة كاٚىتخابات كالحالة الفمدصضشضة بذكل حجٓثة ىدبض  حضث تحجثت ٌحي الجراسة ال
إلِ التعاشْ هع  ٓختق   ع  عاـ، كقج تحجثت عغ حالة الجيسقخاشضة العخبضة كالفمدصضشضة كالخصاب العخبْ الحؼ ل  

تعجدية كحخية الجيسقخاشضة الفمدصضشضة لضدت هجخد اىتخابات ك  أصػات الشخبة السصالبة بالجيسقخاشضة، كأف  
الجيسقخاشضة الفمدصضشضة تختمف تساه ا عغ هحضصٍا العخبْ لػجػد اٚحتٛؿ، ثع تحجث الكاتب عغ  تعبضخ، كأف  

ْ تجاكؿ الدمصة،  هعشِ الجيسقخاشضة كشخكط قضاهٍا كهسارستٍا، حضث حجدٌا بخسذ هكػىات أك ىطع ٌك
 رل بضغ الدمصات.كالحقػؽ كالحخيات، كالتعجدية كالسداكاة أهاـ القاىػف، كالف

ْ أف   ىجف الباحثوقج  ٚ   هغ خٛؿ ٌحي الجراسة تػصضل فكخة أساسضة، ٌك  صػرة اٚىتخابات ها ٌْ إ
خ الجيسقخاشضة أعسق خارجضة لمسسارسة الجيسقخاشضة، كأف   غ فْ هجسػعة السفاٌضع السجتسعضة قبل س  ك  كي   ،جٌػ

تكػف عسمضة إجخاء اٚىتخابات كاجٍة أك  ً يسكغ أف  يكػف القاىػف، حضث يدتصخد الكاتب إلِ افتخاض أى   أف  
استبعاد العػاهل اٖخخػ لسسارسة الجيسقخاشضة، كسا يحاكؿ  غصاء لسسارسات تدمصضة أك استبجادية إذا ها تع  

الكاتب إيراؿ فكخة عغ هفٍػـ الجيسقخاشضة هغ هشصمق السكػىات كالسسارسات، كهغ ثع ٓجرس عسمضة 
كذلظ بٍجؼ التعخؼ عمِ ها حجث فْ فمدصضغ، ٌل يسكغ اعتباري هقجهة  ،ْ فمدصضغاٚىتخابات اٖخضخة ف
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  ٛ جح العسمضة تش ِبإصٛح الشطاـ الدضاسْ حت: تػليات الجراسة جاءتوقج ، لسسارسة الجيسقخاشضة فع
 .غاٚىتخابضة فْ فمدصض

 لفمدصيشيةسة والدمصة في الداحة االرخاع عمى الديا بعشػاف: .(2009) .دراسة ماجج كيالي .3
 "السقجمات والتجاعيات وما العسل

سا الحخكتضغ   لقج تشاكلت ٌحي الجراسة الخٛؼ كاٚىقداـ بضغ الحخكتضغ عمِ الداحة الفمدصضشضة باعتباٌر
عمِ الجٍج السذتخؾ السبحكؿ لكمضٍسا فْ الرخاع هع اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ، كعمِ  الخئضدضتضغ، كالحؼ أثخ  
 الدضاسْ كاستسخار عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ. الػحجة الػششضة كالكضاف

لضذ  كسا تشاكلت ٌحي الجراسة شبضعة اٖزهة بضغ الحخكتضغ كأسبابٍا، حضث أضٍخت أف الخٛؼ بضغ الحخكتضغ
ا كهقترخ ا عمِ الرخاع عمِ الدمصة، كإى   سا لً جحكري التْ تعػد إلِ بجاية اىصٛؽ حخكة حساس، كأف ججٓج 

 .ـ)ات الحؼ تقػدي حخكة فتح ضسغ إشارتشافذ كالرخاع بضغ هذخكع التدػية كالسفاكضاٚختٛؼ ٓشبع هغ ال
ا، كهذخكع السعارضة الحؼ تقػدي حخكة حساس كهغ هعٍا هغ ، (ؼ .ت كالفرائل السشصػية تحت إشاٌر

شْ تجاعضات ٌحا اٚىقداـ كأثخي السجهخ عمِ السذخكع الػش نتائجالفرائل السعارضة، ثع تشتٍْ الجراسة إلِ 
ثع كالعسمضة الدضاسضة عمِ الرعضج الجاخمْ كالجكلْ، كعمِ هدتقبل الشطاـ الدضاسْ كالعسمضة الجيسقخاشضة، 

، هغ خٛؿ تزافخ الجٍػد العخبضة كالزغط عمِ حخكتْ فتح كحساس لٛتفاؽ يزع رؤية لمحل وتػليات
ؿ بسبجأ الجيسقخاشضة، كعجـ فضسا بضشٍسا، كهغ خٛؿ اٚتفاؽ عمِ بخىاهج كششْ كهخجعضة سضاسضة، كالقبػ 

ككحلظ حخكة فتح  اٚحتكاـ لمدٛح كاتخاذ قخارات هغ قبل قضادة حساس تقخبٍا هغ القبػؿ بالػحجة الػششضة،
 هصالبة بإحجاث تغضخات عمِ الداحة الفمدصضشضة كالقبػؿ لٕخخ هغ كالخخكج هغ السأزؽ الحالْ.

ْ بعشػاف .(2009) دراسة مشحر الديج الحمػلي. .4        الجيسقخاشيالتحػل  ىثخىا عمألثقافة الدياسة و ا":ٌك
التحػؿ الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ هغ خٛؿ  ِكيعخض الباحث أثخ الثقافة الدضاسضة عم, "في فمدصيغ

ثخ الثقافة عمْ عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ أضغ عخض السخاحل الجيسقخاشضة التْ حجثت فْ فمدصضغ كيب  
 هكػىات الثقافة.دكات الثقافة ك أكيعخض الباحث 

ضخكرة سضادة الثقافة الجيسقخاشضة، كبجكف ٌحي الثقافة يفقج السػاشغ  ٌْىع نتائج وتػليات الجراسة أوكانت 
حقً فْ السػاششة، كبالتالْ حقً فْ السذاركة بكافة أشكالٍا داخل السجتسع كفق ها تقزضة هقػهات الجكلة 

 الحجٓثة كالسعاصخة.
ْ بعشػاف:  .(2009) دراسة خميل الذقاقي. .5 "، كتذكل ٌحي الجراسة صيغ"مقياس الجيسقخاشية في فمدٌك

لجٍػد سابقة قاـ بٍا فخيق العسل التابع لمسخكد الفمدصضشْ لمبحػث الدضاسضة كالسدحضة، فْ راـ  ااهتجاد  
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، لجراسة كقضاس أكضاع كضخكؼ التحػؿ الجيسقخاشْ فْ ضل الدمصة الفمدصضشضة، ـ1996هللا هشح عاـ 
استخجاهٍا ٚحتداب عٛهة  تع   اسضة )كسضة(، لتدعة كأربعضغ هؤشخ  جراسة الحالضة قخاءة لشتائج رقكتذسل ال

تتحجث عغ هشٍجضة  ،، كتشقدع الجراسة إلِ خسدة فرػؿـ2008السقضاس لمفتخة قضج الجراسة أؼ عاـ 
عمِ الشطاـ ٌا السسكغ كأثخ   ،ـ2008البحث كالشتائج الخقسضة لسقضاس الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ لعاـ 

التْ ضٍخت فْ القخاءات الدابقة ٖكضاع الجيسقخاشضة فْ ضل الدمصة  والشتائجالدضاسْ الفمدصضشْ، 
الفمدصضشضة كهقارىة ىتائج السؤشخات بضغ اٖكضاع فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، كيشٍْ فخيق عسل 

 الجراسة البحث بخٛصة كتػصضات.
ْ بع .(2007) حسج سعيج نػفل.أدراسة  .6 تجخبة الجيسقخاشية الفمدصيشية في ضل الحتالل شػاف: "ٌك

ت الجيسقخاشضة الفمدصضشضة، كقجـ عخض  اإلسخائيمي لمعػاهل السؤثخة  ا"، كخز الباحث دراستً بأىساط تحٚػ
فْ الجيسقخاشضة الفمدصضشضة، هغ خٛؿ قػاىضغ اٚىتخابات كالسجمذ التذخيعْ، كالدمصة الفمدصضشضة، 

ل الرٛحضات بضغ الدمصات الثٛث، كاىتخابات السجمذ التذخيعْ الثاىْ، كدكر تجاخ ككاىت الشتائج
٘صٛح العٛقة بضغ  اـ بخىاهج  اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ فْ التأثضخ عمِ اٚىتخابات، كفْ خٛصة دراستً قج  

 هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة كالدمصة الفمدصضشضة.
أزمة السذخوع الػششي الفمدصيشي مغ فتح "حت عشػاف دراستً ت .(م2006) .دبمقدي دراسة عبج اإللو  .7

كتعتبخ الجراسة ىقجية بالجرجة اٖكلِ بتشاكؿ الرخاع فْ حخكة فتح، كها ٌػ هقمق فْ حخكة  "إلى حساس
ـ 2004فتح، كالتصخؽ إلِ هجسػعة هغ التغضخات التْ حجثت عمِ الداحة الفمدصضشضة كخاصة بعج عاـ 

، إضافة إلِ ياسخعخفاتالخاحل ف يحتكع لخؤية زعضع الثػرة كالدمصة كتغضخ الشطاـ الدضاسْ الحؼ كا
التغضخات السٍسة حػؿ هذاركة حخكة حساس باٚىتخابات اٖخضخة، كفْ الفرل الخابع تحت عشػاف 

كىتائج اٚىتخابات  ؟كها ىتج عشٍا ـ25/1/2006حساس هغ الثػرة إلِ الدمصة هتحجث ا عغ اٚىترار
تْ حرمت فْ فػز حخكة حساس بغالبضة هقاعج السجمذ التذخيعْ، كحجكث فْ السجمذ التذخيعْ ال

 ىقٛب حدب تعبضخي فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ.ا٘
كأزهة الحخكة الػششضة الفمدصضشضة،  ،ٌحي الجراسة تشاكلت فْ بجآتٍا ىقج أخصاء الثػرة الفمدصضشضة كهع أف  

ٌحي الجراسة حدب ها يقػلً  وىجف ها ٌػ ججٓج كالشطاـ الدضاسْ كإشكالضة الجاخل كالخارج، كلكغ  
ًا السؤلف ٌػ هحاكلة التع   ٛ   ججٓجا  خؼ عمِ كج  فْ هغ أكجً أزهة السذخكع الػششْ الفمدصضشْ هتسث

وقج أولت بعجة إعادة إىتاج حخكة حساس اٖسباب ذاتٍا التْ قادت ٌحا السذخكع الػششْ إلِ السأزؽ. 
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كإصٛح الشطاـ  ،كعجـ اٚقتتاؿ ،ار ٌْ الدائجة بضغ جسضع الفرائلغة الحػ كػف ل  ت أف  هشٍا ، تػليات
 .الػحجة الػششضة هةقاإالدضاسْ، كالدعْ ىحػ 

ْ بعشػاف:  .(2005) دراسة حشان رفيجي قسخ. .8 كشسمت الجراسة  "إشكالية الجيسقخاشية في فمدصيغ",ٌك
قضع ديسقخاشضة تعسل عمِ تشطضع أسئمة شخحتٍا الباحثة هثل: ٌل تتػافخ فْ البضئة الفمدصضشضة هشطػهة 

العٛقات بضغ اٖفخاد كشبقات السجتسع، كبضغ الجكلة كالسجتسع، كبضغ هؤسدات الجكلة الثٛث؛ التذخيعضة 
ْ فمدصضشْ فْ ً ٚ تػجج ٌشاؾ إهكاىضة لبدكغ ىطاـ ديسقخاشأى   وافتخضت الجراسةكالتشفضحية كالقزائضة؛ 

غ، ىطخ   ضة اجتساعضة كسضاسضة هػاتضة، كلغضاب السقػهات كالذخكط الٛزهة لغضاب بضئة داخم االػقت الخٌا
لسثل ٌحي العسمضة، كاستخجهت الباحثة السشٍج الػصفْ التحمضمْ لسعالجة إشكالضة الجيسقخاشضة فْ 

السجتسع الفمدصضشْ  ؛فمدصضغ، كقدست الباحثة دراستٍا إلِ قدسضغ، حضث تشاكؿ القدع اٖكؿ بضئة
بتػليات  ا، أها القدع الثاىْ فتشاكؿ حقبة ا٘صٛح، كتختتع الباحثة دراستٍاٚجتساعضة كالدضاسضة

ٛ   اقػي   اهجىض   اإفداح السجاؿ لتكػف هجتسع  ك هغ هؤسدة العسمضة الدضاسضة،  ج  ً ٚ ب  : أى  ومشيا ، غضخ كهدتق
ـا لمحضد العاـ هغ استئثار الدمصة التشفضحية، ؛هدضذ كلضفدح السجاؿ  لضقػـ بجكري اٖساسْ السشتطخ، كحا

ٖعزائً لمتجرب عمِ السسارسة الجيسقخاشضة داخل هؤسداتً، كبشاء ثقافة ديسقخاشضة أصضمة تقػـ عمِ 
ا هغ الدمػكضات الجيسقخاشضة.  قبػؿ أخخ كاحتخاهً كالتداهح كغضٌخ

ْ بعشػاف: " .(2003) .دراسة باسع الدبيجي .9  "، كخمرت ٌحي الجراسةالثقافة الدياسية الفمدصيشيةٌك
سضة دكر الثقافة فْ عسمضة  إلِ فٍع كتحمضل دكر الثقافة الدضاسضة فْ التحػؿ الجيسقخاشْ؛ كإبخاز ٌأ

ت الجيسقخاشضة أالتحػؿ الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ، كإلقاء الزػء عمِ  ثخ الثقافة الدضاسضة فْ التحٚػ
ت الجيسقخاشضالفمدصضشضة كالتعخؼ عمِ الثقافة الدضاسضة كسجخل ٘ ة كا٘صٛح الدضاسْ فْ جخاء التحٚػ

 ،عثخ الجيسقخاشضة بدبب الفٍع الخاشئ لجيسقخاشضةت  نتائج الجراسة,  هغ السجتسع الفمدصضشْ، ككاف
ا٘صٛح  وقج أولت بزخورةكالػعْ الغضخ الكاهل لمتشطضسات الفمدصضشضة كهؤسدات السجتسع السجىْ 

 .كافة ػ أفخاد السجتسعالثقافْ لجالدضاسْ كالسجتسعْ كالبشاء التشطضسْ كرفع الػعْ 
ْ بعشػاف: .(2001) .دراسة إبخاىيع أبخاش .10 وخرػلية  الجيسقخاشية بيغ عالسية الفكخة" ٌك

الجيسقخاشضة هبادغ عاهة سضاسضة كاجتساعضة كأخٛقضة لمتشطضع  أف  "، كتفتخض دراسة أبخاش التصبيق
خ، كتفتخض الجراسة خل باالدضاسْ، كإدارة الجكلة يسكغ أف تكضف حدب الخرػصضات بسا ٚ ي لجٌػ

الشطع العخبضة الدضاسضة لسخحمة ها بعج اٚستقٛؿ كصمت إلِ هأزؽ ىطاهْ، ىدبة إلِ بشضة  ، أف  اأيز  
تفتخض تٍافت التقدضع الكٛسضكْ لٗىطسة العخبضة، ها بضغ أىطسة  كأدائٍا الجكلة كأداءٌا الدضاسْ، كسا
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جٍة أخخػ، يعػد فْ جاىب إلِ السأزؽ السذتخؾ  رجعضة كهحافطة هغ جٍة، كأىطسة ثػرية تقجهضة هغ
ت عجة هثل ٌل ٌشاؾ ىسػذج كاحج لمجيسقخاشضة ؟ أـ  لجػ الصخفضغ، كتجضب دراسة أبخاش عمِ تداٚؤ
هبادغ عاهة كهجاخل هتعجدة، كها ٌْ السؤشخات التْ يدتجؿ هشٍا عمِ كجػد عسمضة تحػؿ أك اىتقاؿ 

ا، اختار الباحث ىسػذجا  لتجخبة ديسقخاشضة عخبضة ذات  ىحػ الجيسقخاشضة ؟ كلسقاربة ٌحي اٖسئمة كغضٌخ
ْ خرػصضة ىجازاتٍا، هقارىة إالسغخب، خرػصضة تشبع هغ شػؿ أهج ٌحي التجخبة، بكل عثخاتٍا ك  ٌك

ا هغ التجارب العخبضة، كخرػصضة تتعمق بصبضعة كبشضة الشطاـ الدضاسْ السغخبْ، حضث تتعاير  بغضٌخ
ثضة كهع تعجدية حدبضة، كاختضار الباحث لمسغخب ٚ يعشْ بالزخكرة حكع الجيسقخاشضة هع همكضة كرا

ا، بل يعػد إلِ كػىٍا ىسػذجا ،  شتائج البخاش بأوقج تػلل أفزمضة لمتجخبة السغخبضة عمِ غضٌخ
عادة بشاء في الشطام الدياسي في أغمب الجول العخبية إ إلىالشطع العخبية تحتاج  ن  أ إلى تػلياتالو 

 ج عجة لمجيسقخاشية وإدارة الحكعذنساىشاك  وأن  
ْ بعشػاف: " .(1996) .دراسة دمحم خالج األزعخ .1 "، الشطام الدياسي والتحػل الجيسقخاشي في فمدصيغٌك

 ربصت التحػؿ الجيسقخاشْ كىجاحً بالتحخر الػششْ، كالتشسضة اٚقترادية، ف  خمرت ٌحي الجراسة بأ

اٚقترادؼ،  -لقاىػىْ، كىسط البشاء اٚجتساعْكا -كا٘صٛح فْ السؤسدات كالتكػيغ القزائْ
كيدتعخض هجاخل إلِ التحػؿ الجيسقخاشْ، كسجخل الثقافة الدضاسضة كالتعجدية  كالتأثضخات الخارجضة،

سٍا؛  كحمػؿا  نتائج وتػلياتالدضاسضة، كيقجـ الباحث  تدٍضل عسمضة اٚىتقاؿ  أف  لٍحي ا٘شكالضة ٌأ
ة بطخكفٍا السػضػعضة السعقجة، ٓمدهٍا ترالح سمسْ بضغ القػػ الجيسقخاشْ فْ الحالة الفمدصضشض

تشصمق هغ ترػر  ضسا الكبضخة هشٍا كحخكتْ فتح كحساس؛ أف  ً ٚ يجػز ٘حجػ القػػ ٚس  الدضاسضة؛ كأى  
 إهكاف القزاء عمِ أخخ الدضاسْ.

  : الجراسات العخبيةاثانيً 
ْ بعشػاف: " .(2015) .دراسة سعيج بغ سعيج العمػي والديج ولج أباه .1 عػائق التحػل الجيسقخاشي ٌك

"، كتمظ دراسة قاـ بٍا هتحاكراف اثشاف حػؿ ها يسشع البٛد العخبضة هغ اٖخح في الػشغ العخبي
باٖسمػب الجيسقخاشْ فْ الحكع، أها السػضػع اٖكؿ الحؼ حسل عشػاف: التحػؿ الجيسقخاشْ فْ 

ْ: الػشغ العخبْ بضغ العػائق كا٘هكاىات، فختب  الباحث العمػؼ فضً دراستً فْ خسدة أقداـ ٌك
ت الجيسقخاشضة فْ الفكخ الدضاسْ العخبْ ا٘سٛهْ الحجٓث،  التحػؿ الجيسقخاشْ فْ الغخب، كهحاٚك
كعػائق التحػؿ الجيسقخاشْ العخبْ، كشخكط التحػؿ، كا٘هكاىات، كأهاؿ فْ عسمضة التحػؿ، كقج 
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ج هغ التاريخ كالفكخ اٖكركبْ كالعخبْ  ٌحا الباحث فْ كل قدع هغ ٌحي ل  فر   اٖقداـ، كأتِ بذػٌا
  عمِ كل ذلظ. كعمق  

ج تشاكؿ كلج أباة كأها السػضػع الثاىْ، الحؼ عشػاىً: عػائق التحػؿ الجيسقخاشْ فْ الػشغ العخبْ، فق 
غ لمبٛد العخبضة عقب التصػرات الحاصمة فْ العالع أكاخخ ال االسػضػع، بادئ   قخف العذخيغ، بالػاقع الخٌا

كاىترار قضع الجيسقخاشضة التعجدية فْ السشصقة العخبضة، كاٚىفتاح الدضاسْ الحؼ أىعر أهاؿ، ثع 
مٍا هغ هشصمق اٖحجاث التْ حرمت فْ العالع تػقف عشج السأزؽ التْ تعخض لٍا ٌحي أهاؿ، كحم  

ت التْ جخت، هذضخ   كالسذاريع التْ شخحت صاب العخبْ حػؿ إلِ أكجً الخ افضً، كالتحٚػ
الجيسقخاشضة، كاىعكاسات ذلظ، ثع تػقف عشج العػائق كجعمٍا خسدة، تشحرخ فْ: تخكضبة السجتسع 
اٌٖمْ، كتخكضبة السجتسع السجىْ، كبشضة الثقافة العخبضة ا٘سٛهضة، كتخكضبة اٖحداب الدضاسضة، كعٛقة 

ِ أخخ كشفع البحث بتعخيف السثقف بالدمصة، كفْ ىٍاية الجراسة عقب كل هغ الستحاكريغ عم
العػائق التْ تسشع عسمضة التحػؿ  ةزالإبزخكرة وقج أولت ىحه الجراسة السرصمحات الػاردة فضً 

 الجيسقخاشْ فْ البمجاف العخبضة.
تشاكلت الجارسة العجٓج هغ السجمذ العدكخي والنتقال إلى الجيسقخاشية". " .(2012) ميا. عدام .2

ا هغ الحكع ا تقخيب  اىتقاؿ هرخ إلِ الجيسقخاشضة قج قػضً إرث ستضغ عاه   السحاكر التْ تتسثل بأف  
السجمذ العدكخؼ قج سعِ هشح سقػط هبارؾ إلِ تػجضً عسمضة التحػؿ  السدتسخ لخجاؿ الجضر، كأف  

الجيسقخاشْ بعج هػاجٍتً لمتحجيات التْ قج تػاجً اٖكضاع الجاخمضة كعجـ استقخار البٛد، كحلظ 
اىدحاب  ا اٚلتفاؼ حػؿ خرػهً الدضاسضضغ، كأف  السجمذ العدكخؼ استصاع غالب   ة بأف  تشاكلت الجراس

ً السجمذ العدكخؼ بل ب بالجضر هغ الدضاسة ٚ يعشْ هجخد اىدحابً هغ اٖضػاء، اٖهخ الحؼ رغ  
ٛ  ا تتصمب فرمً فرٛ  ً عسمض  ى  إ ة  هغ الداحة الدضاسضة، كعجـ التجخل فْ العسمضة البخلساىض كاه

وقج  .يكػف فػؽ القاىػف  الجضر ٚ يجب أف   كالجستػرية هسا ٓتصمب بجكري السداءلة كالذفافضة كيعشْ أف  
جضر ال كأف   ،ابتعاد الجضر عغ الحضاة الدضاسضة كالجيسقخاشضة فْ هرخ أولت الجراسة بزخورة

 .خصار، كحساية الشطاـ الدضاسْٖستً الػحضجة حساية البٛد هغ اٍ  ه  
 تحجيات التحػل الجيسقخاشي في مرخ خالل السخحمة النتقالية" .(2011) .ل عبج الجػاددراسة جسا .3

ع شخكط التحػؿ الجيسقخاشْ فْ هرخ  خمرت الجراسة إلِ أف   "الجير في الجستػر بعج الثػرة - ٌأ
  ٛ كحل هؤسدات الشطاـ  ، كلضذ رأس الشطاـتأتْ هغ ثٛثة شخكط ٌْ: سقػط الشطاـ الدضاسْ كاه

سْ هثل هجمذ الذعب كالذػرػ كالحدب الػششْ، كعجـ قجرة جٍاز القسع البػلضدْ عمِ تكبضل الدضا
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حخكة القػػ اٚجتساعضة كالثػرية، كرفع هدتػػ الػعْ الدضاسْ كاٌٚتساـ بالسذاركة الدضاسضة، كحلظ 
، التْ ىقف ٓشآخ لع يكغ لٍا السقجرة لمػصػؿ لعتبة التصػر الجيسقخاشْ 19ثػرة  تشاكلت الجراسة أف  

  ٔ ف لٚػ الجكر الحؼ لعبً الجضر فْ حدع الرخاع السحتجـ بضغ الشطاـ الدابق كالقػػ الثػرية، عشجٌا ا
الجضر كاف لجيً  كأف   ،كأف قضادة الجضر اختارت السػقف اٖكثخ سٛهة عشجها اىحازت لمقػػ الثػرية

كاٌٚتساـ  ،الػعْ الدضاسْ خفع هدتػػ ب ىع التػلياتأوكانت القجرة عمِ اتخاذ هدارات أخخػ 
 حداب.صٛح اٖإك  ،كابتعاد السؤسدة العدكخية عغ الدضاسة .بالسذاركة الدضاسضة

ْ بعشػاف: " .(2008) .دراسة نالخ أبػ العصا .4 إشكاليات تعثخ التحػل الجيسقخاشي في الػشغ ٌك
، هغ خٛؿ جسمة هغ الباحث فْ دراستً أسباب تعثخ الجيسقخاشضة فْ الحالة العخبضة "، كقجـ  العخبي

هثل: هجخل شبضعة الجكلة القصخية العخبضة، كهجخل الثقافة الدضاسضة، كالسجخل  السٍسةالسجاخل 
كتعثخ عسمضة التحػؿ  ،اٚقترادؼ كاٚجتساعْ كػىٍسا هكػىاف رئضدضاف فْ تفدضخ أزهة الجيسقخاشضة

الخئضدضة العخبضة، كهجخل الجيسقخاشْ، كهجخل اىعكاسات غضاب ىسػذج ديسقخاشْ فْ أؼ هغ الجكؿ 
تخكضبة السجتسع اٌٖمْ كالبشضة العربضة كتخكضبة اٖحداب الدضاسضة العخبضة؛ كتسضدت دراسة أبػ العصا 

فضٍا الباحث خٛصة أفكار عجد هغ الباحثضغ ىحكخ هشٍع عمِ  اا، هدتعخض  ا كتحمضمض  ٍا جاءت ىطخي  بأى  
ضع، كعدهْ  ضع، كجػرج شخابضذْ، سبضل السثاؿ كل هغ سعج الجٓغ إبخٌا بذارة، كحدشضغ تػفضق إبخٌا

اف غمضػف، كالدضج كلج أباة كسعضج بغ سعضج العمػؼ  وقج كانت  .كإسساعضل صبخؼ عبج هللا، كبٌخ
حداب الفخد القصخؼ  ضخكرة كجػد اٖ ػاٌٚتساـ بالتثقضف الدضاسْ لجالذكل التالي:  ىعم التػليات

ا ك   .سْصٛح الشطاـ الدضاإالدضاسضة كتصػيٌخ
وىي بعشػان: "الجيسقخاشية وقزايا التحػل الجتساعي والثقافي في  .(2005) .دراسة معتد سالمة .5

، كجاءت دراسة الباحث ضسغ سمدمة دراسات كىجكات صادرة عغ السخكد الجكلْ الجول العخبية"
ا العاـ تتحجث عغ س مدمة لمجراسات السدتقبمضة كاٚستخاتضجضة باٌٖخاـ، ٌحي الجراسات فْ إشاٌر

ت الجيسقخاشضة، كتحج   ث التفاعٛت الدضاسضة الستٛحقة التْ تذكل فْ هجسمٍا ها يعخؼ بالتحٚػ
      ( Democratization) لحجاثة كالسؤسدضة كعقمضة الحارة،الباحث فْ دراستً عغ التقمضجية كا

لدضاسضة الجٓشضة ٓمدهٍا الثقافة ا كلضجاركضة كالصبقة الػسصِ؛ كخمز إلِ أف  كالجيسقخاشضة كاٖصػلضة كاٖ
ع قزايا  تػافق بضغ فٍسشا لمجٓغ كالجيسقخاشضة؛ كأشار إلِ أف   الذباب كالسخأة كػىٍسا بخأؼ الباحث هغ ٌأ

ع القصاعات التْ تؤثخ فضٍا التقالضج الثقافضة كاٚجتساعضة، كقج   ـ فْ ىٍاية التحػؿ الجيسقخاشْ، كهغ ٌأ
ضغ الجيسقخاشضة كالقزايا اٚجتساعضة كالثقافضة، عمِ السجػ دراستً ثٛثة ترػرات لسدتقبل العٛقة ب
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وكانت نتائج  .البعضج هغ ٌحي الترػرات رأػ احتساؿ تصبضق الشسػذج التخكْ عمِ الحالة العخبضة
 ِالحكع كلكغ تخكضا شػرت ىفدٍا حت الشسػذج التخكْ قخيب هغ الشساذج العخبضة فْ ف  بأ الجراسة

 كربضة.ة اٖاصبحت قخيبة هغ الجيسقخاشض
ْ بعشػاف: .(2000) .دراسة عبج اإللو بمقديد .6 النتقال الجيسقخاشي في الػشغ العخبي العػائق " ٌك

فْ هعشِ اٚىتقاؿ الجيسقخاشْ كشخكشً، كيعتقج ضخكرة قضاـ  اىطخي   قجـ الباحث هجخٛ   "والسسكشات
ْ ججٓج بالسجاؿ الدضاسْ ثقافة سضاسضة ججٓجة لجػ الدمصة كالسعارضة عمِ الدػاء، تدسح ببشاء كع

كبعٛقات الدمصة داخل السجتسع، كتعبخ ٌحي الثقافة الدضاسضة عغ ىفدٍا، هغ  خٛؿ جشػحٍا إلِ 
ترػر عسمضة الرخاع الدضاسْ بػصفٍا هشافدة اجتساعضة سمسضة، ثع هغ خٛؿ إعٛئٍا هبادغ التػافق 

بضغ الدمصة كالسعارضة عمِ ىحػ كالتخاضْ قاعجة لمرخاع الدضاسْ، بضغ أشخاؼ الحقل الدضاسْ، ك 
خاص، كبٍحا تكػف الثقافة الدضاسضة التْ تفخضٍا استخاتضجضة اٚىتقاؿ الجيسقخاشْ، ٌْ الثقافة التْ 
تحل الشدعة الشدبضة فْ كعْ الدضاسة كالسجاؿ الدضاسْ، كتحل التػافق كالتخاضْ كالتعاقج كالتشازؿ 

ػ ها يسشح الثقافة الدضاسضة صفة   الججية، كتقجيع بعس التشازؿ السػضػعْ؛ بسعشِ أف  الستبادؿ، ٌك
 .الثقافة الدضاسضة تذكل هخاجعة لتقالضجٌا التدمصضة كالذسػلضة كْ تتحمِ بقضع العجالة كتػزيع الدمصة

: قضاـ ثقافة سضاسضة ججٓجة لجػ الدمصة كالسعارضة عمِ الذكل التالي ىوقج كانت التػليات عم
 .اضْ قاعجة لمرخاع الدضاسْكهبادغ التػافق كالتخ  ،الدػاء

 التعقيب عمي الجراسات الدابقة : 

فْ ضػء ها سبق، شخحت الجراسات الدابقة هٛهح ٖجشجة بحثضة تتزسغ السػضػعات التْ تحتاج إلِ    
لمحكع هديج هغ البحث كالجراسة فْ السدتقبل، كهشٍا عمِ سبضل السثاؿ: الجراسة لحاٚت اٚىتقاؿ إلِ 

ت اٚقترادية كالدضاسضة التْ يذٍجٌا الػشغ العخبْ ، كشبالجيسقخاشْ ضعة دكر الجكلة فْ ضل التحٚػ
كفمدصضغ كعٛقة الجيسقخاشضة بكل هغ الجكلة كالسجتسع، كدكر اٖىطسة الدضاسضة فْ الحضاة الدضاسضة 

 ِقجرتٍا عم كتقػيع خبخة الحخكات كهجةتمعبً اٖحداب كالٍضئات الفمدصضشضة كالعخبضة، كالجكر الدضاسْ الحؼ 
 العخبْ.ْ ك عغ دراسة العسمضة الدضاسضة عمِ السدتػػ السحمْ الفمدصضش التغضخ، فزٛ  

ا الضػـ فْ ك  الجراسات الدابقة جخت عمِ هضجاف السسارسة العسمضة كتحمضل الدضاسات الججٓجة، التْ ٓتع تصػيٌخ
 تدعِ إلِ التأقمع هع ها ٓشبغْ أف  العجٓج هغ اٖقصار العخبضة هغ قبل الحخكات الدضاسضة كالحكػهات؛ التْ 
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ىدسضً السشاخ الجيسقخاشْ عمِ الرعضج العالسْ، كلقج سضصخ هع هشٍج دراسة الجيسقخاشضة فْ اٖقصار 
 العخبضة هشٍجاف هتقارباف ٌسا:

اٖكؿ: ٌػ ذاؾ السشٍج الحؼ ٓخكد عمِ العػاهل الجاخمضة، هغ دٓغ كثقافة كتقالضج تاريخضة كيتسحػر حػؿ 
 ثقافة الدضاسضة لمذعػب.دراسة ال

الثاىْ: ٓشصمق هغ دراسة السجتسع السجىْ كشبضعة السؤسدات التْ تشطع حضاة ٌحا السجتسع، لضرل إلِ فٍع 
 إشكالضات الجيسقخاشضة.

الدضاسضة كاٚقترادية لمرخاعات فْ الذخؽ  أثارٌشاؾ حاجة إلِ التعسق فْ رصج كتحمضل  كسا أف       
بعج كهرخ كتػىذ كالعخاؽ كلبشاف  فمدصضغ فْ جخؼ الضـػتعات داخمضة كسا اٖكسط، سػاء كاىت صخا 

 ةاٚقتراديك  ةضالدضاس الحضاة ِكاىعكاسً عم ؛كالرخاع الفمدصضشْ الجاخمْ، كالتذخيعضة اٚىتخابات الخئاسضة
ع السػضػعات الخئضدضة التْ تحتاج إلِ هديج التْ ،جتساعضة فْ فمدصضغكاٚ تابعة هغ الس سػؼ تبقِ أحج ٌأ

 كالبحث.
أبخز السٍسات العاجمة لمبجء با٘صٛح الذاهل التْ ىادت بً الجراسات الدابقة ٌْ: احتخاـ  كلعل       

ىجاز إالحقػؽ كالحخيات اٖساسضة لٙىداف، باعتباري حجخ الداكية فْ بشاء الحكع الجيسقخاشْ كالقادر عمِ 
ء القجرة الحاتضة كالسذاركة، فْ جسضع هجاٚت العمع كالعسل التشسضة البذخية السدتجاهة، كتسكضغ اٖفخاد هغ بشا

كا٘بجاع كاكتداب السعخفة كتػضضف القجرات البذخية بكفاءة فْ الشذاشات اٚجتساعضة لتحقضق الخفاي 
لتكػف قادرة فْ عسمضة البشاء الدضاسْ كاٚجتساعْ كاٚقترادؼ  ؛كبشاء حقضقْ لٗحداب الدضاسضة ،ا٘ىداىْ

 الة لتكػيغ الشطاـ الجيسقخاشْ.الفع  كالسذاركة 
فْ ىتائج تمظ الجراسات، هسا أتاح  اٌشاؾ تبآش   كبعج استعخاض الجراسات الدابقة؛ تػصل الباحث إلِ أف  

ت  لمباحث اختضار السشٍج اٖكثخ هٛئسة لمجراسة الحالضة، كلقج ربصت الجراسات الدابقة هػضػع التحٚػ
الجراسات الدابقة  هغ قة ججلضة بضغ هعػقاتٍا كهقػهاتٍا، كأثبتت فخضضاتالجيسقخاشضة بذكل تمقائْ فْ عٛ

 ٍا كاىت سمبضة بذكل عاـ عمِ صعضج هسارسة عسمضات اٚىتقاؿ الجيسقخاشْ فْ الحالة العخبضةأى  
 .كالفمدصضشضة  

   ة لفمدصضشْ هغ جػاىب هتعجدا ٍا لع تتشاكؿ دراسة الذأفكيبخز هغ استعخاض الجراسات الدابقة أى
حضث ركدت عمِ شبضعة التحػؿ الجيسقخاشْ كالشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ كدكر التشسضة كالثقافة 

الػصػؿ إلِ الجيسقخاشضة  هغ الجراسات عمِ بعسكركدت  الدائجة فْ عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ،
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حي الجراسة ىاقرة فْ تصبضق الجيسقخاشضة  ف  ٖ ؛عغ شخيق تغضخ الثقافة الدائجة فْ السجتسع ٌك
 السجتسع تعضقً أشضاء كثضخة غضخ الثقافة فقط.

 الفتختضغ اٚىتخابضتضغ التْ  ِإف جسضع ٌحي الجراسات كاىت ىاقرة كلع تدمط الزػء بالجراسة عم
ع السع جخت فْ فمدصضغ كلع تتحجث قات التْ أعاقت التحػؿ ػ لمػاقع كالبشاء الدضاسْ، كٌأ

حا ها ل اٚىقداـ الفمدصضشْ االجيسقخاشْ كالحؼ هث   لحاصل بضغ أكبخ فرضمضغ فْ فمدصضغ ٌك
 ستشاقذً الجراسة الحالضة بذْء هغ التفرضل.

  ركدت بعس الجراسات، هثل دراسة باسع الدبضجؼ عمِ الثقافة الدضاسضة لمسجتسع، كسجخل رئضذ
كيعتقج ضخكرة قضاـ ثقافة سضاسضة ججٓجة لجػ الدمصة كالسعارضة  ،فْ عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ

ٚ  عمِ ال  أف   بج  دػاء، تدسح ببشاء كعْ ججٓج بالسجاؿ الدضاسْ كبعٛقات الدمصة داخل السجتسع، ك
هفٍػـ الثقافة الدضاسضة لشجاح العسمضة  ِتذسل الثقافة كل السجتسع كبخغع تخكضد تمظ الجراسات عم

ٛ   الظ التخكضد يطل ىاقر  ذالجيسقخاشضة  كلكغ  ٌشاؾ  ٖف  لشجاح أؼ عسمضة ديسقخاشضة،  كلضذ هتكاه
حا ها  ،ىجاح لعسمضة الجيسقخاشضة غضخ الثقافة الدضاسضة فقط ِعػاهل كثضخة كهتعجدة، تداعج عم ٌك

 ستتشاكلً الجراسة الحالضة.
  ا كالتْ تذكل تكػيشٍا هشطسات السجتسع  ،لبضئة الدضاسضةا جدء هغ ٌحي الجراسات لع تشاقرإف بعز 

ا حا ها سششاقذً فْ  ،عمِ الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ السجىْ كاٖحداب كالحخكات الدضاسضة، كأثٌخ ٌك
 الجراسة الحالضة. 

 الجيسقخاشضة كالحكع الجيسقخاشْ هغ  إلِشكالضات اٚىتقاؿ ركدت بعس ٌحي الجراسات عمِ إ
قات التْ تعضق الحكع ػ تشاكؿ جسضع السعتهعضقات هغ جاىب السؤسدة العدكخية كالجضر كلع 

حا ها سػؼ تتشاكلً دراستشا الحالضة. الجيسقخاشْ هغ ىاحضة اٚجتساعضة  كاٚقترادية كالثقافضة ٌك
 دراسة حجٓثة كلضذ قجيسة كتٛهذ الػاقع الحالْ لشطاـ الدضاسْ  أضافت ْ دراستشا الحالضة ٌك

الفمدصضشْ كتجرسً هغ جسضع الجػاىب هغ حضث الجػاىب القاىػىضة كالدضاسضة كاٚجتساعضة حضث 
صضشْ هغ حضث القاىػىْ التْ ٓمتسذ الحقػؽ كالحخيات كالجاىب مت بجراسة الجستػر الفمدتسث  

الدضاسْ الحؼ ٓشاقر الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ كالتغضخات اٚىتخابضة التْ حجثت بً كالجاىب 
 اٚجتساعْ كالحؼ يسثمً السجتسع السجىْ كهؤسداتً.   
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 :ل الثانيرالف

 اإلشار الشطخي والسفاىيسي لمجراسة 

 .أسذ ومبادئ الجيسقخاشية في الحكع :ولالسبحث األ  -

 الشطام الدياسي الفمدصيشيومسا يتكػن  معاييخ الحكع الجيسقخاشيماىي  :السبحث الثاني -
  .في فمدصيغوشبيعة نطام الحكس
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 مقجمة:

ع السرصمحات كالعشاكيغ الخئضدضة فْ ٌحي الجراسة؛ ٖف  ٌحا     تٍا هغ ٌأ  ي عج  هرصمح الجيسقخاشضة كتحٚػ
العشػاف يسثل اٖهل بحضاة الحخية كالعجؿ كالسداكة كالكخاهة، كالتْ يصسح أفخاد السجتسع لتصبضقٍا عمْ 

 السدتػػ اٖهثل كاٖفزل. 

كت عج  هبادغ كأسذ كهعآضخ كصػر الجيسقخاشضة هغ اٖركاف الحؼ ٓ ش ب ش ْ عمضٍا أؼ ىطاـ سضاسْ ٓخيج        
التعجدية كحكع الذعب كهبجأ سضادة القاىػف، كالتجاكؿ الدمسْ لمدمصة  تصبضق الجيسقخاشضة فْ حكسً، ٖف  

ا هغ السبادغ كاٖسذ، كفضمة بشجاح أؼ عسمضة ديسقخاشضة كخمق الخضا  كالفرل بضغ الدمصات الثٛث كغضٌخ
 الذعبْ عمِ الحكع كالشطاـ الحاكع.      

صسأىضشة كاٚستقخار، كلغ تزضع حقػقً فْ كتصبضق الجيسقخاشضة برػرة صحضحة ستسشح اٖفخاد اٖهغ كال    
ضل حكع السؤسدات كالعجؿ كالسداكاة، كتتحقق الجيسقخاشضة عشجها يذارؾ جسضع اٖفخاد فْ السجتسع 
مضة كىقابضة كاىتخابات كاحتخاـ  بسؤسدات السجتسع السجىْ كهكػىاتً هغ أحداب كحخكات سضاسضة كهشطسات ٌأ

 السؤسدات العاهة.

ٛ  لحلظ، كيستمظ ثقافة الجيسقخاشضة كىتائجٍا كلكْ تصبق الجيسقخ  اشضة فْ أؼ بمج يجب أف يكػف السجتسع قاب
كها ٓتختب عغ العسمضة اٚىتخابضة هغ ىتائج كهسثمضغ عغ الذعب؛ كلتكػف العسمضة اٚىتخابضة ىديٍة كشفافة، 

ة الجيسقخاشضة  يجب أف تكػف كفق أحكاـ الجستػر كالقاىػف السكتػب، كلٍحا سشقػـ بالحجٓث عغ هاٌض
كتعخيفتٍا، ككسفاٌضع كهبادغ كهعآضخ، ككحلظ الطخكؼ كالسقػهات، كالبضئة التْ تحتاجٍا العسمضة 

حا ها ٓتشاكلً الفرل الحالْ.   الجيسقخاشضة، كشبضعة ىصاـ الحكع كهكػىاتً فْ فمدصضغ، ٌك
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 :السبحث األول

أسذ ومبادئ الجيسقخاشية في الحكع   

ثشْ كالثقافة الضػىاىضة القجيسة، كقج ٖحكر اٖكلِ لسفٍـػ الجيسقخاشضة تعػد إلِ التاريخ االج ٌشاؾ هغ ٓخػ أف    
، ك تصػر ٌحا السفٍـػ هع هخكر الدهغ حتِ القخف الدابع عذخ حضث كا عغ ىت البجاية لقبػؿ ٌحا السفٍـػ

طخة إلِ كقج كاىت الش .سضغككيحجد صٛحضات الحا ،كضع قاىػف يزسغ حقػؽ السحكػهضغ شخيقً تع  
الجيسقخاشضة ضضقة، حضث كاف يجب عمِ الفخد أف يعتشق دٓغ الجكلة كجسضع ها يسمكً هغ ثخكات تحت 

ٓتع هعاقبة كىفْ أؼ شخز  كاف يسكغ أف   يكفمٍا، إذ  الحخية الذخرضة لمفخد لع يكغ ها ترخؼ الجكلة، ك 
بدضصة لٗفخاد كالسػاششضغ فْ بعس اٖهػر الخاصة كال لتجخل الحكػهات دكف تحقضق أك هحاكسة، إضافة  

ح ،دكف احتخاـ همكضتٍع الخاصة عتخؼ بحخية اٖفخاد كحقٍع ا ها كاف ٓخفزً أؼ ىطاـ ديسقخاشْ حضث  اٌك
 (114: 2003شصشاكؼ، )بالتسمظ دكف تسضد.

سضة حضا، حضث كاف ا٘غخيق ي  الجيسقخاشضة ا٘غخيق كالخكهاف ؼ  خ  كع      عسمػا عمِ ، إذ ة الجساعةقجركف ٌأ
ا فْ ذلظ ق الجيسقخاشضة تحقض ، إذ لع تكغ الجيسقخاشضة تعخؼ الحخية بالسعشِ الػقت كالدهافبالصخيقة التْ رأٌك

الذخرضة، كحخية العقضجة، كحخية السمكضة، كقج كاىت الجكلة تستمظ الدمصة ف بالحخية الستعارؼ عمضً أ
ا تاه ا لمجكلة فْ كل هشاحْ خزػع   السصمقة عمِ اٖفخاد دكف قضػد كحجكد، كبالتالْ فقج كاف الفخد يخزع

 (   1999:114)هٍشا،الذخرضة كالجٓشضة. الحضاة

مجيسقخاشض ة بذكلا عاـ عمِ أىٍا هغ اٖهثمة اٖكلِ التْ تختكد لفْ القخف الخاهذ قبل السضٛد، ككاف ٓشطخ 
كاف أثضشا الحكػر عمضٍا السفاٌضع السعاصخة لمجيسقخاشض ة كالحكع الجيسقخاشْ، ككاف ها يقارب الشرف هغ س

فقط لٍع الحق فْ عسمض ة الترػيت، لكغ ٌحا اٖهخ لع يكغ يذكل حاجدا  قػهض ا  كلضذ لً أية عٛقة بالسكاىة 
ع، فقج كاىػا جسضعا  لٍع حخي ة التحجث فْ  اٚقترادي ة. بغس الشطخ عغ أكضاع هػاششْ أثضشا أك درجة فقٌخ

يت، ككاىػا يقػهػف باتخاذ قخاراتٍع بذكلا هباشخ عػضا  عغ الجسعض ة العسػهض ة كأحخار  فْ عسمض ة الترػ 
ٛ  هغ أشكاؿ الحكع الجيسقخاشْ السعسػؿ  الترػيت ٖؼ  ىائبا لضقػـ باتخاذ ٌحا القخار عشٍع، كيعتبخ ٌحا شك
بً فْ أثضشا القجيسة، كيصمق عمضٍا الجيسقخاشض ة الشقض ة أك السباشخة. الذكل اٖكؿ لمجيسقخاشض ة ضٍخ فْ 

ٍػريات الٍشج القجيسة فْ القخف الدادس قبل السضٛد، كحتِ قبل هضٛد بػذا، ككاىت تعخؼ تمظ جس
ؿ جسٍػري ة فْ  الجسٍػري ات بػ )الساٌا جاىاباداس(، ككاف هغ بضشٍا جسٍػري ة فايذالْ التْ كاىت تعتبخ أك 

 تاريخ البذخي ة.
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لكبضخ، قاـ ا٘غخيق بالكتابة عغ دكلتْ فْ القخف الخابع قبل السضٛد كتحجٓجا  فْ عٍج ا٘سكشجر ا 
ساهباستآْ كساباركآْ، ككاىتا تحكساف فْ السداحة التْ يصمق عمضٍا الضػـ أفغاىدتاف كباكدتاف، ككاف 

 (4: 2016)الحٛيقة، الحكع فْ تمظ الجكؿ ديسقخاشض ا  كلضذ همكض ا  كفق ها ذكخي العجٓج هغ السؤرخضغ.

سة بالشسػ فْ عجدا هغ السجف الرغضخة ذات الجياىات السحمض ة، كلٍحا فإف قضاـ قاهت الجيسقخاشض ات القجيكقج  
حا  الجكؿ الكبخػ كا٘هبخاشػري ات فْ هعطع البمجاف فْ العرػر الػسصِ قج ضس ت الجيسقخاشض ات اٖكلِ، ٌك

عرػر اٖهخ عسل عمِ القزاء عمِ الجكيٛت الجيسقخاشض ة كفخص قضاهٍا. فْ السقابل سجمت فْ فتخة ال
را  عمِ هدتػػ حقػؽ اٖفخاد كالقضع الشاتجة  الػسصِ ىػعا  هغ التصػر فْ هجاؿ الجيسقخاشض ة، لكشً كاف تصػ 
عغ قضع المضبخالض ة، التْ ضٍخت هع فٛسفة التشػيخ أهثاؿ جػف لػؾ، كتػهاس ٌػبد، كإيساىػيل كاىت، قبل 

ـا همسػس فْ هجاؿ الجيسقخاشض ة، كهغ ٌشا ازدٌخ  يسقخاشض ة المضبخالض ة فْ ت الجحجكث أؼ تقج
 (5: 2016)الحٛيقة،الغخب.

كاف لمجياىات الكبخػ كالسدضحض ة كالبػذي ة كا٘سٛهض ة إسٍاـٌ كبضخ فْ تػشضج عجدا هغ الثقافات كالقضع، ك  
ٖفخاد الجيسقخاشضة كالحكع بضغ ا عغكقج تحجثت اٖدياف اٖهخ الحؼ أد ػ إلِ ازدٌار الجيسقخاشض ة ٚحقا .

، فْ ترػيخ كتجعضع الجيسقخاشضة اكبضخ   اضٍػر دٓغ ججٓج لعب دكر  ك بالسحكػهضغ، السجتسعات كعٛقة الحاكع ك 
كأصبحت  ،كالسداكاة بضغ اٖفخاد الصغضاف بتقخيخي الحخيةالحؼ كاف ثػرة عمِ العبػدية ك ً الجٓغ ا٘سٛهْ ى  أ

 .كسٛـ كعجؿكأهغ  ة ا ، لسا فضً هغ حخية كهداك ْا٘سٛه الجٓغ الحخية كالسداكاة ىتضجتضغ هتٛزهتضغ ٚعتشاؽ
 (2006:33فتػح،)

ا فْ القخآف الكخيع حضغ كرد فْ فْ الحكع، الجيسقخاشْ شطاـملكردت إشارات  ةسٛهضا٘ الذخيعةكفْ   كتحجٓج 
ع  )قػلً تعالِ:   ٍ ػر ػ ب ض ش  ٌ ع  ش  خ  خ  )كقػلً تعالِ: (، 38)الذػرػ، (.ك أ ه  ٖ  ه  ٌ ع  ف ْ ا اك ر  ش  ( 159. )آؿ عسخاف، (ك 

ج هعشِ الحخي ة كإبجاء  ٚ  أف  كمضٍسا ٓؤك  ػرػ إ عمِ الخ غع هغ اٚختٛفات الكثضخة بضغ هفٍػه ْ الجيسقخاشض ة كالذ 
ج كٛ السفٍػهضغ عمِ حق السذاركة  الخ أؼ الحؼ ٌػ حقٌّ لكل  إىدافا عمِ كجً ٌحي اٖرض، كسا ٓؤك 

بات التْ ٌْ أحج تعابضخ كأشكاؿ الجيسقخاشض ة، أك هغ خٛؿ هجالذ الدضاسض ة لكل  إىداف هغ خٛؿ اٚىتخا
ػرػ فْ  ل الحل  كالعقج التْ يكػف لٍا دكٌر كبضخ فْ اختضار الحاكع كالسدؤكلضغ كسا فْ هفٍػـ الذ  ٌأ

 (34: 2006)فتػح, ا٘سٛـ.
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ن خرائريا, ماىية الجيسقخاشية مغ خالل تعخيف الجيسقخاشية وتبيا مغ خالل ما سبق سشحاول تػضيح
    .                                                                                                                            لحكع ديسقخاشي ؤسذخوط تصبيقيا, والسعاييخ التي تولػرىا وش

 الجيسقخاشية: تعخيف: ولً السصمب األ 

تكػف الدمصة فْ أٓجؼ جسضع  حكع الذعب بالذعب كلمذعب، يعشْ ذلظ أف   ٍاى  ة عمِ أالجيسقخاشض   ت  ف  خ ع   
ا هغ فئة أك شبقة هعضشة، كأف   ٍٓجؼ الحكع إلِ خضخ الذعب كرفاٌضتً هغ خٛؿ  أفخاد الذعب دكف استئثاٌر

 تحقضق العجالة اٚجتساعضة كالشٍػض بالسدتػػ اٚقترادؼ لمزعفاء، ككحلظ كفالة العجالة فْ التػزيع
 (79: 1989)ىطاـ كآخخكف،.كاٚستٍٛؾ

 (كخاتػس)كهعشاي الذعب، كأخخ  (ديسػس) اٖكؿ صمح ٓػىاىْ هؤلف هغ لفطضغ:ة هركالجيسقخاشض      
كهعشاي سضادة أك حكع، حضث أصبح يعشْ بسا اصصمح عمضً سضادة الذعب أك حكع الذعب كتتمخز بسعشِ 

 اعغ شخيق ىػ اب عشٍع، كأيز  كيكػف ذلظ إه ا هباشخة أك ، حكاهٍعيذارؾ سكاف الجكلة جسضعٍع اختضار  أف  
ْ الحخي ة الكاهمة فْ الترخ ؼ  ة هغ دكف أبع كالتحكٌشالظ ديسقخاشض ة بضغ اٖفخاد ٌك ف ٓؤث خ اٖهػر الخاص 

 ( 2011:17ديفضخجضً،).ذلظ عمِ اٖشخاص أخخيغ

)ألغ فٍا عخ  كهشٍا كسا ا، ا أكثخ شضػع  أصبح بعزٍ ة إذ  لقج كردت العجٓج هغ التعخيفات لمجيسقخاشض       
تحجدٌا الجكلة حدب هشتطسة هغ قبل السحكػهضغ تتع خٛؿ فتخات لمحاكسضغ  خ: "اختضار ح  اتػرف( بأىٍ

ا كقاىػىٍا اٖ  ( 2006:24.)فتػح،ساسْ السكتػبدستػٌر

لتختضب السشطع الحؼ ة ٌْ ذلظ االجيسقخاشض   إف  "فٍا عالع اٚجتساع )جػزيف شػهبضخ( حضغ يقػؿ: كسا يعخ    
اكتداب الدمصة لمحرػؿ عمِ غ اٖفخاد هغ خٛؿ سك  ضة، كالحؼ ي  ٍٓجؼ إلِ الػصػؿ إلِ القخارات الدضاس

                                                                                                                                                                                               (                                                                                                        2: 1999)القرج،".اٖصػات عغ شخيق التشافذ

 ار الدضاسْ الستعمق بحضاة الذعب، كأف  فْ حالة الجكلة فٍْ آلضة لرشع القخ ة الجيسقخاشض   ح أف  كسا كض       
ة فْ أؼ هجتسع يكػف عبخ قضاس هجػ السذاركة الفعمضة لمسػاششضغ فْ صشع القخار عسمضة قضاس الجيسقخاشض  

 ( 22: 1999خخكف،آا.)قضذ ك الستخح ديسقخاشض  

سضة كبضخة، كيتزح ذلظ هغ خٛؿ السذاركة الفالتذعب فْ السعشِ العاـ لمجيسقخاشضة ك  لة فْ تحجٓج عا  لً ٌأ
لذعب لً ا ة، كسا أف  ا كتكػف الشطاـ الدضاسْ لجكلة عشج اختضار الحاكسضغ كهشحٍع الثقة لمحكع بعجؿ كهداك 
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شْ ذا أساء الحاكع العسل بٍحي الثقة السسشػحة لً هغ قبل الذعب، ككاف حكسً هبإالحق فْ اىتداع ٌحي الثقة 
 2007)كػلْ،خاد لسجتسع فْ الحقػؽ كالػاجبات.ة بضغ أفا كعجـ السداك  ،اٚستبجادك  ،الطمع كاٚضصٍاد ِعم
:20) 

ة ىطاـ سضاسْ كاجتساعْ تكػف فضً الدضادة الجيسقخاشض   هغ خٛؿ التعخيفات الدابقة أف  ٓتزح  ٌشا كهغ  
ككشطاـ سضاسْ  ،كيػفخ لٍع السذاركة الحخة فْ صشع التذخيعات التْ تشطع الحضاة العاهة ،لجسضع السػاششضغ

ٍا حكع الذعب لشفدً هباشخة أك بػاسصة هسثمضغ هشتخبضغ بحخية كاهمة، كهغ الشاحضة اٚجتساعضة إى   قـػ عمِي
أسمػب حضاة يقػـ عمِ السداكاة كحخية الخأؼ كالتفكضخ، كهغ الشاحضة اٚقترادية تقػـ عمِ تشطضع ا٘ىتاج 

 حقػؽ كالػاجبات.كالسداكة فْ الكتقػـ عمِ صضاىة حقػؽ العساؿ كتحقق العجالة اٚجتساعضة 

ة، كاختٛؼ تعجد الشطخيات كالسجارس الفكخية كاٚختٛؼ بضغ السفكخيغ حػؿ الجيسقخاشض   هغ خغعالكب 
ذلظ يجعل كضع تعخيف ثابت لمجيسقخاشضة غضخ  فإف  السجتسعات فْ تكػيشٍا التاريخْ كاٚجتساعْ كالقضسْ، 
يكػف ثابت ا ٌػ كػف الشطاـ الجيسقخاشْ يقـػ  يسكغ أف  هسكغ هغ الشاحضة العسمضة كالدهاىضة كالطخفضة، كلكغ ها 

ْ حكع الأأركاف أساسضة ٚ يختمف عمضٍا أؼ هجتسع كاف  خسدة عمِ ذعب، كالسداكاة، كالحخية ٚ ٌك
   الفكخية كاٚجتساعضة كالدضاسضة كاٚقترادية.  

  الحكع الجيسقخاشي: ماىية: السصمب الثاني   

عاؿ الحكع الف   ِعمع قجرتٍ هغحافع اٖكثخية ت ِ  سرسسة حتالسبادغ السفاٌضع ك ال العجٓج هغ ػججت  
التْ يقػـ عمضٍا أؼ حكع اٖركاف اٚساسضة السبادغ ٌْ ك  ٌحي اٖسذ ت عج  كالعجؿ، ك كاٚستقخار كالدمع 

  ْ ْ   ،ديسقخاش حي اٖسذ  بجكىٍا أف   كلٚػ كجػدٌا ٚ يرمح أؼ ىطاـ سضاس يصبق الجيسقخاشضة فْ حكسً ٌك
 لسبادغ ٌْ:اك 

اٖساس الذخياف الخئضدْ لمجيسػقخاشضة ك  الحؼ يعجة بحخية التعبضخ ك تتحقق الجيسػقخاشض  : حخية التعبيخ -1
ْ حخية التعبضخ عغ ىفدً كآرائً حضث لكل فخد فْ السجتسع الحق ف ،الحؼ تقػـ عمضً باقْ الحخيات اٖخخػ 

ىداف عمضً ا٘عٛف العالسْ لحقػؽ ا٘ أكج  ك  حضث ىز  لسجتسع كالحكػهات ك أفكاري بجكف أؼ قضػد هغ اك 
لكل شخز الحق فْ حخية الخأؼ كالتعبضخ، كيذسل ٌحا الحق حخية اعتشاؽ أراء دكف : ( 19)السادة رقع

بالحجكد الجغخافضة.  ت ق ضج  كسضمة كاىت دكف  ء كاٖفكار كتمقضٍا كإذاعتٍا بأؼأؼ تجخل، كاستقاء اٖىبا
 (.42: 2009)الكاشف،
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ا حخية التعبضخ عشٍا لشجج أيز  ٍا الحخية فْ الشذخ عغ اٖفكار ك تقػـ عمِ أسذ عجٓجة هش: ة التفكيخحخي-2
حخية اعتشاؽ تضح لٙىداف حخية التفكضخ فضٍا ك لتتعجد أهاهشا الخضارات لتك  ،أهاهشا هٛٓضغ هغ اٖفكار ك أراء

أفكار كهعتقجات هغ  لجفاع عغ ها يعتقجيا فْ اك حقً أيز   ة،ججٓج بل ك ابتجاع أفكارا ؛ اٖفكار ك أراء
ْ ىدافالعالسْ لحقػؽ ا٘ ا٘عٛفحدب  (18) السادة رقعىز  ذلظ فْ ِكيسكغ التأكضج عم : لكل ٌك

شخز الحق فْ حخية التفكضخ كالزسضخ كالجٓغ، كيذسل ٌحا الحق حخية تغضضخ دياىتً أك عقضجتً، كحخية 
أبػ أـ هع الجساعة.) اائخ كهخاعاتٍا سػاء أكاف ذلظ سخ  لذعا٘عخاب عشٍسا بالتعمضع كالسسارسة كإقاهة ا

 (28: 2008،رهزاف

حخية اعتشاؽ أراء فسغ الصبضعْ ابق فعشجها ىؤهغ بحخية التفكضخ ك ٌْ هكسمة لمبشج الدحخية العقيجة:  -3
ضجة أخخػ أك لِ عقإك ٓشتقل هغ عقضجة أ ةاحتخاـ هغ يعتشق عقضجة هعضشػلج لجٓشا حخية اعتشاؽ العقائج ك أف ٓت

كل لً حقػقً فْ الجكلة السجىضة عمِ عكذ الجكلة الجٓشضة التْ  ..شٛؽ عقضجة عمِ ا٘ هغ ٚ يعتشق أؼ
يقػـ باٚعتخاؼ بٍا أك ٓشتقز هغ حقػقٍا. ا يقبل دياىة كاحجة كيقـػ بإلغاء باقْ الجياىات ٚكٓتػلج فضٍا تضار  

 (50: 2006ٖلػسْ،ا)

ىذاء التشطضسات سػاء أكاىت هجىضة أك سضاسضة أك هجتسعضة فكل تشطضع إحخية : كتتسثل فْ حخية التشطيع -4
جاؼ هعضشة تدعِ هغ خٛؿ ٌحي التشطضسات  يعشْ أف   لِ إٌشاؾ جساعة تتفق فْ أراء أك تتفق عمِ ٌأ

ػ حدب الشز:هاٖ ىداف فْلحقػؽ ا٘ 20تحقضق ذاتٍا حضث ىرت عمضً السادة )رقع   ع الستحجة( ٌك

 الجساعات الدمسضة بٛ قضػد.حق فْ اٚشتخاؾ فْ الجسعضات ك ال لكل شخز 

  لِ جسعضة ها رغع عشً كلً كل الحخية باٚختضار.إرغاـ أحج عمِ اٚىزساـ إٚ يجػز 

الحكػهة كتعتخؼ الجكلة كؿ عمِ أساس الثقة بضغ السػاشغ ك : عشجها تقػـ الجحخية تبادل السعمػمات -5
بضغ ـ بحخية تبادؿ السعمػهات بضشٍا ك ىٍا تقػ إها تفعمً الحكػهة فً ك اشغ فْ هعخفة ها يجخؼ حػلبحق السػ 

يجخؼ  ا فالكل لً الحق فْ هعخفة هاعٛـ كالعالع أيز  السػاشغ أك السؤسدات اٖخخػ الذخعضة كاٖحداب كا٘
 (2009:43 )الكاشف،كجسضع أفخاد السجتسع دكف تسضد. ،دافعْ الزخائبعمِ اٖخز هػاششْ الجكلة ك 

 .الحضاة كالسجتسعشضخاز حدر، ): فيسكغ إجساليا في الشقاط الخئيدية التالية ئز الجيسقخاشيةخراأما 
                                                                                                                                             (3: ص 53العجد
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يسارس سضادتً  ؛الجيسقخاشْ تخكد فْ ٓج الذعب صاحب الدضادة كالدمصافلشطاـ االدمصة فْ  إف   -أ
بشفدً هباشخة كسا ٌػ الذأف فْ الجيسقخاشضة السباشػخة، أك عغ شخيق السسثمضغ كالشػ اب كسا فْ 

ة شبً السباشخة. الجيسقخاشضة غضخ السباشخة، أك يسدج بضغ الػسضمتضغ، كسا ٌػ الذأف فْ الجيسقخاشض  
حا ع كاف أك  الدضادة فْ شخز الحاكع كحجي، همك  مِ خٛؼ الحكع الفخدؼ الحؼ تتخكد فضً اٌك

ْ  )غضخي، كعمِ خٛؼ  ادة كالدمصاف فْ ٓج قمة هغ أفخاد الحؼ تتخكد فضً الدض   (الحكع اٖرستقخاش
  ْ  .فْ ٌحي الرػرة حكع اٖغمبضة الذعب، كيصمق عمِ الشطاـ الجيسقخاش

هْ إلِ تحقضق السداكاة الدضاسضة بضغ أفخاد الذعب فْ إدارة البػٛد، الجيسقخاشضة هشٍج سضاسْ، ٓخ  -ب
إلِ تحقضق  فٛ ٓتع  شػْء فْ الجكلة إٚ بػاسصة الذعب، أك عمِ اٖقل بخضاي، فٍْ ٚ تخهْ

اة اٚقترادية، كرفاٌضة السداكاة اٚجتساعضة، بإصٛح السجتسع هغ الشاحضة السادية كتحقضق السداك 
فْ الشطاـ  شأف الجيسقخاشضات اٚشتخاكضة، التْ تشطخ إلِ الحخيات الجيسقخاشضةٌػ السجتسع، كسا 

ا اهتضازات لٗقمضة اٖرستقخاشضةهجخد  ٍاالخأسسالْ بأى    .حخيات صػرية، كتقخر فْ حقضقة أهٌخ
 . (22: 2014هللا، )حخز

تٍجؼ إلِ إشخاؾ سضمة ك الجيسقخاشضة ٌْ فكخة هعشػية كلضدت هادية، تتعمق بكضفضة هسارسة الحكع ك   -ت
سٍا حق  أكبخ قجر هغ اٖفخاد فْ إدارة شؤكف الجكلة، فْ ضل هبجأ السداكاة فْ الحقػؽ الدضاسضة، كٌأ
اٚىتخاب، دكف تفخقة بضشٍع فضٍا، لتبآغ صفاتٍع، ككضائفٍع، فالجيسقخاشضة تقخر لٍع ٌحا الحق، عمِ 

ع فضٍا سػاء، ٓؤكج ذلظ أف  آاعتبار  بـخ بضغ الجكلة كاٖفخاد )ىطخية العقج العقج الحؼ أ   دهضتٍع، ٌك
لسا تشازؿ عشً  اً هداكي  سغ تشازؿ كل كاحج هغ أفخاد اٖهة عغ قدط هغ حخيتز  اٚجتساعْ( ت  

 .تشازؿ عشً اٖفخاد سمصاف الجساعة، لضذكل هجسػع ها أخخكف 

صضاىة  أجراف حقػؽ السعارضة كتخسضخ هبراف الحقػؽ كالحخيات، كت  ت   فْ الجيسقخاشضة يجب أف   -ث
  .الجستػر كالشطاـ، كعجـ الجسع بضغ الدمصات الثٛث التذخيعضة التشفضحية كالقزائضة

الدمصة فْ الجكلة ٌْ هجسػع ها تشازؿ عشً اٖفخاد هغ حخياتٍع بشدب هتداكية فضسا  ف  إأك بعبارة أخخػ  
اد دكف الشطخ لرفاتٍع أك أفخ  ٓتستعػا بحقػقٍع الدضاسػضة بشدػب هتدػاكية عمِ اعتبار أىٍع بضشٍع، كلٍع أف  

  .كضائفٍع
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لػر مختمفة؛ فيي إما أن فسغ السؤكج ليا الجيسقخاشية ىي حكع الذعب أو حكػمة الذعب  وبسا أن  
 .الحضاة كالسجتسعشضخاز حدر، ) اشخة, أو نيابية, أو شبو مباشخة ىي عمى الذكل التالي:تكػن مب

  (3: ص 53العجد

 ضة ٌحي الجيسقخاشضة هغ أقجـ صػر الجيسقخاشضة، كي عبخ عشٍا بالجيسقخاش   جٌ ع: ت  الجيسقخاشية السباشخة
السثالضة، كفضٍا ٓتػلِ أفخاد الذعب هباشخة بأىفدٍع جسضع الدمصات التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة، 

ْ ال ، حضث كاف السػاششػف اٖحخار الحكػر الحٓغ لٍع حق اتْ كاىت هصبقة عشج الضػىاف قجيس  ٌك
حقػؽ الدضاسضة يذكمػف الجسعضة الذعبضة، يجتسعػف فْ الدشة عجة هخات، بصخيقة دكرية هباشخة ال

 ، فضشطخكف فْ كسائل الدمع كالحخب كإبخاـ السعاٌجات،اضا كخارجض  ة، ٘دارة شؤكف البٛد داخم  هشتطس
هػر كتدضضخ اٖ ، كالسحاكع،كتعضضغ القزاةعجٓمٍا، كتشفضحٌا، كتػلضة الختب، كتذخيع القػاىضغ، كت

  .العاهة

ْ ديسقخاشض   ة غضخ هتػاججة بذكل كبضخ بضغ الجكؿ فاىحرخت بحكع أثضشا فْ القجـ، كفْ سػيدخا ٌك
قخار أك قاىػف ججٓج هباشخة، فضحٌب  رػت الذعب عمِ أؼ  ي   فْ العرخ الحجٓث، كتعشْ أف  

 الذخز لرشادٓق اٚقتخاع كيػضع رأيً إها القبػؿ أك الخفس. 

حي الرػرة هغ الشا صعػبة جسع الشاس فْ ٌشاؾ ؛ فْ الػقت الحالْحضة العسمضة ٓتعح ر تصبضقٍا ٌك
صعضج كاحج، لبحث اٖهػر التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة، كلتعحر هباشخة الذعب بشفدً جسضع 

ٌحي  ا فإف  ، لحٛضائف ا٘دارية يكاد يكػف هدتحض  بل إف هسارسة الذعب بشفدً لمػ  ؛كضائف الجكلة
 2011)هبضس،، إٚ فْ بعس هقاشعات سػيدخا قمضمة العجد.فْ ٌحي اٖياـج قائسة الرػرة لع تع  

:30) 

   ة الشضابضة، ٌْ الرػرة الدائجة فْ العالع أف، كفضٍا ٚ أك الجيسقخاشض   ة غيخ السباشخة:الجيسقخاشي
كع ككسػائمً سا يسارس الحة السباشخة، كإى  ٓتػلِ الذػعب هباشػخة حكع ىفدً بشفدً، كسا فْ الجيسقخاشض  

كإدارة شػؤكف البٛد عغ شخيػق ىػابً كهسثمضً الحٓغ اىتخبٍع كيسثمػىً عبخ البخلساف الذخعْ )الكػارؼ 
 (.1996: 96،كآخخكف 
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ع هغ قبل الذعب،  فضكػف الترػيت عمِ القخارات كالقػاىضغ الججٓجة هغ ىػاب هحجكدٓغ تع  اختضاٌر
ع با٘غخاءات السادية كاٚقتراديةكلكغ ٌشالظ الكثضخ هغ الجكؿ تعاىْ هغ عجـ ىدا   ٌة الشػاب كتأث ٌخ

 (.33: 2006ٖلػسْ،اتخجـ هرمحة الذعب ) هس ا يجعمٍع ٓػافقػف عمِ قخارات ٚ

 :تقـػ الجيسقخاشضة شبً السباشخة عمِ أساس كجػد بخلساف هشتخب،  الجيسقخاشية شبو السباشخة
إلِ الذعب لضقػؿ كمستً فضٍا، فالشاخبػف ٍسة ت خد سيسارس هٍاهً كصٛحضاتً، كلكغ بعس اٖهػر ال

فْ ضل ٌحا الذكل هغ أشكاؿ الجيسقخاشضة يذكمػف سمصة رابعة إلِ جاىب الدمصات التذخيعضة 
يكػف لمذعب حق  كالتشفضحية كالقزائضة، كبٍحا ٓدداد ىفػذ الشاخبضغ عمِ حداب البخلساف، كأف  

مِ قاىػف دستػرؼ أك عادؼ، أك اٚستفتاء اٚستفتاء التذخيعْ، أك الدضاسْ، ك يكػف اٚستفتاء ع
يكػف لمذعب حق اٚعتخاض عمِ قاىػف هعضغ  عمِ أهخ هغ أهػر الدضاسة غضخ التذخيعضة، أك أف  

ٚ   اْ هجة هعضشة، يربح القاىػف ىافح  ف  كجب ردي حاؿ إذا هزت السجة دكف اعتخاض عمضً، كإ
، أك كحق الذعب فْ اقتخاح القػاىضغ، اٚعتخاض عمضً إلِ الجٍة التْ أصجرتً لمشطخ فضً ثاىضة

كي دسِ بحق اٚقتخاح الذعبْ، كإلداـ البخلساف بسشاقذتٍا، أك عدؿ رئضذ الجسٍػرية، كإقالة الشائب، 
 (2011:21) ديفضخجضً،.أك حل البخلساف

ا، حدب ها يقخري دستػر الجكلة، يكػف لمذعب باعتباري صاحب الدضادة   ففْ ٌحي الرػر كغضٌخ
كاىت فْ اٖصل فْ ضل الجيسقخاشضة الشضابضة هغ اختراص البخلساف.  السٍاـ، كإف   هباشخة تمظ

 (5: ص 53، العجدشضخاز حدر)

 53العجد ،شضخاز حدر) :ولتصبيق الشطام الجيسقخاشي لبج أن يكػن ىشاك أرض وشعب وحكػمة تشطع ذلظ
 (6: ص

 دة هغ الكخة اٖرضض ة يعضر عمضٍا عجد هعاألرض ْ هداحة هحج   كيجب أف   ،ضغ هغ اٖفخاد: ٌك
رض قابمة لمعضر تكػف ٌحي اٖ فأك  تكػف ٌحي اٖرض غضخ هحتم ة هغ فئة أخخػ هغ اٖشخاص

 . كفضٍا السػارد كالحجكد كالسضاي

  :ع هجسػعة هغ اٖشخاص هغ ذكػر كإىاث، يعضذػف عمِ اٖرض كيقػهػف بسجسػعة  الذعب ٌك
هْ أؼ شعب هتعمع هثقف أف يكػف الذعب غضخ أك  اسختمفة ٚىتعاش الجكلة اقترادي  هغ اٖعساؿ ال

 كثخية هشً.اٖ
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 برػرة شخعضة هغ قبل الذعب، ضسغ هجسػعة هغ القػاىضغ ايكػف هشتخب   ب أف  : الحؼ يجالخئيذ 
 ها ٓتع  ذلظ باٚقتخاع.  اكاٖسذ الرحضحة لٛىتخاب كغالب  

 :لمجكلة  ال الذعب، لتكػف دستػر  مضٍا هغ قبالسػافقة ع التْ تتع   مجسػعة مغ القػانيغ واألنطسة
ا الجاخمض ة كالخارجض ة.  لتدضضخ  أهػٌر
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 السبحث الثاني:

 .فمدصيغ وشبيعة نطام الحكع في الجيسقخاشيالحكع معاييخ 

كلكْ  ادخ فحقػؽ اٖيرػف ك تِ ىحرل عمِ بمج يحتـخ الحخيات هغ أف تتحقق ح ج  ب  ٚ   هعآضخلجيسػقخاشضة 
ً ٓػصف ىطاـ بأى   أف   ا ٚ يسكغهغ تػفضخ بعس العشاصخ الستٛزهة هعٍا كالتْ تذكل شخش  بج تتحقق ٚ
 :بجكىٍا ديسقخاشْ

 معايخ الحكع الجيسقخاشي :السصمب األول

 : الدياسية والسذاركة التعجديةمعيار  أوًل:

ضخ عغ هغ حضث حخية كشخعضة تعجد كجٍات الشطخ، كحخية تذكضل اٖحداب، كذلظ هغ أجل التعب  
تكػف أراء  السرالح السختمفة فْ السجتسع، كاٚختٛؼ كالتعجد ٌػ سشة إلٍضة، كهغ غضخ السسكغ أف  

كالترػرات ٌْ ذاتٍا عشج جسضع الشاس، فاختٛؼ اٖفكار كالخؤػ كالتػجٍات كآٖجكلػجضات تدتػجب كسائل 
لدضاسضة، كالتعجد فْ كسائل ا٘عٛـ هختمفة كهتعجدة لتخجستٍا، كالتعجدية الدضاسضة تذسل تعجد اٖحداب ا

ا هغ الحخية فْ إلِ تعجد اٖفكار كالخؤػ، كالتػجٍات، كجسضعٍا تدتػجب فزاء  كاسع   السختمفة، إضافة  
     (47-2001:46التعبضخ.)تػاريغ،

اه ا هغ ىطاـ الحكع الحؼ جاء    ا رئضدا  ٌك شْ، بً القاىػف اٖساسْ الفمدصض كتعتبخ اٖحداب الدضاسضة جدء 
ت السادة الخاهدة هغ القاىػف  اٖساسْ عمِ أف ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاشْ ىضابْ  حضث ىر 

فإف القاىػف اٖساسْ  ككػسضمةا لزساف تخسضخ التعجدية الحدبضة، التعجدية الدضاسضة كالحدبضة يعتسج عمِ
ْ الباب الستعمق بالحقػؽ إلضٍا كفق ا لمقاىػف ف يزسغ حق كل هػاشغ فْ تذكضل اٖحداب كاٚىزساـ

 (26)القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ، السادة رقع .كالحخيات العاهة

 عشج ا٘شارة إلِ التعجدية فْ السجتسع الفمدصضشْ يٛحع أىٍا فْ الدابق حسمت الدسات الػراثضةك   
 كاٚقترادية كاٚجتساعضة التْ تقتخب هغ العذائخية كالجٍػية كالفئػية، كلع تختخؽ البضئة اٚجتساعضة

تتعارض التػجٍات ٖىٍا  كالتْ ٚ تعشْ إلغاء الفػارؽ فْ يعخؼ "بحالة اٚلتحاـ الػششْ"أك بسا  كالدضاسضة
ء لمػشغ دكف سػاي هغهع التعجدية الجيسقخاشضة ا هغ  ، بل أف يكػف الٚػ السجسػعات اٖكلضة التْ سبق ذكٌخ

 عذائخية كجٍػية.
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 كاىت عبارة عغـ 1948ها قبل العاـ مدصضشضة يٛحع أىٍا فْ الدابق عشج الشطخ إلِ تاريخ اٖحداب الف
عمِ أىً  تذكضٛت كلضذ ٌشاؾ اىخخاط فضسا بضشٍا كبضغ الجساٌضخ، ككاف الخئضذ لمحدب ٓتع التعاهل هعً

ٖحداب  كتصػرت ،اب أكحخكات بجأت كتذكضٛت عدكخيةهطٍخت أحد 1948أهابعج عاـ رأس العذضخة، 
ـ، كسا إىصػت التجخبة الحدبضة فْ ـ.ت.ؼ عمْ 1967كخاصة بعج عاـ  ،جساٌضخيةكتشطضسات  ،كحخكات

 أسذ سضاسضة، كأٓجلػجضة، كتشطضسضة.

اٚعٛف عمِ ذلظ  ، كىزكالسذاركة كحخية التعبضخ السداكاة هعضار أها السعآضخ اٖخخػ فتتسثل فْ   
ٛ  كضسضخا  "ٓػلج جسضع الشاس أحخارا  هتداكيغ فْ : العالسْ لحقػؽ اٚىداف ب بػا عق الكخاهة كالحقػؽ، كقج ٌك

 (1كعمضٍع أف يعاهل بعزٍع بعزا  بخكح ا٘خاء.")ا٘عٛف العالسْ لحقػؽ ا٘ىداف، السادة رقع 

 "لكل إىداف حق التستع بكافة الحقػؽ كالحخيات الػاردة فْ ٌحا ا٘عٛف، دكف أؼ تسضضد، كالتسضضد بدبب
غ أك الخأؼ الدضاسْ أك أؼ رأؼ آخخ، أك اٖصل الػششْ أك اٚجتساعْ أك المغة أك الجٓ "العشرخ أك المػف 

)ا٘عٛف العالسْ لحقػؽ ” أك الثخكة أك السضٛد أك أؼ كضع آخخ، دكف أية تفخقة بضغ الخجاؿ كالشداء.
 (2ا٘ىداف، السادة رقع 

أك العخؽ أك المػف  كعجـ التسضضد بضشٍع عمِ أساس الجٓغ ،تتزسغ إعصاء كل السػاششضغ ىفذ الحقػؽ  كسا  
هتداككف ، يكػف جسضع السػاششضغ هتداكيغ فْ الحقػؽ كالػاجبات أك الجشذ أك اٚىتساء الدضاسْ، بسعشِ أف  

 :ىت(2011عسل.)أبػ صالح، ضع هتداككف فْ الحق فْ الحرػؿ عمِفْ الحق فْ التعم

اٚجتساعضة كالدضاسضة ضساف حقػؽ السػاشغ فْ السذاركة فْ هختمف هجاٚت الحضاة  السذاركة عشِكت
 كاٚقترادية كالسجىضة، كالسذاركة فْ العسمضة اٚىتخابضة كاختضار هسثمضغ عغ الذعب فْ البخلساف.)ٌٛؿ

حخية التعبضخ عغ كجٍات الشطخ هٍسا كاف هزسػىٍا، كإعصاء الفخصة ب يقرجك  (1968:10،خخكف آك 
ا، كإشٛؽ الحخية لمرحافة فخاد السجتسع أتقاؿ أك هحاكسة عشجها يقػـ دكف اع لٗقمضة بإبجاء كجٍات ىطٌخ

 ،الكػارؼ كآخخكف  كالدساح كبالتعجدية الحدبضة.) عصاء حق لمتطاٌخإ ك  ،بالتعبضخ عغ رأٍٓع فْ أؼ قزضة
1996:148-158) 
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كضعت الدمصة الػششضة الفمدصضشضة قاىػف اىتخابات فمدصضشْ تشفضحا ٘عٛف  النتخابات:معيار ثانيًا: 
تسٍضجا ٘جخاء اىتخابات السجمذ ، 1993السػقع فْ كاششصغ فْ عاـ  ا٘سخائضمْ -مدصضشْالسبادغ الف

ككاف ا٘عٛف قج ىز عمِ أف اٚىتخابات الفمدصضشضة فْ الزفة الغخبضة ـ،  1996التذخيعْ اٖكؿ عاـ 
كهتصمباتً الفمدصضشْ ٌْ:" خصػة تسٍضجية اىتقالضة ٌاهة ىحػ تحقضق الحقػؽ السذخكعة لمذعب  ،كقصاع غدة

ف ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ كاف هغ السفخكض أف يكػف ديسقخاشضا كالذعب الفمدصضشْ هرجر العادلة " ٖك
الدمصات ، فقج كاىت اٚىتخابات ٌْ ألضة التشفضحية كالتصبضقضة لٍحا الشطاـ، كالػسضمة التْ يسارس فضٍا 

( هغ القاىػف 5ج ىرت السادة )الذعب سمصاتً عغ شخيق اىتخاب هسثمضً فْ السجمذ التذخيعْ. فق
اٖساسْ عمِ أف ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاشْ ىضابْ يعتسج عمِ التعجدية الدضاسضة كالحدبضة 
كيشتخب فضً رئضذ الدمصة الػششضة اىتخابا هباشخا هغ قبل الذعب كتكػف الحكػهة هدئػلة أهاـ الخئضذ 

القاىػف كضسغ الحجٓث عغ الدمصة التذخيعضة فْ البشج  ( هغ ىفذ34) السادة كأشارت ،كالسجمذ التذخيعْ
اٖكؿ أف السجمذ التذخيعْ ٌػ الدمصة التذخيعضة السشتخبة، هسا يذضخ بػضػح إلِ اعتساد آلضة اٚىتخاب 

بحضث يكػف ٌشاؾ  [9( البشج اٖكؿ ]35فْ اىتخاب السؤسدة التذخيعضة كأعزائٍا، كسا جاء ذلظ فْ السادة )
تكػف ٌحي اٚىتخابات  الٍضئات عمِ أف   جسضعضة اٚىتخابات عمِ هختمف السدتػيات كلضساف ٘جخاء عسم

شاؾ هغ يحجدٌا بأربعة سشػات، أك حدب الشطاـ السعسػؿ بً فْ الجكلة كهغ  عاهة كسخية كىديٍة كدكرية، ٌك
الشػاحْ  عجسض ثع فالشطاـ اٚىتخابْ السشاسب لبمج ها ٌػ ذلظ الشطاـ الحؼ ٓخاعْ كاقع  ذلظ البمج هغ

أكاف الشطاـ اٚىتخابْ يعتسج عمِ ىطاـ اٖكثخية  كالثقافضة، كسػاء   ،كاٚجتساعضة ،كاٚقترادية ،الدضاسضة
يكػف الرػت الحؼ ٓجلْ بً الشاخب لغ ٓحٌب  العجدية، أك الشدبضة العجدية،  فالسٍع أف  

 (81 :2006ار،.)ىر  سجػ  

ٛع عمِ ها يجب إيجاد ألضات التْ تسكغ الذعب هغ اٚش   بسعشِ :محاربة الفدادو  الذفافية هعضار ثالثا :
ٓجكر فْ الجكلة بسا يسكشً هغ هحاسبة كهدائمة السدئػلضغ فْ هختمف السجاٚت كالسدتػيات، كالدساح 

  :ىت(2011صالح،)أبػ فخاد السجتسع.أبعسمضة تجفق السعمػهات لجسضع 

ْ ٌػ ضعف الذعػر بالسدؤكلضة الػضضفضة اتجاي هغ ابخز عػاهل اىتذار الفداد فْ السجتسع الفمدصضشك   
تشسضة كتقجـ السجتسع، كتدارع السدؤكلضغ إلِ تحقضق هكاسب آىضة شخرضة عمِ حداب قضع كتقالضج 
السجتسع حتِ أصبح ٌشاؾ تٍجٓج هباشخ لمقضع اٖخٛقضة فضسا ٓترل بآلضات التشذئة اٚجتساعضة لٗجضاؿ 

حا يطٍخ كاضحا فْ ترخفات السدؤكلضغ كأصحاب الشفػذ فْ السؤسدات السختمفة بعجـ السباٚة  القادهة، ٌك
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ع يدتغمػف هشاصبٍع لتحقضق هكاسب شخرضة كبالتالْ فاف ذلظ سضكػف لً  بأٌسضة الجاىب الدمػكْ ٌك
ىتائج سمبضة عمِ سمػؾ اٖجضاؿ القادهة حضشسا ٓتعمسػىً خٛؿ السذاٌجة أك خٛؿ استساعٍع لً هغ 

 :ىت(2011صالح،)أبػ ا٘عٛـ إذا لع تػضع العٛجات الٛزهة لترحضح اٖكضاع.السجتسع أك هغ كسائل 

سضة يعكذ فاعمة رقابة كجػد إف    اٖكؿ الخط ٌْ الخقابة تمظ الدضاسضة، القضادة ىطخ فْ الفداد هحاربة ٌأ
 جضجة؛ عةهخاج هكاتب كاٖهشاء؛ اٖكفاء السذخفػف : التالضة العشاصخ تػفخ ذلظ كيتصمب. الفداد ضج لمجفاع
 الفداد هكافحة شخيق الخقابضة، كإف لمسسارسة ككاضحة جضجة كإجخاءات اٖخٛقْ؛ لمدمػؾ كاضحة قػاعج

ْ كالجكلة، ا٘ىداف بضغ لمعٛقة حقضقْ كأساس السػاششة هفٍـػ كتخسضخ تعديد هغ ٓبجأ  تبجك هدألة ٌك
مة  ا٘شار حضث هغ الفمدصضشْ جتسعالس أشضاؼ كل بضغ عمضً هتفق كأهخ لمسجتسع تأٓضج هحط اٖكلِ لمٌػ
 السرالح ترارع اٚعتبار بشطخ يأخح عشجها يدضخة لضدت ذاتٍا السدألة إف إٚ الذكل، حضث هغ أك العاـ

 عمِ لمحرػؿ التخشجؽ حقبة فْ تداؿ ٚ التْ الضـػ الفمدصضشضة الداحة فْ الدضاسضة القػػ  بضغ كا٘رادات
 القزضة ٌحي إف إٚ السكاسب هغ السديج عمِ الحرػؿ ْف عمضٍا تدتشج قاعجة كتكػيغ خاصة هكاسب

 اٚىتساءات عمِ الػششْ اٚىتساء تخجضح إزاء اٚجتساعْ الػعْ درجة تراعج أهاـ هعشاٌا تفقج بجأت ذاتٍا
 كالحكع الجيسقخاشضة تعديد ذلظ كيذسل التشسػية، بسدؤكلضتٍا تشٍس أف الحكػهة عمِ .اٖخخػ  الفخعضة
 فْ الخاص القصاع كإشخاؾ الشسػ لجفع الٛـز التسػيل كإيجاد الدضاسات ككضع دادالف كهحاربة الرالح

 اٚستثسارات زيادة أساس عمِ ا٘ستخاتضجضة ٌحي تقػـ أف كيشبغْ، الػششضة التشسضة إستخاتضجضة كتشفضح تسػيل
، عادؿ بذكل كتػزيعٍا الحاجة، تقتزْ حضثسا كالسداعجات، السحمضة السػارد كحذج القجرات كبشاء العاهة
ؽ هغ كالقخار كالشفػذ الدمصة أصحاب هشع أجل هغ كذلظ ػ الدمصة، استخجاـ سػء إلِ، اٚىٚد  أف ٌك
 (1989:93، كآخخكف  ىطاـ.)القاىػف  أهاـ بالحراىة ٓتستع أحج ٚك، سػاء القاىػف  أهاـ السجتسع أفخاد جسضع

شا: احتخام القانػن والجستػر دون تسييدو الخقابة معيار رابعًا:   عمِ دستػرية قضػد ٌشاؾ يكػف  أف   يجب ٌك
 كالدساح، السختمفة الجكلة ٌضئات عسل هخاقبة هٍستٍا تكػف  حضث الخقابة، هغ آلضة كإيجاد الحكػهة، عسل

 (.97: 2007،العخبْ.)الحكػهة أعساؿ عمْ الخقابة فْ البخلساف ٖعزاء

ـخ القاىػف هغ أؼ فخد، ت  ح  ي   كأف   يكػف جسضع السػاششضغ هتداكيضغ أهاـ القاىػف، بسعشِ يجب أف  ك 
هدئػؿ أهاـ القاىػف بالتداكؼ هع  ،القائج كالعشرخ ،ء الفقضخ كالغشْاكيكػف جسضع أفخاد السجتسع سػ 
كسا ٌْ سضادة القاىػف كاستقٛؿ القزاء يذكٛف العسػد اٖساسْ  أخخيغ فْ الحقػؽ كالػاجبات
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ة دكف استقٛؿ ىػف كدكف الذخعضة الجستػرية ٚك ديسقخاشض  ة دكف سضادة لمقاة، فٛ ديسقخاشض  لمجيسقخاشض  
ا عغ تجخٛت الدمصة التشفضحية  .القزاء كبعضج 

ٍٓجؼ ٌحا السعضار إلِ عجـ : الفرل بيغ الدمصات الثالث التذخيعية والتشفيحية والقزائيةهعضار خاهدا :
ػ كاحج هغ أ سذ بشاء الشطاـ الجيسقخاشْ الحؼ ٚ احتكار الدمصة بأٓجؼ القمة، هسا ٓؤدؼ إلِ استبجادٌا، ٌك

ٓتع تحجٓجي عشج  أف   ج  ٓتع إٚ بً، كالفرل بضغ الدمصات الثٛث )التشفضحية كالتذخيعضة كالقزائضة( ٚب   يسكغ أف  
إعجاد الجساتضخ بحضث ٓتع تػصضف دقضق لمسٍاـ كاٚختراصات لكل سمصة عمِ حجة، ي زسغ هغ خٛلً 

الدمصات الثٛث، فٛ  راصات، كالفرل ٚ يعشْ عجـ التعاكف كالتشاغع بضغعجـ التجاخل فْ السٍاـ كاٚخت
يات الس اتاه   ىخيج فرٛ   كبحضث يسكغ لٍحي الدمصات  ا هخى  تحجة اٖهخيكضة، كإىسا ىخيج فرٛ  بضشٍا كسا فْ الٚػ
 (3، ص5)الحضاة كالسجتسع، العجدتؤدؼ أعسالٍا بفعالضة كقػة. الثٛث أف  

كصضاىتٍا كالعسل عمِ تصبضقٍا، كفْ هقجهتٍا  :لتدام بزسان حقػق اإلندان األساسيةال ر معياسادسًا: 
حق العضر فْ حضاة حخة كخيسة تزسغ حقػقً كترػف كخاهتً ا٘ىداىضة فْ هجتسع يقـػ عمِ العجؿ، كيشبح 

ة دكف كل أشكاؿ القسع كالتدمط كاستعباد ا٘ىداف ٖخضً ا٘ىداف، ٚ يسكغ الحجٓث عغ قضاـ الجيسقخاشض
 38 ):2003 تحقضق السداكاة بضغ السػاششضغ أهاـ القاىػىذعباف،

ع السعآضخ ا٘جخائضة كالتْ هغ خٛلٍا يسكغ كسع ىطاـ التجاول الدمسي لمدمصةمعيار سابعًا:  : ٌػ أحج ٌأ
ْ  سضاسْ ها بأى   حج أبعادٌا تدتجعْ كجػد تجاكؿ سمسْ أة فْ هغ عجهً، فالجيسقخاشض   ً ىطاـ ديسقخاش

 (. 82: 2006)ىرار،سجة الحكع بصخيق سمسْ كسمذ كآهغ.مصة، كبحضث يكػف الحكاـ قج كصمػا إلِ لمد

اىصٛق ا هغ عجـ إهكاىضة كجػد أؼ ىسػ أك تصػر ٖؼ هذخكع : مجتسع مجني فاعلبشاء معيار ثامشًا: 
كيحتخهً حزارؼ فْ العرخ الحجٓث بجكىٍا، فٍػ عسل إرادؼ حخ كهشطع يقبل اٚختٛؼ كالتشػع كيقخي 

الٛديسقخاشضة، كالحؼ ٓؤسذ لقاعجة لصخؽ الجهػؼ ك عمِ قاعجة الشقاش، كىبح كل الخٛفات كالرخاعات با
هجتسعضة هبشضة عمِ أساس التداهح كالتشافذ الدمسْ الجيسقخاشْ لحل ا٘شكالضات السجتسعضة ها بضغ ٌحي 

ة الدمع اٌٖمْ كالسجتسعْ السشطسات كالسؤسدات هغ جٍة، كسمصة الجكلة هغ جٍة أخخػ، عمِ قاعج
رديف ا لسؤسدات هؤسدات السجتسع السجىْ تكػف فْ حقضقة اٖهخ  كتحقضق اٖهغ اٚجتساعْ عمِ أساس أف  

  238 ):2003 )شعباف،الدمصة الخسسضة.
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يقرج بسشطسات السجتسع السجىْ السشطسات الغضخ حكػهضة كالغضخ ربحضة، كتعج هشطسات السجتسع 
ة رديف كهكسل لمعسل الحكػهْ، كلٍا دكر هٍع فْ صشع الدضاسة العاهة جيسقخاشض  السجىْ فْ الجكؿ ال

فْ بمجاىٍا، كالسٛحع عمِ الكثضخ هغ هؤسدات السجتسع السجىْ )فْ حاؿ كجػدٌا( فْ الجكؿ الغضخ 
 (2011:40)ديفضخجضً، ة:ديسقخاشض  

   تكػف تابعة لٗىطسة الدضاسضة كتعسل تحت إهختٍا. إها أف 

   ػف هعبخة عغ هرالح فئػية كضضقة.تك كإها أف 

   ىذأت هغ أجل تحقضق هشافع شخرضة لمقائسضغ عمضٍا.تكػف قج أ   كإها أف 

الكثضخ هغ هؤسدات السجتسع السجىْ فْ تمظ الجكؿ تشذأ هغ أجل الحرػؿ عمِ  كقج ثبت أف  
شاؾ هئات اٖهثمة عمِ ذلظ، كبالتالْ فإف   سع السجىْ  هشطسات السجت الجعع كالتسػيل الخارجْ، ٌك

ة عاجدة عغ أداء ىفذ السٍاـ التْ تقػـ بٍا ىطضخاتٍا فْ الجكؿ فْ الجكؿ الغضخ ديسقخاشض  
 .ةالجيسقخاشض  

كهغ ٌشا ٓتزح لشا أف ٌحي اٖسذ كالسبادغ كالسعآضخ ضخكرة أساسضة ٖؼ ىطاـ ديسقخاشْ فْ الحكع، كأف  
عادؿ، فضً حخية أؼ ىطاـ ٚ ب ج  أف  ٓبشِ كيقػـ عمْ ٌحي السبادغ كاٖ ركاف كالرػر التْ تؤسذ إلِ ىطاـ  

التعبضخ، كاحتخاـ حقػؽ ا٘ىداف ك القاىػف كالجستػر دكف تسضد، كهتعجد اٖحداب كالجساعات كيدسح بػجػد 
 كعجؿ.  بذفافضة اىتخابات حخة كىديٍة كيدسح فْ تبادؿ السعمػهات

 :لحكعوشبيعة نطام ا الشطام الدياسي الفمدصيشيالسصمب الثاني: 

هع بجاية اٚستعسار الغخبْ كسقػط الجكلة العثساىضة تعخض العخب إلِ أعطع كأشػؿ أزهة ٌػية فْ  
كفْ سضاؽ بحثٍع عغ ٌػية ككضاىضة سضاسضة ججٓجة لٍع، ىجحت الفكخة العخبضة فْ التحػؿ إلِ تضار  ،تاريخٍع

جاكز ىدعتضغ ضمتا كاهشتضغ هغ الػعْ القػهْ، غضخ إىٍا ضمت هجخد اكتذاؼ سضاسْ، فمع تدتصع أف تت
جفٍا دكلة كششضة، كىدعة  كحاضختضغ دائسا : ىدعة قصخية ىابعة هغ ضخكرة الخزػع لٗهخ الػاقعْ الجكلْ ٌك

كبضغ ٌحي كتمظ ضٍخت تضارات  ،ة العسمضة، كغآتٍا دكلة إسٛهضةإسٛهضة سضاسضة ٚ تصابق الحقائق التاريخض
هجخد أفكار كهذاريع، بالخغع هغ هداٌساتٍا فْ عسمضات التحخر  فكخية كسضاسضة عجٓجة، ضمت إلِ حج كبضخ

الػششْ كهقاكهة اٚستعسار كإثخاء هزاهضغ الٍػية الثقافضة كالدضاسضة كىقل بعس هشتجات الحجاثة إضافة 
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لسجتسعات عخبضة هجىضة.  كضاىاتإلِ اقتخاح الحمػؿ كالبجائل لمسذكٛت الكبخػ كالسداٌسة فْ بشاء 
 (65-22: 2000)الحػاراىْ،

كلحلظ لع ٓبجأ الفكخ الدضاسْ الفمدصضشْ كتعبضخاتً التشطضسضة كالحخكضة فمدصضشضا ، كإىسا فْ أحزاف حخكة 
لكشً شبقا  لبعس  ،عخبضة كاسعة فْ سضاؽ هػاجٍة التصػرات الدضاسضة العاصفة كالبحث عغ ٌػية ككضاىضة

لع ٓجفع إلِ القصضعة، بقجر ها ىجع عغ  تسآدا   1918الباحثضغ، بجأ بالتسآد عغ هحضصً العخبْ هشح 
: 1997)اٖزعخ،.بخكز الخرػصضات السحمضة كالقصخيةاٚختٛؼ فْ شبضعة السخاشخ كالتٍجٓجات، كبالتالْ 

89)  

التالْ كقعت ضحضة عجد هغ بالتجخيبضة الداذجة، كب 48اتدست الحخكة الػششضة الفمدصضشضة قبل عاـ 
اـ خ تعبضخا  عغ تحالف الشدعة العائمضة كا٘سٛـ التقمضجؼ، كسا بقضت ، كقج كاىت قضادتٍا هغ حضاٌٖك ث الجٌػ

ٌحي القضادة هغتخبة عغ حخكة السجتسع، عاجدة عغ خمق هؤسدات كششضة حضػية كلحلظ، فذمت فْ تحػيل 
ا الدضاسْ إلِ هذخ   (32: 65-55، العج1998)ٌٛؿ،.كع هجتسعْ هتكاهلشعاٌر

ضشة إرادة الجكؿ العخبضة السجاكرة كتػجٍاتٍا كتجاذباتٍا. فْ أعقاب الشكبة ككقع الذأف الفم دصضشْ كمً ٌر
كشكمت العقائج السٍضسشة فضٍا غصاء  لتبخيخ إضاعة فخصة قضاـ سمصة فمدصضشضة، كغاب الرػت الفمدصضشْ 
الخاص كالسسضد عمِ صعضجؼ الفكخ كالسسارسة الدضاسضة، كتذكمت حخكات سضاسضة كاهتجاد لحخكات أـ فْ 

ضة الفمدصضشضة العخبْ، كخرػصا  فْ قصاع غدة، اىبثق هغ رحسٍا ٚحقا  هعطع التشطضسات الدضاس الػشغ
  (65-22: 2000)الحػاراىْ،.الفاعمة حتِ الضػـ

 مغ: م الدياسيتكػن الشطايو 

 : مشطسة التحخيخ الفمدصيشية .1

ا اٖكؿ، جسعت قضادة هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة بضغ البعج القػهْ لمقز ضة كهفٍػـ اٚستقٛؿ فْ شػٌر
كسا  ،الػششْ كاخزع إيقاع الدضاسة الفمدصضشضة لسعآضخ هخحمة السج القػهْ هغ شعارات كشسػحات كأحٛـ

كهع أف ٌحي الفرائل لع  ،صعػد الفرائل الفمدصضشضة السدمحة 1967شٍج ٌحا الصػر فْ أعقاب ٌديسة 
خية داخمضة ت جٌػ سٍا إبخاز كششضتٍا الفمدصضشضة هقابل  تغضخ عشػاف السشطسة، كلكشٍا أحجثت تحٚػ فضٍا، ٌأ

- 93 :1998)ٌٛؿ،.هفٍػـ الرضغة الجبٍػية التػافقضةقػهضتٍا العخبضة، كسا أدخمت التعجدية الدضاسضة ك 
108)  
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ا التػحػضجؼ كعاهل أساسْ فْ  كقج شٍج ٌحا الصػر هغ عسخ الشطاـ، تكخيذ قضادة السشطسة كتأكضج دكٌر
ا بػصفٍا حخكة تحخر كششْصضاىة الٍػية الفمدصضش كقج تذكل الشطاـ الحدبْ فْ ٌحا  ،ضة الػششضة كتصػيٌخ

الصػر هغ فرائل السقاكهة تحجٓجا ، كىطخا  لتذكل السشطسة خارج إقمضسٍا، فقج عكذ الشطاـ الحدبْ تأثضخات 
لدائجة الجكؿ العخبضة، كسا تأثخ هغ حضث هخجعضاتً الفكخية كأشكالً التشطضسضة بالسشاخات الثػرية ا

  (125: العجد2006)اٖزعخ،آىحاؾ.

هغ جٍتٍا، استصاعت حخكة فتح أف تٍضسغ عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ باٚستشاد "أٓجٓػلػجضتٍا الػششضة 
ػ ها هكشٍا هغ التحػؿ "هغ الفرضل السقخر الستجرج  الفمدصضشضة"، فزٛ عغ اهتٛكٍا  هػارد هالضة ٌائمة، ٌك

كبالخغع هغ أف السشطسة شكمت صضغة ائتٛفضة،  ،أف أصبحت الفرضل الستفخد" سغ إلِإلِ الفرضل السٍض
تقػـ عمِ ا٘قخار بذخعضة التعجدية الدضاسضة كاٚستقٛلضة التشطضسضة كالفكخية كالسالضة، إٚ إف السدألة 

الدضاسضة الجيسقخاشضة لع تأخح أكلػية فْ حقل هشطسة التحخيخ كفرائمٍا ٚعتبارات عجة فاختدلت التعجدية 
  (198: 1998)ٌٛؿ،فكخية إلِ ها عخؼ بشطاـ الكػتا.كال

، شٍجت العٛقة بضغ الصخفضغ  هع عػدة "ا٘خػاف السدمسضغ" إلِ العسل كالشذاط فْ سبعضشضات القخف السشرـخ
تشافدا  شجٓجا  ك تحػؿ أحضاىا إلِ أحجاث عشف، كخاصة فْ هجاؿ العسل الصٛبْ كاٚجتساعْ كالشقابْ، أؼ 

هع اٚىتفاضة اٖكلِ، شٍجت حخكة "ا٘خػاف" فْ الزفة الغخبضة ، ك حمة صشاعة الٍضسشة آٖجٓػلػجضةهخ فْ 
ٚ  اىعصافضا  هغ حخكة دعػية دٓشضة إلِ حخكة اجتساعضة سضاسضة بتأسضدٍا حخكة "حساس" ، كقصاع غدة  تحػ

صضشضة كلضذ فقط عغ كقج حخصت الحخكة الججٓجة دكىسا عمِ تسضضد ىفدٍا عغ هشطسة التحخيخ الفمد
ٛ  لٍا، حضث تخاكحت خضاراتٍا بضغ اٚىزػاء تحت راية السشطسة كالعسل  فرائمٍا، كبجا أىٍا تصخح ىفدٍا بجي
هغ داخمٍا كهحاكلة الدضصخة عمضٍا كتػجضٍٍا بسا ٓتػاءـ هع بخىاهج "حساس"، أك العسل هغ خارجٍا كتحجٍٓا 

 (125لعجد: ا2006)اٖزعخ،عمِ جبٍة التسثضل الفمدصضشْ.

 :الدمصة الػششية الفمدصيشية .2

فْ شػري الثاىْ، دخل الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ هع أكسمػ هشعصفا  ىػعضا  تسثل فْ قضاـ سمصة فمدصضشضة 
عمِ إقمضسٍا، اٖهخ الحؼ جعل الرخاع اٖساسْ ٓجكر حػؿ حجكد ٌحا ا٘قمضع كشكل الدضادة الػششضة عمضً. 

  : ىت(2007)بذارة،الصػر عمِ الشطاـ الحدبْ:كهغ التغضخات التْ شٍجٌا ٌحا 

)أ( إعادة إىتاج ٌضسشة فتح باستخجاـ آلضات هتعجدة كبشاء قػة أهشضة، كاٚستشاد إلِ قاعجة تشطضسضة، كإدارة 
 السػاجٍة هع اٚحتٛؿ، كاحتػاء التذكضٛت التقمضجية كبالرخاع لمٍضسشة عمِ هؤسدات السجتسع السجىْ. 

 . كتخاجع همحػظ فْ تشطضسات الضدار ٘سٛـ الدضاسْ،)ب( صعػد تشطضسات ا
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)ت( تذكل الشطاـ الحدبْ فْ ٌحا الصػر هغ قػػ هؤيجة كهذاركة فْ الدمصة الفمدصضشضة فْ هقابل قػػ 
 هعارضة تأخح عمِ الدمصة ٚ شخعضتٍا كفدادٌا.

كت أبخز ٌحي القػػ ، بضشسا شار 1996عمِ كل حاؿ لع تذارؾ قػػ السعارضة فْ اٚىتخابات العاهة عاـ 
)حساس كالجبٍتضغ الذعبضة كالجيسقخاشضة( فْ اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة، دكف أف يصخأ تغضضخ حقضقْ عمِ 
ػ ها أكقع حساس، التْ فازت باٖغمبضة كشكمت الحكػهة العاشخة، فْ  شبضعة الدمصة )السحجدات كالقضػد(، ٌك

ضا الحخكة كىٍجٍا الدضاسْ الحؼ أكصمٍا إلِ الدمصة، كبضغ الذخؾ الشاجع عغ التشاقس الكبضخ بضغ أٓجكلػج
 . ة هقضجة هػضػعضا  فْ ضل اٚحتٛؿالتػاجج فْ سمص

شكل دخػؿ "حساس" فْ الشطاـ الدضاسْ تتػيجا  لعسمضة تاريخضة شػيمة كهعقجة. ففْ حضغ فزمت الحخكة 
رفزت اٚعتخاؼ بالدمصة، كاتبعت  العسل هغ خارج السشطسة كالتشافذ هعٍا عمِ جبٍة التسثضل الفمدصضشْ،

استخاتضجضة ٘حخاجٍا جسعت بضغ السػاجٍة العدكخية هع اٚحتٛؿ كالسػاجٍة الدضاسضة هع قضادتٍا. بضج أف 
اٚىتفاضة الثاىضة خمقت هشاخا  هغآخا عدز التفاٌع السبجئْ كهغ ثع التعاكف التشافدْ. كإذ أصبحت قضادة 

ِ هػاصمة الحكع، بجت حساس راغبة بالسذاركة كهدتعجة لٍا، ك تعدزت الدمصة الفمدصضشضة غضخ قادرة عم
ٌحي الخغبة بعج كفاة ياسخ عخفات، كاىتخاب هحسػد عباس خمفا  لً، حضث اتبع اٖخضخ إستخاتضجضة تقػـ عمِ 
ػ الحؼ كاف  ضخكرة التعاكف هع "حساس"، فعخض عمضٍا السذاركة فْ الدمصة كاٚىجهاج فْ هؤسداتٍا، ٌك

غ  عمِ كاحج هغ أهخيغ: إها اىرضاع "حساس" إلِ هشصق الدمصة هقابل حرػلٍا عمِ هطمة شخعضة ٓخٌا
اب، كإها تػفضخ السبخرات  تحسضٍا هغ عشف ا٘سخائضمضضغ كهٛحقة ا٘دارة اٖهخيكضة فْ حخبٍا ضج اٌ٘ر

 الٛزهة ٚتخاذ إجخاءات رادعة ضج الحخكة .  

 الحدبي الفمدصيشي: الشطام .3

كالقػػ الدضاسضة ٓشطخ لٍا عمِ أىٍا هكػف أساسْ هغ هكػىات السجتسع السجىْ  لحخكاتكا إف اٖحداب
حدب العجٓج هغ أراء ككجٍات الشطخ السختمفة، فاٖحداب الدضاسضة تمعب دكرا  خاصا  فْ إحجاث 

الجيسقخاشضة كشطاـ سضاسْ ك  .تحػؿ ديسقخاشْ، بحضث ٚ ٓػجج ىطاـ ديسقخاشْ هعاصخ بجكف أحداب
ا عشجها يكػف ٌشاؾ هعارضً ىذصة كقػية تدائل كتحاسب الحكػهة، كسا أف السعارضة يكتسل  بشاٌؤ

 .القػية تذكل ضساىً أكضجة لعجـ قضاـ ىطاـ دكتاتػرؼ تدمصْ يرادر الحقػؽ كيفتخس السجتسع
 (76: 1995)جقساف،

اىتخابات  الػاضحة فْ العسمضاتضةفْ السزسػف الفمدصضشْ، غابت اٖحداب الدضاسضة ذات البخاهج 
كبعجها  ،بعجها سضصخ تشطضع أك حدب كاحج عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ بعج اٚىتخابات 1996
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إف عجـ رؤية السزسػف فْ ك  ،اعتكفت السعارضة الضدارية كا٘سٛهضة عغ السذاركة فْ ٌحي اٚىتخابات
السحمضة كالسشاشقضة،  بخاهج اٖحداب كالقػػ الػششضة قج ٌضأ الطخكؼ السػضػعضة ٚستشٍاض الٍػيات

ككل "التزاهشضات اٚجتساعضة كا٘رثضة" اٖخخػ، فاتدع تأثضخ العائمضة كالعذائخية كالجٍػية بحضث 
ٚستشٍاض لمعائمضة كالعذائخية يقتل اأضحت هع هخكر الػقت بجيٛ عغ السذخكع الػششْ الكاهل. ٌحا 

ػ الشطاـ الدضاسْ كهؤسداتً أك عمِ أؼ جٍج كأؼ هدعِ جاد كحقضقْ لتعديد الجيسقخاشضة عمِ هدتػ 
 (91-90: 1995بػعسخك،أ)هدتػػ القاعجة الذعبضة.

 (141-140: 1999)الديغ،: اىسيا  خرائزويتدع الشطام الدياسي الفمدصيشي مجسػعة مغ ال

جاءت كل التذكضٛت الدضاسضة التْ عخفٍا الفمدصضشضػف هشح بجاية القخف العذخيغ كحتِ ٓػهشا ٌحا فْ  (1)
د عمِ التحجيات الشاجسة عغ اٚستعسار الغخبْ كها يعخؼ برجهة الحجاثة كاىٍضار الجكلة سضاؽ الخ 

 ،شار البحث عغ ٌػية ككضاىضة ججٓجةالعثساىضة، كهػاجٍة السذخكع الرٍضػىْ اٚستضصاىْ، أؼ فْ إ
جافٍا ع غ كلع تخخج ٌحي التذكضٛت هغ حضث هخجعضاتٍا الفكخية كأسالضب عسمٍا كأشكاؿ تشطضسٍا كٌأ

الرخاع بضغ هشطػهتضغ هخجعضتضغ كتفاعل كل هشٍسا هع البشضة السجتسعضة الفمدصضشضة: ا٘سٛـ كالحجاثة 
 الغخبضة.  

لع ٓتحقق تسضد البخاهج الدضاسضة كآٖجٓػلػجضة، كبالتالْ تحػلٍا إلِ هحط جحب جساٌضخؼ، إٚ بتػفخ  (2)
 كاحج أك أكثخ هغ العشاصخ التالضة: 

 ادا  ٖٓجكلػجضا هٍضسشة إقمضسضا  أك عالسضا ، كهتسثمة فْ دكؿ قائسة أك فْ إذا كاىت تذكل اهتج
 حخكات كبخػ فاعمة. 

  ِقجرتٍا عمِ إعصاء التفدضخات كا٘جابات الدضاسضة كالفكخية ٖسئمة السخحمة، كالمجػء إل
 ىسحجة السبادغ كالقضع الثقافضة لجعمٍا فْ هتشاكؿ عاهة الشاس. 

 الضة فْ هػاجٍة الحخكة الرٍضػىضة كاٚحتٛؿ.تبشْ هػاقف حازهة كراديك 

 أها اكتداب هداحات التأثضخ كالشفػذ، فكاىت تتحقق لٍحا التشطضع أك ذاؾ بفعل العشاصخ التالضة:  (3)

 .ْالتسآد كالتسضد البخىاهج 

  اهتٛؾ شاقة احتجاجضة كتعبػية ٚستشفار قضع هعضشة هغ الثقافة الدائجة، أك قصاعات
 ة هعضشة.كشخائح اجتساعض
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  اٚىخخاط الفعاؿ فْ الكفاح الػششْ ضج اٚحتٛؿ، هع تفزضل اٖسالضب العشضفة كالكفاح
 السدمح، كالعسمضات التفجضخية.

  لٍا كذبكات الخجهة  ٚ السبادرات الجساٌضخية التْ تعاشت هع هذاكل الجسٍػر كقجهت حمػ
 اٚجتساعضة. 

 د السختمفة لبشاء جسٍػر السؤيجٓغ.  اهتٛؾ السػارد كتقجيع التدٍضٛت كأشكاؿ التحفض 

شٍجت الحخكة الػششضة الفمدصضشضة، داخل الحقل الدضاسْ كهغ ثع الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، ترارع  (4)
الخؤػ البجٓمة كعسمضات إحٛؿ كاحجة هحل أخخػ، كاشتباكٍا فْ عسمضات الحػار كالسعارضة الدضاسضة 

ٛ  لمقضادة التقمضجية ذات الشدعة العذائخية، كششضة فتح كالتشافذ الحدبْ بسختمف جػاىبً )اٚتجا ي القػهْ بجي
، كأخضخا إسٛهضة حساس فْ 1968هقابل اٚتجاي القػهْ السٍضسغ عمِ قضادة هشطسة التحخيخ ها قبل عاـ 

 هػاجٍة كششضة السشطسة هشح هشترف سبعضشضات القخف العذخيغ(.

كػىً كلضجا  ىاشئا  كيعضر هخحمة هغ الجشضشضة التْ تعشْ عجـ تكسغ إشكالضة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ فْ 
اكتساؿ الخرائز كالسٛهح. كقج بخزت ٌحي السطاٌخ بجٛء بعج عػدة كػادر كقضادات ـ.ت.ؼ. إلِ 
ء عمِ عاتقٍع هدؤكلضة تختضب أكضاع  الجاخل بعج سشػات هغ العضر حضاة اٚغتخاب كالذتات. كقج أخح ٌٚؤ

اخمضة هغ خٛؿ هحاكلة بشاء عٛقة بضغ الدمصة هغ جٍة، كالذعب الفمدصضشْ بسختمف البضت الفمدصضشْ الج
فئاتً كأشضافً الدضاسضة كتشطضساتً هغ جٍة أخخػ. كسا أف الدمصة حاكلت بشاء ىطاـ سضاسْ قادر عمِ 

اىػىْ فْ تػفضخ بضئة قاىػىضة كدستػرية صحضحة لسلء الفخاغ الحؼ تخكً اٚحتٛؿ عمِ الرعضجٓغ ا٘دارؼ كالق
 (96: 15،العجد1996)حساهْ،ضل غضاب الجكلة الدضادية كالكضاىضة السدتقمة.

كقج قاـ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ بعج أكسمػ عمِ أساس تحالف بضغ شخائح الشخبة الدضاسضة كاٖجٍدة 
ء كاٚرتباشات الذخرض ة اٖهشضة كالبشِ اٚجتساعضة التقمضجية، فخكد عمِ شبكة هغ عٛقات الٚػ

كالسرالحضة. كسا أف غضاب السخجعضات القاىػىضة كسضصخة الفرضل الػاحج عمِ الدمصة، كتٍسضر الدمصتضغ 
ح السػارد الحاتضة كاٚعتساد  التذخيعضة كالقزائضة أدت إلِ إضعاؼ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، كعدز ذلظ ش 

ا هشتجا  فْ سمبا  عمِ الذخعضة ال خأثالخارجضة، هسا  بذكل كبضخ عمِ السداعجات فمدصضشضة كاستقٛلضة قخاٌر
 الشٍاية سمصة ريعضة.
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 ويشتج مغ خالل ما سبق ان نطام الحكع في فمدصيغ اتدع بصبيعة خالة :

تتبآغ الشطع الدضاسضة فْ العالع بضغ ىطع رئاسضة كىطع بخلساىضة كىطاـ هجمذ أك جسعضة كىطع هختمصة، ففْ 
رأس الٍـخ الدضاسْ، كيتع اىتخابً هباشخة هغ قبل الذعب، كيتػلِ  الشطاـ الخئاسْ يكػف رئضذ الجكلة عمِ

، ختار كزراءٌا، كلً الحخية فْ عدؿرئضذ الجكلة رئاسة الدمصة التشفضحية، كهغ ضسشٍا الحكػهة التْ ي
كزرائً كفْ ٌحا الشطاـ أيزا صٛحضة حل البخلساف، كسا  ،تحتاج الػزارة إلِ ثقة البخلساف، كلضذ لمخئضذ  

أها الشطاـ  ،التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة :الثٛث عمِ الفرل شبً التاـ بضغ الدمصاتٌحا الشطاـ يقػـ 
البخلساىْ، فضقػـ عمِ أساس كجػد بخلساف هشتخب هباشخة هغ قبل الذعب، كيتع اىتخاب رئضذ الجكلة هغ 

رئضذ الجكلة بأية صٛحضات ٚك ٓتستع  ،ة( هع إهكاىضة إزاحتً عغ هشربًقبل البخلساف )الدمصة التذخيعض
كسا ٓتع اختضار رئضذ الػزراء فْ الشطاـ البخلساىْ بالتذاكر بضغ   ،فعمضة، كإىسا صٛحضاتً ذات بعج هخاسضسْ

رئضذ الجكلة كالكتل البخلساىضة، الحؼ بجكري يذكل الحكػهة كيعخضٍا عمِ البخلساف لشضل الثقة، كيكػف فْ 
اف، أك الكتمة التْ تحطِ بجعع كاسع هغ باقْ الكتل البخلساىضة اٖخخػ، الغالب هغ الكتمة اٖكبخ فْ البخلس

  ٚ كحكػهتً هدؤك  (141-140: 1998)ٌٛؿ،أهاـ البخلساف. كيكػف رئضذ هجمذ الػزراء  

كيتستع البخلساف فْ الشطاـ السجمدْ بالدمصة الفعمضة، فٍػ هشتخب هغ الذعب، كيتػلِ تعضضغ الحكػهة 
كيجسع الشطاـ السختمط بضغ خرائز هغ الشطاـ  ،ة التشفضحية لمبخلساف كتػجضٍاتًكإقالتٍا، كتخزع الدمص

 الخئاسْ كأخخػ هغ الشطاـ البخلساىْ، فالخئضذ ٓشتخب هباشخة هغ الذعب كتكػف الدمصة التشفضحية بخأسضغ

          .كتخزع الحكػهة لمبخلساف الحؼ يسشحٍا الثقة كيحجبٍا عشٍا أك عغ أحج أعزائً رئضذ كرئضذ كزراء
 مشح تػقيع اتفاق أوسمػ وإقامةتغييخات جػىخية عجة بيتعمق بالشطام الدياسي الفمدصيشي, فقج مخ كفضسا 

عمق ببشيتو إستخاتيجية تت شسمت قزايا, الدمصة الػششية الفمدصيشية عمى جدء مغ األرض الفمدصيشية
                                                                                 :وآليات عسمو ومدتقبمو

ٌحا التحػؿ كاف لً أثخي عمِ شبضعة الدمصات الثٛث كاختراصٍا، كعمِ شبضعة العٛقة بضغ هؤسدات 
هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة التْ شكمت عمِ اهتجاد خسدة عقػد السسثل الػحضج لمذعب الفمدصضشْ، كا٘شار 

ا  ة، كبسثابة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، كهؤسدات الدمصةالسػحج لمقػػ الدضاسضة الفمدصضشض ىطاها بأعتباٌر
عمِ 1994العاـ   الفمدصضشضةالػششضة ، فسشح ىذػء الدمصة لسشطسة كأسذ بقخار هشٍااىبثق عغ ا فخعضا

أىً ىطاـ ججٓج يدعِ لبدط الفرل بضغ الدمصات ٌاهذضة، عمِ اعتبار  كاىت هدألة اٖرض الفمدصضشضة
 (41: 1997)الزعخ,إثبات كجػدي. ك سضصختً 
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كرئضذ هجمذ  بضغ هشربْ رئضذ الدمصة 2003كعمضً، فقج جسع رئضذ الدمصة الفمدصضشضة كلغاية العاـ  
استحجث هشرب ججٓج ٌػ  2003كفْ العاـ  ،التذخيعْ عغ أعسالًأهاـ السجمذ ءٚ االػزراء، كلع يكغ هد

ٚ   ،الػششضة حضات رئضذ الدمصةتػلِ جدءا هغ صٛ هشرب رئضذ هجمذ الػزراء، الحؼ أهاـ  كأصبح هدؤك
رئضذ الػزراء كأعزاء ”هغ القاىػف اٖساسْ  3البشج  74 كفق ها ىرت عمضً السادةالتذخيعْ   السجمذ 

 (180: 1998)ٌٛؿ، ”.التذخيعْلضة فخدية كتزاهشضة أهاـ السجمذ حكػهتً هدؤكلػف هدؤك 

خ شبضعضة، ها جعل هدألة ىقل جدء هغ صٛحضات كقج جاء استحجاث ٌحا السشرب فْ ضل ضخكؼ غض 
الخئضذ لخئضذ الػزراء هدألة استخضائضة، فْ هحاكلة لجفع الخئضذ الفمدصضشْ الخاحل الدضج ياسخ عخفات 

  (43: 1997)الزعخ, لمتشازؿ عغ جدء هغ صٛحضاتً لخئضذ الػزراء.

؛ سػاء تمظ الستعمقة بالشطاـ غ السعآضخه الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ ٚ تشصبق عمضً أؼ يسكغ الحجٓث أفك 
الخئاسْ أك الشطاـ البخلساىْ، إىسا يخمط بضغ اٚثشضغ، فٍػ رئاسْ هغ ىاحضة إذ يجعل اىتخاب الخئضذ هغ 
ػ بخلساىْ هغ ىاحضة أخخػ إذ يجعل الحكػهة هدؤكلة أهاـ البخلساف كيجب أف تشاؿ  قبل الذعب هباشخة، ٌك

ديسقخاشْ ىضابْ يعتسج الحكع فْ فمدصضغ إلِ أف ىطاـ ”( 5ْ فْ السادة )كقج أشار القاىػف اٖساس ثقتً
هغ قػبل الذعب، كتكػف   ا هباشخا  الدمصة الػششضة اىتخاب   عمِ التعجدية الدضاسضة كالحدبضة كيشتخب فضً رئضذ

 .الحكػهة هدؤكلة أهاـ الخئضذ كالسجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ

هتػازف، فْ فذل عسمضة اٚىتقاؿ الدمسْ لمدمصة بعج اٚىتخابات  اعتساد الشطاـ السختمط، كبذكل غضخك  
كىتج عغ ٌحا التحػؿ فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ الكثضخ هغ ا٘شكالضات،  ،2006التذخيعضة الثاىضة العاـ

كفْ هقجهتٍا إشكالضة أساسضة تتعمق بالفرل بضغ الدمصات، كالتجاخل فْ اٚختراصات فضسا بضشٍا، كذلظ 
ػ ها شكل عقبة أهاـ اٚىتقاؿ  ،القاىػف اٖساسْ عغ تحجٓج اختراص كل سمصة بذكل دقضق لقرػر ٌك

أسٍع بذكل أخخػ،  كتزاربٍا أحضاىا كغضابٍا أحضاىا   كضػحٍاالدمسْ لمدمصة، فغسػض الشرػص كعجـ 
لحلظ،  جةكىتض ،2006الرخاع الحؼ دار عمِ الدمصة بعج اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة فْ العاـ كاضح فْ

كضع الدمصة الفمدصضشضة تحت اٚحتٛؿ، كاستسخار الشزاؿ الػششْ كفْ ضل الطخؼ الحؼ تعضذً الدمصة 
لمتحخر، ككجدء هغ الحل، ٓتصمب أف ٚ تخزع فكخة تذكضل الحكػهة لٗقمضة أك اٖغمبضة البخلساىضة، إىسا 

السذاركة فْ الدمصة، ٖف الٍجؼ هغ يسثل اٚىتقاؿ الدمسْ لمدمصة  كبحلظ ،تخزع لسبجأ التػافق الػششْ
هفٍػهٍا الكٛسضكْ، كذلظ حجٓج حجع القػػ كتبادؿ لٗدكار. اٚىتخابات ٚ ٓتسثل فْ إقراء أحج، بل ت

لتكػف ٌشاؾ حكػهة تػافق كششْ تكػف الزاهغ الخئضدْ لٛىتقاؿ الدمسْ لمدمصة. كفْ ا٘شار ىفدً، 
لمحالة الفمدصضشضة )الزفة الغخبضة كقصاع غدة( كهدألة ٓتػجب اٖخح بعضغ اٚعتبار الػضع الجغخافْ 

ػ خافْ الحؼ سبب ىذػء اٚىفراؿ الجغ كاقعضضغ هختمفضغ،  أثخ سمبا  ىسصضا  ها   عمِ شبضعة العٛقة بضشٍسا، ٌك
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ٓتصمب هعالجة ججية تتزسغ إعادة تػحضج الذعب الفمدصضشْ فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة.  كأكجج هػقفا
ع العقبات كفضسا ٓمْ است عخاض لٙشار القاىػىْ كالسؤسداتْ لكل سمصة هغ الدمصات الثٛث، كهغ ثع ٌأ

 .التْ بخزت أهاـ اٚىتقاؿ الدمسْ لمدمصة ىتضجة لصبضعة الشطاـ الدضاسْ القائع

ثع تشاول الشطام الدياسي تشاول ىحا الفرل تعخيف الجيسقخاشية ولػرىا واشكاليا وأىع معايخىا 
مجخل لمفرػل األخخى. ىحا في فمدصيغ,  مسا يكػن  تكػن ثع شبيعة الحكعالفمدصيشي ومسا ي  
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 الفرل الثالث:

الجيسقخاشي في فمدصيغلمحكع الجستػري و  اإلشار القانػني  

 القانػني لمجيسقخاشية في فمدصيغو اإلشار الجستػري  السبحث األول:

 حكع الجيسقخاشياإلشار القانػني السشطع لمث الثاني: السبح
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:مقجمة  

ة كاحتخاـ حقػؽ ا٘ىداف فْ ضل غضاب حكع القاىػف أك سضادة القاىػف، يسكغ الحجٓث عغ الجيسقخاشض  ٚ    
سضادة القاىػف هغ جٍة أخخػ، ة كحقػؽ ا٘ىداف هغ جٍة ك فٍشاؾ ارتباط كثضق الرمة بضغ الجيسقخاشض  

حكع كسضادة القاىػف ٚ ال داف ٌػ هجتسع سضادة القاىػف، هع التشػيً إلِ أف  ة كحقػؽ ا٘ىفسجتسع الجيسقخاشض  
الشز الشطخؼ إلِ  ةٓتػجب تخجس ل  يعشْ الشز عمضً فقط فْ الجساتضخ كالتذخيعات كالقػاىضغ كاٖىطسة، ب  

شخيقة لمسسارسة العسمضة عمِ أرض الػاقع فٛ قضسة  ً إذا لع يجج الشز الشطخؼ تصبضق عسمْ، ٖى  
 (ىت 2009:)الصخاكىة،.لٛثشضغ

كلحلظ عسمت كل دكلة، هغ دكؿ العالع عمِ تكػيغ قاىػف يعسل عمِ تشطضع حضاة الشاس، كيزسغ حقػقٍع 
أك)القاىػف اٖساسْ( كسا ٌػ  ب)الجستػر(، سعةبسا لٍع هغ حقػؽ كجبات، كلقج سسضت ٌحي القػاىضغ السج

سة يجب أف يكػف ٌحا القاىػف عبارة عغ ىرػف ضذك ق كلكْ يكػف ٌحا القاىػف أك )الجستػر(فْ فمدصضغ، 
 قاىػىضة هكتػبة، كهشذػرة فْ الجخيجة أك الرحضفة الخسسضة لجكلة، حتْ يصمع عمضً الشاس كيعخفػف ىرػصً.

حا القاىػف ٚبج أف يعبخ عغ السػرث الثقافْ كالجٓشْ كتقالضج كعادات تمظ الجكؿ، فٍػ صػرة الجكلة ٌك
   (66: 1999.)الجخباكؼ،اٚىداىضةػ ايساف ٌحي الجكؿ بسبجء الحخية كالعجالة كحزارتٍا كيجؿ عغ هج

كلٍحا عسمت الدمصة الػششضة هشحك الحطة اٖكلِ لتكػيشٍا،عمِ إعجاد قاىػف ٓشطع العسل داخل فمدصضغ 
 سمصات تعسل ٌشاؾ عخؼ فضسا بعج )بالقاىػف ا٘ساسْ الفمدصضشْ( كلكْ ٓشطع القاىػف كاف ٚبج أف يكػف 

حي الدمصات كاىت عبارة عغ سمصات  كالخقابة عمضً، تشطضسً كأعجادي عمِ خسسضة عخفت بأسع الدمصات الٌك
  .اسة القاىػف السشطع لٍا فْ الفرل الحالْدر ك  ،خسسضة سشقػـ بجراستًالغضخ الدمصات الك 
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 السبحث األول

 القانػني لمجيسقخاشية في فمدصيغالشار الجستػري و 

القػاىضغ كالتذخيعات الفمدصضشضة التْ تؤسذ لمعٛقة بضغ السػاشغ كهغ ٓشػب عشٍع الحاكع تتعجد      
كالدمصة كالتْ تشطع العٛقة بضغ الدمصات الثٛثة، كذلظ هغ أجل تشطضع كتدضخ أهػر السجتسع، كيتكػف 

الحؼ ٓشطع الحضاة  ل الجستػركالحؼ يسث   السعجؿ  ا٘شار الجستػرؼ القاىػىْ فْ فمدصضغ هغ القاىػف اٖساسْ
ذخيعات كتعجٓمٍا لتشطضع كتختضب السجمذ التذخيعْ الحؼ يقـػ بدغ القػاىضغ كالت ِالقاىػىضة، كبا٘ضافة ال

 .تخسضخ أسذ الحضاة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغك 

الدمصة القزائضة  ك  الدمصة التشفضحية ك الدمصة التذخيعضة ٌْ ع الدمصات فْ الجكلة بضغ ٌضئات ثٛث،تػز ك   
إذ تختز الدمصة التذخيعضة برشع ككضع التذخيع، كتشفخد الدمصة التشفضحية بتشفضح ها صشعتً ككضعتً 

فْ البث كتختز الدمصة القزائضة ، يعخض أهاهٍا الحؼتصبضق ىرػص ذلظ التذخيع ، ك الدمصة التذخيعضة
حا هعشاي اىجث التْ تعخض عمضٍا، سختمفةالعات فْ السشاز فْ دستػرية القػاىضغ ك  فٍـػ ار ها يدسِ بالسٌك

ا هع تقخيخ هدؤكلضة الجكلة عغ أعسالٍا، بالشطخ لتشاقس فكختْ سضادة كالحؼ ٓتشافِ تساه  السصمق لمدضادة، 
 (23: 2006غ جٍة، كهدؤكلضتٍا هغ جٍة أخخػ .)دـ،الجكلة ه

 خاد كسضاسات تشطع حضاة اٖف خزػع الجكلة لمقاىػف يصبق فْ كل ها يرجر عغ الجكلة هغ أعساؿإف   
هغ ة هٍسا اختمفت الجيسقخاشضالسعسػؿ بً كالسشرػص بً فْ الجستػر كالقاىػف، ك حدب القاىػف كالشطاـ 

حكع الذعب، كلكغ الفقً الجستػرؼ يفخؽ بضغ الذعب الحاكع صاحب  تعشْ كتٍجؼ إلِ ٍْف اتتعخيف
تمظ الدضادة عمِ كجً الحرخ ٍا ىابعة هغ أى  هغ خغع الالدضادة فْ الشطاـ الجيسقخاشْ لمحكع، كبضغ الجكلة ب

تحجٓج هغ ٓتستعػف بحق السذاركة فْ الدضادة كالحكع هغ  ىذضخ أف   فْ ذلظ الشطاـ، كهغ الججٓخ بالحكخ أف  
بضغ أفخاد الذعب قج تغضخ كتصػر بسخكر الدهغ، فحق السذاركة فْ الجيسقخاشضات القجيسة التْ كاىت قائسة 

ششضغ الحكػر البالغضغ اٖحخار دكف بقضة الدكاف هغ العبضج كالشداء ا عمِ السػافْ أثضشا كركها كاف هقرػر  
، كاف حق السذاركة فْ عذخكغضخ البالغضغ، كفِ بجايات الجيسقخاشضات الحجٓثة حتِ ىٍايات القخف التاسع 

ا عمِ السػاششضغ هغ الحكػر البالغضغ السالكضغ لحج هعضغ هغ الثخكة كالحائديغ عمِ الدضادة كالحكع هقرػر  
قجر هغ الدمصة كالشفػذ بدبب كضائفٍع، دكف بقضة الدكاف هغ الصبقات غضخ السالكة لمثخكة كغضخ الحائدة 

أصبح حق السذاركة يعشِ كفق السفاٌضع   عغ الشداء كغضخ البالغضغ، إلِ أف  عمِ الدمصة كالشفػذ فزٛ  
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لغضغ الحٓغ يحسمػف جشدضة الجكلة ة الثاىضة حق كل اٖفخاد البات بعج الحخب العالسض  السعاصخة التْ استقخ  
 (12: 2007.)همحع.السعشضة فْ السذاركة فْ الحكع كالدضادة

ا إلِ أها الجكلة الجيسقخاشضة فٍْ الدمصة العاهة التْ يسكغ أف     :ىحمل عشاصٌخ

عهػاششضغ يسارسػف الدمصة العاهة عسمض   -  .ا ىضابة عغ الذعب كالػزراء كالقزاة كىػاب الذعب كغضٌخ

ء السػاششضغ كالػزارات كالسحاكع كالبخلساىات، تمظ الٍضئات التْ تؤدٌضئا - كضائف الدمصة  ؼت تشطع ٌٚؤ
 كيسكغ تقدضسٍا عمِ الشحػ التالْ: خيعالعاهة هثل التشفضح كالقزاء كالتذ

 .)الجستػر السؤقت( نػن األساسي الفمدصيشيالقا: السصمب األول

، فكل حكع بالقاىػف كيدػد فضھا القاىػف الجكلة القاىػىضة التْ ت يعج كجػد دستػر فْ البٛد أحج ركائد اقخار
اٚستبجادية  عكذ الجكلة البػلضدضة أك الجكلة ،هػاجھة اٚفخاد يكػف كفق القاىػف اجخاء ٓتخح فْ الجكلة كفْ 

ھجاؼ أصات هشاسبا لتحقضق حضث لمدمصات الجكلة هصمق الحخية فْ اتخاذ اٚجخاءات التْ تخاھا تمظ الدم
 (88: 1999)الجخباكؼ، .لدمصاتا

كيػفخ الزساىات لمحقػؽ  ً،فالجستػر يقضج كل هغ الدمصة التذخيعضة كالدمصة التشفضحية كيسشع هخالفة احاكس
هبادغ دستػرية تحتاج  الشز عمضھا فْ الجساتضخ عمِ شكل ، رغع اف تمظ الحقػؽ كالحخيات ٓتعكالحخيات

لمػائح تختمف بضغ ، كيقخر رقابة عمِ دستػرية القػاىضغ كافضحضة لتشطضسھا ككضعھا هػضع التشىرػص تذخيع
يات الستحجة اٚهخيكضة بة قزائضةفخىدا( كرقارقابة سضاسضة ) مفرل بضغ ل كيدسح القاىػف الجستػرؼ ، ()الٚػ

 ضة فخدية كتشطضع الخقابة القزائالدمصات كخزػع اٚدارة لمقاىػف كتجرج القػاعج القاىػىضة كاٚعتخاؼ بالحقػؽ ال

ٚحتخاـ الجكؿ لسبجأ سضادة القاىػف، كضساف  كؿالجساتضخ أك القػاىضغ اٖساسضة، اٖساس اٖكلحلظ تعج 
تعسل عمِ إيجاد  قػاىضغ كدساتضخخزػعٍا لمقاىػف، كهغ الخكائد السٍسة لدضادة القاىػف فْ الجكلة، كجػد 

لحساية حقػؽ اٖفخاد  ىاضععتبخ ركغ أساسْ، ، كالتْ تكتصػيخ البضئة السشاسبة كالػاجبة لخعاية كخاهة ا٘ىداف
 (22: 2008)فخدٓجرؾ،.كالسستمكات

ٌسضة الجستػر      ػر بإصجار القاىػف اٖساسْ الحؼ يسثل الجست ـ،2002عاـ  قاهت الدمصة الفمدصضشضةٖك
ػؽ  ٓتػلِ القاىػف اٖساسْ تشطضع هدائل الحكع كالحق ،لحضغ إقاهة الجكلة الفمدصضشضةالفمدصضشْ كذلظ 

ف هبادغ الحكع الجيسقخاشْ التسثضمْ كالتعجدية الدضاسضة، كيشز القاىػف اٖساسْ اكالحخيات العاهة كضس
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ادة القاىػف كالفرل بضغ عمِ تحكضع هبجأ سض ـ2005ك2003 زع لمتعجٓل هختضغ فْ عاهْالحؼ خ
 (2008:20خخكف،آالدمصات.)هخيع، ك 

الخئضذ  غ  إقخاري ه   ، هغ قبل السجمذ التذخيعْ، كتع  ـ1997كقج تع السرادقة عمِ القاىػف اٖساسْ عاـ  
حجد اسْ لض، كبعج استحجاث هشرب رئضذ الػزراء تع تعجٓل القاىػف اٖسـ2002الخاحل ياسخ عخفات فْ

 (2008:17)هخيع، كاخخكف،فضسا بعج.شكل الحكع كالدمصات كصٛحضاتٍا، تع تعجٓمً كاعتسادي 

"تسارس الدمصة التأسضدضة كالحؼ جاء بأتْ:( 12) ىز السادةفْ  (الدمصة التأسضدضة)فقج بخز هفٍـػ 
لمذعب العخبْ الفمدصضشْ بسا يحقق هرالحً العاهة كيحسْ الحقػؽ كالحخيات الفخدية كالعاهة أه ا السدػدة 

كفْ  الثاىضة لمجستػر، فقج جاءت خمػ ا هغ الشرػص السحكػرة، كالحاؿ كحلظ فْ السدػدة الثالثة السشقحة،
الرخيح، عمِ حق الذعب الفمدصضشْ  بالشز   قاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ السدػدة اٖكلِ لمجستػر أكجت  ال

، ف تسضضد( دك ة)اٖقمض ـ الدضاسْ الفمدصضشْ حقػؽ كحخياتيكفل الشطا عمِ كجػب أف  "فْ تقخيخ السرضخ
العجؿ كالحخية كالسداكاة  ٓؤهغ الذعب العخبْ الفمدصضشْ بسبادغ"( عمِ الشحػ التالْ:2) جاء ىز السادةك 

 2005ساسْ السعجؿ،)القاىػف اٖ السرضخ.هسارسة الدضادة عمِ أرضً كتقخيخ  كالكخاهة ا٘ىداىضة كحقً فْ
نيابي يقػم عمى  الشطام الدياسي الفمدصيشي, ديسقخاشي   :"( بأت11ْ( حضث جاء ىز السادة )80:

ويكفل حسايتيا  اوالتداماتيدون تسييد في حقػقيا  ةقميألاويكفل الحقػق والحخيات  ,التعجدية الدياسية
"عٛكة عمِ واحتخاميا لمذخعية بسا يزسغ تحقيق السرمحة العميا لمذعب الفمدصيشي ووحجتو الػششية.

ا)السدػدة الثاىضة لمجستػر قج أضافت  ذلظ، فإف   الػارد  عمِ اٖحداب الدضاسضة فْ الشز السقابل (التداه ا عاه 
الدمسْ  كتمتـد اٖحداب بسبادغ الدضادة الػششضة كالجيسقخاشضة كالتجاكؿ كقج جاء بأتْ:( 8فْ السادة )
حا اٚلتداـ  ،( هغ السدػدة الثالثة السشقحة8ذاتً، سارت السادة ) كفْ اٚتجاي ، بالجستػرٛ  لمدمصة عس ٌك

الحقػؽ كالحخيات ( هغ السدػدة اٖكلِ عمِ الشحػ التالْ: لكل هػاشغ 64) إذ جاء ىز السادة هختمف
كلً عمِ كجً الخرػص الحقػؽ  ،كتشطسٍا القػاىضغ كالدضاسضة، التْ يكفمٍا الجستػر العاهة السجىضة

 (140 :2007)همحع،التالضة:

 السذاركة فْ الحضاة الدضاسضة هباشخة. -1

  الحق فْ اٚىتخاب كالتخشضح ىضابة عغ الذعب. -2
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ضاسضة، كتكػيغ حدب سضاسْ أك اٚىزساـ إلضً، كأف ٓتبشِ الحق فْ السداٌسة فْ الشذاشات الد -3     
 دعاكػ حدب سضاسْ قائع قاىػى ا أك فكخ ا أك خضارات سضاسضة كتأٓضجٌا سمسض ا.

 حخية التجسع كالتطاٌخ هع أخخيغ سمسض ا كبجكف حسل سٛح. -4            

 الخرػص.حخية تكػيغ الجسعضات العمشضة كفق ا لٙجخاءات القاىػىضة ب -5    

  الحق فْ تقجيع العخائس كالذكاكػ. -6    

القاىػف اٖساسْ السعجؿ يفتقخ لعجـ الػضػح كرغع ها تع هغ تعجٓل عمْ القاىػف اٖساسْ، ها زاؿ ك 
بالشطاـ القزائْ، كخاصة كالغسػض أحضاىا، كذلظ بدبب إغفالً لمكثضخ هغ الرٛحضات كهشٍا ها ٓتعمق 

حا كمً ضٍخ خترة فْ إصجار الحكع فْ حالة التشازع بضغ الدمصاتالعمضا التْ تعتبخ هالسحكسة  بعج ، ٌك
ا بضغ الخبخاء فْ القاىػف حتِ  )فتح كحساس(  حرل بضغ الحخكتضغالحؼ  الججؿك حجكث اٚىقداـ  كتحجٓج 

، كأحضاىا كجػد غسػض كثغخات كعجـ كضػح قاىػف اٖساسْملأصبح ٌشاؾ تفدضخات هختمفة كهتبآشة 
ا لمعجٓج هغ القزايا لمشرػص فْ تف هسا دعا الْ تكػيغ السحكسة الجستػرية كتذكضل أعزائٍا، كهغ دضٌخ

 (80: 2017.)القاىػف اٚساسْ السعجؿ،لتحدضغ أداء السحكسة الجستػرية 2017ثع تع صجكر قاىػف عاـ 

  ـ23/3/2006لقج ضٍخت اٖزهة بذكل كاضح فْ الشطاـ الدضاسْ بعج رفس المجشة التشفضحية بتاريخ 
كذلظ عمِ أىً هغ غضخ  بخىاهج الحكػهة العاشخة كالتْ شكمتٍا حخكة حساس بخئاسة الدضج إسساعضل ٌشضة،

 ٚك بالقاىػف اٖساسْ الحؼ تعتخؼ السخجعضة اٖعمِ بالسخجعضة اٖدىِ كالتْ ٚ تعتخؼ بٍا أصٛ   ف  أالسسكغ 
ْ: لمشطا أصبح   اٚىتخابات، حضث   قخ  أ  (1):ىت(2006بخاش،أ)ـ الدضاسْ ثٛثة رؤكس ٌك

ا السسثل الذخعْ كالػحضج حدب السضثاؽ الػششْ (ـ. ت .ؼ) .4 كالقاىػف اٖساسْ لمدمصة  ،باعتباٌر
  .لٛعتخاؼ الجكلْ كالعخبْ إضافة  

 الحؼ تع اىتخابً فْ اٚىتخابات الخئاسضة اٖكلِ. لسشطسة كالدمصةاا رئضذ كأيز   .5

الجاخل فقط، فْ ضل بخىاهج ٓتعارض هع بخىاهج  ثع حكػهة تتخأسٍا أغمبضة اىتخبت هغ الذعب فْ  .6
ٍا تعتبخ الدابقة اٖكلِ فْ تاريخ اٖىطسة ٖى   ؛السشطسة، كهغ ٌشا بجأت أثار الدمبضة لٗزهة تطٍخ

كيتقجـ الفائد ببخىاهج حكػهْ  ،الدضاسضة الجيسقخاشضة أك البخلساىضة التْ ٓتع فضٍا إجخاء اٚىتخابات
ة هغ حدب سضاسْ كالحكػهة هغ حدب يكػف رئضذ الجكل ، كيسكغ أف  اسْالقاىػف اٖسٓتعارض هع 
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غ هجػ ض  ب  فٍحا ٓ   القاىػف اٖساسْساسضة ػهة كبخىاهجٍا هختمف عغ هبادغ اٖتكػف الحك خخ، لكغ أف  آ
  .القاىػف اٖساسْأثخ اٚىقداـ عمِ 

تشطضع الشطاـ اٖساسْ بصخيقة كثضخ هغ القػاىضغ لالالفمدصضشْ كضع  القاىػف اٖساسْ خغع هغ أف  الب  
ت العاهة لٗفخاد كالسػاششضغ، كعجـ التجاخل بضغ االقػاىضغ التْ تسشع اىتٍاؾ الحخي غ  ديسقخاشضة هغ خٛؿ س  

تكفل التْ التجاكؿ الدمسْ لدمصة، كلكغ  سغ قػاىضغ إلِالدمصات: القزائضة كالتذخيعضة كالتشفضحية، با٘ضافة 
ضج ىذصاء حخكة حساس كالجٍاد ا٘سٛهْ  تقاؿ الدضاسْ  الحؼ هارستً الدمصةٌحي القػاىضغ لع تسشع اٚع

 القاىػف اٖساسْ، كسا لع يسشع كهقاكهة اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ أكسمػ لسعارضتٍع ٚتفاؽ 1996فْ عاـ 
 كقػع ِلإ ػجٍدة اٖهشضة الفمدصضشضة أدل اٖكالقاىػف تجاخل الدمصات هغ قبل الخئضذ ياسخ عخفات كهغ قب

خػؿ بصخيقة كاضحة حدب القاىػف جٍدة فضسا بضشٍا لعجـ كضػح العسل السٖجٍات هدمحة بضغ ٌحي ااهػ 
قػاىضغ التْ تسشع تغػؿ العسل بال ػلقزائضة هجامدمصة للع ٓػضح كيحجد  القاىػف اٖساسْ ساسْ، كسا أف  اٖ

 لعاهة.تٍع الخاصة كاامكضفخاد لتحفع حقػقٍع كهػاششضغ كاٖحقػؽ الس ِالدمصة عم

خٛؿ الدساح بػجػد هغ  القاىػف اٖساسْعجـ اىتٍاؾ  ِة تعسل عمضتكػف ٌشاؾ ٌضئة رقاب كلٍحا كجب أف  
 ركاىً.أْ كالشطع الدضاسْ الفمدصضشْ بكل داخل السجمذ التذخيع تعجدية سضاسضة

 السصمب الثاني: اإلشار القانػني السشطع لمحكع الجيسقخاشي في فمدصيغ:

ع الحضاة الدضاسضة الفمدصضشضة، ضتشطار عغ القػاىضغ الحؼ شسمٍا القاىػف اٚساسْ لستشحجث فْ ٌحا ا٘ش
بصخيقة  الشاس كتشطضع حقػؽ  ،تشطضع عسل ٌضئات الحكع السحمْ كصٛحضاتٍاك  بصخيقة صحضحة كهشتطسة،

 .ما سشحجث عشو وىحا ،عادلة

 :الحقػق والحخيات قانػن : ولً أ

الحقػق السجنية الالزمة لإلندان اىضة حقػؽ تشجرج تحت هدسِ ثس تزسغ القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ
 : القاىػف اٖساسْ(2012)سخحاف ، نجرسيا عمى الشحػ اآلتي:

يدتجؿ هغ أحكاـ الذخعة الجكلضة لحقػؽ ا٘ىداف أف لمسداكاة  -:الحق فْ السداكاة بضغ السػاششضغ .1
السػاششضغ ذكؼ السخاكد القاىػىضة الستساثمة، هعشضضغ، السعشِ اٖكؿ السداكاة القاىػىضة أؼ السداكاة بضغ 

كخزػعٍع جسضعا  لحكع القاىػف كالقزاء، بسعشِ عجـ التسضضد بضشٍع بدبب الجاي أك الثخكة أك الشفػذ، 
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أك بدبب عخقْ أك جشدْ أك دٓشْ كغضخي، كالسعشِ الثاىْ ٌػ السداكاة السادية أؼ التخفضف هغ 
اٚقترادية كاٚجتساعضة، بسعشِ أف تقـػ الجكلة باتخاذ  الفػارؽ بضغ اٖفخاد خاصة هغ الشاحضة

 ا٘جخاءات كالزساىات كافة التْ هغ شأىٍا كفالة أف يعضر السػاشغ الفقضخ حضاة كخيسة.
 (73: 1999)الجخباكؼ،

( هغ القاىػف اٖساسْ السعجؿ 1( الفقخة )11كفمت السادة ) -:الحق فْ الحخية كاٖهاف الذخرْ .2
ْ الحخية لجسضع السػاششضغ، حضث تشز عمِ أىً: "الحخية الذخرضة حق ، الحق ف2003لدشة 

ْ هكفػلة ٚ ت سذ".  (1الفقخة 11: السادة2003)القاىػف اٖساسْ،شبضعْ ٌك

ػ يعشْ قجرة  -:حق السمكضة .3 حق السمكضة ٌػ حق فخدؼ كحخية ا٘ىداف فْ التسمظ حخية فخدية، ٌك
الة ٌحا الحق، ٚك يجػز ىدع همكضة اٖشخاص أك ا٘ىداف عمِ التسمظ، لحلظ يجب عمِ الجكلة كف

اٚستضٛء عمضٍا إٚ لمسشفعة العاهة، كفْ هقابل تعػيس عادؿ هغ الجكلة، كسا ٚ يجػز هرادرة 
كعمِ ٌحا الحق ٓشز القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ  ،أهٛؾ السػاششضغ إٚ بشاء  عمِ حكع قزائْ

" السمكضة الخاصة هرػىة، ٚك تشدع السمكضة ٚك أتْ:( هشً عمِ 4ك) (3ضغ)فقخت( ال21فْ السادة )
ت إٚ لمسشفعة العاهة كفقا  لمقاىػف فْ هقابل تعػيس عادؿ  ٓتع اٚستضٛء عمِ العقارات أك السشقٚػ

 21: السادة2003)القاىػف اٖساسْ،ٚ هرادرة إٚ بحكع قزائْ.، أك بسػجب حكع قزائْ
 (4-3الفقخة

الفمدصضشْ فْ القاىػف اٖساسْ حق اٖفخاد فْ المجػء إلِ القزاء  كفل السذخع -: حق التقاضْ .4
التقاضْ حق هرػف كهكفػؿ لمشاس كافة، كلكل فمدصضشْ ( هشً عمِ أتْ: 30تشز السادة )إذ 

حق اٚلتجاء إلِ قاضضً الصبضعْ، كيشطع القاىػف إجخاءات التقاضْ بسا يزسغ سخعة الفرل فْ 
 ػشغ(: دىضا ال2012)كادؼ، القزايا.

هفاد ٌحي الحخية أف لكل إىداف الحق فْ أف يعتشق دٓشا  هعضشا ، كأف يسارس  -:حخية اٚعتقاد .5
كاعتشاؽ الجكلة  الذعائخ الٛزهة لجٓشً، شخيصة أٚ تتعارض هع الشطاـ العاـ كأداب فْ الجكلة،

ف اٖساسْ كفْ القاىػ ، لجٓغ رسسْ لٍا ٚ يعشْ أبجا السداس بحخية اٚعتقاد لٗدياف اٖخخػ 
ْ هكفػلة ٚ تسذ". 11الفمدصضشْ تشز السادة )  ( هشً عمِ أف " الحخية الذخرضة حق شبضعْ ٌك
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تعج حخية الخأؼ كالتعبضخ هغ الحقػؽ السٍسة فْ السجتسعات الجيسقخاشضة  -:حخية الخأؼ كالتعبضخ .6
خأؼ التْ يكفمٍا حضث عغ شخيقٍا يدتصضع السػاششضغ ا٘دٚء بأرائٍع، كتتعجد هطاٌخ التعبضخ عغ ال

القاىػف كهشٍا قضاـ السػاششضغ بعقج التجسعات الدمسضة العاهة لمتعبضخ كإبجاء الخأؼ فْ قزضة ها، كقج 
ضث تشز ، ٌحا الحق فْ هطاٌخي كافة، ح2003كفل القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ السعجؿ لعاـ 

التعبضخ عغ رأيً كىذخي  "ٚ هداس بحخية الخأؼ، كلكل إىداف الحق فْ( هشً عمِ أىً:19السادة )
 بالقػؿ أك الكتابة أك غضخ ذلظ هغ كسائل التعبضخ أك الفغ هع هخاعاة أحكاـ القاىػف".

كفل القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ الحخيات الرحفضة كا٘عٛهضة، فقج -:حخية الرحافة كا٘عٛـ .7
 :( هشً لتشز عمِ أى27ًت السادة )جاء

ع حق لمجسضع يكفمً ٌحا القاىػف اٖساسْ، كتخز تأسضذ الرحف كسائخ كسائل ا٘عٛـ -
 (4: 2014)ادعضذ،هرادر تسػيمٍا لخقابة القاىػف.

حخية كسائل ا٘عٛـ السخئضة كالسدسػعة كالسكتػبة كحخية الصباعة كالشذخ كالتػزيع كالبث، كحخية  -
 اٖساسْ كالقػاىضغ ذات العٛقة.العاهمضغ فضٍا، هكفػلة كفقا  لٍحا القاىػف 

ا أك كقفٍا أك هرادرتٍا أك إلغائٍا أك فخض ت - حطخ الخقابة عمِ كسائل ا٘عٛـ ٚك يجػز إىحاٌر
 : دىضا الػشغ(2012)كادؼ،قضػد عمضٍا إٚ كفقا  لمقاىػف كبسػجب حكع قزائْ"

تعج حخية ا٘قاهة كالتشقل لمسػاششضغ فْ اٖىطسة الدضاسضة الجيسقخاشضة هغ : حخية ا٘قاهة كالتشقل .8
لسٍسة التْ ٚ يجػز السداس بٍا هصمقا  كهدألة تقضضجٌا أك الحج هشٍا ٚ تكػف إٚ بأهخ الحقػؽ ا

( هشً عمِ أىً: 20قزائْ، كقج كفل القاىػف اٖساسْ لمسػاششضغ ٌحي الحخية، حضث تشز السادة )
 "حخية ا٘قاهة كالتشقل هكفػلة فْ حجكد القاىػف".

 (:القاىػف اٖساسْ 2006 )عقخكف،: يى سياسيةحقػق  ويذسل قانػن الحقػق والحخيات

كفل القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ خسدة حقػؽ سضاسضة تشجرج تحت هدسِ حق السذاركة فْ الحضاة 
ْ السادة ) ( هغ القاىػف اٖساسْ، سضتع تشاكلٍا بالتختضب 26الدضاسضة، كقج ىطسٍا السذخع فْ هادة كاحجة ٌك

 :(26-21: السادة2003)القاىػف اٖساسْ، حػ أتْكفقا  لشز السادة السحكػرة آىفا  عمِ الش
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كفل السذخع الفمدصضشْ ٌحا الحق لمسػاششضغ ضسغ : حق تذكضل اٖحداب الدضاسضة كاٚىزساـ إلضٍا - أ
( هشً عمِ أتْ: 1) الفقخة (26) ، حضث تشز السادة2003أحكاـ القاىػف اٖساسْ لعاـ 
 .أفخادا  كجساعاتلحضاة الدضاسضة "لمفمدصضشضضغ حق السذاركة فْ ا

كفل القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ ٌحا الحق فْ السادة -:الحق فْ تذكضل الشقابات كالجسعضات  - ب
 .لحضاة الدضاسضة أفخادا  كجساعات" لمفمدصضشضضغ حق السذاركة فْ ا( هشً إذ جاء فضٍا:2( الفقخة )26)

اٖساسْ السعجؿ لدشة  ( هغ القاىػف 5( الفقخة )26تشز السادة ) :الحق فْ عقج اٚجتساعات - ت
عمِ أىً" لمفمدصضشضضغ حق السذاركة فْ الحضاة الدضاسضة أفخادا  كجساعات، كلٍع عمِ كجً  2003

الخرػص الحقػؽ أتضة: عقج اٚجتساعات الخاصة دكف حزػر أفخاد الذخشة كعقج اٚجتساعات 
 العاهة كالسػاكب كالتجسعات فْ حجكد القاىػف".

( هغ القاىػف اٖساسْ، كجاء فضٍا أف: التعمضع حق 24ٌحا الحق فْ السادة )أقخ : الحق فْ التعمضع  - ث
والمعاهد لكل هػاشغ، كإلداهْ حتِ ىٍاية السخحمة اٖساسضة عمِ اٖقل كهجاىْ فْ السجارس 

 .والمؤسسات العامة

( هغ القاىػف اٖساسْ حضث جاء فضٍا أىً: " العسل حق لكل 25تشز السادة ): الحق فْ العسل - ج
ػ كاجب كشخؼ كتدعِ الدمصة اهػا  .لػششضة إلِ تػفضخي لكل قادر عمضًشغ ٌك

( هشً عمِ أتْ: ٓشطع القاىػف خجهات التأهضغ 22إذا تشز السادة ): حق الزساف اٚجتساعْ
رعاية أسخ الذٍجاء كاٖسخػ كرعاية الجخحِ ، ك كالرحْ كهعاشات العجد كالذضخػخة اٚجتساعْ

 .ٓشطع القاىػف أحكاهًكالستزخريغ كالسعاقضغ كاجب 

 ( هغ القاىػف اٖساسْ إذ جاء فضٍا أف: 23كيدتجؿ ذلظ هغ ىز السادة ) :الحق فْ الدكغ - ح

 السدكغ السٛئع حق لكل هػاشغ كتدعِ الدمصة الػششضة لتأهضغ السدكغ لسغ ٚ هأكػ لً"."

حخية ف: "( هغ القاىػف اٖساسْ عمِ أ2( الفقخة )21تشز السادة ): حخية الشذاط اٚقترادؼ - خ
 الشذاط اٚقترادؼ هكفػلة، كيشطع القاىػف قػاعج ا٘شخاؼ عمضٍا كحجكدٌا".

ْ فأف هؤسدات السجتسع السجى ،كيسكغ الحجٓث إىً بخغع كجػد قػاىضغ تحفع الحقػؼ كالحخيات
ككاىت عمْ شكل اعتقاٚت سضاسضة شالت هعارضْ الدمصة هغ  ،كثقت اىتٍاؾ لحقػؽ ا٘ىداف
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هجٛت سضاسضة كسا قضجت الرحافة الفمدصضشضة كاغمقت  ،شطضسات الفمدصضشضةكافة الحخكات كالت
ؿ التابعة لحخكة الجٍاد كهجمة اٚستقٛ ،اٚسبػعضة التابعة لحخكة حساس( الخسالة) جخيجةكهشٍا 

عمْ السستمكات باٚضافة اٚعتجاء  ،كستب الجديخة الفزائضة ،صحفضةكاقفمت هكاتب ، ا٘سٛهْ
هغ قبل هػضفضغ كبار فْ الدمصة، لٍحا يسكغ إف ىؤكج  ت كاراضْ تابعة لسػاششضغالعاهة كالجاهعا

يخالف القاىػف لمععقاب  كإف يخزع كل هغأىً ٚبج هغ احتخاـ احكاـ ىرػص القاىػف الفمدصضشْ 
  لكْ تكػف عشجىا دكلة السؤسدات كالقاىػف.كالسحكسة، 

  :الفرل بيغ الدمصاتقانػن : ثانياً 

، ركضدة ضة كاستشج إلضً الجستػر اٖهخيكْفرل بضغ الدمصات الحؼ ىادت بً الثػرة الفخىديعتبخ هبجأ ال  
ا، كتأخح بً هعطهغ ركائد الجيسقخاشضة فْ العالع أساسضة ، كلٍحا فكاف بجٍٓضا ع الجكؿ الجيسقخاشضة فْ دساتضٌخ

فْ أعساؿ كصٛحضات إٚ أىً يٛحع كجػد تجاخل ، أف تعسل بً الدمصة الفمدصضشضة فْ ىطاهٍا الدضاسْ
ضسشة الدمصة التشفضحية عات الثٛث لجػ الدمصة الفمدصضشضةالدمص  .مِ الدمصتضغ التذخيعضة كالقزائضة، ٌك

 (1: 2014)ادعضذ،

لقج أكج القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ عمِ هبجأ فرل الدمصات )التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة( فْ الشطاـ   
حضث ٓشز فْ السادة الثاىضة عمِ أف "الذعب هرجر الدمصات كيسارسٍا عغ  الدضاسْ لمدمصة الفمدصضشضة،

لػجً السبضغ فْ شخيق الدمصات التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة عمِ أساس هبجأ الفرل بضغ الدمصات عمِ ا
 ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاشْ ىضابْالسادة الخاهدة هشً تشز عمِ أف "كسا أف القاىػف اٖساسْ"

لذعب يعتسج عمِ التعجدية الدضاسضة كالحدبضة كيشتخب فضً رئضذ الدمصة الػششضة اىتخاب ا هباشخ ا هغ قبل ا
)القاىػف اٚساسْ السعجؿ ".الخئضذ كالسجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ كتكػف الحكػهة هدئػلة أهاـ

،2005:10) 

ٖحكاـ القاىػف اٖساسْ، ٌػ فرل  إف الفرل بضغ الدمصات الثٛث فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ كفقا  
فالتذخيع بسخاحمً السختمفة، تذتخؾ فضً الدمصتاف التذخيعضة كالتشفضحية،  ،هخف كىدبْ كلضذ فرٛ هصمقا

كالسجمذ التذخيعْ يعتسج بضاف الحكػهة كيسشح الثقة  ،ارة كعزػية السجمذ التذخيعْ هسكغكالجسع بضغ الػز 
لضة تزاهشضة أهاـ السجمذ التذخيعْ، كالسجمذ يحق لً حجب الثقة كهجمذ الػزراء هدئػؿ هدؤك  ،لمحكػهة
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هة كالسجمذ التذخيعْ يرادؽ عغ أؼ كزيخ أك عغ هجمذ الػزراء، كهجمذ الػزراء يزع السػازىة العا
  (2005:10،سْ السعجؿ)القاىػف اٚسا.عمضٍا

اة هدتقمػف، ٚ سمصاف فْ حضغ ٓشز القاىػف اٖساسْ عمِ أف الدمصة القزائضة هدتقمة، كأف القز   
عمضٍع فْ قزائٍع لغضخ القاىػف، كأف الدمصة القزائضة تتػلِ الخقابة عمِ أعساؿ ا٘دارة العاهة كقخاراتٍا فْ 
حضغ أف الدمصة التذخيعضة تقخ  القػاىضغ كالسػازىات الخاصة بعسل الدمصة التشفضحية كالقزائضة كالخقابة العاهة 

يقتخب هغ خرائز الشطاـ لدمصات يجعل الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، ٌحا الفرل بضغ اك  ،عمِ أعسالٍا
ػ رأس الدمصة التشفضحية كهدئػؿ عغ البخلساىْ ، لكغ اٚىتخاب السباشخ لخئضذ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة ٌك

ا السجمذ التذخيعْ،  جدء ٚ باس بً هغ هٍاهٍا، كهشحً حق اٚعتخاض عمِ هذاريع القػاىضغ التْ يقٌخ
ْ إعٛف حالة الصػارغ فْ حاٚت هعضشة بالخغع هغ عجـ هشحً سمصة حل السجمذ التذخيعْ، كحقً ف

 (2)(ىت2010: )السرخؼ،.تربغً بسٛهح الشطاـ الدضاسْ الخئاسْ

ا إلِ هفٍػـ هبجأ فرل الدمصات كالعٛقة    كبالتالْ يسكغ القػؿ إف الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، استشاد 
ا، كإىسا ٌػ ىطاـ سضاسْ هختمط )ىرف رئاسْ بضشٍا، لضذ ىطاه ا بخلسا ا كلضذ ىطاه ا رئاسض ا خالر  ىض ا خالر 

إٚ أف الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ لع ، ىرف بخلساىْ( يجسع بضغ خرائز الشطاهضغ البخلساىْ كالخئاسْ
يدتصع هعالجة إشكالضات هتعجدة فْ هػضػع العٛقة بضغ الدمصات تسثمت فْ عجـ كضػح صٛحضة كل 

خؼ فْ شأف هغ شؤكف الحكع كعٛقة ٌحا الصخؼ هع اٖشخاؼ اٖخخػ بٍحا الذأف، كفْ أحضاف أخخػ ش
تتجاخل الرٛحضات كاٚختراصات فضسا بضشٍا، ككضف ٌحا التجاخل فْ الرخاع عمِ الدمصة فْ أعقاب 

 25/1/2006أغمبضة هقاعج السجمذ التذخيعْ الثاىضة بتاريخ  خابات بعج أف حرمت حخكة حساس عمِاٚىت
كتسكشت هغ تذكضل الحكػهة العاشخة بخئاسة الدضج إسساعضل ٌشضة، لتشتقل حخكة فتح كالتْ كاىت تذكل 

 حدب الدمصة إلِ السعارضة ٖكؿ هخة.

كهسا زاد هغ تػضضف ٌحي الحالة فْ الرخاع عمِ الدمصة كالقضادة أف حخكة فتح بقضت تتػلِ رئاسة   
سػد عباس، حضث أصبح الرخاع ٓجكر بضغ حدبضغ كبخىاهجضغ هختمفضغ الدمصة الػششضة هغ خٛؿ الخئضذ هح

السجمذ التذخيعْ، كقج اهتج ا٘شكاؿ  كأخخ فْ رئاسة الحكػهة كرئاسة أحجٌسا فْ رئاسة الدمصة
  كالخٛؼ إلِ داخل الدمصتضغ التذخيعضة، كالقزائضة كفضسا بضشٍا كداخل الػزارات كالسؤسدات العاهة ذاتٍا.
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إلِ أسباب أخخػ لٍحا الرخاع هغ قبضل التجاخل فْ بعس الرٛحضات بضغ الدمصات أك ىتضجة إضافة     
ا لرٛحضات الدمصة اٖخخػ فْ السسارسة العسمضة، كاىً بالخغع هغ اىتقاؿ الدمصة هغ حخكة  لتجاكز إحجٌا

ضات بضغ فتح إلِ حخكة حساس ٌْ عسمضة تبادؿ سمسْ لمدمصة، إٚ اف عجـ التػازف فْ تػزيع الرٛح
الدمصات الثٛث كهجػ فعالضة الخقابة الستبادلة بضشٍا شكل بضئة عسل فْ  القصاع العاـ سسحت لٗحداب 
الحاكسة باستخجاـ السػاقع العاهة لسرالح حدبضة فْ غضاب آلضات هداءلة فعالة كإجخاءات شفافة، كأدػ ذلظ 

اف كاىقصاع العٛقات الصبضعضة بضغ فْ بعس اٖحضاف إلِ شل عسل بعس السؤسدات العاهة بدبب اٚحتق
ٓتزح لشا هسا تقجـ غضاب العجٓج هغ اٖحكاـ الستعمقة بتشطضع العٛقة بضغ الدمصتضغ ، هختمف الدمصات

التذخيعضة كالقزائضة هغ القاىػف اٖساسْ إلِ عجـ كضػح ألضات، كا٘جخاءات السشطسة لٍحي العٛقة كهذ 
جل أهغ اف عجـ إدخاؿ تعجيٛف عمِ الشطاـ الجاخمْ لمسجمذ التذخيعْ بسبجأ الفرل الستػازف بضشٍسا، كسا 

هػاكبة التصػرات كالتغضضخات التْ حجثت عمِ القاىػف اٖساسْ خاصة تمظ الستعمقة بشقل هعطع الرٛحضات 
التشفضحية هغ رئضذ الدمصة الػششْ إلِ رئضذ كهجمذ الػزراء إلِ التزارب كعجـ كالػضػح كالغسػض فْ 

تعاكف بضغ الدمصات الثٛثة، كهغ أجل إحجاث تغضخ فْ كضع السدضخة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ آلضة ال
كتصػيخ هؤسدات الدمصة الػششضة كتحدضغ اٖداء ٚ بج هغ اٚستفادة هغ التجارب الدابقة أٓغ أصبشا كأٓغ 

 أخصئشا لمتأسضذ لمحكع الجيسقخاشْ الخشضج. 

شضة كالحكع الجيسقخاشْ يجب الدضخ بخصػات ىحػ ا٘صٛح كالتصػر كهغ أجل استسخار السدضخة الجيسقخا    
ىحػ اٖفزل، كذلظ هغ خٛؿ البجء فْ الفرل بضغ الدمصات الثٛث، التشفضحية كالتذخيعضة كالقزائضة، 
لػجػد عسمضة التجاخل بضغ الدمصات رغع إقخار بعس القػاىضغ بٍحا الذأف، كقضاـ الدمصة التشفضحية بأدكار 

هغ ٌشا يطٍخ هجػ الحاجة لٙصٛح  ،ظ الدمصة التشفضحية بجكر القزاءلتذخيعضة أحضاى ا، ككحلالدمصة ا
الدضاسْ كتصبق الحكع الخشضج الحؼ يعشْ التعاكف كالتفاعل بضغ السجتسع كالدمصة كتدتسخ لتذسل السحاسبة 

  .كالسدائمة

 :السحكسة الجستػرية : ثالثاً 

ْ أبخيل ف ،أبػ هازف  عباسهحسػدالخئضذ ، بشاءعل قخار الػشغ عمضا فْ غ أكؿ هحكسة دستػريةكػيجاء ت
هكػىة هغ قزاة هحاكع،  ٤٠٠٢هغ قاىػف تذكضمٍا الرادر عاـ  ٤٢ك ٤٢استشادا الِ السادة  ،2016

يكػف هقخ السحكسة فْ هجٓشة القجس، كلمسحكسة أف ك  كأكاديسضضغ كخبخاء فْ القاىػف الجستػرؼ كهحاهضغ،
تؤلف السحكسة هغ رئضذ ك  ،فْ هجٓشة راـ هللا كفْ هجٓشة غدة؛ حدب هقتزِ الحاؿ تتخح لٍا هقخا  هؤقتا  
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كتشعقج ٌضئة السحكسة هغ رئضذ، كستة قزاة عمِ اٖقل؛ كترجر قخاراتٍا ، كىائب لً كسبعة قزاة
يخأس جمدات السحكسة رئضدٍا، أك ىائبً فْ حاؿ خمػ هشربً أك غضابً أك كجػد هاىع لجيً، فْ ك  ،باٖغمبضة

ْ ٚ شظ استحقاؽ دستػرؼ قاىػىْ سضعسل عمِ التخفضف ، سضع اختراصاتً، ثع اٖقجـ هغ اٖعزاءج ٌك
  :ىت (2016)هخكد السعمػهات الفمدصضشْ كفا،هغ العبء السمقِ عمِ عاتق السحكسة العمضا.

مصة الد مصات الثٛث التقمضجية السعخكفة:لسحكسة الجستػرية ٌْ الدمصة اٖرفع فْ هػاجٍة الدكا    
حضث اف سمصة كىفػذ السحكسة الجستػرية تصاؿ ها تدشً الدمصة التذخيعضة  ،التذخيعة، كالتشفضحية، كالقزائضة

هغ قػاىضغ سػاء باٚلغاء هباشخة أك الصمب هغ الدمصة التذخيعضة بتعجٓمٍا عشج الحكع بعجـ دستػريتٍا، كقج 
لبخلساف، كبالتبعضة ؼ عمِ أساسً اىتخب ايرل اٖهخ إلِ أبعج هغ ذلظ؛ كأف تقزْ ببصٛف القاىػف الح

 (: ككالة كشغ لٗىباء 2016عضدِ،)حل البخلساف.

كقج تصاؿ سمصتٍا ها يرجر عغ الدمصة التشفضحية هغ قخارات بقاىػف كلػائح )اىطسة( سػاء باٚلغاء اك 
أكثخ تصخفا ، عشجها  بالصمب هغ الدمصة التشفضحية بتعجٓمٍا عشج الحكع بعجـ دستػريتٍا، كقج يأخح اٖهخ هشحِ

مضة رأس الدمصة التشفضحية، كأف ت -37/1)السادة  قزْ بفقجاف رئضذ الجكلة ٌٖمضتًتقزْ السحكسة بعجـ ٌأ
كقج يستج ىفػذٌا إلِ هؤسدة  ،هغ قاىػف السحكسة الجستػرية العمضا( 24/5ج هغ القاىػف اٚساسْ، كالسادة

 104كسا كتشز السادة  دعاكؼ ضج قخارات السحاكع. القزاء، حضث اف بعس الجساتضخ تدسح لٗفخاد بخفع
هغ القاىػف اٚساسْ ذاتً عمِ أف تتػلِ السحكسة العمضا هؤقتا  كل السٍاـ السدشجة لمسحاكع اٚدارية كالسحكسة 

كسا كتشاكلت ، الجستػرية العمضا، ها لع تكغ داخمً فْ اختراص جٍة قزائضة أخخػ كفقا  لمقػاىضغ الشافحة
الجستػرية والتي تتسثل فيسا  اخترالات السحكسةقاىػف السحكسة الجستػرية الفمدصضشضة  هغ24السادة 

 :ىت (2016هخكد السعمػهات الفمدصضشْ كفا،) -:يمي

 الخقابة عمِ دستػرية القػاىضغ كاٖىطسة. -1

تفدضخ ىرػص القاىػف اٖساسْ كالقػاىضغ فْ حاؿ التشازع حػؿ حقػؽ الدمصات الثٛث ككاجباتٍا  -2
 اصاتٍا. كاختر

الفرل فْ تشازع اٚختراص بضغ الجٍات القزائضة كبضغ الجٍات ا٘دارية ذات اٚختراص   -3
 القزائْ.
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الفرل فْ الشداع الحؼ يقػـ بذأف تشفضح حكسضغ ىٍائضضغ هتشاقزضغ صادر احجٌسا هغ جٍة قزائضة أك  .7
 جٍة ذات اختراص قزائْ كأخخ هغ جٍة أخخػ هشٍا.

/ج( هغ السادة 1ضذ الدمصة الػششضة اٌٖمضة القاىػىضة كفقا  ٖحكاـ البشج )البت فْ الصعغ بفقجاف رئ  .8
ا ىافحا  هغ تاريخ هرادقة السجمذ 2003( هغ القاىػف اٖساسْ السعجؿ لدشة 37) ـ، كيعتبخ قخاٌر

 التذخيعْ عمضً بأغمبضة ثمثْ عجد أعزائً.

 الة كشغ لٗىباء(: كك 2016)عضدِ، :( تختز السحكسة ايزا بسا يمي25) وحدب السادة

( هسارسة كل 24يكػف لمسحكسة فْ سبضل القضاـ باٚختراصات السشرػص عمضٍا فْ السادة ) -1
 )كمضا  أك جدئضا (.ة أؼ تذخيع أك عسل هخالف لمجستػرالرٛحضات فْ الشطخ، كالحكع بعجـ دستػري

جدئضا  أك كمضا ، عمِ الدمصة عشج الحكع بعجـ دستػرية أؼ قاىػف أك هخسػـ أك ٚئحة أك ىطاـ أك قخار  -2
التذخيعضة أك الجٍة ذات اٚختراص تعجٓل ذلظ القاىػف أك السخسـػ أك الٛئحة أك الشطاـ أك القخار بسا 

 ٓتفق كأحكاـ القاىػف اٖساسْ كالقاىػف.

عشج الحكع بعجـ دستػرية أؼ عسل يعتبخ هحطػر التصبضق، كعمِ الجٍة التْ قاهت بً ترػيب الػضع  -3
 ٖحكاـ القاىػف اٖساسْ كالقاىػف كرد الحق لمستطمع أك تعػيزً عغ الزخر أك كٌٛسا هعا . كفقا  

 : دىضا الػشغ(2016ابػ الخضخ،   (:ىيو ووجية عجة انتقادات ليحه السحكسة الجستػرية 

حالة التكتع كالدخعة التْ تست فضٍا ٌحي التذكضمة، دكف اٖخح بعضغ اٚعتبار هصالب السؤسدات  -
 2014سبق أف قجهتٍا فْ هحكخات رفعتٍا لمخئضذ هحسػد عباس فْ العاـ التْ 

ضخكرة أف يأتْ تذكضل السحكسة الجستػرية العمضا خصػة ٚحقة تتػج إعادة الحضاة الجستػرية الستسثمة  -
 بإجخاء اٚىتخابات العاهة )الخئاسضة كالتذخيعضة( كإعادة تػحضج القزاء الفمدصضشْ"

سة هبشضا  عمِ هحاصرة سضاسضة يدعِ هغ خٛلٍا أؼ حدب أك جٍة أف ٚ يأتْ تذكضل السحك -
سضاسضة لمدضصخة عمِ ٌحي السحكسة. فالسحكسة الجستػرية العمضا، ٌْ حارسة القاىػف اٖساسْ، 

تٍا كاستقٛلضتٍا شأف ٓشبغْ عجـ السداس بً".  كحاهضة الحقػؽ كالحخيات العاهة، فحضادٓتٍا كىدٌا
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كسة الجستػرية جاء فْ فتخة إىقداـ فْ الذارع الفمدصضشْ سػاء الدضاسْ أك إف تذكضل السحيسكغ الحجٓث 
القزائْ أك التذخيعْ الحؼ ٚ زاؿ عالقا  كقضج البحث بألضة التػافق حػؿ إحتػاء ها تختب عمضً هغ هذاكل 

ٚ  حػؿ كضف ٓتع إىذاء أعمِ ٌضئة قزائضة دستػرية فْ ضل عجـ الت ػافق قاىػىضة هتخاكسة، هسا يخمق تداؤ
عمِ تذكضل حكػهة كفاؽ فمدصضشْ أك كحجة كششضة أك اتفاؽ عمِ إجخاء اٚىتخابات الخئاسضة كالتذخيعضة 

 .لخقابة ٌحي السحكسة الجستػرية كالسجمذ الػششْ التْ ستخزع بسجسمٍا

ٌحي اٖكضاع الفمدصضشضة لمطخكؼ القائسة كالعسل عمِ تحلضمٍا كإيجاد حمػؿ لٍا فْ ضل  يجب الشطخ
ع دسةالسشق ، كذلظ بدبب عجـ تػافخ ضخكؼ تداٌع بإحتخاـ هكاىة ٌحي السحكسة كالتْ هغ السفتخض أف ٌأ

ا ٌْ هخاقبة أداء تصبضق القاىػف هغ الشاحضة الجستػرية، فكضف أف يكػف تذكضمٍا هغ اٖساس هشاقزا   ركائٌد
أداء السجمذ التذخيعْ الحؼ  ، ككضف بإهكاىٍا تصبضق هبجأ هخاقبةكالجستػر كيعج هخالفة فاضحة لً؟!لمقاىػف 

أصبح فاقجا  لمذخعضة كذلظ فْ إقخار القػاىضغ التْ أصبح ٚ دكر لً فْ سشٍا ىتضجة أف العسل فضً هعصل 
كهشقدع فْ التػجٍات كاٖداء كالتػافق ؟!، ككضف ستخاقب ٌحي السحكسة دستػرية القػاىضغ كالقػاىضغ فْ الحالة 

، فٍحا قاىػف هرخؼ يصبق فْ قصاع غدة كذاؾ شاحْ الػشغ كالقجسمف عمضٍا بضغ جالقائسة هختمفة كهخت
 أردىْ فْ الزفة كآخخ فخىدْ كغضخي إىجمضدؼ أك إسخائضمْ فْ القجس.

هغ أجل ذلظ كاف ٚبج أف ٚ ٓتع ا٘ستعجاؿ فْ ٌحي الخصػة رغع أىً ٚ يسكغ إغفاؿ حقضقة أف الخئضذ يسمظ 
ا إف كاف ٚ زاؿ ٓتستع صٛحضة إصجار السخاسضع بقاىػف، لكغ يجب ال تقضج بشرػص ٌحا القاىػف فْ إصجاٌر

 بالذخعضة.

مخالفات قانػنية واضحة تتشافى مع جػىخ ما جاء في قانػن ىحه السحكسة ويسكغ الحجيث أيزًا أن ىشاك 
خالة في شخيقة تعييغ قزاتيا بيحه الصخيقة ومشيا عمى سبيل السثال ل  2006لدشة  3الجستػرية رقع 

 سسا اٖخبارية الفمدصضشضة( : 2016أبخيل  6الذاعخ،) الحرخ :

ٌشاؾ خمٛ كاضحا فْ شخيقة تعضضغ قزاة السحكسة الجستػرية هخالفا  لسػاد قاىػف ٌحي السحكسة  .1
سشجج تشاقزا  2006لدشة  3( هغ قاىػف السحكسة الجستػرية رقع 5ىفدً، كلػ تتبعشا السادة )

شز عمِ أىً ٓتع التذكضل اٖكؿ لمسحكسة بتعضضغ رئضذ صارخا  فضً، حضث أف الفقخة اٖكلِ هشٍا ت
السحكسة كقزاتٍا بقخار هغ رئضذ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة بالتذاكر هع هجمذ القزاء 
اٖعمِ ككزيخ العجؿ، أها الفقخة الثاىضة فتشز عمِ أف يعضغ رئضذ كقزاة السحكسة بقخار هغ 
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، كها لجسعضة العاهة لمسحكسة الجستػريةشدضب هغ ارئضذ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة بشاءا  عمِ ت
خ ٌحي السادة بفقختضٍا حػؿ هفٍػـ آلضة التعضضغ  .حرل ٓتعارض بذكل جحرؼ هع جٌػ

ْ حالة تعصل صحضح أف الخئضذ يسمظ صٛحضة إصجار السخاسضع بقاىػف أك التعضضغ لمقزاة ف .2
ٛ  عمِ رأس الحكع دستػرؼ ، كلكغ ٌحا ٓتع فْ حالة إف كاف كجػدي أصعسل السجمذ التذخيعْ

ية السجمذ التذخيعْ صاحب كضضفة سغ  ٓتً كلع يربح فاقجا  لمذخعضة كسا اىتٍت ٚك كلع تشتً ٚك
القػاىضغ، كسا أىً ٓتػجب عجـ تجاٌل حقضقة أف تعضضغ القزاة أىفدٍع يجب أف ٓتع هغ خٛؿ 

ع هغ قبل الجسعضة العسػهضة  كاستذارة رئضذ هجمذ تشدضبٍع هغ هجمذ القزاء كهغ ثع إختضاٌر
ل الخبخة كهشطسات حقػؽ ا٘ىداف كىقابة السحاهضغ كأيزا كزيخ العجؿ حدب  القزاء كاستذارة ٌأ

 .ىز هػاد القاىػف كالحؼ ٓبجك أىً هغضب تساها  فْ ٌحي الحالة

ة كتعسل عمِ لع ٓتع ا٘ىراؼ فْ تعضضغ قزاة السحكسة الجستػرية حضث أىٍا جاءت جغخافض .3
دة هغ أصل تدعة قزاة أؼ ها ، حضث أف ٌشاؾ اثشضغ فقط هغ قصاع غفراؿتجدضج كاقع ا٘ى

حا بعضج عغ الجستػر كالعجالة كلً أبعاد شجٓجة الخصػرة ٚ ترب فْ صالح الذأف 22ىدبتً % ٌك
. ٛ  الػششْ العاـ هدتقب

تغضضب السخأة الفمدصضشضة فْ تذكضل السحكسة الجستػرية فضً ضمع كإىتٍاؾ صارخ لكفاءتٍا  .4
ٌا كهكاىتٍا، فالسخأة الفمدصضشضة التْ عسمت فْ الحقل القزائْ كهثمت القاضضة كحزػر 

 .كالسدتذارة كالسحاهضة كالقاىػىضة

عجـ تقضج السخسػـ الخئاسْ بالحالة القاىػىضة كالتْ ىز عمضٍا قاىػف السحكسة الجستػرية العمضا رقع  .5
لة هغ العبث كيؤكج بأف فاقج ، يسثل حاٌحي السخحمة لحضغ تدػية الخٛفاتفْ  2006( لعاـ 3)

ئ ٚ يعصضً، كبالتالْ سضكػف بسثابة إستسخار لشٍج العخبجة كالتغػؿ عمِ القاىػف، كتٍجؼ ضالذ
ٛ  هسا  لتجدضج حالة التذخذـ القائسة كضساف ضعفٍا لزساف عجـ البحث فْ السحاسبة هدتقب

شخعضة ٌػ العشػاف  سضجعل الرخاع حػؿ هشٍجضة تعصضل السجمذ التذخيعْ كعسل الخئضذ بجكف 
 فْ التعاشْ هع القاىػف كالجستػر.
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  :التذخيعيةالخئاسية و  قانػن النتخابات: رابعا

ا ٘عٛف السبادغ تشفضح   فمدصضشْالىتخابات اٖقاىػف ال بػضع مدصضشضةالدمصة الػششضة الف قاهت 
السجمذ التذخيعْ  اىتخاباتا ٘جخاء تسٍضج  ، ـ1993( السػقع فْ كاششصغ فْ عاـا٘سخائضمْ -الفمدصضشْ)

ة فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة ضشض  اٚىتخابات الفمدص عمِ أف   ز  ككاف ا٘عٛف قج ى   ،ـ1996اٖكؿ عاـ 
 كإف   ،ب الفمدصضشْ كهتصمباتً العادلةىحػ تحقضق الحقػؽ السذخكعة لمذع هٍسةىتقالضة ا"خصػة تسٍضجية  ٌْ

 2006)دـ،."ٓتػلِ سمصات تذخيعضة كقزائضة تذخيعْ هشتخبؤدؼ إلِ إقاهة هجمذ اٚىتخابات سػؼ ت
:6)  

ضسغ عسمضة الدٛـ  (الفمدصضشضة -ا٘سخائضمضة): ٌجؼ السفاكضات فْ السادة اٖكلِ هغ ا٘عٛف أف   كجاء  
( Self-government)هػر أخخػ، إقاهة سمصة حكػهة ذاتضةلذخؽ اٖكسط ٌػ هغ بضغ أ  الحالضة فْ ا

ذ ة كقصاع غدة لفتخة ٚ تتجاكز الخس، كهجمذ هشتخب لمذعب الفمدصضشْ فْ الزفة الغخبضةاىتقالضة فمدصضشض
 (2007:156)همحع،.سشػات كتؤدؼ إلِ تدػية دائسة

 ، هغصضشْ فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدةٓتسكغ الذعب الفمد هغ أجل أف  "ً:كسا جاء فْ ا٘عٛف أى     
، تحت إشخاؼ حخة لمسجمذؼ اىتخابات سضاسضة عاهة كهباشخة ك خ  تج  ، س  ا لسبادغ ديسقخاشضةحكع ىفدً كفق  

 : صحضفة(25/3/1993)الحضاة الفمدصشضة،."كهخاقبة دكلضة هتفق عمضٍسا

، شٍخ هغ دخػؿ ا٘عٛف حضد التشفضحتجخؼ اٚىتخابات فْ هجة أقراٌا تدعة أ كشالب ا٘عٛف بأف    
السػعج الحؼ تست ً تأجل إلِ إٚ أى   ،13/7/1994كز بات فْ هػعج ٚ ٓتجاككاف هغ الستػقع إجخاء اٚىتخا

عمِ هػعج آخخ، كإلِ حضغ اىتٍاء اٚحتٛؿ بدبب عجـ اٚتفاؽ بضغ الفمدصضشضضغ ك  ،1996فضً فْ عاـ
ىتخابات السجمذ ت الحؼ جخػ عمِ أساسً اٚىتخابات، ٚالدمصة الػششضة هغ كضع قاىػف اٚىتخابا

سا رسسضة كاٖخخػ هدتقمةالدمصة الفمدصضشضة لجشتاف، شكمت ك  ،1996التذخيعْ اٖكؿ عاـ  ، هغ أجل إحجٌا
 (7: 2006)دـ،.لصبضعة قاىػف اٚىتخاب الفمدصضشْكضع ترػر 

، اٚىتخابات الفخدية أك الشدبضة أك الجائخة ؿ أؼ هغ اٖىطسة اٚىتخابضة أفزلككاف الشقاش ٓجكر حػ   
الفمدصضشضة  السجسػعة)هغ بعس اٖكاديسضضغ الفمدصضشضضغ كقج اقتخحت المجشة السدتقمة السكػىة  ،الػاحجة

، هغ أجل تذجضع الفئات الدضاسضة (الشطاـ الشدبْ)ىتخابات عمِ أساس تجخؼ اٚ ( أف  السدتقمة لٛىتخابات
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فة فْ الزً الشطاـ اٖفزل ِ أساس أى  عملحجع عمِ اٚشتخاؾ فْ اٚىتخابات، السختمفة كخاصة صغضخة ا
   (8  1993:الغج، دة )أبػالغخبضة كقصاع غ

ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاشْ ىضابْ يعتسج  عمِ أف  "( هغ القاىػف اٖساس5ْ)ىرت السادة ك    
ا هغ قبل الذعب كتكػف ا هباشخ  كيشتخب فضً رئضذ الدمصة الػششضة اىتخاب   ،عمِ التعجدية الدضاسضة كالحدبضة

( هغ ىفذ القاىػف كضسغ الحجٓث 34كأشارت السادة )" ،ذخيعْالحكػهة هدئػلة أهاـ الخئضذ كالسجمذ الت
السجمذ التذخيعْ ٌػ الدمصة التذخيعضة السشتخبة، هسا يذضخ  أف  "فْ البشج اٖكؿعغ الدمصة التذخيعضة 

ة ذلظ فْ الساد كسا جاء" ،بضغ أعزائٍابػضػح إلِ اعتساد آلضة اٚىتخاب فْ اىتخاب السؤسدة التذخيعضة 
 : دىضا الػشغ(2005.)شعباف،ىػف اٚساسْ الفمدصضشْ( فْ القا35)

 :وإعتسج القانػن الفمدصيشي ثالث أنطسة لالنتخابات والتي شبقت عمي انتخابات التذخيعية الثانية وىي

عمِ 2005/ ٓشػىضػ حديخاف18دؽ السجمذ التذخيعْ فْ صا :(السختمط)لشطام النتخابي الفمدصيشيا -أ
خيت عمِ أساسً اىتخابات عاـ السعجؿ لقاىػف اٚىتخابات الدابق الحؼ اج قاىػف اٚىتخابات الفمدصضشْ

ػ 1996 ػ :بذأف اٚىتخابات 2005لدشة  9رقعٚىتخابات السعجؿ اقاىػف ، ٌك يجسع الشطاـ اٚىتخابْ  ٌك
 اعجعجد هق كيكػف  (الجكائخ)( كالتسثضل باٖغمبضة القائسةالفمدصضشْ السختمط بضغ ىطاهْ التسثضل الشدبْ )

لشطاـ التسثضل  هقعج66هغ هقاعج السجمذ التذخيعْ كعجدٌا%50، يخرزاهقعج  132السجمذ التذخيعْ 
يعتبخ الػشغ دائخة ، ك التسثضل الشدبْلشطاـ  66هغ هقاعج السجمذ التذخيعْ كعجدٌا % 50، كباٖغمبضة

عشج  دائخة اىتخابضة 16، كيقدع إلِ ىطاـ القػائع )التسثضل الشدبْ(اىتخابضة كاحجة فْ حاؿ اٚقتخاع عمِ 
ا ، ك اٚقتخاع عمِ ىطاـ اٖغمبضة % فأكثخ هغ عجد اٖصػات الرحضحة 2يزع الشطاـ ىدبة حدع هقجاٌر

قائسة دخػؿ عسمضة التْ حرمت عمضٍا جسضع القػائع عمِ ىطاـ التسثضل الشدبْ )القػائع( لكْ تدتصضع ال
 : دىضا الػشغ(2005)شعباف، .احتداب السقاعج

 :(الجوائخألغمبية )التسثيل باب_

 5،دائخة اىتخابضة 16قدع الػشغ إلِ ي، ْ اٚىتخابات التذخيعضة السقبمةٓتع اٚىتخاب عمِ كرقتْ اقتخاع ف 
، 16ا، هػزعً عمِ الجكائخ الػ عج  هق 66عجد السقاعج ، كيكػف فْ الزفة الغخبضة 11، كفْ القصاعدكائخ 

 (66)( هقاعج هغ السقاعج الػ6) خخػ كيتع تخرضزخة عغ الجائخة اٖكيختمف عجد السقاعج فْ كل دائ
عجد السقاعج  لعجد هغ السخشحضغ بسا ٚ ٓتجاكز يرػت الشاخب، لمسدضحضضغ، كتحجد بسخسـػ رئاسْ
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)لجشة اٚىتخابات .يحرمػف عمِ أعمِ اٖصػاتالسخررة لجائختً اٚىتخابضة يفػز السخشحػف الحٓغ 
 (11: 2005السخكدية ،

 :)القائسة(التسثيل الشدبي ج_

، كيجب خابضة كاحجة فقط عمِ هدتػػ الػشغيرػت الشاخب لقائسة اىت، عتبخ الػشغ دائخة اىتخابضة كاحجةي
ج يتع تخرضز حك  (66، ٚك تديج عغ )( هخشحضغ7)عغ ائسة عجدا هغ السخشحضغ ٚ يقلأف تتزسغ الق

ِ إسع اهخأة كاحجة عمِ الثٛثة اٖكل ، بحضث تمتـد كل قائسة بتزسضغ اٖسساءأدىِ لتسثضل السخأة فْ القػائع
مِ اٖقل فْ كل خسدة أسساء إسع إهخأة كاحجة ع، ك ٖقل فْ اٖسساء اٖربعة التالضة، كاهخأة كحجة عمِ ااٖقل
، تػزع عمِ القػائع الستشافدة بحضث تحرل كل قائسة عمِ عجد هغ السقاعج جا  هقع 66عجد السقاعج، تالضة

ا لشدبة ات عمضٍاالتْ حرم بشدبة عجد اٖصػات الرحضحة % 2لحدع كالتْ تداكؼ ، شخيصة أف اجتضاٌز
 (10: 2005،)لجشة اٚىتخابات السخكدية .حدب القاىػف 

 :2005الفمدصشي الثاني السجمذ التذخيعي لالنتخاباتالسشطع األشار القانػني خامدًا: 

 ،2003سْ السعجؿ لدشة بذأف تعجٓل بعس أحكاـ القاىػف اٖسا 29، صجر القاىػف رقع 2005 عاـفْ 
، عمِ شكل ىطاـ الحكع2003لقاىػف اٖساسْ السعجؿ لعاـ ( هغ ا5ففْ الػقت الحؼ ىرت فضً السادة )

ا ا عاه  تخب أعزاء السجمذ التذخيعْ اىتخاب  ش  ٓ   ( هغ القاىػف اٖساسْ السعجؿ عمِ أف  48ىرت السادة )
سفعػؿ، كيحجد القاىػف عجد اٖعزاء كالجكائخ اٚىتخابضة ا ٖحكاـ قاىػف اٚىتخابات سارؼ الا كفق  ا كهباشخ  حخ  

 (2007:156)همحع،.كالشطاـ اٚىتخابْ

عجد هقاعج السجمذ التذخيعْ بسائة كاثشضغ كثٛثضغ 2005اٚىتخابات الفمدصضشْ لدشة قاىػف حجد ككسا 
ية السجمذ بأربع سشػات هغ تاريخ اىتخا( 47/3)ة الساد ت( هقعجا ، كحجد132) بً عمِ أف ت جخػ هجة ٚك

اصفة لعجد أقخ قاىػف اٚىتخابات ىطاها  اىتخابضا  هختمصا  هشك  ،اٚىتخابات كل أربع سشػات برػرة دكرية
%( بضغ ىطاـ اٖغمبضة )ذؼ الجكائخ الستعجدة غضخ الستداكية( كالشطاـ 50 -% 50)هقاعج السجمذ التذخيعْ

شضة دائخة اىتخابضة كاحجة، بحضث ٓتع اىتخاب ستة كستضغ الشدبْ )أك ىطاـ القػائع( باعتبار اٖراضْ الفمدصض
ىائبا  عمِ أساس ىطاـ )تعجد الجكائخ( هػزعضغ عمِ الجكائخ اٚىتخابضة الدت عذخة حدب عجد الدكاف فْ 

ىطاـ التسثضل  كستة كستػف ىائبا  ٓتع اىتخابٍع عمِ أساس ،كل دائخة كبسا ٚ يقل عغ هقعج كاحج لكل دائخة
 (35: 2007)بكضخات،ائع(.الشدبْ )القػ 
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عزاء السجمذ التذخيعْ، كقخر إجخاء  فضسا حجد القاىػف ىػعضغ هغ اٚىتخابات لخئضذ الدمصة الفمدصضشضة ٖك
)تخرضز هقاعج هزسػىة( لمسخأة  قاىػف ىػعضغ هغ الكػتاأقخ ال ،اٚىتخابات بشػعضٍا فْ آف كاحج
ج لمسدضحضضغ ضسغ السقاعج السخررة لشطاـ فقج خ ررت ستة هقاع ،كالسدضحضضغ فْ السجمذ التذخيعْ
كفخض القاىػف عمِ القػائع اٚىتخابضة تخرضز هقاعج هزسػىة لمسخأة  ،الجكائخ ٓتع تحجٓجٌا بسخسػـ رئاسْ

( اهخأة كاحجة هغ بضغ اٖسساء الثٛثة اٖكلِ فْ 1)شحة عمِ هدتػػ الػشغ؛ بحضث تكػف:فْ القػائع الستخ 
( اهخأة كاحجة فْ كل خسدة أسساء 3ك) ،هغ بضغ اٖسساء اٖربعة التْ تمْ ذلظ( اهخأة ثاىضة 2ك) ،القائسة

 (22: 2005)لجشة اٚىتخابات السخكدية ،تمْ ذلظ.

 :اإلشار القانػني والسؤسدي لخئاسة الدمصة الػششية الفمدصيشية: سادسا

صضشضة هباشخة هغ قبل لفمدهشً عمِ اىتخاب رئضذ الدمصة ا 34ىز القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ فْ السادة 
كيسارس هٍاهً بعج أداء الضسضغ الجستػرية أهاـ السجمذ التذخيعْ، كبحزػر رئضذ السجمذ  ،الذعب

كقج حجد القاىػف اٖساسْ السجة الخئاسضة بأربع سشػات، هع إهكاىضة التخشح ، الػششْ، كرئضذ السحكسة العمضا
ثاىضة استشادا لمسادة كفقا لشرػص القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ، فقج جاءت هغ القاىػف اٖساسْ ك  36لسخة  

  ( 90: 2005ساسْ السعجؿ،)القاىػف اٖاختراصات رئضذ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة كسا ٓمْ: 

يختار رئضذ الدمصة الػششضة رئضدا لمػزراء كيكمفً بتذكضل الحكػهة، كلً حق إقالتً أك قبػؿ استقالتً، كسا 
( هغ القاىػف 45)ً لٛىعقاد استشادا إلِ السادة   هجمذ الػزراء دعػة حكػهتيحق لمخئضذ الصمب هغ رئضذ 

 اٖساسْ.

 ( هغ القاىػف اٖساسْ.38)ت الفمدصضشضة كفقا ٖحكاـ السادةرئضذ الدمصة الػششضة ٌػ القائج اٖعمِ لمقػا -

ك أك عرضاف يجػز لخئضذ الدمصة الفمدصضشضة فْ حاؿ كجػد تٍجٓج لٗهغ القػهْ سببً حخب أك غد   -
)البشج خسـػ بسجة ٚ تتجاكز ثٛثضغ ٓػهاهدمح أك حتِ كارثة شبضعضة، أف يعمغ حالة الصػارغ هغ خٛؿ ه

هغ القاىػف اٖساسْ(، كسا يسكشً تسجٓج فتخة الصػارغ لثٛثضغ ٓػها أخخػ، لكغ بعج 110اٖكؿ هغ السادة
 لقاىػف اٖساسْ(. هغ ا110السادة 2)البشج .هػافقة ثمثْ أعزاء السجمذ التذخيعْ

هغ القاىػف اٖساسْ هٍاـ الخئضذ كدكري الستسثل فْ السرادقة عمِ هذاريع القػاىضغ التْ  41حجدت السادة
ا السجمذ التذخيعْ خٛؿ فتخة ٚ تتجاكز ثٛثضغ ٓػها، هع إهكاىضة إعادتٍا لمسجمذ التذخيعْ هخفقة  أقٌخ

 بسٛحطاتً كأسباب اعتخاضً
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كتب الخئضذ، فضتسثل باٖهاىة العاهة لمخئاسة، ٓتخأسٍا أهضغ عاـ، كهغ هسثل شخرْ أها البشاء السؤسدْ لس
كالبخكتػكػؿ كالعٛقات العاهة كدائخة هشدق السحافطات  دٓػاف الخئاسة، كعجد هغ الجكائخ لمخئضذ، كرئضذ

خات العاهة( كالعجٓج كالجائخة القاىػىضة، كهجػعة هغ اٖجٍدة اٖهشضة )اٖهغ الخئاسْ، كاٖهغ الػششْ، كالسخاب
 (البشج اٖكؿ : 2005ساسْ السعجؿ،لقاىػف اٖا)هغ السدتذاريغ فْ العجٓج هغ السجاٚت.

 :السالحطات التالية النتخاباتؤخح عمى قانػن وي

( ٓؤدؼ إلِ عجـ ضساف 8ك 6ك 3اعتساد ىطاـ اٖكثخية عمِ أساس الجكائخ الجغخافضة )هػاد  إف   -أ
يكػف  ىطاـ الجكائخ يسكغ الجكائخ ذات  الكثافة الدكاىضة القمضمة بأف   ا أف  تسثضل كاسع لمسػاششضغ، كس

 .تمظ التْ فضٍا كثافة سكاىضة عالضةا  غ  صػتٍا ذا قضسة أكبخ ه  

ائخ جسضعٍا دائخة اىتخابضة ، كاعتبار الجك ئخ اٚىتخابضة إلِ هشاشق جغخافضةيفتخض عجـ تجدئة الجكا  -ب
 . كاحجة

 .ِ حداب الحضاة الحدبضة كالتعجديةداعج عمِ تعديد الفئػية كالعذائخية، عمالتقدضع ي عمِ أساس أف   -ت

أك  ا أك عذائخ  كاىت أحداب   يسشح ىطاـ اٖكثخية القػػ ذات الحجع الدكاىْ اٖكبخ، بالتغاضْ إف    -ث
أقمضات فخصة ٚحتكار التسثضل كالسقاعج، هسا يقمل هغ فخص  التسثضل الذاهل لقصاعات السػاششضغ 

ٛ   ،جسضعٍا حا ها حجث فع  . فْ اٚىتخاباتٌك

رفح ، حضث كاف ٌشاؾ هقعج كاحج فْ ـ هع عجد السدجمضغ فْ اٚىتخاباتلع يكغ تػزيع السقاعج ٓتٛء -ج
كهقعج فْ هجٓشة غدة لكل ، 8633هغ الدكاف السدجمضغ، كهقعج فْ جبالضا لكل 8540لكل

هغ  14025فْ شػلكـخ لكل كهقعج ، 18890، بضشسا كاف ٌشاؾ هقعج كاحج فْ سمفضت لكل10040
قػتٍا ا ضعف قػة الرػت فْ غدة كاىت أحضاى   ، أؼ أف  13808، كهقعج فْ جشضغ لكل السدجمضغ

ف فْ الزفة الغخبضة عمِ هجسػع الدكا 88، كعشج تػزيع عجد أعزاء السجمذ الػ فْ الزفة الغخبضة
جمذ عمِ عجد ىدسة، كلكغ إذا كزع عجد أعزاء الس 27972، يكػف لكل هقعج كقصاع غدة

 .اىاخب   15140السدجمضغ فْ القػائع اٚىتخابضة، يكػف لكل هقعج 

ٚك يسثل  ،يسثل دائختً فقط عزػ السجمذ التذخيعْ السشتخب أضٍخ قاىػف اٚىتخاب أف    -ح
  ع فْ الجكائخ اٖخخػ.الفمدصضشضضغ جسضعٍ
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، بة بعس هشطسات حقػؽ ا٘ىدافهصال ، لكْ تتٛءـ هع29/5/2002تعجٓل القاىػف اٖساسْ بتاريخ  كتع   
كجاءت هػادي السختمفة لتؤكج هبادغ الحضاة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ، سػاء فضسا ٓتعمق بشطاـ الحكع أك فضسا 

ا،ٓتعمق بالحقػؽ كالحخيات العاهة، الدضاسضة كاٚقتراد كىرت هػادي عمِ  ية كاٚجتساعضة كالفكخية كغضٌخ
ا لمسػاشغ كهداعجتً عمِ هسارستً لٍا، كتشصبق ٌحي الحخيات الحفاظ عمِ ٌحي الحقػؽ كالحخيات كت ػفضٌخ

: 29/5/2002 الحضاة،)كالحقػؽ عمِ الجساعات كالسؤسدات كسا تشصبق عمِ اٖفخاد ضسغ حجكد القاىػف.
 جخيجة(

ككاف ـ 2002عاـ  لسعجؿ لمقاىػف اٖكؿ الحؼ صجر، القاىػف اٖساسْ ا18/3/2003كصجر فْ    
عجٓل ٌػ استحجاث هؤسدة رئاسة الػزراء كتحجٓج صٛحضاتً كتشطضع كافة الزػابط الٍجؼ هغ ٌحا الت

القاىػىضة كالدضاسضة الشاضسة لعسمً، كتػضضح شكل العٛقة التْ تخبط رئاسة الػزراء بكل هغ رئضذ الدمصة 
شالبت  ، التْعخفاتعمِ الخئضذ الفمدصضشْ ياسخ كذلظ استجابة لمزغػشات اٖهخيكضة ، كالدمصة التذخيعضة

أبػ  هحسػد عباس:)الدضج لظ الػقت، فْ ذراءيبتقمضز صٛحضات الخئضذ الفمدصضشْ كإعصائٍا لخئضذ كز 
 (:32-30 2004الغج، أبػ).(هازف 

و  القانػنيو  الجستػري و الغصاء بأن   وتعجيالتو 2003إلى القانػن األساسي السعجل لدشةويسكغ الشطخ  
  .الحكع الفمدصيشيلشطام ع ضالشالشار ا

ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاشْ ىضابْ يعتسج عمِ التعجدية  أف  "( هشً عمِ:5ت السادة )فقج ىر     
ا هغ قبل الذعب كتكػف الحكػهة هدئػلة ا هباشخ  شتخب فضً رئضذ الدمصة الػششضة اىتخاب  الدضاسضة كالحدبضة كي  

 (3- 2003:2الفمدصضشضة، )لجشة اٚىتخابات السخكدية".أهاـ الخئضذ كالسجمذ التذخيعْ

: ت عمِ أف  ( التْ ىر  34كقج تكخر ذكخ اىتخاب رئضذ الدمصة فْ القاىػف اٖساسْ السعجؿ فْ السادة )  
ا ٖحكاـ قاىػف اٚىتخابات ا هغ الذعب الفمدصضشْ كفق  ا كهباشخ  ا عاه  شتخب اىتخاب  رئضذ الدمصة ٓ  "

ْ ٌػ السجمذ التذخيع أف  "اىػف حػؿ الدمصة التذخيعضة: هغ ىفذ الق(47ضشضة"، ككحلظ ىرت السادة )الفمدص
 (2006:6)دـ،الدمصة التذخيعضة السشتخبة".

 :قانػن النتخابات السحمية : سابعا

قج تأسدت بعس السجالذ البمجية فْ فمدصضغ فْ بجايات القخف العذخيغ، فْ فتخة الحكع العثساىْ، ل   
ـ بفخهاف هغ الدمصاف العثساىْ قبل  1863بمجية القجس سشة بجاية ال كقبل الحخب العالسضة اٖكلِ، كقج كاىت
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، ثع بمجية الشاصخة ـ1873كبمجية حضفا سشة  ،ـ1868صجكر قاىػف البمجيات العثساىْ، ثع بمجية ىابمذ 
التْ راـ هللا  ثع بمجية ـ التْ كاف لٍا أكؿ هجمذ بمجؼ،1893ـ، كبمجية غدة 1890ـ، كبمجية الخمضل 1875

ػ هجمذ بمجؼ هعضغ، بالتذاكر هع، حدبسا ٌػ هجكف فْ كثائق البمجية ىفدٍا، 1908 ةتأسدت سش  ٌك
 (377: 2004.)ىضخكز،اٌٖالْ، كبالتػافق فضسا بضشٍع

، ٓخأسٍا هجٓخ إدارؼ لمدضصخة عمِ أهػر الحكع فْ 1902 كع إدارؼ عثساىْ هشحفضٍا ح   ئ  ىذ  ككاف قج أ     
الحٓغ ٌع جدء هغ  با٘ضافة إلِ السخاتضخ، عجدٌا ثٛثضغ قخية كاف  كالقخػ كالسحضصة بٍا، التْراـ هللا

عغ  كلكغ تجخبة الحكع السحمْ البمجؼ السشفرل ،تخكضبة ٌحا الحكع ا٘دارؼ السحمْ عمِ أصغخ ىصاؽ
  ٚ تحت ٌضسشة الدمصة  اككاىت دائس  ،  فْ أكاخخ العٍج العثساىْالحكع السحمْ ا٘دارؼ لع تجخل فمدصضغ إ

 (43-42: 1999)قجكرة،أك هسثمضٍا فْ الحكع السحمْ ا٘دارؼ.السخكدية 

ت الدضصخة الكاهمة هغ جٍة ا٘دارة تكتسضد      تجخبة هجالذ الٍضئات السحمضة فْ التاريخ الفمدصضشْ بسحاٚك
 حقبة اٚحتٛؿك بالحقبة اٖردىضة  اىتجابضة هخكر  هغ الحقبة العثساىضة كاٚ االسخكدية عمِ ٌحي الٍضئات، بجء  

فقج حاكلت ا٘دارات الستعاقبة تٍسضر دكر هجالذ ، لعٍج الدمصة الػششضة الفمدصضشضة ا٘سخائضمْ كصػٚ  
ا فْ تشسضة السجتسع الفمدصضشْ عمِ هجاؿ  الٍضئات السحمضة لتربح ٌضئات هحجكدة الشذاط كيقترخ دكٌر

السحافع أك التٍسضر كاف دكر كفْ هجاؿ ٌحا  ،ا٘هكاىضات السالضة لجٍٓا الخجهات العاهة، فضسا إذا تػفخ
أكبخ هغ دكر البمجية، كأصبحت البمجيات خاضعة لمحكع السخكدؼ عغ شخيق ربصٍا  االحاكع ا٘دارؼ دائس  

 66العجد  ،2006)الجراسات الفمدصشضة،بدضصخة السحافع، الحؼ ٓتبع كزارة الجاخمضة، ٚ كزارة الحكع السحمْ.
:9) 

اٖحكاـ التْ تعسل عمِ أساسٍا  ٓشطعقاىػف  كصٛحضاتٍا، يدغ عادة  كلتشطضع عسل ٌضئات الحكع السحمْ   
 كلكغ صٛحضات الحكع السحمْ كاستقٛلضتً كحكع ٚهخكدؼ، عغ الدمصة السخكدية يجب أف   ،ٌحي الٍضئات

تذسل تقاسع اٖدكار السحمضة الٛهخكدية بضغ الحكاـ ا٘داريضغ، الحٓغ  ، كيجب أف  آتحجد فْ الجستػر أساس  
 ائات البمجية كالقخكية، التْ أيز  ب أف يكػىػا هشتخبضغ إذا اتبع الشسط الجيسقخاشْ الرحضح، كبضغ الٍضيج

قبل تشطضسٍا فْ قاىػف  اغ تخرراتٍا السسشػحة لٍا دستػري  تكػف هشتخبة كهدتقمة فْ أعسالٍا ضس يجب أف  
 (4: 2002)عسخك،يفرل ٌحي اٖدكار كالرٛحضات كآلضات العسل كاٚىتخاب.
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 كباٖساس يقػـ عسل الٍضئات السحمضة عمِ العسل بضغ الدكاف السحمضضغ بسا يخجـ هرالحٍع، دكف أف     
ا، فإف  "ك ،الٍضئات دكر عمِ السدتػػ الػششْيكػف لٍحي   بغس الشطخ عغ حجع اٚختراصات السحمضة كهجٌا

السحمضة تتسضد عغ السخافق التْ بػجػد هخافق هحمضة خاصة بالٍضئات  عمِ ضخكرة اٚعتخاؼ ع  س  ج  ي   ً  ق  الف  
ا  الدمصة السخكدية، كإف   ذلظ  كاف يرعب تقخيخ هعضار يسضد بضغ ها ٌػ هحمْ كها ٌػ كششْ، ٖف   تباشٌخ

ا، يجب هشح الدكاف  ،ٔخخ زهغك  يختمف هغ بمج ٔخخ، كهغ كقت كحتِ تقػـ ٌحي الٍضئات السحمضة بجكٌر
ٚ يكفْ اعتخاؼ السذخع بػجػد كحجات هحمضة هدتقمة  إذ   حق اختضار ٌحي الٍضئات باىتخاب حخ كهباشخ،

يعٍج بسسارسة تمظ اٚختراصات إلِ ٌضئات  بل يجب أف   ؛لقضاـ الحكع السحمْ تسارس اختراصات هحجدة
 (84 :2002.)عسخك،عغ الدكاف السحمضضغ تشبثق

الحكع ا٘دارؼ، بل  يذسل ٌحا قاىػف ٓشطع عسل ٌضئات الحكع السحمْ، دكف أف   قخ  كفْ فمدصضغ، أ     
ٛ   ،اقترخ عمِ عسل الٍضئات البمجية كالقخكية لبمجيات اٖردىْ الحؼ كاف لقاىػف ا كجاء ٌحا القاىػف بجي

ٍا، أخح باٚعتبار ها كاف كعشج كضع صٛحضات ٌحي الٍضئات كاختراصات ،1955 بً هشح سشة هعسػٚ  
ختراصات قمضمة كهحجكدة بالسقارىة هع ٌحي اٚ يٛحع أف  "ك عمضً فْ القاىػف الدابق،  اهشرػص  

هشٍا العجٓج هغ  اقترخ عمِ الخجهات البمجية هشقػص  فٍْ ت اختراصات الٍضئات السحمضة فْ دكؿ أخخػ 
يكػف لجٍٓا صٛحضات اقترادية أك استثسارية فعمضة،  الدمصات الزبصضة كا٘شفاء كالجفاع السجىْ، كدكف أف  

 (3: 66،العجد 2006.)الجراسات الفمدصشضة،هحجكدة" كصٛحضاتٍا فْ فخض الزخائب كالخسػـ

 :  هتػسط عجد الدكاف فضٍا، بجءا  هغكفْ ٌحا القاىػف تتشػع الٍضئات السحمضة حدب   

  .المتجسعات الرغضخة جج   تصػيخلجشة ال -1

 .شخز1500هجالذ القخكية لمٍضئات التْ تعجاد سكاىٍا حػالْ  اؿثس -2

حي اٖخضخة عمِ أربعة أىػاع حدب حجسٍا  3500ثع السجالذ البمجية لسا ٓديج عمِ   -3 شخز، ٌك
كهكاىتٍا كسخكد بمجؼ أك هجخد بمجة هتصخفة، كلكل ىػع هجمذ بمجؼ بحجع هختمف، فالكبضخة هشٍا 

، بضشسا الرغضخة يرل عجدٌع إلِ تدعة، كقج بمغ اعجد أعزاء هجمدٍا خسدة عذخ عزػ   يكػف 
ٌضئة هحمضة هػزعة  472الزفة الغخبضة كقصاع غدة هجسػع الٍضئات السحمضة السذكمة عمِ اهتجاد 

 ( 13-12: 2002بضغ السدسضات السختمفة لمٍضئات السحمضة.)عسخك،
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حي السجالذ السختمفة التدسضات كالتخكضبات العجدية، تشتخب هغ   كلكغ ، قبل الدكاف فْ كحجاتٍع السحمضة ٌك
حا يسذ "باستقٛؿ الٍضئات السحمضة  ،ك تأجضمٍااىتخابٍع ٓتع بقخار هغ كزيخ الحكع السحمْ لتحجٓج هػعجٌا أ ٌك

ها  ك غ سمصة إدارية هغ التحكع بسدتقبل العسمضة اٚىتخابضة لٍضئات الحكع السحمْ،السذخع ه   ف  إهغ حضث 
ٓثضخ التداؤؿ حػؿ هجػ ديسقخاشضة ٌحا الشسط، كعغ ججكػ الحجٓث عغ هسارسة ديسقخاشضة فْ أشخ الحكع 

كتكػيغ الٍضئات السحمضة كهشحٍا اٚستقٛلضة الخجهضة كبعس الرٛحضات  ،هدتقمة هخكدية السحمْ كأشخ ٚ
السحمضة ٚ يعشْ هشحٍا اٚستقٛلضة السصمػبة لتكػيغ هجالذ حكع هحمْ بالسعآضخ الجيسقخاشضة؛ فٍحي 

حا أهخ شبضعْ كْ ٚ تدْء استعساؿ صٛحضاتٍا ضخ كلكغ غ ،السجالذ خاضعة لخقابة الدمصة السخكدية، ٌك
هغ التبعضة الكاهمة لمدمصة السخكدية، بحضث تربح ٌضئات الحكع  اتكػف ٌحي الخقابة ىػع   الصبضعْ ٌػ أف  

ا يجب الخقابة عمِ الٍضئات السحمضة هٍسا ات  "ك  ،السحمْ هجخد فخكع إدارية تابعة لػزارة الحكع السحمْ دع هجٌا
ساسضة لشطاـ الحكع السحمْ، كعكذ ذلظ تبقِ فْ حجكد هعضشة، بحضث ٚ تتعارض هع السقػهات اٖ أف  

 (ىت :2010)السرخؼ،قػض ىطاـ الحكع السحمْ هغ جحكري.سػؼ ي

كلتجشب الخقابة السباشخة بالتجخل السباشخ فْ أعساؿ ٌضئات الحكع السحمْ، تعتبخ رقابة الدمصة السخكدية   
ع كل اختراصات الٍضئات ٚك تخز، ٍا رقابة خارجضةعمِ ٌحي الٍضئات كصاية إدارية، التْ تعشْ أى  

كلحا تختمف ، ذلظ ٓشفْ الٛهخكدية السحمضة كيرادر اٚستقٛؿ السحمْ السحمضة لٍحي الػصاية ا٘دارية، "ٖف  
الػصاية هغ دكلة إلِ أخخػ حدب العٛقة القائسة بضغ الدمصات السحمضة كالدمصات السخكدية، كهجػ 

ىػف الفمدصضشْ لٍضئات الحكع السحمْ ىخػ ٌحي الػصاية هغ كفْ القا، اٚستقٛلضة السسشػحة لمحكع السحمْ
الدضاسة العاهة السقخرة ٖعساؿ هجالذ الٍضئات الفمدصضشضة،  خٛؿ تفػيس كزارة الحكع السحمْ بخسع

كا٘شخاؼ عمِ كضائف ٌحي السجالذ كاختراصاتٍا، كشؤكف تشطضع السذاريع العاهة، كأعساؿ السضداىضات، 
حي الػصاية اىتقرت ، دارية كالقاىػىضة، كا٘جخاءات الخاصة بتذكضل ٌحي السجالذكالخقابة السالضة كا٘ ٌك

 .كألحقتٍا بالػزارة كفخكع إدارية لٍا فْ هشاشق عسمٍاالفمدصضشْ  بالفعل هغ استقٛلضة ٌضئات الحكع السحمْ
 (9: 66،العجد 2006)الجراسات الفمدصشضة،

عاهضغ، إها كصاية سابقة أك لسشع قضاـ عسل ها، أك ٚحقة تقػـ هغ خٛؿ شكمضغ  ااية إجخائض  كالػص    
كهغ كسائل الػصاية الدابقة إصجار التػجضٍات كالتعمضسات كا٘رشادات لٍحي الٍضئات  ،ها لػقف قضاـ عسل

كهرادقة  كجػب قضاـ الٍضئات السحمضة باستئحاف الػزارة لمذخكع بسذاريع هقخة لٍا ضسغ تخررٍا،، السحمضة
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 .هقخة فْ القاىػف الفمدصضشْ كالتْ كمٍا أكبعزٍا، السحمضة مِ تشفضح قخارات الٍضئاتػافقة عالػزارة بالس
 (136-135: 2002)عسخك،

أها هغ كسائل الػصاية الٛحقة، فٍشاؾ ا٘يقاؼ، كا٘لغاء، كالحمػؿ هحل الدمصات السحمضة فْ التشفضح،   
الترجٓق أك السرادقة( قبل التشفضح تسشع )كسضمة ف  إكلكغ ٌحي الػسائل غضخ هقخة فْ القاىػف الفمدصضشْ، إذ 

تربح السرادقة ٌْ السػافقة السذخكشة، التْ تغشْ عغ ا٘يقاؼ كا٘لغاء  التشفضح قبل حرػلً، كبالتالْ
   (138-136: 2002.)عسخك،كالحمػؿ هحل الدمصات السحمضة، إذا قرخت فْ هٍاهٍا

ٍا الستبعة كغضخ الستبعة فْ فمدصضغ، فٍْ هغ حضث السبجأ كهٍسا كاف ىػع الػصاية أك إجخاءاتٍا ككسائم  
يقػـ عمِ أساس الٛهخكدية السدتقمة السشتخبة هغ الدكاف لتقجيع  اىتقاص هغ حق الحكع السحمْ أف  

  ٚ             فْ الحاٚت الصارئة التْ تتصمب ذلظ.الخجهات لٍع، بسا يجضدي القاىػف لٍا دكف تجخل الدمصة السخكدية، إ

غ هجػ الحاجة لٛلتداـ بالشطاـ كالجستػر فْ هسارسة العسل الدضاسْ، كأف ٓتع اٚلتداـ بالصخؽ سا سبق ٓتبض  ه
يدتسخ العسل فْ تصػيخ الشرػص الجستػرية كالقاىػىضة لتحقضق  الجيسقخاشضة كػسضمة لتحقضق اٚستقخار، كأف  

ٓتع احتخاـ هبجأ  خيات العاهة كالخاصة، كأف  اٖهغ كاٚستقخار كالتصػر فْ الشطاـ الدضاسْ، كضساف أكبخ لمح
 الفرل بضغ الدمصات كتػازىٍا كتعاكىٍا.

لجراسة كاقع هسارسة الحكع فْ الشطاـ الجيسقخاشْ  شتصخؽ ا٘شار القاىػىْ الجستػرؼ س دراسة كبعج  
: ٌْث الفمدصضشْ كالحؼ سضتع فضً دراسة سمصات الحكع الخسسضة كالغضخ الخسسضة، فالدمصات الخسسضة ثٛ

اٖحداب كالدمصات الغضخ الخسسضة تسثمت فْ هؤسدات السجتسع السجىْ ك  ،كالقزائضة ،كالتشفضحية ،التذخيعضة
 هغ الفرل الثالث. ثاىْحا سضتع هشاقذتً فْ السبحث الكالشقابات كالجسعضات، ٌك
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 السبحث الثاني:

 الفمدصيشي الدياسيواقع سمصات الحكع في الشطام 

 :مقجمة

سٍا كجػد دستػر يحكع ٌحي الجكلة، يحسل فضً بضاى   إف        ا قضاـ دكلة القاىػف يقتزْ قضاـ أسذ كهبادغ ٌأ
ٌحا الفرل بضغ الدمصات يفتخض تػزيع الدمصات فْ ، ك لسبادغ استقٛلضة القزاء، كالفرل بضغ الدمصات

شفضح كتشفخد الدمصة التشفضحية بتككضع التذخيع،  دغالجكلة بضغ ٌضئات ثٛث، إذ تختز الدمصة التذخيعضة ب
بتصبضق ىرػص ذلظ التذخيع عمِ ها يعخض كتختز الدمصة القزائضة كضعتً الدمصة التذخيعضة، ها 

حا هعشاي اىجثار ها يدسِ بالسفٍػـ السصمق لمدضادة، كالحؼ ٓتشافِ تساه   ،أهاهٍا هغ ىداعات هختمفة ا هع ٌك
تشاقس فكختْ سضادة الجكلة هغ جٍة، كهدؤكلضتٍا هغ جٍة تقخيخ هدؤكلضة الجكلة عغ أعسالٍا، بالشطخ ل

، كيشاقر ٌحا السبحث ىطاـ الحكع الفمدصضشْ بسكػىات تتحجث عغ ا٘شار القاىػىْ الحؼ ٓخبط أخخػ 
عمضً الجستػر الفمدصضشْ بدمصات الحكع، فْ فمدصضغ  ساسْ الحؼ ىز  بالقاىػف اٖ العسمضة الجيسقخاشضة فْ
ْ كالدمصة القزائضة، كها ٌػ الغضخ الخسس ة،كالدمصة التشفضحي ،ْ كالسجمذ التذخيعْكالتْ هشٍا ها ٌػ رسس

ا كسضتع تشاكلٍا عمِ الشحػ كالحخكات حداب كسشطسات السجتسع السجىْ هثل اٖ كالسؤسدات كالشقابات كغضٌخ
 التالْ:

  .السؤسدات الخسسية: ولالسصمب األ 

ثٛث ٌِ الدمصة التذخيعضة ك القزائضة ك التشفضحية تتكػف السؤسدات الخسسضة فْ أؼ دكلة هغ سمصات 
ْ  كسشتكمع عغ كل هشٍسا عمِ  -:حجا كسشبجا بالدمصمة اٚكلْ ٌك

 :الدمصة التذخيعية -اول

ا عغ تعبضخ  ٌْ تتكػف الدمصة التذخيعضة فْ الشطاـ الجيسقخاشْ هغ خٛؿ اٚىتخاب السباشخ هغ الذعب ك     
إلِ السخاقبة  ٌْ سغ القػاىضغ كالتذخيعات التْ تشطع حضاة السجتسع، إضافة   هٍستٍا اٖساسضة إرادتً، كإف  
، كالتذخيعات تقػـ بً هغ هٍاـ، ككحلظ السرادقة عمِ السػازىة هالدمصة التشفضحية كهتابعة ا ِعمكالسداءلة 

، (ْالبخلساف كهجمذ الذعب كالسجمذ التذخيع)سدسضات أخخػ هثل ب الدمصة التذخيعضة تدسِ ف  أكيسكغ 
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مِ إعٛف السبادغ كاتفاقضة أكسمػ ٌػ أحج هؤسدات الدمصة الػششضة الفمدصضشضة، تع تأسضدً بشاء عكاٚخضخ 
 (ىت:2007،)هؤسدة السمتقْ.(الحكػهة ا٘سخائضمضة) ها يدسِالسػقعة بضغ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة ك 

كبعج  لتْ جخت فْ بجاية ذلظ العاـالتذخيعضة اك  الخئاسضة ، إثخ اٚىتخابات1996تأسذ السجمذ فْ العاـ 
كالخقابة عمِ  سغ القػاىضغ، عمِالسجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ  كلقج قاـ ، 1994قجكـ الدمصة فْ عاـ 

فْ اٚىتخابات اٖكلِ، كهغ ثع تع ذيادة  اعزػ   88 هغ السجمذ التذخيعْ ألفٓتكاف ك ، الدمصة التشفضحية
 تعكتفاٌسات حػارات القاٌخة ، كالحؼ  تعجٓمً حدب القاىػف  تع هاحدب  اعزػ   132هغ  عجد اٖعزاء إلِ

ع عغ شخيق اٚىتخاب الحخ   .القجس الذخقضةلغخبضة كقصاع غدة ك هغ فمدصضشضْ الزفة ا ة،اختضاٌر

ا تتذكضمة السجمذ ك   هغ رئضذ السجمذ كىائبضغ لً كأهضغتكػف هغ ٌضئة رئاسة السجمذ، التْ تتكػف بجكٌر
اىتخابٍع هغ بضغ أعزاء السجمذ فْ أكؿ دكرة بخلساىضة لسجة عاـ كاهل، إضافة ٓتع  ، كجخػ العخؼ أف  خس

أربع سشػات هغ تاريخ اىتخابً؛ كتجخؼ اٚىتخابات هخة  هجة السجمذك  ،إلِ عجة لجاف تشطع ىذاط اٖعزاء
ػ ، كل أربع سشػات برػرة دكرية هغ أداكت الجيسقخاشضة فْ الجكؿ التْ تتبع الشطع هٍسة أداة ٌك

 (ىت: 2011،كفا، الفمدصضشْ الػششْ السعمػهات هخكدسقخاشضة. )الجي

أكؿ حكػهة فمدصضشضة  ًِ بذكل هشتطع، فقاـ بالسرادقة عمقاـ السجمذ التذخيعْ بعسمـ  1996فْ عاـ   
الحؼ ة الكبضخة فْ السجمذ ك ٖغمبضاعسار( ذات )أبػ  عخفاتياسخ  :مٍا رئضذ الدمصة فْ ذلظ الػقت الخئضذشك  

سغ كثضخ هغ التذخيعات كالقػاىضغ عخضت عمضً  ِعسل السجمذ عم هغ حخكة فتح، كسا أفخداي  ٓشتسْ هعطع
كجػد كتمة كاحجة  إدػ كلكغادقة عمضٍا كهغ ثع العسل بٍا، السر هغ المجشة القاىػىضة التابعة لمسجمذ كتع  

سضع الفرائل داخل السجمذ التذخيعْ ٓشتسْ هعطع أعزاءي هغ حخكة فتح دكف كجػد تعجدية حدبضة هغ ج
غ تجاخل فْ الرٛحضات هسا سبب فْ تعصضل عسل الخقابة عمْ أعساؿ الحكػهة السعضشة هالإلِ كاٖحداب، 

دارؼ كهالْ داخل إعزاء السجمذ التذخيعْ، كسا أدػ ذلظ لػجػد فداد أ تمظ الحدب التْ ٓشتسْ لً أغمب 
)عبج  :عمْ الذكل التالْكالتْ كاىت  كالدمصات تجاخل الرٛحضاتك  دات الدمصة،ٌضاكل كهؤس

 ( 96":1996الذافْ،

ا هشح اىتخابً إٚ أف الدمصة التشفضحية لع تقع ا أك قاىػى  قخار   350إصجار السجمذ التذخيعْ اٖكؿ، حػالْ
 هثل كقضاـ السجمذ التذخيعْ إصجار قخارات تكػف هغ اختراصات الدمصة التشفضحية،، بتشفضح هعطسٍا
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كبعس أعزاء السجمذ فْ اجتساعات الحكػهة كفْ السفاكضات هع  هذاركة رئضذ السجمذ التذخيعْ
 ( 95":1996سخائضمْ.)عبج الذافْ،اٚحتٛؿ ا٘

الدمصة التشفضحية فْ الزغط عمِ السجمذ التذخيعْ، هشع الدمصة الفمدصضشضة هغ ىقل جمدات كسا قاهت 
ٍ  ٖى   ،هدئػؿ قشاة تمفديػىضة ا، إلِ الخأؼ العاـ الفمدصضشْ، كقاهت باعتقاؿىضة تمفديػىض  السجمذ عٛ مت ٍا س

ا لحخية ل اىتٍاك  بث جمدات السجمذ عشج هشاقذة قزايا الفداد داخل الدمصة الػششضة الفمدصضشضة، هسا شك  
ً يحافع عمِ صٛحضاتً كيقف ضج ٌضسشة الدمصة التشفضحية، إٚ أى   التعبضخ، كحاكؿ السجمذ التذخيعْ أف  
ِ الخغع هغ دعػة أعزاء السجمذ هغ السعارضة إلِ ضخكرة تقضج فذل فْ تحقضق ذلظ عجة هخات، عم

الدمصة التشفضحية برٛحضاتٍا، كعجـ إضعاؼ السجمذ التذخيعْ كإخزاعً ٘رادة الدمصة التشفضحية.) صحضفة 
 ( 11 :30/5/1996ياـ، اٖ

ىدحاب هغ الخمضل ؿ اٚ، فمع تعخض عمضً بخكتػكػ  اعسج   التذخيعْ السجمذ صة التشفضحيةالدم تجاٌمتكسا   
، كلع تخد عمِ شمبات السجمذ فضسا ٓتعمق باٚستفدار هغ الػزراء كالسدئػلضغ عغ بعس القزايا، قبل إبخاهً

، كتجاٌل رئضذ 1997عمِ السجمذ كسا فعمت فْ عاـ الدمصة التشفضحية تؤخخ عخض السػازىة  كسا أف  
عغ  ، الحؼ تحجثخ ٌضئة الخقابة العاهةج ىذخ تقخيالدمصة الفمدصضشضة شمب السجمذ تغضضخ الحكػهة بع

 (1998:239)ٌٛؿ،الفداد داخل هؤسدات الدمصة .

ضسشالدمصة التشفضحية فْ صٛحض تتتجخمفْ السجاؿ القزائْ  كحلظ ك     ، عمضٍا تات الدمصة القزائضة ٌك
ذ التذخيعْ عمضً السجم ، الحؼ كافقالخاص الستعمق بالدمصة القزائضة كلٍحا فٍْ لع ترادؽ عمِ القاىػف 

كأدػ اىتقاد الدمصة التذخيعضة  ء الفمدصضشْ كهبجأ سضادة القاىػف،يعدز القاىػف استقٛؿ القزا إذ  الفمدصضشْ، 
سالٍا التػقضع عمِ القاىػف لمدمصة التشفضحية  كالعجكؿ عشٍا  أبػ هجٓغ، إلِ استقالة كزيخ العجؿ فخيح عمِ ٌإ

 (240 :1998.)ٌٛؿ،فضسا بعج

رئضذ الدمصة الػششضة إلِ إقالة رئضذ قضاـ ، هغ عجـ الثقة بضغ الدمصات الثٛثا هسا خمق ىػع       
 الشائب العاــ كاستقالة  1998/ ٓشآخ  ْ، فْ شٍخ كاىػف ثاىلعمضا كقاضْ القزاة قرْ العبادلةالسحكسة ا

هغ  ، بدبب التجخٛت كالزغػشات التْ تعخض لٍا1998رحسة فْ شٍخ ىضداف/أبخيل  فآد أبػ الدضج:
 (47-1999:46كآج،.)الغخبضة فْ الزفة الفمدصضشضة لدمصة الػششضة اٖجٍدة اٖهشضة
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ر تمظ كبخ   عبج الذافْ هغ عزػية السجمذ التذخيعْ اٖكؿ، كبدبب ٌحا التجاخل، استقاؿ د. حضجر
ا كعشجهىتخبشا لشكػف هسثمْ الذعب الفمدصضشْ، كلشحخص كىدٍخ عمِ هرمحتً، أ"ىحغ  اٚستقالة بقػلً:

هسثمْ الذعب فْ السجمذ التذخيعْ، فمع يعج عمضشا بأف ىكػف ىفْ السدؤكلضة ك  عسمشا فْ شخيقتقاـ العخاقضل 
ىبقِ فْ ٌحا الصخيق، فشربح كأىشا ىخجع أىفدشا كىخجع الجسٍػر، كىخجع السجتسع.  هغ السسكغ أف  

 (234: 1998)ٌٛؿ،

بيغ الدمصات الثالث قبل استقالتو مغ  العالقة تكػن  ا حػل العالقة التي يتػجب أن  م ترػرً قج قج  و    
 (1996:96:)عبج الذافْ،السجمذ, عمى ىحا الشحػ

السجمذ التذخيعْ ٌػ السجمذ السشتخب كيحسل أهاىة الجفاع عغ هرالح الجساٌضخ كشؤكىٍا  - أ
 ْ الحضاتضة فْ السشاشق السحتمة، بالتعاكف هع سمصة تشفضحية يسشحٍا ثقتً كيذكل هخجعضتٍا ٌك

ا كيتبشاي، أها هدؤكلضتً الدضاسضة فضسارسٍا فْ تباشخ  عسمٍا كهدئػلضتٍا بسػجب القػاىضغ التْ يقٌخ
إشار هغ التػحج كالتشدضق هع السجمذ الػششْ، كهخجعضة السجمذ التذخيعْ ٌْ جسٍػر الشاخبضغ 

 جٍة أخخػ عمضً. ٚك كصاية أك سمصة ٖؼ   

ػ يعشْ تأكضج سمصة الذعب  يعسل السجمذ التذخيعْ عمِ تكخيذ الشٍج الجيسقخاشْ - ب كهسارستً، ٌك
كتشفضحٌا، كالجيسقخاشضة تعشْ سضادة القاىػف، كفرل الدمصات التشفضحية كالتذخيعضة كالقزائضة، 
كتأكضج هخجعضة الدمصة التشفضحية لمدمصة التذخيعضة، كاٚستقٛؿ الكاهل لدمصة القزاء، كتأكضج 

 خ كاٚجتساع كالرحافة.احتخاـ حقػؽ ا٘ىداف بسا فْ ذلظ حخيات التعبض

التذخيعضة كالتشفضحية  هغ أجل تشفضح ٌحي السفاٌضع كتشطضع العٛقات بضغ الدمصات الػششضة الثٛث: - ت
كهغ الػاضح  ،ٓتبشِ ها يدسِ الجستػر السؤقت أك القاىػف اٖساسْ كالقزائضة، عمِ السجمذ أف  

 عْ.تبشْ القاىػف اٖساسْ ٌػ هغ أكلػيات هٍاـ السجمذ التذخي أف  

 جٍة.  إىجاز القاىػف كهدؤكلضة أساسضة لمسجمذ التذخيعْ ٚك يحتسل التأخضخ هغ أؼ   إف   - ث

ٌسضة العسل الحؼ يقػـ فضً السجمذ التذخيعْ، تع تعجٓل القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ   كاضافة إلِ ذلظ ٖك
ت هٍسة فْ بشضة  2005كعاـ 2003عاـ الشطاـ الدضاسْ ـ، كبزغػط هغ القػػ الخارجضة، هسا سسح بتحٚػ

الفمدصضشْ الحجٓث الشذأة كذلظ باتجاي اٖخح بسبجأ الفرل بضغ الدمصات، كزيادة العسل كالخقابة هغ قبل 
السجمذ التذخيعْ، حضث تع  استحجاث هشرب رئضذ الػزراء السدئػؿ أهاـ رئضذ الدمصة الػششض ة كالحؼ 
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ىقل هعطع الدمصات التشفضحي ة لضج رئضذ  يخزع لتداءؿ فْ الػقت ذاتً هغ قبل السجمذ التذخيعْ، كتع  
الػزراء كالحكػهة التْ ٌْ تحت السداءلة أهاـ السجمذ لتجاكز أحج ا٘شكالضات الجستػرية الشاتجة عغ تػلْ 
ٌحي الدمصات هغ قبل رئضذ الدمصة السشتخب هباشخة هغ قبل الذعب كغضخ الخاضع لمسداءلة أهاـ السجمذ 

 كلع يسشح رئضذ الػزراء )أبػهازف(عخفات ضل هحتفع بسعطع الرٛحضات التذخيعْ، كلكغ الخئضذ ياسخ 
 29:200السدتقمة لحقػؽ ا٘ىداف، )صٛحضاتً هسا دعِ بً لتقجيع استقالتً .) الٍضئة 

لمسجمذ التذخيعْ، كتع تشرضبً فْ  الثاىضة جخت اٚىتخابات التذخيعْ ،2006خٓشآ /كاىػف ثاى25ْكفْ
داب كالفرائل الفمدصضشضة )ها ، شاركت فْ ٌحي اٚىتخابات كافة اٖح2006ٓخالثاهغ عذخ هغ شباط/ فبخا

، 2005لدشة  13، قاىػف رقعمِ أساس قاىػف اٚىتخابات الججٓجحخكة الجٍاد ا٘سٛهْ( التْ جخت ع عجا
%( بضغ 50 -% 50القائع عمِ أساس الشطاـ اٚىتخابْ السختمط هشاصفة لعجد هقاعج السجمذ التذخيعْ )

اٖغمبضة )ذؼ الجكائخ الستعجدة( كالشطاـ الشدبْ )أك ىطاـ القػائع( باعتبار اٖراضْ الفمدصضشضة دائخة  ىطاـ
اىتخابضة كاحجة، بحضث ٓتع اىتخاب ستة كستضغ ىائبا  عمِ أساس ىطاـ )تعجد الجكائخ( هػزعضغ عمِ الجكائخ 

غ هقعج كاحج لكل دائخة. كستة كستػف اٚىتخابضة الدت عذخة حدب عجد الدكاف فْ كل دائخة كبسا ٚ يقل ع
 ىائبا  ٓتع اىتخابٍع عمِ أساس ىطاـ التسثضل الشدبْ )القػائع(.

عزاء السجمذ التذخيعْ، كقخر إجخاء  كسا حجد القاىػف ىػعضغ هغ اٚىتخابات لخئضذ الدمصة الفمدصضشضة ٖك
ىة( لمسخأة كالسدضحضضغ فْ )تخرضز هقاعج هزسػ  غ هغ الكػتاأقخ القاىػف ىػعضك  ،اٚىتخابات بشػعضٍا
فقج خ ررت ستة هقاعج لمسدضحضضغ ضسغ السقاعج السخررة لشطاـ الجكائخ ٓتع  ،السجمذ التذخيعْ

كفخض القاىػف عمِ القػائع اٚىتخابضة تخرضز هقاعج هزسػىة لمسخأة فْ القػائع  ،تحجٓجٌا بسخسػـ رئاسْ
ة هغ بضغ اٖسساء الثٛثة اٖكلِ فْ القائسة. ( اهخأة كاحج1الستخشحة عمِ هدتػػ الػشغ؛ بحضث تكػف: )

 ( اهخأة كاحجة فْ كل خسدة أسساء تمْ ذلظ3( اهخأة ثاىضة هغ بضغ اٖسساء اٖربعة التْ تمْ ذلظ. ك)2ك)

 2005قاىػف اٚىتخابات الفمدصضشْ لدشة  تع أجخاء اىتخاب السجمذ التذخيعْ الثاىْ، بشاء عمْهغ ثع ك 
ية السجمذ 132) ذ التذخيعْ بسائة كاثشضغ كثٛثضغجمحجد عجد هقاعج السكالحؼ  ( هقعجا ، كحجد هجة ٚك

 بأربع سشػات هغ تاريخ اىتخابً عمِ أف ت جخػ اٚىتخابات كل أربع سشػات برػرة دكرية.

أكؿ الدمصات التْ كاف عتبخ بكل ها يسثمً رهد لمجيسقخاشضة كالسداءلة ا الحؼ السجمذ التذخيعْ  كلكغ
 إذ، كعسمً بالذمل كالتعصل لجكري ضبأص ِحت بضغ حخكتْ فتح كحساس، ٛؼ كاٚىقداـتزخرت بدبب الخ
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لع يجتسع السجمذ التذخيعْ هغ أجل القضاـ بسدئػلضاتً كهٍاهً كأكثخ هغ ذلظ، حضغ فذل السجمذ فْ عقج 
ذ )فتح جمدة عادية، كيعػد ٌحا الفذل باٖساس ٖسباب تتعمق بتػجٍات لجػ الكتمتضغ الكبضختضغ فْ السجم

ها أحاؿ السجمذ اٚستقصاب ٌػ  ، كبكمسة أخخػ، فإف  هشٍساكخذضة اتخاذ قخارات ضج تػجٍات أؼ كحساس( 
االتذخيعْ إلِ ٌضكل بٛ هزسػف  ا جج  ً غضخ هػجػد بكل ها بل ككأى   ؛، كبشاء  عمضً جاء أداء الشػاب هتػاضع 

 بالتذخيع  كالسداءلة كالسحاسبة. ٓتعمق

ذخيعْ بدبب عجـ اكتساؿ الشراب إٚ فْ جمدات رهدية كشارئة قبل حجكث كلع يجتسع السجمذ الت
عقج السجمذ التذخيعْ خسذ جمدات جسضعٍا بػاسصة الفضجٓػ كػف فخاىذ بضغ  ـ2007خٛؿ عاـ  "اٚىقداـ

  17/3عادٓتاف فْ كجمدتافـ 20/2/2007ؼ السجمذ التذخيعْ فْ راـ هللا كغدة، جمدة شارئة فْهقخ  
ذلظ قضاـ اٚحتٛؿ باعتقاؿ  ِلإضضف أك  ـ24/4/2007كجمدة عادية فْ 20/4ة شارئة فْكجمد 4/4كفْ 

ا فقج كاف كضع السجمذ التذخيعْ فْ غاية ىائب   42إلِ ثمث اٖعزاء أؼ حػالْ  عجد هغ الشػاب كصل
فْ الزفة  باستثشاء هشاقذة المجشة القاىػىضةا ٚك تكاد تحكخ التخاجع، فقج كاىت عسمضة التذخيع هتػاضعة جج  

هجسػعة هغ هذاريع قػاىضغ، كقج عقج السجمذ التذخيعْ فْ غدة لقائسة ا٘صٛح كالتغضضخ فضسا عخؼ بشطاـ 
رغع عجـ استكساؿ الشراب القاىػىْ حضث كاىت هشاقذة عجد هغ القػاىضغ كإصجاري قخارات  ع  بالتػكضٛت، كت

 ف حق العػدة لٛجئضغ الفمدصضشضضغ، كقاىػف القخارات ذات شابع سضاسْ ٚ يختمف عمضٍا أحج، كهشٍا قاىػ 
 هجمة) غدة. حجثت فْالتْ است ىذخي فْ جخيجة الػقائع كتع   تحخيع كتجخيع التشازؿ عغ القجس،

 (6: 2،العجد2006،اٖرض

التْ تػضح كاقع العسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ،  جمذ التذخيعْ، يعتبخ أحج السطاٌخكتػقف عسل الس   
ا شٍجتٖاحضث اعتبخت أعػاـ  2007ها بعج عاـ جسػد فْ العسمضة  زهات بالشدبة لمفمدصضشضضغ باعتباٌر

   الجيسقخاشضة كحجكث اٚىقداـ فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ.

ْ الدمصة ، ثٛث سمصات أساسضةكجػد  هغ بج  ٚ  أؼ ىطاـ ديسقخاشْ ٖؼ دكلة  إف   كلٍحا يسكغ القػؿ  ٌك
تتستع كل سمصة هشٍا برٛحضات كاختراصات هحجدة  ة كالدمصة القزائضة، كأف  التشفضحية كالدمصة التذخيعض

باستقٛؿ ىدبْ عغ الدمصات اٖخخػ فْ عسمٍا كفْ آلضات اتخاذ ْ القاىػف اٖساسْ )الجستػر(، ك ف
 القخارات كبسا يدشج لٍا هغ صٛحضات.
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ضات هصمقة فْ تشفضحٌا لمسٍاـ كحلظ ٚ يجػز استئثار أؼ سمصة هغ الدمصات الثٛث الدابقة برٛح   
هغ كجػد رقابة هتبادلة كفعالة  ج  السدشجة لٍا، بسعشِ عجـ استئثار لمدمصة فْ أؼ هجاؿ هغ السجاٚت، ٚك ب  

بضغ الدمصات الثٛث بحضث تسارس كل هشٍا صٛحضاتٍا تحت رقابة الدمصات اٖخخػ أك رقابة أؼ جٍة 
 سمصة بحجكدٌا.  دستػرية هفػضة عغ الذعب لزساف التداـ كل

الفرل بيغ  أمبج حيحة يجب العسل في ضلولكي يعسل السجمذ التذخيعي والدمصات األخخى بصخيقة ل   
الدمصة التشفضحية هسثمة بالحكػهة  السعخكؼ أف   سغف ،الدمصات الثالث التشفيحية والتذخيعية والقزائية

ف الجكلة عمِ جسضع الرعج: الجاخمضة تختز بأعساؿ الدضاسات العاهة كالجٍاز الحكػهْ، كإدارة شؤك 
كالخارجضة كاٖهشضة كالجفاعضة، بضشسا تقػـ الدمصة التذخيعضة بػضع القػاىضغ التْ تشفحٌا الحكػهة كهخاقبة 

قػاىضغ تشطع العٛقة بضغ الدمصات الثٛث، حجث تجاخل فضسا بضشٍا خاصة بضغ بخغع هغ ك  أعسالٍا كهداءلتٍا
خ يعْ، كتسضدت العٛقة بضشٍسا بالتػتخ كسضصخة التشفضحية عمِ التذخيعضة، هسا أث  الدمصتضغ التشفضحية كالتذخ 

 30:2007) عمِ أداء السجمذ التذخيعْ.)الٍضئة السدتقمة لحقػؽ ا٘ىداف،

الفرل بضغ ك  فضسا بضشٍسا،كالعسل عمِ الفرل بضغ الدمصات عجـ التجاخل فْ الرٛحضات لحلظ يجب ك  
الفرل الستػازف فْ تػزيع الرٛحضات كالسدؤكلضات، هع كجػد هداحة  خاشْ ٌػالدمصات فْ الشطاـ الجيسق

كقجر هغ التعاكف فضسا بضشٍا لتشفضح كضائفٍا فْ تػافق كاىدجاـ كيحج هغ ٌضسشة أؼ هشٍا عمِ الذأف العاـ، 
ة الستبادلة )التشفضحية كالتذخيعضة كالقزائضة( كتفعضل الخقاب سمصات الثٛث كعشج تحقضق الفرل الستػازف بضغ

ا لمقػاعج الجستػرية كالقاىػىضة بضشٍا كاحتخاـ كل هشٍا لٛختراصات الػضضفضة السشػط بالدمصة اٖخخػ كفق  
 (ىت2010:ىديً.)السرخؼ، ديسقخاشْ بشاء ىطاـ كششْ كل ذلظ عمْكالسعتسجة يداعج 

 .الدمصة التشفيحية -ثانيا

الػزراء )الحكػهة( ٌػ بسثابة اٖداة التشفضحية  هجمذ القاىػف اٖساسْ لمدمصة الػششضة عمِ أف   ىز  
البخاهج الحؼ تقخي الدمصة التذخيعضة، كتتذكل الدمصة  تشفضحالعمضا التْ تتػلِ السدؤكلضة عغ كا٘دارية 

التشفضحية هغ رئضذ الدمصة، الحؼ ٓخأس الدمصة التشفضحية كلً بعس الرٛحضات السباشخة ، كرئضذ الػزراء 
الرٛحضات التشفضحية السكمف بٍا هغ رئضذ الدمصة بػاسصة كزراء لتقجيع الخجهات الحؼ ٓتػلِ إدارة 

 ( 30: 2005لمقصاعات السختمفة حدب القاىػف اٖساسْ.) القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ السعجؿ، 
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ٓتٍا عجـ كسا كفمت الشرػص التذخيعضة       ا لحجكد ٚك إساءة استعساؿ الدمصة التشفضحية كهغ تجاكٌز
كجػد حكػهة قادرة عمِ فخض احتخاـ القاىػف كالشطاـ،  هغ ج  ب  كهغ أجل سضادة القاىػف، ٚ اصٍا،كاختر

عمِ رية لمسػاششضغ كحساية السجتسع، ك اٚجتساعضة كاٚقترادية الزخك  كالعسل عمِ إيجاد كتػفضخ الذخكط
 تخاعْ تحتـخ ا كاقترادي ا أف  هسارستٍا لرٛحضاتٍا حساية ىطاـ الحكع كتصػيخ البٛد اجتساعض   الحكػهة أثشاء

 (18: 2007ىداف،حقػؽ اٖفخاد كالحخيات العاهة.)السخكد الفمدصضشْ لحقػؽ ا٘ك 

كبضغ حقػؽ اٖفخاد  عمِ ذلظ ٓتػجب إيجاد ىػع هغ السػازىة الجقضقة بضغ حخية ا٘دارة فْ العسل كبشاء       
التشفضحية بتػفضخ اٖصػؿ  تقػـ الدمصة خاعِ فضً سضادة القاىػف ضسغ ضػابط هحجدة، كأف  ت   عمِ ىحػ

الستعمقة بسرالح اٖفخاد، بحضث تتشاكؿ  كا٘جخاءات، التْ ٓتػجب عمِ ا٘دارة هخاعاتٍا فْ اتخاذ قخاراتٍا
تبمضغٍا كالتطمع هشٍا، كالصعغ فضٍا أهاـ الدمصات  اٖسمػب الحؼ ٓتع بسػجبً اتخاذ تمظ القخارات، كأصػؿ

 ا٘دارية كالقزائضة.

ا الخقابة كحت        ِ ٓتحقق هبجأ سضادة القاىػف، ٓتػجب إخزاع أعساؿ الدمصة التشفضحية لمخقابة خرػص 
ٌا القزاء العادؼ أك ا٘دارؼ، ٓتػجب عمِ الدمصة التشفضح البخلساىضة كالخقابة القزائضة التْ يسكغ أف   ية ٓتٚػ

ا كإبٛغٍا ٖصحاب العٛقة.) تمتـد بتعمضل كتبخيخ قخاراتٍ ، أف  حتِ ٓتكخس هبجأ سضادة القاىػف  ا كىذٌخ
      (13: 2016،الججشْ

 وىي :  63وقج حجد القانػن الساسي الشار القانػني والسؤسدي لسجمذ الػزراء في السادة 

ٌْ اٖداة الفمدصضشْ هغ القاىػف اٖساسْ( 63)كفقا ٖحكاـ السادة  ، فإف هجمذ الػزراء )الحكػهة(  
ضا، كأشارت إلِ أف ها تبقِ هغ صٛحضات لع ٓشز عمضٍا القاىػف اٖساسْ لخئضذ التشفضحية كا٘دارية العم

كيتع تكمضف رئضذ الػزراء بتذكضل الحكػهة هغ قبل رئضذ ، الدمصة ٌْ هغ اختراص هجمذ الػزراء
( هغ القاىػف اٖساسْ، كفػر تكمضفً يذخع بتذكضل الحكػهة.  كبعج 65)إلِ السادة  الدمصة الػششضة استشادا

ف  يذكل رئضذ الػزراء حكػهتً ٓتقجـ بصمب إلِ السجمذ التذخيعْ لعقج جمدة خاصة لمترػيت عمِ أ
، كتسشح  الثقة فْ الحكػهة، ٓتخمل الجمدة إلقاء البضاف الػزارؼ الحؼ يحجد بخىاهج الحكػهة كسضاستٍا

( هغ القاىػف 66) لسادةلسجمذ التذخيعْ إلِ استشادا اا الحكػهة الثقة إذا صػتت اٖغمبضة السصمقة ٖعزاء
 (13: 200)كآج،اٖساسْ. 
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بعج حرػؿ الحكػهة عمِ الثقة هغ السجمذ التذخيعْ، كقبل هباشخة هٍاهٍا، ٓؤدؼ رئضذ الػزراء كأعزاء 
( هغ القاىػف هغ 67)كفق ها ىرت عمضً السادة  ،حكػهتً الضسضغ الجستػرية أهاـ رئضذ الدمصة الػششضة

 (56 :2007)همحع، .القاىػف اٖساسْ

اٖساسْ، بػضع الدضاسة  ( القاىػف 69إلِ السادة ) كتتسثل السٍاـ التْ يقػـ بٍا هجمذ الػزراء استشادا 
العاهة ضسغ حجكد اختراصً، كفْ ضػء البخىاهج الػزارؼ السرادؽ عمضً هغ السجمذ التذخيعْ، كتشفضح 

عاهة لعخضٍا عمِ السجمذ الدضاسات السقخة هغ الدمصات الفمدصضشضة السخترة، ككضع السػازىة ال
كسا يذخؼ هجمذ الػزراء عمِ  ،التذخيعْ، كإعجاد الجٍاز ا٘دارؼ ككضع ٌضاكمً كهتابعتً كا٘شخاؼ عمضً

أداء الػزارات كسائخ كحجات الجٍاز ا٘دارؼ، كيتحسل هدؤكلضة حفع الشطاـ كاٖهغ الجاخمْ، كيتػلِ إىذاء 
عمِ أف ٓشطع كل هشٍا بقاىػف، كحجات الجٍاز ا٘دارؼ،  كإلغاء الٍضئات كالسؤسدات أك ها فْ حكسٍا هغ

كتعتبخ اٖهاىة العاهة لسجمذ الػزراء ا٘شار السؤسدْ ، تعضضغ رؤساء لٍا كا٘شخاؼ عمضٍا كتحجٓج هٍاهٍاك 
لً، كيخأسٍا أهضغ عاـ هجمذ الػزراء، كيداعج اٖهضغ العاـ لسجمذ الػزراء أهاىة عاهة هكػىة هغ العجٓج 

 (55: 2006)الجخباكؼ،كالػحجات التشطضسضة. هغ ا٘دارات

ـ هخكدة فْ ٓج الخئضذ ياسخ عخفات ٖف الشطاـ 2003كيسكغ الحجٓث أف الدمصة التشفضحية كاىت فْ العاـ  
لقج تأثخت ك  كاف رئاسْ كلع يكغ هشرب رئضذ الػزراء كصٛحضاتً هشرػص عمضٍا فْ القاىػف اٖساسْ،

ة بذكل هباشخ هغ جخاء الخٛؼ بضغ حخكتْ فتح كحساس كحجكث الدمصة التشفضحية بالطخكؼ الدضاسض
كذلظ بدبب تغضخ الحكػهات كالحؼ أىتجت جٍتضغ تشفضحٓتضغ ، 2007الدضاسْ كالجغخافْ خٛؿ عاـاٚىقداـ 

تدضضخ اٖعساؿ، بخئاسة سٛـ فضاض ضسغ بخىاهج   اٖكلِ فْ الزفة هكػىة هغ رئضذ الدمصة كحكػهة
ع غدة الحكػهة التْ شكمتٍا حساس، بخئاسة الدضج إسساعضل ٌضشة، كلكل جٍة هػحج، كالثاىضة فْ قصا

 (2007:30،الٍضئة السدتقمة لحقػؽ ا٘ىدافتقمة عغ اٖخخػ.)سضاستٍا كقخاراتٍا السد

إف ازدياد التبآغ كاٚختٛؼ بضغ السدتػيات الدضاسضة حػؿ الدضاسات اٖهشضة كالسالضة كا٘دارية كالتذخيعضة   
اـ بضغ الدمصة التشفضحية، أدػ ألْ تزارب الدضاسات كالقخارات كالسسارسات هغ اٖجٍدة التشفضحية هغ كاٚىقد

، كقضاـ )حساس( بالتفخد بحكع قصاع غدة كالدمصة لِ اىجٚع اٚشتباكات كاٚقتتاؿإقبل الصخفضغ، هسا أدػ 
ج فْ الزفة، كأخخ فْ غدة جٍازيغ أهشضضغ، كاح تكػف  أدػ ذلظ إلِ  7/6/2007حكع الزفة الغخبضة فْ 

 (42: 2013تحت سضصخة الحكػهة كل هشٍا.)أبػهصخ،
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حجكث اٚىقداـ بضغ حساس كفتح، جعمت الشطاـ الدضاسْ  حالتغضخات الدضاسضة التْ حرمت هشجسمة  إف    
الفمدصضشْ أهاـ هشعصفات كتحجيات تاريخضة لع تذٍجٌا الداحة الفمدصضشضة هغ قبل، كقج أصبح اٚىقداـ 
ا بضغ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، حضث أصبحت تجار شؤكف الفمدصضشضضغ الحضاتضة  ا همسػس  الدضاسْ كاقع 
كالدضاسضة هغ قبل حكػهتضغ لكل هشٍسا بخاهجٍا كأجشجٌا الدضاسضة كاٚقترادية، كأجٍدتٍا ا٘دارية، إضافة 

جغخافْ شبضٍا باٖكضاع قبل اٚحتٛؿ ا لٛىقداـ الدضاسْ كاللدمصاتٍا اٖهشضة كالسجىضة كالحؼ أصبح تكخيد  
 (44: 2013ا٘سخائضمْ.)أبػهصخ،

ضخ اٖعساؿ هغ قبل رئضذ الػزراء سٛـ فضاض كهغ أجل ضا٘عٛف عغ تذكضل حكػهة تد بعج اٚىقداـ تع    
ة استسخار عسل السخافق العاهة كاٚستسخار فْ تقجيع الخجهات فقج تابعت أعسالٍا كحكػهة هؤقتة، دكف السػافق

كحكػهة عادية، كاتخحت صٛحضات بإعجاد  أصبحت تسارس عسمٍا ثعالتذخيعْ عصاء الثقة هغ السجمذ إ ك 
هذاريع قػاىضغ كهشاقذتٍا ضسغ إشار الدمصة التشفضحية، كأصجرت قخارات بقػاىضغ كذلظ دكف السػافقة هغ 

صجار كثضخ هغ القخارات عصاي الثقة عمْ كثضخ هغ الرٛحضات، كالحؼ أدػ لمقضاـ بإأ السجمذ التذخيعْ ك 
 التقخيخ الدشػؼ ) أثخت عمِ الحخيات العاهة كحل بعس الجسعضات كالتزضضق عمِ الحخيات ا٘عٛهضة.

 5:2008) ،لحقػؽ ا٘ىداف

أها فْ قصاع غدة فقج استسخت الحكػهة بإدارة شؤكف القصاع حضث قاهت بدمدمة هغ ا٘جخاءات    
ٛ  كالقخارات هغ خٛؿ تذكضل هجمذ العجؿ ا القزاء اٖعمِ، كإىذاء السجمذ اٖعمِ هجمذ   عغ ٖعمِ بجي

فْ  جسضع السؤسدات كالقصاعات الخسسضة ِلمذخشة، كاتخاذ جسضع القخارات التْ هغ شأىٍا السحافطة عم
 (:201644،الججشْ.)هختمف السجاٚت

الجسعضات اٌٖمضة إضافة إلِ تعضضغ هػضفضغ ججد فْ السؤسدات كالػزارات السختمفة، كإغٛؽ عجد هغ   
هسا شكل بعس هغ السخالفات ٖحكاـ القاىػف اٖساسْ هغ قبل حكػهتْ غدة  ،السخالفة لمقاىػف 

 (79: 2011)الدسٍػرؼ،.كالزفة

هخحمة حخجة بدبب استسخار اٚىقداـ كغضاب الخقابة البخلساىضة  2009كلقج دخمت الدمصة الػششضة فْ عاـ   
ضضف أحكاـ القاىػف فْ الرخاع الجاخمْ، كاستسخار التعخض لحقػؽ عمِ أعساؿ الدمصة التشفضحية، كتػ 

شٍضج  1400هغ  ا٘ىداف هغ الصخفضغ،  كاستسخار السسارسات ا٘سخائضمضة كالحخب عمِ غدة كسقػط أكثخ
 19:2009) ،لحقػؽ ا٘ىداف التقخيخ الدشػؼ  ).بعج الحخب عمِ غدة
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أصبحت الضػـ هػزعة عمِ هؤسدات ثٛثة ٌْ: الخئاسة  القضادة الفمدصضشضة ف  أٓث الضػـ جكيسكغ الح     
كالحكػهة كالسجمذ التذخيعْ، كالتْ ٓشتسْ كل هشٍا إلِ تضارات سضاسضة هختمفة، كتػجج بضشٍسا تبآشات 
كتشاقزات سضاسضة كأٓجٓػلػجضة كشخرضة، لع تدتصضع بعج تصػيخ قػاعج كاضحة كهتفق عمضٍا لمتعاهل فضسا 

خ هغ هخة بتمظ التشاقزات لعجـ اٚستقخار اٖهشْ كاٚعتجاء عمِ الحخيات العاهة بضشٍا، ها دفع كفْ أكث
هغ اشتباكات هدمحة فْ غدة بضغ هدمحْ  2006لمسػاششضغ، كهثاؿ عمِ ذلظ ها حجث فْ أكائل أكتػبخ

  .2007حخكة حساس عمِ القصاع فْ صضف بدضصخة فتح كحساس، كأكدػ بحضاة السئات كاىتٍِ 

  :القزائيةالدمصة  -ثالثا 

لقضاـ  اج الحارس الصبضعْ لمحقػؽ كالحخيات، كبالتالْ يربح هبجأ استقٛؿ القزاء ضخكري  يع   القزاء  
لػضضفتً القزائضة حخ ا هغ أؼ  يكػف القاضْ فْ هسارستً السجتسع عمِ أساس سضادة القاىػف كيعشْ ذلظ أف  

ٓتعاهل القزاء هع  حكع القاىػف، ٓتػجب أف  كحتِ ٓتكخس ، تجخل هغ جاىب الدمصتضغ التذخيعضة كالتشفضحية
بغس الشطخ عغ جشدً أك لػىً أك دٓشً أك عخقً أك فضسا إذا كاف هػاشغ ٓشتسْ  الجسضع كفق ا لحق السػاششة

  أك أجشبْ هقضع فضٍا، أك إذا كاف ٓشتسْ إلِ أقمضة هعضشة، كهغ خٛؿ عسمً كفق ا لسبجأ لمجكلة بجشدضتً،
بالعسل كفق ا  ا، كحتِ يقـػ القزاءعسمض   ايكخس هبجأ سضادة القاىػف تكخيد   ً بحلظى  إالسداكاة بضغ الجسضع، ف

ٛ   لسبجأ سضادة القاىػف، ٓتػجب أف   ا، ىاجد ا، فع  يكػف قزاء  هدتق ٚ  ، هحآج  يكػف بسشأػ عغ  ف  أك  ، كلمجسضع،ا
ا بالحراىة الٛزهة أؼ تجخل هغ أؼ جٍة كاىت، كأف   ػـ بعسمً كفق ا لسبادغ حتِ يق يكػف القاضْ هتستع 

  (3: 2011كفا،  الفمدصضشْالػششْ  السعمػهات )هخكدحكع القاىػف.

ىطاها  قزائضا  فْ حالة اىٍضار حقضقْ لجػ تأسضدٍا عاـ  كرثت الدمصة الفمدصضشضة عمِ أف كيسكغ الحجٓث
ؿ اٚحتٛؿ تجٌػرت برػرة دراهاتضكضة خٛ 1967. فالبشِ القاىػىضة الفمدصضشضة التْ عسمت قبل 1994

 .ا٘سخائضمْ الصػيل، إلِ درجة أف الشطاـ القزائْ قج فقج الخأس كالخكح

الدمصة  تقج أدخمك  ، زاد الػضع سػءا ،1993 -1987ضة كاىقصاع الشطاـ القزائْ خٛؿ فتخة اٚىتفا
شطسة ىطاـ هحاكع ججٓج ٓختكد عمِ ىطاـ القزاء الثػرؼ لس تفاالفمدصضشضة هرجرا  ججٓجا  لمتذخيع، كأض

حا جعل عجد ىطع السحاكع العاهمة فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة يرل إلِ خسدة1979التحخيخ لعاـ   .. ٌك

ٌشاؾ ىطاهاف هشفرٛف لمسحاكع السجىضة كالجشائضة عمِ هدتػػ القزاء كالسشصقة كاٚستئشاؼ فْ الزفة 
شاؾ هحاكع الذخيعة ا٘سٛهضة التْ تشطخ فْ القز ايا الذخرضة، كالسحاكع العدكخية الغخبضة كقصاع غدة، ٌك
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الفمدصضشضة التْ تحاكع عشاصخ الذخشة كأجٍدة اٖهغ، كهحاكع أهغ الجكلة التْ تشطخ فْ قزايا هتعمقة 
باٖهغ الػششْ. كيزاؼ إلِ ها سبق هحاكع اٖهغ ا٘سخائضمضة التْ تعسل فْ السشاشق التْ ٚ تخزع 

 : 33) 2016،جشْالج.) .لمدضصخة اٖهشضة الفمدصضشضة الجاخمضة

تع إحخازي فْ الشطاـ القزائْ؛ يعػد إلِ السداعجة الفشضة كالسالضة التْ قجهتٍا اٖسخة الجكلضة الحؼ تقجـ كال 
شاؾ بخىاهج هتعجد الػجػي لتحجٓث الشطاـ القزائْ قضج التشفضح هشح عاـ  ا 1996الساىحة، ٌك ، كبتكمفة هقجاٌر

ر 72 فمدصضشضة، إضافة إلِ الدمصة القزائضة، كالسجمذ التذخيعْ  كتذارؾ فضً أربع كزارات ،همضػف دٚك
دكلة هاىحة، كعذخ ٌضئات تابعة لٗهع الستحجة.  17الفمدصضشْ، كالسشطسات الفمدصضشضة غضخ الحكػهضة، ك

جاؼ ٌْ: تػحضج القػاىضغ، تحدضغ هباىْ السحاكع كهخافقٍا، تػحضج الشطع  كيدعِ ٌحا البخىاهج لتحقضق ستة ٌأ
ت القزائضة، تػحضج إجخاءات الجعاكػ، تحدضغ كضع هكاتب كهخافق اٚدعاء العاـ، تصػيخ قػاعج كا٘جخاءا

ها زاؿ ىطاـ السحاكع الفمدصضشْ يعاىْ هغ الشقز الحاد رغع ذلظ ك  هعمػهات قاىػىضة كقزائضة هحػسبة، 
ع هغ العاهمضغ أخخيغ الػششْ  عمػهاتالس هخكد ،فْ القزاة كالسجعضغ العاهضغ كهجٓخؼ السحاكع كغضٌخ

  (ىت: 2000كفا، الفمدصضشْ

 لمدمصة القزائية: يوقج حجد القانػن األساسي اإلشار القانػني والسؤسد

فْ تجعضع كتعديد العسمضة  اأساسا هٍس   2002لدشة (1شكل القاىػف اٖساسْ كقاىػف الدمصة القزائضة رقع )
مصة هغ القاىػف اٖساسْ عمِ أف الد (97)فقج ىرت السادة  ، القزائضة فْ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة

ٌا  هغ القاىػف ( 98)كسا ىرت السادة  ،السحاكع عمِ اختٛؼ أىػاعٍا كدرجاتٍا القزائضة هدتقمة، كتتٚػ
كيتع تعضضغ   ،اٖساسْ عمِ أف القزاة هدتقمػف ٚ سمصاف عمضٍع، ٚك يجػز التجخل فْ شؤكف العجالة

هغ القاىػف اٖساسْ أها  (99)السادة تٍع ك فق قاىػف الدمصة القزائضةكهداءل99القزاة كىقمٍع كاىتجابٍع 
هغ القاىػف اٖساسْ، فقج ىرت عمِ ضخكرة إىذاء هجمذ أعمِ لمقزاء، كيبضغ القاىػف  (100)السادة

 (3: 2007)أهاف،شخيقة تذكضمً كاختراصاتً.

ائضة هدتقمة، كيحطخ التجخل عمِ أف الدمصة القز 2002لدشة (1)كسا ىز قاىػف الدمصة القزائضة رقع 
كيذخؼ  ،القاىػف  ٚ سمصاف عمضٍع فْ قزائٍع لغضخ فْ القزاء أك فْ شؤكف العجالة، كأف القزاة هدتقمػف 

 2002لقاىػف الدمصة القزائضة لدشة هجمذ القزاء اٖعمِ عمِ الدمصة القزائضة التْ تتسثل هٍاهً، كفقا
إبجاء الخأؼ فْ التذخيعات القزائضة، كسا يعج هذخكع هػازىة ، فْ رسع الدضاسة العاهة لمدمصة القزائضة، ك 
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خاذ القخار كاتكسا ٓشدب لذغل الػضائف القزائضة، كإعارة القزاة،  ،الدمصة القزائضة كا٘شخاؼ عمِ تشفضحٌا
كات كيقػـ بتعضضغ الٍضئات كالمجاف الجائسة  بشقمٍع كىجبٍع.  كسا يعج كيقخ الٛئحة الجاخمضة لسجمذ القزاء،  

كتتذكل الدمصة القزائضة هغ هجمذ القزاء اٖعمِ، كرئضذ  ،كالسؤقتة كا٘شخاؼ عمضٍا كفق القاىػف 
كيتبع ا٘دارة العاهة لسجمذ القزاء اٖعمِ أربع دكائخ ٌْ  ،السجمذ، كاٖهاىة العاهة، كالجكائخ، كالمجاف

)القاصج،   ْ، كإدارة السحاكع.دائخة التفتضر القزائْ، كدائخة التجريب القزائْ، كهجمذ التأدٓب القزائ
1999 :88 ) 

ٚك عقػبة إٚ  ِ يدػد هبجأ سضادة القاىػف فٛ جخيسةً حت  ى  أكيعسل القزاء كفق ا لسبجأ السذخكعضة، بسعشِ    
يسارس القزاء دكري فْ الخقابة عمِ أعساؿ الدمصتضغ التذخيعضة ك التشفضحية، هغ خٛؿ رقابة  بشز، كأف  

السخالف لمجستػر، أك هغ خٛؿ الخقابة  ، أك رقابة إلغاء الشزالشز السخالف لمجستػر اع عغ تصبضقاٚهتش
هغ خٛؿ كجػد قزاء إدارؼ هتخرز كعمِ  ، كذلظأعساؿ كقخارات الدمصة التشفضحية ا٘دارية عمِ

 القخارات ا٘دارية التْ ترجر عغ الدمصة التشفضحية إذا كاىت درجتضغ، أك هغ خٛؿ إلغاء أك شل آثار
ٍا التقجٓخية السسشػحة لٍا ا٘دارة حجكد سمصتعساؿ الدمصة أك إذا تجاكزت است تشصػؼ عمِ التعدف أك إساءة

 (ىت2009:،)الصخاكىةكالشطاـ. القاىػف بسػجب 

لمقاىػف اٖساسْ  هجمذ القزاء اٖعمِ ٌػ الجٍة السخترة بإدارة شؤكف الدمصة القزائضة كفقا ي ع ج  
بدبب التصػرات الدضاسضة، فقج  لقج كاجٍت الدمصة القزائضة تحجيات عمِ أدائٍا كقاىػف الدمصة القزائضة،

  :49) 2016،الججشْ.)القزائْ تدعدعت كحجة الدمصة القزائضة كتعصل حخكة ا٘صٛح

تصػيخ الدمصة ك  ا أهاـ إصٛحا حقضقض  عجـ الػصػؿ إلِ تعجيٛت عمِ تذخيعات القزاء شكل عائق   إف    
ِ كصمت إلِ ا٘سخائضمْ، حت   تخاكع القزايا أهاـ القزاء بدبب هسارسات اٚحتٛؿ ِإلالقزائضة، إضافة 

ألف قزضة، كالحؼ تخافق هع الشقز فْ عجد القزاة كعجـ القجرة عمِ اٚرتقاء بسدتػػ أدائً،  60أكثخ هغ 
  2008،الٍضئة السدتقمة لحقػؽ ا٘ىدافالقزاء.) هسا أدػ إلِ أضعاؼ ثقة السػاشغ الفمدصضشْ بجٍاز

:52) 

الفمدصضشْ  القزاء الفمدصضشْ يعاىْ هغ ثٛث إشكالضات كسا تحجث تقخيخ السخكد إضافة إلِ أف      
ْ: غضاب تدمدل كاضح لمدمصة داخل الشطاـ القزائْ، كبضشً كبضغ الدمصة  لمبحػث كالدضاسات السدحضة ٌك
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كغدة، ككحلظ الشقز فْ العاهمضغ  ةالتشفضحية، كغضاب القػاىضغ كا٘جخاءات ا٘دارية السػحجة بضغ الزف
مضغ، كا٘هكاىضات السادية كالفشضة كالسباىْ   (19: 2009خخكف،آ.)هخيع عتآشْ، ك كالسٌؤ

ا عغ حالة اٚستقصاب التْ يذٍجٌا الػشغ،ك        غضخات سضاسضة ت لىإ أدت لع يكغ الجٍاز القزائْ بعضج 
سباشخة، كهشٍا: تكخيذ حالة اٚىقداـ التْ ىتج عشٍا جسمة هغ الشتائج الك  ،اجتساعضةكقاىػىضة كاقترادية ك 

ىطاهاف سضاسضاف يسمظ كل هشٍسا حكػهة خاصة بً كلكل هشٍسا أجٍدة كهؤسدات كأىطسة كلػائح كسضاسات 
هالضة كإدارية تختمف عغ اٖخخػ، حضث تع  إصجار قخارات لٍا قػة القاىػف هغ قبل الخئضذ كػىً يستمظ 

ة هسا أدت إلِ قضاـ القزاء العدكخؼ بسسارسة اختراص القزاء السجىْ كالحؼ صٛحضات تذخيعضة استثشائض
أدػ إلِ بعس اٚىتٍاكات لمحخيات الذخرضة التْ كفمٍا القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ. 

  :ىت(2009)الصخاكىة،

مذ استسخ تغضضب الجٍاز القزائْ كدخػلً فْ حالة التٍسضر إضافة إلِ قضاـ الحكػهة فْ غدة بإىذاء هجك 
عجؿ أعمِ، كاقتخاح القػاىضغ لترجر بعج اىعقاد أعزاء السجمذ التذخيعْ بسا سسْ )بشطاـ التػكضٛت(، 
كإىذاء جٍاز قزاء عدكخؼ كستشكاؼ العاهمضغ فْ سمظ الشضابة ككل السحدػبضغ عمِ حخكة فتح هسا أدػ 

  53:2008) ،ىدافاٖ الٍضئة السدتقمة لحقػؽ لػاقع الدمصة القزائضة فْ فمدصضغ. )إلِ تخاجع خصضخ 

أدت حالة اٚىقداـ الدضاسْ فْ هشاشق الدمصة إلِ زعدعة كحجة الدمصة القزائضة كخمق أجداـ بجٓمة كسا   
كإخزاع القزاء لمتجاذبات الدضاسضة كالتشاقزات بضغ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، حضث شكل هجمذ العجؿ 

اء اٖعمِ، كتع كقف عسل الشائب العاـ كإجخاء اٖعمِ الحؼ شكمتً حساس فْ غدة لضحل هحل هجمذ القز
حل أعزاء الشضابة العاهة تعضضشات فْ جدع الشضابة العاهة فْ غدة، كتعضضشات فْ هحاكع قصاع غدة لضحمػا ه

أدػ تعصل عسل السجمذ التذخيعْ إلِ الحج هغ تصػيخ هشطػهة التذخيعات القزائضة كالقزاة، كالحؼ 
ػؿ السحاكسات السجىضة ة القزائضة، كقاىػىْ ا٘جخاءات الجدائضة كأصكعمِ رأسٍا تعجٓل قاىػف الدمص

 56:2008) )دٓػاف السطالع ،كالتجارية.

خي ا بػحجة تمظ  كقج تعاهمت جسضع اٖشخاؼ الجاخمضة هع الدمصة القزائضة هغ ىاحضة سضاسضة هسا هذ      جٌػ
جالة فْ فمدصضغ كفقج القزاء كحجتً الدمصة كأدػ إلِ خمق أجداـ قزائضة بجٓمة كزعدعة بقػة ىطاـ الع

كتساسكً، كقجرتً عمِ القضاـ بسٍاهً بفاعمضً كدمصة ثالثة فْ حساية الحقػؽ كالحخيات اٖساسضة هسا جعل 
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  اسضة كسا حرل لمدمصتضغ التذخيعضةكالرخاعات الدض الدمصة القزائضة تخزع لمتجاذبات،
 :54) 2016،الججشْ.)التشفضحيةك 

ات ع الدمصة القزائية بعج النتخابات الثانية والتي شيجت حالة مغ التجاذبويسكغ الحجيث عغ واق
 التالي:كوكانت الدياسية واإلدارية والذخعية 

الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، شٍجت الدمصة القزائضة الفمدصضشضة  فْ ىقداـاٚهشح بعج اٚىتخابات الثاىضة ك 
الدج بالدمصة القزائضة فْ  كػهتاف فْ غدة كراـ هللا، كتع  سمدمة هغ ا٘جخاءات كالقخارات التْ اتخحتٍا الح

تكػيغ ىطاـ قزاء  ِحساس عمحخكة ، ستاري كقج عسمت 2007اع الدضاسْ، كقج أسجؿ العاـ أتػف الرخ 
شار الحكػهة التْ شكمتٍا حساس بذكلا كاهل، إرفس القزاة فْ قصاع غدة لمعسل فْ  بعج ،هجىْ ججٓج

ػ ها يعشْ إثخ رفس القزاة لتمظ ا٘جخ  اءات كإعٛىٍع عغ تعمضق العسل فْ كافة السحاكع الشطاهضة، ٌك
ضج تعضغ قزاة ججد لمعسل فْ السحاكع فْ قصاع غدة، ككسا أع ِلإالكاهل لمقزاء السجىْ هسا دعا التعصضل 

ا كأعزائٍا هغ قبل حكػهة غدة كبتػازؼ ٓػجج تكػيغ جٍاز الذخشة الفمدصضشضة ، بعج استشكاؼ أغمب كػادٌر
ػ صاحب  ،بػ هازف أشٍا جٍاز شخشة فْ الزفة تابعة لمحكػهة التْ عض   ككسا تػقف عسل الشائب العاـ، ٌك

 (22: 2008)فخيجؾ،كرفع الجعػػ الجشائضة كهباشختٍا.اٚختراص فْ التحقضق فْ الجخائع 

ث لع يعج كل ٌحي ا٘جخاءات أثخت بذكلا همحػظ عمِ عسل الدمصة القزائضة، كأصابتٍا بذمل كبضخ بحض    
القزاء ٓشطخ سػػ فْ القزايا السجىضة، أها القزايا التْ تكػف الدمصة الػششضة شخف ا فضٍا، هسثمة بالشائب 

كشسل ذلظ كافة القزايا الجدائضة، إضافة إلِ القزايا السشطػرة أهاـ هحكسة العجؿ  ،العاـ، فتعصمت بالكاهل
 (77: 2008،رهزاف أبػالعمضا كتكػف الدمصة شخف ا فضٍا.)

عاهل هع ر هجمذ القزاء اٖعمِ كقف تشفضح اٖحكاـ القزائضة هشصمق ا هغ عجـ التكفْ تصػرا ٚحق، قخ      
فْ غدة، كسا تع التػقف عغ جباية الخسـػ القزائضة، التداه ا بقخار الحكػهة الذخشة التابعة لمحكػهة 

لمتخفضف عشٍع كلزساف عجـ  ضذسػـ فْ هحافطات القصاع؛ كذلظ لالفمدصضشضة إعفاء السػاششضغ هغ الخ 
 (77: 2008،رهزاف أبػ).جباية تمظ الخسـػ لرالح الحكػهة فْ غدة

ا عمِ سضصخة حساس عمِ قصاع غدة، أصجر الخئضذ  كفْ إشار حالة الصػارغ التْ سبق كأف      أعمشٍا رد 
ء العدكخؼ فْ ، بذأف اختراص القزا2007تسػز ٓػلضػ 6تاريخالفمدصضشْ هحسػد عباس هخسػه ا رئاسض ا ب
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ع اختراص القزاء العدكخؼ، حالة الصػارغ، كقج ىرت السادة اٖكلِ هغ السخسػـ الخئاسْ عمِ تػسض
 بسا فْ ذلظ:  (الجخائع السخمة بالدٛهة العاهة،)لضذسل 

 .الفمدصضشضة كهؤسداتٍا كهستمكاتٍاالجخائع الػاقعة عمِ هدؤكلْ كهػضفْ الدمصة الػششضة  -

 .هة العاهة كاٖهغ العاـ الجاخمْعمِ الدٛالجخائع الػاقعة  -

ت السادة الثالثة هغ السخسػـ عمِ تعمضق الجخائع الػاقعة عمِ أجٍدة اٖهغ الفمدصضشضة كهشتدبضٍا، كىر   -
إىذاء السحاكع العدكخية بقػاىضغ  فْ القاىػف اٖساسْ كالتْ تشز عمِ أف  ( 101الفقخة الثاىضة هغ السادة )

ية خارج ىصاؽ الذأف العدكخؼ، كجاء فْ الفقخة اٖكلِ لضذ لٍ“خاصة كأىً  حي السحاكع أؼ اختراص أك ٚك
الشضابة العدكخية اختراصات الشضابة العاهة.)الػقائع  تتػلِ“ أف   لسادة الثاىضة فْ السخسػـ عمْهغ ا

 (جخيجة:13/9/2007الفمدصضشضة،

( 107بالفقخة الثاىضة هغ السادة  )ضق العسل ت السادة الثالثة هغ السخسػـ عمِ تعمكلتدػيغ ذلظ ىر         
ٓتػلِ الشائب العاـ الجعػػ العسػهضة باسع الذعب العخبْ “ فْ القاىػف اٖساسْ التْ تشز عمِ أف  

، قخر كزيخ 2007 آب أغدصذ 14كبتاريخ ، الفمدصضشْ كيحجد القاىػف اختراصات الشائب العاـ ككاجباتً
العاـ عغ هباشخة هٍاـ عسمً عمِ خمفضة اٚدعاء بعجـ استكساؿ العجؿ فْ حكػهة غدة، تػقضف الشائب 

 (جخيجة:13/9/2007)الػقائع الفمدصضشضة،.إجخاءات تعضضشً كشائبا عاـ حدب اٖصػؿ القاىػىضة

إجخاءات تعضشْ الشائب العاـ لع تكتسل حدب اٖصػؿ القاىػىضة، بدبب عجـ  كقج جاء فْ القخار أف    
كجخػ تعضضغ ىائب عاـ هداعج كعجد هغ ، عمِ تعضضشً قبل أداء الضسضغ القاىػىضةهرادقة السجمذ التذخيعْ 

هجمذ الػزراء فْ  كسا أصجر ،ككٛء كهعاكىْ الشضابة لسسارسة هٍاـ الشائب العاـ كهعاكىضً فْ قصاع غدة
عزائً ي هجمذ العجؿ اٖعمِ، كتكمضف كزيخ العجؿ بتشدضب أ اسكضل ها أس، قخار ا يقزْ بتذالحكػهة فْ غدة

صجر عغ هجمذ الػزراء قخار بالسرادقة عمِ تشدضب ، 2007أٓمػؿ سبتسبخ 11، كبتاريخ لسجمذ الػزراء
 جخيجة( :25/5/2007 اٖياـ،)كزيخ العجؿ لدتة هغ أعزاء السجمذ.

لحقػؽ  لمسخكد الفمدصضشْ التقخيخ الدشػؼ  )ذ العجؿ اٖعمِ ب:قخار، يختز هجمككفق ا لمسادة الثاىضة هغ ال
 5:2007) ،دافا٘ى

 .تحجٓج قائسة السخاكد القزائضة الذاغخة كتحػيمٍا لػزارة العجؿ لٙعٛف عشٍا 
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  .تشدضب القزاة كتخقضاتٍع لسجمذ الػزراء بعج تػصضة لجشة التعضضشات 

   .التقخيخ فْ إىٍاء خجهة القاضْ أك تكمضفً بسٍسةا غضخ قزائضة 

  العجؿ بحلظ.  السػافقة عمِ شمبات إجازات القزاة كإبٛغ كزارة 

  .تمقْ تطمسات القزاة كالبت فضٍا 

جسضع تمظ اٚختراصات ٌْ هغ صسضع اختراص هجمذ القزاء اٖعمِ الحؼ ٓشطسً قاىػف  ا بأف  عمس     
 شضة. ، الدارؼ السفعػؿ فْ هشاشق الدمصة الػششضة الفمدصض2002( لدشة 1الدمصة القزائضة رقع )

ضغ القزاة، خٛف ا لقاىػف الدمصة القزائضة الحؼ يقزْ بتشدضبٍع هغ كقج باشخ هجمذ العجؿ اٖعمِ تعض    
سضة كاف بتاريخ   26هجمذ القزاء اٖعمِ كإصجار هخسػـ رئاسْ بتعضضشٍع، ا٘جخاء الحؼ يعج اٖكثخ ٌأ

السحاكع الشطاهضة فْ قصاع غدة  سضصخة الحكػهة بغدة عمِ هجسع ، عشجها تع  2007تذخيغ الثاىْ ىػفسبخ
كتب رئضذ هجمذ القزاء اٖعمِ، كرئضذ السحكسة العمضا، هغ ق بل رئضذ كأعزاء هجمذ العجؿ أ خزع هك 

 7:2007) ،لحقػؽ ا٘ىداف لمسخكد الفمدصضشْ التقخيخ الدشػؼ  اٖعمِ السعضغ هغ قبل الحكػهة فْ غدة.)

هضغ ، لجٍة تكخيذ ىطا2009ك 2008كاستسخت أكضاع الدمصة القزائضة فْ التجٌػر شػاؿ العاهضغ  
قزائضضغ هشفرمضغ عغ بعزٍسا البعس، كأضحِ فْ قصاع غدة ىطاـ قزائْ أسدتً الحكػهة فْ غدة 

ٓتً هػاششػ قصاع غدة فقط، هقابل سمصة قزائضة قائسة فْ الزفة  خٛف ا لمقاىػف اٖساسْ، يخزع لٚػ
 2:2009) ،لحقػؽ ا٘ىداف التقخيخ الدشػؼ ).ٓتٍا هػاششػ الزفة الغخبضة فقطالغخبضة يخزع لٚػ

، إقجاـ الحكػهة بغدة عمِ إقالة القائع بأعساؿ الشائب العاـ فْ غدة، كتعضضغ ىائب عاـ 2009كشٍج العاـ    
ا لمجستػر، إذ تشز السادة ) عج  كي  ، ججٓج ( هغ القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْ السعجؿ 107/1ٌحا التعضضغ هخالف 
الخئضذ بشاء  عمِ تشدضبا هغ هجمذ القزاء اٖعمِ  الشائب العاـ ي عضغ بقخار هغ ، عمِ أف  2003لعاـ 

كفْ السقابل، استسخت الدمصة التشفضحية فْ الزفة الغخبضة فْ فخض ، كبجكف هرادقة السجمذ التذخيعْ
ا بٍضبة كاستقٛؿ القزاء سصػتٍا عمِ الدمصة القزائضة، هسا  ،لحقػؽ ا٘ىداف التقخيخ الدشػؼ ).شكل هد 

(5:2007 

 أؼ تحدغ عمِ أكضاع الدمصة القزائضة، كاستسخ   2013 -2010خٛؿ اٖعػاـ الثٛثة كسا لع يصخأ     
عسل الشائب العاـ الحؼ عضشتً الحكػهة  فْ غدة كصادقت كتمة التغضضخ كا٘صٛح، فْ السجمذ التذخيعْ 
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شْ، بغدة عمِ قخار تعضضشً دكف هرادقة الخئضذ الفمدصضشْ فْ هخالفة صخيحة لمقاىػف اٖساسْ الفمدصض
ٛ  عغ تعضضغ رئضذ لسجمذ القزاء اٖعمِ كعجد هغ القزاة  ،لحقػؽ ا٘ىداف التقخيخ الدشػؼ ).فز

(2:2012 

جار القخارات كقج شٍج كفْ الزفة الغخبضة، استسخ الخئضذ الفمدصضشْ فْ استخجاـ كسائل التذخيع كإص   
، بذأف 2012لدشة  3بقاىػف رقع ا: قخار، صجكر قاىػىضغ ٓتعمقاف بعسل الدمصة القزائضة، ٌس2012العاـ 

التقخيخ ).2006لدشة  3القزاء الذخعْ، كقخار بقاىػف بذأف تعجٓل قاىػف تذكضل السحكسة الجستػرية رقع
 3:2012) ،لحقػؽ ا٘ىداف الدشػؼ 

 (51-48 :1999كآج،):يحية األخخى عمى الدمصة القزائيةالدمصة التشف اتتعجي 

 التجخل فْ شؤكف القزاء الفمدصضشْ، هثل تجخل دٓػاف تقـػ بعس هؤسدات الدمصة التشفضحية ب
عمِ التقاعج  ، كإحالة قاضْ القزاة1998كاىػف ثاىْ/ ٓشآخ  17السػضفضغ فْ شؤكف القزاة فْ 

تذخيغ أكؿ / أكتػبخ  4يكػف لً الحق فْ ذلظ، كسا خفس درجة أحج القزاة بتاريخ  هغ دكف أف  
ْ شبضعة عسل دٓػاف السػضفضغ، هسا جعل هحكسة العجؿ ٌحي اٖعساؿ ٚ تجخل ف ا بأف  ، عمس  1997

 .ا تبصل فضً القخارالعمضا ترجر حكس  

   ا هع هبجأ استقٛؿ القزاء، تتجخل الدمصة التشفضحية فْ هضداىضة الدمصة القزائضة، هسا يذكل تعارض
سخار فْ تكػف ٌشاؾ هضداىضة هدتقمة لمدمصة القزائضة، ككاف كزيخ العجؿ ٓتجخل باست عمِ أساس أف  

 .دهج هضداىضتٍا هع هضداىضة كزارتًهضداىضة الدمصة القزائضة ك 

 ائضة بل لمدمصة كجػد قزاء أهشْ كالسحاكع العدكخية كهحاكع أهغ الجكلة، ٚ يخزع لمدمصة القز
حا ٚضباط يعسمػف فْ اٖجٍدة اٖهشضة ، كيذخؼ عمضًالتشفضحية هباشخة ٓتفق هع هبجأ الفرل  ، ٌك

 .بضغ الدمصات

 ل اٖجٍدة اٖهشضة هثل جٍازؼ السخابخات العاهة كاٖهغ الػقائْ، بأعساؿ الزبط القزائْ فْ تعس
، هغ دكف هحكخة اعتقاؿ صادرة عغ الشائب العاـ ـ تمظ اٖجٍدة باعتقاؿ السػاششضغقزايا جشائضة كتقػ 

ٛ  11قج قاـ الشائب العاـ با٘فخاج عغك لحق كحجي لمقضاـ بسثل ٌحا العسل الحؼ لً ا  15 فْ هعتق
ٚ  1997أغدصذ ً أعضج اعتقالٍع بعج ساعتضغ هغ ا٘فخاج، كسا اعتقل هعٍع هجٓخ هرمحة  أى  ، إ



 - 87 - 

قمضغ دكف إذف هغ اٖجٍدة كىائبً، بدبب ا٘فخاج عغ السعتجػف الحؼ ىفح قخار الشائب العاـ الد
 .اٖهشضة

 ٍا ، هسا يفقج الدمصة عجـ هداٌسة الدمصة التشفضحية فْ تشفضح قخارات السحاكع، عغ شخيق أجٍدت
القزائضة السرجاقضة كاٚحتخاـ عشج الخأؼ العاـ الفمدصضشْ، بضشسا تقػـ تمظ اٖجٍدة فْ اتخاذ قخاراتٍا 

 كتشفضحٌا هغ دكف الخجػع إلِ الدمصة القزائضة .

   جٓخ الذخشة باعتقاؿ ا هغ دكف هحاكسة، حضث يقػـ هتقػـ أجٍدة الذخشة بتػقضف السػاششضغ إداري
كلضدت إجخاءات قزائضة، عمِ الخغع هغ صجكر قخار عغ  (إجخاءات إدارية)بسػجب هػاشغ 

السحكسة العمضا با٘فخاج عشً، هسا يطٍخ ككأف ٌشاؾ هؤسدة أخخػ فْ الدمصة ٌْ التْ تقخر هجػ 
سضة القزاء كدكري داخل الدمصة.   صحة قخارات السحكسة العمضا، هسا يقمل هغ ٌأ

 ا قخارات لفمدصضشضة السخترة بتشفضح قخارات السحاكع الفمدصضشضة، خرػص  عجـ التداـ الدمصة الػششضة ا
 كأحكاـ هحكسة العجؿ العمضا.

الجٍاز القزائْ ها  ، كسا أف  سمصة هدتقمة عغ الدمصة التشفضحية عج  القزاء الفمدصضشْ ٚ ي   كلٍحا ، فإف      
ػاىضغ اٖردىضة فْ الزفة كيصبق الق زاؿ يدتعسل بعس القػاىضغ الرادرة فْ عٍج اٚىتجاب البخيصاىْ،

 . ، كالقػاىضغ السرخية فْ قصاع غدةالغخبضة

ع سسات الجيسقخاشضة كجػد قػاىض ا أف  عمس        ء حخ ، كقزاغ هػحجة تصبق عمِ السػاششضغ كافةهغ ٌأ
  (35-1999:34،القاصج) :ٓختبط القاىػف بالسعآضخ التالضة، كلٍحا فضتػجب أف كهدتقل عغ الدمصة التشفضحية

 .قػؽ كالػاجبات دكف تسضضد ٖؼ سببالسداكاة بضغ السػاششضغ فْ التستع بالح -

سٍا هبادغ القاىػف الكبخػ  - لصبضعة ذات ا كجػد ضساىات لمحخيات كالحقػؽ العاهة، كهغ ٌأ
ابة قزائضة ، هع كجػد رقسضادة القاىػف، كالفرل بضغ الدمصات، كاستقٛؿ القزاء الدضاسضة:

 .ػاىضغعمِ دستػرية الق

ة القزاء كضساف الحقػؽ، ككجػد هحكسة دستػرية عمضا، تخاقب تشفضح  - تػفخ ضساىات لشدٌا
 .ىضغ بحضث ٚ تتعارض هع دستػريتٍاالقػا
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اسضع خٛؿ بسخ  الدمصة التشفضحية ، بقػاىضغ كلضذتشطضع الحخيات كالحقػؽ العاهة التْ تقػـ بٍا  -
 .غضاب الدمصة التذخيعضة

 .كحقػقٍع  خٛؿ اٚحتجاز كالتحقضقششضغ هغ اٚعتجاء عمِ حخياتٍع  كجػد قػاىضغ تحسْ السػا -

 . كقاىػىضة تصبق فْ حاٚت الصػارغ  هغ كجػد ضػابط دستػرية ج  ب ٚ  -

،الحؼ أقخي السجمذ دصضشضة عمِ قاىػف استقٛؿ القزاءٓتػجب أف ترادؽ الدمصة الػششضة الفم -
 التذخيعْ الفمدصضشْ. 

عجـ كجػد إشار Human  Rights Watch ػ لسشطسة هخاقبة حقػؽ ا٘ىداف ػؼ كسا اىتقج التقخيخ الدش  
ٛ  لدمصات الثٛث فْ الدمصة الػششضةقاىػىْ يحجد بػضػح كاجبات كهدؤكلضات ا ا  هعػق  ، هسا يذكل عاه

 (: صحضفة25/1/2000 )الحضاة،.اٖفخاد كالسشطسات غضخ الحكػهضة كالسجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ لجٍػد

 .غيخ الخسسية السؤسدات: انيالسصمب الث

ء تحقضق التشذئة الدضاسضة التْ ٓختقْ بٍا الػعْ الدضاسْ ٖبشا تعسل عمِلسجتسع السجىْ هؤسدات ا  
 عغ ، فزٛ  الدضاسْ لسا ٓجكر حػلٍع هغ قزايا، عشجها تقػـ بعسمضة تثقضف الشاس كإىزاج كعضٍع السجتسع

ا لتكػيغ الخغبة فْ العسل الدضاسْ الجي ء اٚفخاد عبخ جحبٍع الِ ساحة العسل تحفضٌد سقخاشْ لجػ ٌٚؤ
قخارات السجىْ السشطع ذؼ الصابع الجساعْ كالسعتسج عمِ قضع ديسقخاشضة فْ التشطضع كالقضادة كاتخحا ال

كهع تشاهْ الػعْ الدضاسْ لٗفخاد تتراعج الخغبة لجٍٓع لمسذاركة فْ العسل  ،كهػاجٍة اٖزهات السختمفة
لِ فزاء التفاعل كالتأثضخ إقل تقجٓخ بجاعْ الخخكج هغ شخىقة الدمبضة أثضخ فضً عمِ الدضاسْ اك التأ

 (ىت 2015:اٚجتساعْ الستخاهْ اٖبعاد.)عبج المصضف،

 مشطسات السجتسع السجني: -أولً 

 فْ الكثضخ هغ القزايا الخئضدضة كالحداسة فْ هجتسعشا الفمدصضشْهٍع   دكر ا السجىْهؤسدات السجتسع  تمعب
ٚ   ِعمك  تذتخؾ فْ استقٛلٍا عغ  ٍاٍا تتسضد بأى   أى  الخغع هغ تشػع كافة هشطسات السجتسع السجىْ، إ

حي السضدة تدسح لٍحي السشطسات القصاعضغ بالعسل عمْ  الحكػهْ كالخاص هغ حضث السبجأ عمْ اٖقل، ٌك
تعسل عمِ تشفضح بخاهج  كتقػـ بجكر غاية اٌٖسضة فْ ضل أؼ ىطاـ ديسقخاشْ كفْ أؼ دكلة، كػىٍا اٖرض

 تقف هؤسدات السجتسع السجىْكسا كالحكع،  لحقػؽ السجىضة كالدضاسضةلجعع كتعديد هفاٌضع الجيسقخاشضة، كا
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 لتسارس دكر الخقضب الضقع عمِ أعساؿ الحكػهة، كالرػت الرادؽ الشابع هغ اختٛجات القاعجة الذعبضة
 :كلٍح

 2000، عسخك )أبػ لصبيعة عسميا إلى التالي: اشي وفقً ت السجتسع السجني الفمدصييسكغ تقديع مؤسدا
:85) 

  هشطسات عاهمة فْ هجاؿ زيادة كعْ السػاشغ كالجفاع عغ حقػقً هغ خٛؿ تذكضل قػػ شعبضة
 ضاغصة عمِ هتخح القخار هثل هؤسدات حقػؽ اٚىداف السؤسدات الثقافضة.

  لضٍا، هثل الجسعضات كالشقابات.هشطسات عاهمة فْ هجاؿ رعاية السرالح السٍضسشة لمسشتدبضغ إ 

 شقابات هؤسدات التأهضغ هشطسات عاهمة فْ هجاؿ السرالح اٚقترادية ٖعزائٍا هثل ال
 .اٚجتساعْ

 هثل الشػادؼ الخياضضة كالذعخيةهشطسات عاهمة فْ هجاؿ الخفاة اٚجتساع ْ.  

 لتسػيمضة.هشطسات فاعمة فْ هجاؿ التعاكف الجسعضات التعاكىضة كالجسعضات الدكشضة كا 

 .هشطسات فاعمة فْ السجاؿ الدضاسْ هثل اٖحداب كالحخكات كالتشطضسات الدضاسضة 

  .هشطسات عاهمة فْ هجاؿ إحضاء الخكح السجىضة كتعسضق هفٍـػ الجيسقخاشضة  

 ( 161:2000حاـ،م)ال:في ,وضائف مؤسدات السجتسع السجنيوتتسثل 

 ات بالحقػؽ كالػاجبات ها لٍع كها عمضٍع.إشاعة ثقافة الجيسقخاشضة" بتػعضة اٚفخاد كالجسع 

  لضات عسل صحضحة.آزيادة كتحدضغ اٖكضاع لٗفخاد كالجساعات لٗفزل هغ خٛؿ خمق 

 .كضضفة تجسضع السرالح هغ خٛؿ العسل عمْ ٌضئة هجسػعة ٚ أفخاد 

 .كضضفة العسل عمْ حل السذاكل بقرْ سخعة كهخاشبة الدمصات 

 ع بصخيقة صحضحة.خمق اٖ القضادات الججٓجة هغ خٛؿ فخز مضغ كهعخفة اختضاٌر  فخاد السٌؤ
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ت؛ ٖف    كقزضة العٛقة بضغ السجتسع السجىْ كعسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ، شكمت قػة دافعة لٍحي التحٚػ
السجتسع السجىْ الستصػر، يذكل ركضدة أساسضة لتخسضخ الجيسقخاشضة، هغ خٛؿ ىذخ الجيسقخاشضة، كتعديد 

 .لشسػ السجتسع السجىْ كتحجد دكري اا هٛئس  ا أساسض  إشار  اتٍا، كبالسقابل تسثل تٍا كإجخاءهؤسدا

كتشطضسات السجتسع السجىْ تتػسط العٛقة بضغ السػاشغ كالجكلة، كاٖسذ كالسعآضخ القضسضة كاٖخٛقضة التْ 
فكٌٛسا يدتشج إلِ  اٖسذ كالسعآضخ التْ تدتشج إلضٍا الجيسقخاشضة، ىفذ يدتشج إلضٍا السجتسع السجىْ، ٌْ

ات الدمسضة فْ حل أسذ كهبادغ التداهح الدضاسْ كالفكخؼ، كالقبػؿ بالتعجد كاٚختٛؼ، كاٚلتداه
ولكغ رغع األىسية التي عغ أسذ كهبادغ السػاششة كسضادة القاىػف كدكلة السؤسدات،  الخٛفات، فزٛ  

 افي تعديد الجيسقخاشية بقى محجودً دوره  ن  أمية التحػل الجيسقخاشي؛ إل  يسثميا السجتسع السجني في عس
 (66 :1995 ،)أبػعسخك لألسباب التالية:

o  هغ هشطسات السجتسع السجىْ تفتقخ إلِ الجيسقخاشضة الجاخمضة فْ صضاغة القخارات.عجد 
o  .أسباب تتعمق بصبضعة الشطاـ الحاكع 
o لػاقع كاٚجتساعْ كالثقافْ أسباب تتعمق بسذكمة الجكلة الػششضة كضعف هقػهات الجيسقخاشضة فْ ا

هغ خٛؿ ىذخ الجيسقخاشضة، كتعديد هؤسداتٍا  اتشا العخبْ لتخسضخ الجيسقخاشضة،فْ هجتسع
 ،ا هٛئسا  لشسػ السجتسع السجىْ كتحجٓج دكري اٚجتساعْأساسض   اإجخاءاتٍا، كبالسقابل تسثل إشار  ك 

لشسػ السجتسع  اا هٛئس  أساسض   اتسثل إشار   ْالسجتسع السجىْ الفمدصضشهؤسدات كالحقضقة فإف 
السجتسع السجىْ الفمدصضشْ تع اختدالً فْ السشطسات غضخ لكغ ، ك ْالسجىْ، كتحجٓج دكري اٚجتساع

ػ: ها يعتبخ هغ إشكالضات السخحمة الحالضة" ٖف    اا هغ شخكط الجيسقخاشضة لضذ هتػفخ  أي   الحكػهضة ٌك
حكػهضة، ٚك هجتسع سضاسْ ىاضج هعشْ  فْ البشضة الفمدصضشضة الحالضة، فٛ هشطسات غضخ

 بالجيسقخاشضة  كالتشافذ عمِ الدمصة، كل ٌحا عدزي كجػد هجتسع هجىْ حجٓث الشذأة". 

: )عبج تػياتثالثة مد قديسيا إلىيسكغ تف في سياق العسمية الجيسقخاشيةسشطسات ال ىحه دورأما 
 نت(2015: المصيف,

مقات كفخص التشذئة الدضاسضة ذات السزسػف الجيسقخاشْ اٖكؿ: ٌػ دكر تخبػؼ ثقافْ عبخ استكساؿ ح
 . الجاخمضة لسؤسدات السجتسع السجىْلمسػاششضغ، كالتجريب العسمْ عمِ اٖسذ الجيسقخاشضة فْ الحضاة 
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تسع بكػادر كقضادات ٌػ دكر تعبػؼ ٓتحقق هغ خٛؿ تػسضع آفاؽ السذاركة الدضاسضة كرفج السج :ْالثاى
 .سضاسضة كاعجة

 .كالقاىػىضة ٌػ دكر الخقابة كالشقج كالزغط عمِ الحكػهة اذا ها تجاكزت حجكد هذخكعضتٍا الجستػرية الثالث:

ٚ  فعمِ السدتػػ اٖكؿ البشاء الجيسقخاشْ ٚ يأتْ إٚ هغ خٛؿ التشذئة  هغ التدمضع بفخضضة هفادٌا "أف   بج  ، 
 .لٍاا أساسض   الجيسقخاشضة هختكد  ا كهبادغ الدضاسضة الدمضسة التْ تعتسج قضع

التشذئة الدضاسضة ٌْ عسمضة تأٌضمضة كتعمضسضة كتثقضفضة يخزع لٍا الفخد هغ أجل تفعضل دكري فْ  كبسا إف      
سع السجىْ، لكػىٍا هؤسدات تتحسل هدؤكلضة التشذئة الدضاسضة لمفخد هؤسدات السجت السجتسع، لحا ٓشبغْ أف  

التثقضفْ فْ السجتسع عمِ العسمضة الجيسقخاشضة هغ خٛؿ  خبػؼ قجر عمِ هسارسة الجكر الت؛ كلكػىٍا اٖهدتقمة
العٛقات الجاخمضة لكل هؤسدة كالتْ تشطسٍا ٚئحة داخمضة أك ىطاـ أساسْ يحجد حقػؽ ككاجبات اٖعزاء 
ضئة عاهة تزع كل اٖعزاء كتعتبخ أعمِ سمصة فْ  كأسذ إدارتٍا هغ خٛؿ هجمذ إدارة هشتخب ٌك

كها تتزسشً ٌحي العسمضة ، دارة كتخاقب أداءي كتحاسبً عمِ ها يحققً هغ ىتائجالسؤسدة تشتخب هجمذ ا٘
هغ هذاركة فْ الشذاشات كالتعبضخ عغ الخأؼ كاٚستساع لمخأؼ أخخ كالترػيت عمِ القخارات كالتخشضح فْ 

ْ جسضعٍا أهػر ضخكرية ٖؼ هسارسة ديس  ( 88: 2015)عاهخ،.قخاشضةاٚىتخابات ٌك

شا ٓتحقق ا    لسدتػػ الثاىْ لسداٌسة هؤسدات السجتسع السجىْ فْ البشاء الجيسقخاشْ عبخ بػابة تػسضع ٌك
ا، أىساط السذاركة الدضاسضة لمجسا فإذا كاف السجتسع السجىْ هغ كجٍة ىطخ الصبقات الحاكسة ٌضخ كتصػيٌخ

ضة عشجها ٚ تدعفٍا ٌػ كسضمتٍا ٚستكساؿ سضصختٍا عمِ السجتسع هغ خٛؿ آلضة الٍضسشة آٖجٓػلػجضة الثقاف
السجتسع السجىْ هغ كجٍة  ف  إ، فساف الدضصخة الكاهمة عمِ السجتسعآلضة القسع باستخجاـ أجٍدة الجكلة فْ ض

لٍضسشة هزادة تسكشٍا فضسا  اتخسْ أساس   ع تدتصضع هغ خٛلً أف  ىطخ الصبقات السحكػهة ٌػ ساحة لمرخا 
ا فْ السجتسع كالجفع ف كبمػرة  ٍاهر الستاح لٍا لمحخكة كالتأثضخْ اتجاي تػسضع البعج هغ تػسضع ىصاؽ تأثضٌخ

: 1998.)ٌٛؿ،كتعسق عسمضة التصػر الجيسقخاشْ لمسجتسع اشضة تدسح بتدػية السشازعات سمسض  آلضات ديسقخا
76 ) 

ع الثسار التْ ستجشضٍا هؤسدات السجتسع السجىْ فْ ىصاؽ هداعضٍا لتصػيخ أىساط السذاركة      أها ٌأ
، فتقع ضسغ حمقة تأٌضل كتجريب قضادات سضاسضة ججٓجة ات العاهة كاتخاذ القخار الدضاسْْ الشذاشالذعبضة ف

، كذلظ حضشسا تجتحب السػاششضغ إلِ ة الدضاسضة الفئة الحاكسةتكدخ بٍا شػؽ اٚحتكار التقمضجؼ لمسسارس
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سسارسة القضادية هغ عزػيتٍا كتسكشٍع هغ اكتذاؼ قجراتٍع هغ خٛؿ الشذاط الجساعْ كتػفخ لٍع سبل ال
خٛؿ السدؤكلضات التْ تػكمٍا لٍع كتقجـ لٍع الخبخة الزخكرية لسسارسة ٌحي السدؤكلضة فْ الحقضقة تعتبخ 

أبػعسخك، .)٘هجاد السجتسع بٍا اا هتججد  لتفخيخ القضادات الججٓجة كهرجر   ٍا السخدف الحؼ ٚ ٓشزببأى  
2000:102) 

، تقف هؤسدات السجتسع لسجىْ فْ سبضل البشاء الجيسقخاشْتسع اكعشج السدتػػ الثالث لعصاء السج   
ابع هغ اختٛجات القاعجة ، كالرػت الرادؽ الشالخقضب الضقع عمِ أعساؿ الحكػهة السجىْ لتسارس دكر

بػجً ؛ فالسجتسع السجىْ بقػاي اٚقترادية كالثقافضة كاٖخٛقضة كاهتجاداتً الذعبضة يدتصضع الػقػؼ الذعبضة
، خاصة عشجها تشجح فْ كتع صػت ككضع حج لتحكسٍا فْ هقجرات البمج، ت الدمصة كتجاكزاتٍااىحخافا

سدؤكؿ كالتعبضخ عغ حاجات الشاس ك ترخفً عغ هجالً الحقضقْ فْ هخاقبة الأا٘عٛـ الرادؽ 
 (2013: 66)هرصفْ،.

 السجنية ودورىا الجيسقخاشي في فمدصيغ.  ييئاتال -ثانياً 

ْ تشقدع "هغ هتشػع ك  كع كبضخ فمدصضغٓػجج فْ        إلِ هجسػعتضغ،  هؤسدات السجتسع السجىْ، ٌك
، بضشسا تتكػف اٖخخػ هغ ٌضئات أجشبضة تعسل فْ كششضة كحخكات كأحداب تتكػف اٖكلِ هغ هشطسات

 (2000:56عسخك،أبػ )جهات أك العػف السادؼ أك السٍشْ.السجتسع الفمدصضشْ هغ خٛؿ تقجيع الخ

الستشػعة التْ  ةهشطسات السجتسع السجىْ الفمدصضشضفإف  ،هشطسات السجتسع السجىْ بالٍـخعشجها ىسثل ك      
الشقابات تأتْ ك  السجتسع السجىْ،هؤسدات ٌـخ أعمِ تذغل  فٍْتسثل اٖحداب كالحخكات كالتشطضسات 

العسل التْ تسثل الجسعضات كهؤسدات  السشطسات التصػعضة العاهةثع فْ كسصً،  كاٚتحادات الفمدصضشضة
، ك فٍضا فْ  اٌٖمْ الدضاسضة لضدت قسة هؤسدات كالحخكات  اٖحدابيسكغ التأكضج عمِ إف أسفل الٍـخ

ٍا السؤسدات السجتسعضة التْ تدتمع السجتسع السجىْ فحدب، بل ٌْ حمقة الػصل بضغ السجتسع كالجكلة؛ إى  
هرفْ، ضة عشجها تكػف فْ اٖقمضة.)لدضاسالدمصة الدضاسضة عشجها تكػف فْ اٖكثخية، كتكػف فْ السعارضة ا

:201372) 

التشطضسات الذعبضة هغ أقجـ هشطسات السجتسع السجىْ الفمدصضشْ، كىذأت هعطسٍا فْ الخارج، فْ  كتعج    
السشطسات الصػعضة الػششضة الفمدصضشضة هغ  كتتذكل، إشار هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، أك حتِ قبمٍا

ة كالدراعضة كاٚجتساعضة فْ أىحاء هختمفة هغ الزفة الغخبضة كقصاع جسعضات ىذصت فْ السجاٚت الرحض
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غدة، ككصمت بشذاشاتٍا كخجهاتٍا إلِ شخائح كبضخة هغ السجتسع، كبخاصة فْ القخػ كالسخضسات 
 (69 :2000عسخك،أبػ ).الفمدصضشضة

فمدصضشْ، ىجج ضسغ الذخيحة الثالثة التْ تذكل القاعجة العخيزة لسشطسات السجتسع السجىْ الكهغ    
ْ هشطسات تقػـ حدب التشػع الػاسع فْ شضف السجتسع الفمدصضشْ حضث  السشطسات ذات الصابع الفئػؼ، ٌك

ك تقػـ عمِ قخابة الجـ، ٓػجج فْ السجتسع الفمدصضشْ جسعضات تقػـ عمِ أسذ دٓشضة أك عخقضة أك لغػية أ "
ضة عخق الصػائف السدضحضة الفمدصضشضة أك عسكبضشسا ٓػجج عجد هغ الجسعضات ٖقمضات دٓشضة هغ بكالعائمة، 

  ٛ  ، تعتبخ الجسعضات ا٘رثضة القائسة عمِ صمة القخابة بالجـ كالعائمة السستجة أكلغػية كاٖقمضة اٖرهشضة هث
 (2013:40 هرفْ، فْ السجتسع الفمدصضشْ.) ااىتذار   الحسػلة أك العذضخة ٌْ اٖكثخ اٖسخة أك

الذعبضة، فٍشاؾ التشطضسات التْ كاىت قائسة فْ الزفة الغخبضة قبل اٚحتٛؿ، أها عمِ ىصاؽ التشطضسات    
ككاىت خاضعة لمقاىػف اٖردىْ، كالتشطضسات التْ كاىت فْ غدة كالخارج كالتْ كاف شابعٍا فمدصضشْ قائع 

ع دكائخ هشطسة التحخيخ كاىت دائخة التشطض ف  إضسغ أشخ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، حضث  ع إحجػ ٌأ
كاٚتحادات الصٛبضة، ٌْ ادات الصمبة، كالسخأة، كالعساؿ، كتتكػف ٌحي التشطضسات الذعبضة هغ اتح ،الذعبْ

اٚتحاد  هغ أقجـ التشطضسات الذعبضة الفاعمة بقػة فْ العسل الصٛبْ كالدضاسْ الفمدصضشْ، كالتْ يجسعٍا "
التْ أسدٍا السخحـػ ياسخ عخفات فْ أكائل رابصة الصمبة الفمدصضشضضغ فمدصضغ، الحؼ حل هحل  العاـ لصمبة
  (2000:73عسخك،أبػ فْ القاٌخة.) االقخف العذخيغ، عشجها كاف شالب   خسدضشضات

ٓشتطع  "دصضشضة فْ شكل هرغخ حضثاىتخابات هجالذ الصٛب عخس هغ أعخاس الجيسقخاشضة الفم كتعج
تختبط بالتشطضسات الفمدصضشضة، كتتشافذ الصٛب الفمدصضشضػف فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة فْ كتل شٛبضة 

ٌحي الكتل فْ ها بضشٍا، كتعقج التحالفات هغ أجل الدضصخة عمِ اٚتحادات أك السجالذ الصٛبضة فْ 
 (2013:51 ،ِفصهر.)الجاهعات، كالسعاٌج، كالسجارس الفمدصضشضة

لجسعضات الشدائضة فْ لمشداء فْ فمدصضغ جسعضات كاتحادات حضث يعػد بجء تاريخ إىذاء ا كسا أف     
تأسذ اٚتحاد العاـ لمسخأة الفمدصضشضة كإحجػ  1965فمدصضغ إلِ بجاية القخف العذخيغ، كلكغ "فْ العاـ 

فأصبح اٚتحاد أقػػ كأكبخ  دات التْ أقضست فْ أعقاب تأسضذ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة،السؤس
ٚحقا ، تابعة لمفرائل حادات أخخػ هشفرمة التشطضسات الشدائضة الفمدصضشضة، كلكغ ٌحا لع يسشع قضاـ ات

 (2000:56عسخك،أبػ )السختمفة.
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، كلكغ ٌحا لع يسشع قضاـ (اٚتحاد العاـ لعساؿ فمدصضغ)اؿ، فقج أىذأت لٍع هشطسة التحخيخأها العس   
جسعضات عسالضة أخخػ تابعة لمفرائل السختمفة، حالٍا حاؿ الجسعضات الشدائضة. كلكغ بعس ٌحي التشطضسات 

ْ عجٓجة حدب تخرز العسل، كقاهت حدب القاىػف اٖ ردىْ الحؼ العسالضة تعػد إلِ العٍج اٖردىْ، ٌك
ٓػجج فْ الزفة العخبضة كقصاع غدة عجد هغ ضافة إلِ الشقابات كاٚتحادات، كبا٘كاف يجضد ٌحي التعجدية، 

خ بعج ٌحا سذ البعس أخبضشسا تأ، 1967تأسذ بعزٍا قبل العاـ التْ الجسعضات السٍشضة
 (60 :2000عسخك،أبػ )التاريخ.

فْ عجد هغ ٌحي الجسعضات كحجسٍا كىذاشاتٍا شخأ خٛؿ الثساىضشضات،  اا همحػض  تػسع  تػسعت كلكغ     
تساـ  عقاب الخخكج هغ كفرائمٍا ٓتجً ىحػ اٖراضْ الفمدصضشضة السحتمة فْ أ  (ـ. ت. ؼ)عشجها بجأ ٌا

ا اٖشباء ، كضسغ ٌحا السشطػر، 1982بضخكت العاـ  كاف لمجسعضات السٍشضة التْ اىتطع فْ إشاٌر
ع، هكاىة كدكر خاكالسٍشضػف كالسحاهػف كالكتاب ك  أعزاء ٌحي الجسعضات  كذلظ ٖف   ص؛الرحافضػف كغضٌخ

ا اس  هٍا كجدء   اأساسض   خ  مػف عشرذك   ي   السحمْ  ة الستشفحة فْ السجتسعخبة الدضاسضهغ الش   جج 
 (53-2000:52عسخك،أبػ )لفمدصضشْ.ا

ْ عجٓجة،     كعمِ قسة ٌـخ تشطضسات السجتسع السجىْ الفمدصضشْ تقػـ التشطضسات الدضاسضة الفمدصضشضة، ٌك
ع هشطسات ك "القمة هشٍا تدسِ باسع أحداب،  غ  كلك تعتبخ التشطضسات كاٖحداب الدضاسضة الفمدصضشضة ٌأ

اٖقجـ أك اٖكبخ  داب ٌْ السشطساتٌحي التشطضسات كاٖح السجتسع السجىْ الفمدصضشْ قاشبة، ذلظ أف  
ْ أيز  كاٖكثخ ىفػذ   بادرت بتأسضذ هعطع هشطسات السجتسع السجىْ اٖخخػ أك تحكست  اا فْ السجتسع، ٌك

ا كىذأتٍا ػاختدال السجتسع السجىْ الفمدصضشْ تع   كالحقضقة فإف   ،فْ تصػٌر  ً فْ السشطسات غضخ الحكػهضة ٌك
 ( 2000:66عسخك،أبػ ).الحالضةهغ إشكالضات السخحمة  ي عج  ها

كسا حاف الػقت إلِ إيجاد كضع قاىػىْ ديسقخاشْ لٍحي اٖشخ الحدبضة، إذا شاءت ٌْ السذاركة فْ     
عمضشا، ٚك يعقل  الحضاة الدضاسضة الدمضسة فْ فمدصضغ الحالضة كالسدتقبمضة، ضسغ حخكة ا٘صٛح القادهة

غ ا٘صٛح فْ السجتسع السجىْ، كبخاصة ا٘صٛح ىٍسل الحجٓث ع كىحغ ىتحجث عغ ا٘صٛح، أف  
 (2000:91عسخك،أبػ )، أؼ اٖحداب الدضاسضة.افْ قستٍك  جيسقخاشضة كاٚىتخابات لمالسصمػب 

 الحجٓث عغ كضع قاىػىْ لٗحداب الدضاسضة الفمدصضشضة باختٛؼ هدسضاتٍا، يفخض عمضشا أف  سكغ ي  ك    
باٖخح لع ٓتبغ  أؼٌّ هغ التشطضسات الدضاسضة الفمدصضشضة،  ٖحداب، حضث  ة فْ ٌحي اْ الجيسقخاشض  ٌ   ٓغ  ىدأؿ، أ  
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هدتسجة بل تبشت ٌحي التشطضسات عمِ اختٛؼ تػجٍاتٍا آٖجٓػلػجضة هفاٌضع ديسقخاشضة  ؛بالشطاـ الجيسقخاشضة
  هغ دكؿ الجعع السباشخ لٍا أؼ دكؿ اقمضسضة كعخبضة.

أخحت ٌْ  اب الدضاسضة السختمفة أقاهت لٍا هؤسدات هجتسعضة ،اٖحد  كلعل اٖسػأ هغ كل ٌحا ٌػ أف     
ٍا فرضل سضاسْ لً الحق بسسارسة ها يذاء، دكف اعتبار بحجة أى   ة عمِ السداعجات،اٖخخػ تشافذ الجكل

 فْ،صهر).لدمصة القاىػف أك الػقػؼ عشج هحاذٓخ التعجؼ عمِ شخعضة الدمصة الػششضة كجكلة هفتخضة
2013:55) 

ْ   كسا أف   ْ   ٌحي التشطضسات أصبحت تشادؼ ٘قاهة حكع ديسقخاش بعس  كسا أف   ،فْ السجتسع الفمدصضش
الداحة الفمدصضشضة ٌْ ساحة  رخؼ ككأف  تجاٌل كجػد الدمصة الػششضة أساسا ، كتتالتشطضسات الدضاسضة ت

جافً، كإف   ٓؤدؼ إلِ  سكغ أف  كاف ذلظ ي هذاع سضاسْ يحق لكل شخؼ فضٍا هسارسة ها ٓخاي هشاسبا  لتحقضق ٌأ
 الترادـ هع سمصة القاىػف كالقائسضغ عمِ تشفضحي. 

فبا٘ضافة  تضادية هغ هشطسات السجتسع السجىْ،اٖحداب كالتشطضسات الفمدصضشضة ٚ تعتبخ هشطسات اع إف     
  ٚ جاؼ هعضشة، كتتذكل بصخيقة شػعضة، إ  إلِ كػىٍا هشطسات فْ السجتسع السجىْ، ٓتجسع أفخادٌا حػؿ ٌأ

  .ةهغ الدمص اػقت ىفدً تعتبخ جدء  ٍا فْ الأى  

، (فتح)، كأعشْ اج إلِ الحدب الحاكع أيز  اٖهخ اهت   كلع يقترخ اٖهخ عمِ أحداب السعارضة فقط، بل إف    
ا الستفخقة بسسارسات خارج القاىػف  كهتعجية عمضً كعمِ الدمصة التْ هغ السفتخض  ،التْ قاـ الكثضخ هغ أشٌخ

ػ:كثخية التْ تحكع فضٍا، كهغ ٌشا يٍا قػػ اٖأى    جب شخح سؤاؿ يصخأ عل الداحة ٌك

لع ليا  الدياسية الفمدصيشيةوالتشطيسات األحداب وحساس أكبخ  مػقع النتخابات التسييجية داخل "فتح"
 بغس الشطخ عغ التدسية التي تصمق عمييا؟ أىسية كبيخة في الخارشة الفمدصيشية,

 ٍِا لع تعسل كتدعى  إف ،تحقضق ىتائج جضجة فْ اٚىتخابات ىتخابات البمجية، كعجـباٚ (فتح) خغع خدارةالبك    
ػ ها  تختضب كضعٍال هػقعٍا اٚىتخابات ك  باٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة، فخدختكاف ىتضجتً الجاخمْ، ٌك

 (45: 2006)ٌٛؿ،كحدب حاكع.

جاخمضة، كاعتسجت عمِ الجيسقخاشضة السخكدية فْ تعاهٛتٍا ال اكثضخ   جيسقخاشضةال (فتح)تسارس حخكة لع    
ا، هثمٍا هثل باقْ الفرائل الفمدصضشضة، كضل الق ، (ػ عسارأب)خار الشٍائْ فضٍا لمخئضذ الخاحل بأقدِ صػٌر
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المجشة الحٓغ كاىػا هغ أؼ الحمقة الزضقة هغ أعزاء ٌحي  ؛ضسغ التذاكر هع هصبخ المجشة السخكدية
ء شٍجاء، كأصبح القخار الفتحاكؼ الجاخمْ أ كهع الػقت، سقط"هؤسدْ الحخكة  كثخ فأكثخ فْ ٓج ٌٚؤ

 (66: 2006.)ٌٛؿ،"الخئضذ الخاحل

قاهت الدمصة الػششضة الفمدصضشضة، كعاد إلِ أرض الػشغ أٚؼ هغ أبشاء "فتح"، تعالت  كلكغ هشح أف    
ة بزخكرة تصبضق الجيسقخاشضة ت السصالب، كعم  (فتح)اٖصػات بقػة لزخكرة تغضضخ ىٍج التعاهل الجاخمْ فْ 

لع يعقج ٘جخاء  (فتح)هؤتسخ كعمِ الخغع هغ أف   ،ة كسا يعخفٍا العالع، داخل أشخ التشطضعة المضبخالض  الحقضقض  
  ْ الجيسقخاشضة عمِ هدتػػ بجأت بسسارسة  (فتح)اٖشخ السحمضة فْ  السصمػب، فإف   التغضضخ الجيسقخاش

يقبل الشاجحضغ كيخضْ الخاسخيغ، ضسغ أسمػبً الخاص بالتػفضق  -رحسً هللا -ككاف أبػ عسار اٖقالضع،
 (:صحضفة1/2/2006 ،القجس).ضغ الجسضع لمحفاظ عمِ كحجة الحخؾب

الحؼ كاىت تمتف حػلً الحخكة، ازدادت السصالبة بالسسارسات  )ياسخ عخفات( كهع رحضل الخئضذ الخهد     
 اْ، كخارجض  السدتػػ التشطضسديسقخاشضة داخمضة عمِ ىتخابات با ج اٖهخ لمسصالبةة الجاخمضة، كاهت  الجيسقخاشض  

 22:2009 ))جسعة،عمِ السدتػػ الػششْ.

كجاء  ،ٌحي السصالبة ستكػف شخيقٍع لمحمػؿ فْ هػاقع هتقجهة فْ قضادة التشطضع البعس أف   كقج ضغ         
 (فتح)كهارست  ،اٍا لع تصبق داخمض  ػ الػششْ، كلكشة عمِ السدتػ التحػؿ تحت الزغط بالقبػؿ بالجيسقخاشض  

اىتخابات  اسضة إلِ اىتخابات بمجية، كأخضخ  ة هغ اىتخابات رئالسجة سشة كاهمة ها عخؼ باٖعخاس الجيسقخاشض  
 تذخيعضة. 

دكف  (فتح)هخة جخت فضٍا اٚىتخابات، كبخاصة البمجية التْ جخت عمِ هخاحل، كشا ىذاٌج تخاجع  ك كل    
كلة لمتقضضع كالترحضح، حتِ جاءت المحطة الحاسسة فخدخت اٚىتخابات التذخيعضة بذكل هحا تقػـ بأؼ    أف  

 2009: 23)هخيع، فأصابٍا الحٌػؿ هغ حجع الخدارة.)جسعة،

تجخؼ اٚىتخابات كل اربع سشػات أك اقل، ٓتع فضٍا تججٓج القضادة الدضاسضة كهجمذ حساس،  حخكة كفْ    
حي  تقدضسً هغ ها ٓتع  حدب كل هشصقة ك  ِقادة السشاشق عمالذػرػ لمحخكة ك  قضادة الحخكة هغ قبل، ٌك

كبالسقارىة بضغ فتح كحساس كالشطاـ ات هعضشة حدب الختبة التشطضسضة، اٚىتخابات تكػف هحجدة عمْ فئ
هغ حخكة فتح  االشطاـ اٚىتخابْ لجػ حخكة حساس أكثخ تشطضس   أف  اٚىتخابْ فْ كٛ الحخكتضغ، ىجج 
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صعضج  ِػيخي كفق الستغضخات التْ تحجث عمتص خخػ فٍػ أكثخ ديسػهة كاستسخارية كيتع  ٖكالتشطضسات ا
  (.8: 2006، رىرا الحجاثة كالتكشػلػجضة بسا يخجـ هرمحة التشطضع أك الحخكة.)

ا بترػيب أكضاعٍا قاىػىض  تقػـ  تقػـ ٌحي اٖحداب ببعس السخاجعات الجاخمضة، كأف   ىخػ هغ الزخكرة أف  
بعج الخدائخ التْ لحقت بٍع فْ اٚىتخابات البمجية كالتذخيعضة، بحضث تربح خاضعة لمقاىػف ٚ  اكداخمض  

  ْ ْ   فػقً، كبحضث تقػـ بسسارسة ديسقخاشضة داخمضة تتساشِ هع السج الجيسقخاش  الحالْ.  الفمدصضش

 :الجيسقخاشية مؤسدات السجتسع السجني والسداءلة -ثالثاً 

فْ الجفاع عغ الحخيات العاهة كالخاصة،  بجكر هسضد كرئضذزالت ٚك  هؤسدات السجتسع السجىْ قاهت
ْ هغ ترجػ ٚك  ،كسضادة القاىػف  ،ةالسداءلة كالخقابة الجيسقخاشض   كتعديد هبادغ كاحتخاـ حقػؽ ا٘ىداف، ٌك

ْ  تداؿ لٛعتجاء عمِ ٌحي الحخيات، سض   تعسل هؤسدات السجتسع السجىْ هع  ، حضث  سا اٚعتقاؿ الدضاس
 (2013:68فْ،)هر مصة الحاكسة هغ أجل زيادة الذفافضة كالسداءلة كلتعديد الحكع الخشضج.الد

ٌْ هؤسدات السجتسع السجىْ، خاصة الحقػقضة هشٍا التْ تقػـ بجكر هٍع فْ عسمضة الخقابة  ةككثضخ    
ة الستعمقة بحلظ كالسداءلة بٍجؼ الػصػؿ لمذفافضة كالحكع الجيسقخاشْ، حضث تعسل عمِ تقجيع التقاريخ الجكري

عمِ أداء الدمصات السختمفة، كالعسل هعٍا عمِ تعديد دكر الفخد كالجساعات هغ خٛؿ ضساف حقػؽ 
اٖفخاد كحخياتٍع، كالحج هغ اٚىتٍاكات الستعمقة بحقػؽ ا٘ىداف، كهعاقبة هشفحٍٓا كتعػيس الزحايا 

حا الجكر يداٌع فْ تعديد سضادة القاىػف كهسارستً ب حخية كشفافضة، كخزػع القائسضغ عمضً كإىرافٍع، ٌك
هغ اٖهشْ، كتػفضخ اٖبٍجؼ تحقضق اٚستقخار لمسداءلة، كيداٌع فْ حل السذكٛت كالرعػبات الجاخمضة، 

كتثقضف هدتسخة لسشفحؼ  هغ خٛؿ حسٛت تػعضة كذلظ ،الفمدصضشْكاٖهاف لكافة فئات السجتسع
 (69: 2013فْ،)هرالقاىػف.

سا فضسا تقجهً هغ هعمػهات لرشاع كهتخحؼ راؼ هؤسدات السجتسع السجىْ، سض  كفضسا لػ أردىا إى    
لجٍٓا ا٘هكاىات الكبضخة لمػصػؿ إلِ  عضغ فْ الدمصة التذخيعضة، ىجج أف  القخار فْ الدمصة التشفضحية، كلمسذخ  

ا فْ ، لتقـػ ٌْ بكافة السعمػهات السؤكجة كالحقضقضة التْ تدكد بٍا هغ فئات السجتسع الفمدصضشْ جكٌر
 الدضاسضة تدكيجٌا لٍاتضغ الدمصتضغ لمقفد عغ ها ٌػ سمبْ، كالػصػؿ إلِ ها ٌػ إيجابْ فْ الحالة

 (ىت2012:،بخاشأ).الفمدصضشضة
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هؤسدات السجتسع السجىْ الفمدصضشْ ىجحت فْ كثضخ هغ السٍاـ السشػشة بٍا خاصة فْ  كهع أف        
ٍا أخفقت فْ جػاىب أخخػ، سػاء ٖسباب خاصة، أك لتغ ػؿ ى  هجاؿ تعديد هبجأ الذفافضة كالسحاسبة، إٚ أ

دائع، با٘ضافة إلِ تذكضظ فضٍا كقجراتٍا ككضعٍا بذكل الدمصة فْ الزفة كغدة عمِ تمظ السؤسدات كال
ٌشاؾ عجـ فٍع  كضعٍا تحت الزغط كالخقابة الجائسضغ، كافتخاض سػء الشضة فْ عسمٍا كعٛقاتٍا، كسا أف  

ضخ هغ القائسضغ عمِ بعس ٌحي السؤسدات لساٌضة الجكر التْ يجب عمضٍا القضاـ بً، خاصة كاضح لجػ الكث
تمظ السؤسدات التْ تتدع بقرخ الشطخ كغضاب التخصضط كالسذاركة اٚستخاتضجضة فْ التشسضة، كالتصػيخ، 

 (2013: 70هرفْ،ضشْ.)كتغضضخ السجتسع الفمدص

فْ قاهت ٚك تداؿ تقػـ بجكر هٍع هؤسدات السجتسع السجىْ  كهع كل ذلظ كبالخغع هغ حالة اٚىقداـ، فإف  
ىداف، كهخاشبة السدؤكلضغ عغ تمظ اٚىتٍاكات لػقفٍا كهحاسبة كهداءلة لخقابة كهتابعة اىتٍاكات حقػؽ ا٘ا

يخ الخاصة الستعمقة بحاؿ هختكبضٍا، كالسصالبة بتعػيس الزحايا كإىرافٍع، با٘ضافة إلِ إعجاد التقار 
اف كاٖكضاع اٚقترادية كاٚجتساعضة، كتدمضط الزػء عمضٍا لػضع الحمػؿ كالخصط هغ أجل ىدحقػؽ ا٘

 كضع حج لٗكضاع اٚقترادية الستجٌػرة كالبصالة كالفقخ.

 .لػقع الجيسقخاشي لسؤسدات السجتسع السجني ما بعج النتخابات التذخيعية الثانيةا -رابعاً 

اٚىقداـ  ها بعج ا، كخرػص  الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْفْ ىتكاسة ا اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضةت مشك  
كشبضعة  ، كخاصة  لمحق فْ تذكضل هؤسدات السجتسع السجىْفْ فمدصضغ لحالة حقػؽ ا٘ىدافالفمدصضشْ 

 ( 1998:125)ٌٛؿ،.عسمٍا كالجٍة التْ تشتسْ لٍا

السجتسع السجىْ، ٌٖجاؼا سضاسضة تزضضق الخشاؽ عمِ عسل هؤسدات  ِفا اٚىقداـ عمخ  عسل ش  فقج      
كأٓجٓػلػجضة أكججتٍا حالة اٚىقداـ، كذلظ هغ خٛؿ إصجار لػائح كإجخاء تعجيٛت عمِ بعس القػاىضغ، فْ 

اقتخاؼ جٍات رسسضة هحدػبة عمِ شخفْ اٚىقداـ  أك سا،ا ٘ضفاء شخعضة عمِ أعسالٍهحاكلةا هشٍ
 جىْ.اعتجاءات شالت العذخات هغ هؤسدات السجتسع الس

ثمت أبخز تمظ اٚىتٍاكات فْ سضصخة الحكػهة فْ غدة عمِ هقخ اٚتحاد العاـ لشقابات عساؿ فمدصضغ، تس     
جسضع السكاتب التابعة لفتح فْ جسضع  ِدضصخة عمالشساؿ غدة، كاتخاذي هقخ ا أهشض ا، كقضاـ عشاصخ أهشضة ب

 . ب الحخكْ السخكدؼ أىحاء القصاع كإغٛقٍا، بسا فضٍا السكت
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السقابل، تعخضت العجٓج هغ هؤسدات السجتسع السجىْ، بسا فضٍا الجسعضات الخضخية التابعة، أك كفْ     
، إلِ اعتجاءات هساثمة كالسشاشق الخاضعة لدضصخة الدمصة فْ الزفة الغخبضة (حساس)السقخبة هغ حخكة 

أجٍدة اٖهغ الفمدصضشضة  ، عمِ أٓجؼ أفخاد هغهشٍع ضغ بجٚ  ضكشخد أعزائٍا كتع ،ٛؽغكهشٍا الحخؽ كا٘
سؤسدات البخز اٚىتٍاكات فْ اقتحاـ عجد هغ تسثمت أ، (فتح) التابعة لحخكة سدمحةالكالجساعات 

ا، أك الدضصخة عمضٍ السخكد الفمدصضشْ لحقػؽ  )تقخيخ.فْ الزفة الغخبضة اكالجسعضات  أك إشٛؽ الشار ىحٌػ
          (                              6-2009:10،ا٘ىداف

هخسػه ا بسشح كزيخ الجاخمضة سمصة  هحسػد عباس(، أصجر الخئضذ 2007حديخاف ٓػىضػ) 20كبتاريخ   
جٍة حكػهضة  لرادرة عغ كزارة الجاخمضة، أك أؼ  هخاجعة جسضع تخاخضز الجسعضات كالسؤسدات كالٍضئات ا

ا هٛئسة إزاء أخخػ، كيسشح السخسػـ كزيخ الجاخمضة أك هغ يفػضً الحق فْ اتخاذ ا٘جخا ءات التْ ٓخٌا
الجسعضات كالسؤسدات كالٍضئات هغ إغٛؽا كترػيب أكضاع، أك غضخ ذلظ هغ ا٘جخاءات، كسا أف السخسـػ 

الجسعضات كالسؤسدات كالٍضئات القائسة التقجـ بصمباتا ججٓجة؛ ٘عادة تخخضرٍا خٛؿ أسبػع  جسضعشالب 
 (10: 5لسادة رقع،ا2007 ،16رقع )هخسػـ .هغ تاريخ صجكر السخسػـ

(، شالب هغ 2007لدشة ) 20، أصجر كزيخ الجاخمضة القخار رقع(2007ٓػلضػ)تسػز  30كبتاريخ      
 خٛلً ا٘دارة العاهة لمسشطسات غضخ الحكػهضة كالذؤكف العاهة، اتخاذ ا٘جخاءات التالضة:

خ السخترة بػزارة هخاسمة الجٍات اٖهشضة السعشضة بخرػص الجسعضات شالبة التدجضل لجػ الجكائ -
 الجاخمضة.                                                                              

 .هخاسمة الجٍات اٖهشضة السعشضة بخرػص الجسعضات السدجمة التْ لع تخزع لمفحز اٖهشْ -
الفمدصضشضة قخار كلِ خصػات تقضضج ىذاط هؤسدات السجتسع السجىْ، اتخاذ رئضذ الحكػهة ككاىت أ  
ضئات عاهمة فْ الزفة الغخبضة  (103)(، يقزْ بحل  2007أغدصذ)آب  28بتاريخ  جسعضات ٌك

 2000( لدشة 1ارتكابٍا هخالفات قاىػىضة، إداريةا أك هالضةا كفق ا ٖحكاـ قاىػف رقع)"عمْ خمفضة 
   :جخيجة(  25/5/2007ياـ، .)اٖ"بذأف الجسعضات الخضخية كالٍضئات اٌٖمضة

كالسشتسضة لفكخة السجتسع السجىْ حػؿ البشاء  ،ٌمضةرات التْ رفعتٍا بعس السشطسات اٖالذعا عمضً فإف  ك 
كالجفاع عغ السرالح الفئات  ،هغ خٛؿ كجػد كتذخيعات كسضاسات تعدز الجيسقخاشضة ،الجيسقخاشْ

جافٍا ،اٚجتساعضة السٍسة لتأكضج عمِ هبجأ صضاىة ىجازات التْ تحقق عغ شخيق ارغع بعس ا٘ ،لع تحقق ٌأ
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، كذلظ بدبب ضعف أداء السشطسات ىفدٍا التْ كالجيسقخاشضة كالتشسضة الدضاسضة الحخيات كحقػؽ ا٘ىداف
تحػؿ جدء هغ قضادتٍا إلِ شخيحة ىخبػية تفرل العسل السٍشْ عمِ عسل الذعبْ كشبضعة السخحمة 

خل هخحمة التسخد الػششْ عمِ هخحمة بشاء الكضاف اٚىتقالضة كالستحػلة التْ يسخ بٍا السجتسع الفمدصضشْ كتجا
                                                                                 .الػششْ

السخاحل ك ىْ فْ فمدصضغ، جشار الجستػرؼ كالقاىػىْ كعسل هشطسات السجتسع السستعخضشا، ا٘اكبعج ها 
يسقخاشضة الفمدصضشضة هغ اىتخابات كتكػيغ حكػهات كهجمذ تذخيعْ ك التْ هخت بٍا الحضاة الدضاسضة الج

ع السعك  كاقع الحكع الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ ِكىدمط الزػء عم بعج ذلظ سشتصخؽ  ،فمدصضشْ قات التْ ػ ٌأ
 .الخابعأعاقت العسمضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة بذْء هغ التفرضل، كذلظ فْ الفرل كاقع 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 111 - 

 

  

 

 

 

 

 في فمدصيغ ةقات الجيسقخاشيػ سعالو تجخبة الحكع فرل الخابع: ال

غ.                  الحكع الجيسقخاشي في فمدصي تجخبة السبحث األول:  

                         معػقات الحكع الجيسقخاشي في فمدصيغ. السبحث الثاني:
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 السبحث األول 

 تجخبة الحكع الجيسقخاشي 

 :مقجمة

ْ   الفمدصضشضػف تجخبة  لجػ  إف      ا الػاضحة عمِ هدار آ، تخكت حضة غشضة فْ هجاؿ الحكع الجيسقخاش ثاٌر
هغ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة حتِ قضاـ الدمصة  الحضاة الفمدصضشضة كتصػر السؤسدات السختمفة فضٍا، بجاية  

لِ إ ، كصػٚ  ـ1996الفمدصضشضة، كقج ضٍخت التجخبة بذكل كاضح فْ اٚىتخابات التذخيعضة اٖكلِ عاـ
ع السخاحل عشجها جخت اٚىتخابات الخئاسضة عاـ  ، كاٚىتخابات التذخيعضة 2005هخحمة اعتبخت هغ ٌأ

 سٛهْ.، شاركت بٍا هعطع الفرائل الفمدصضشضة باستثشاء حخكة الجٍاد ا2006٘

لدضاسضة الفمدصضشضة فقج ، كلضدت ججٓجة فْ الحضاة افقط ة لضدت كلضجة عٍج الدمصة الفمدصضشضةك الجيسقخاشض   
سبقت كهػرست فْ إشار هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، كفْ الجاهعات كالشقابات السٍشضة كالعسالضة، كلقج زاد 

، كتكػيغ السؤسدات 1994اٌٚتساـ بالعسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ بعج قضاـ الدمصة الفمدصضشضة بعجعاـ
 ة كالجٍاز القزائْ.ض  ش  خ  اٖهشضة كالذ   العاهة كالدضاسضة السجمذ التذخيعْ كاٖجٍدة

ع السخاحل التْ هخ فضٍا الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ ع سسات تمظ  فْ ٌحا الفرل سشقػـ بجراسة ٌأ كٌأ
تٍا شٍج لٍا العالع كجسضع السشطسات السحمضة كالعالسضة  كل ٌحا السخاحل هغ اىتخابات أذٌمت العالع بشدٌا

 سششاقذً فْ السبحث التالْ:

كلكغ تبقِ  ،ة فْ فمدصضغ لعجـ كجػد دكلة ذات سضادةٌشاؾ اىتقادات لمعسمضة الجيسقخاشض   لخغع هغ أف  با 
ٛ  التجخبة حػؿ هفٍػـ الجيسقخاشض   اٌٖسضة هغ ذلظ أف   ٌٖسضة  ؛عمِ الػعْ الفمدصضشْ ة فْ فمدصضغ كاف دلض

مة لسشطسة التحخيخ إلِ أبعادا ججٓجة العٛقة بضغ القػػ السذك شؤكف  جض، بحضث تعة كهسارستٍاالجيسقخاشض  
الٍضئات التذخيعضة  كتكخيذ التعجدية الدضاسضة كالسجتسعضة، كاستقٛلضة كهتصمباتً،ع الحك تترل بذؤكف 

فْ  الجيسقخاشْ ضةمعسالعاهة تمبضة  ٚستحقاقات ال كالقزائضة عغ الدمصة التشفضحية، كإجخاء اٚىتخابات
 .فمدصضغ
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 الشحػ التالي: ىالحكع في فمدصيغ عموسسات إيجاز مخاحل  يسكششا وبشػع مغ التفريل

ػر عبخ الحكع فْ فمدصضغ بالعجٓج هغ السخاحل كالر فقج هخ   : مخاحل الحكع الجيسقخاشي:السصمب األول
حا يعػد لكػف فمدصضغ عاشت عجة صػر هغ الحكع يعػد الحقبات الدهشضة السختمفة،  مجكلة التْ صمٍا لأٌك

 ،ة لقصاع غدةالسرخي ٚدارةالبخيصاىْ كا ىتجابفقج عاشت فتخة الحكع العثساىْ كا٘تمظ الحقبة، حكستٍا فْ 
، قزضة أرضٍاك  الفمدصضشضة، عمِ إقمضسٍا الػششضة كشخح قضاـ الدمصة فة الغربية,ضوالوصاية االاردنية ل

 كقج كاىت السخاحل عمِ الذكل التالْ: ،الجيسقخاشضة كالحخيات السجىضة بقػة

  .إنذاء مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ما قبل :ولىالسخحمة األ   -لً أو 

كعاش  ْ كاىت قج خزعت لمجكلة العثساىضة،كالت ،ا هغ الذعػب العخبضةالذعب الفمدصضشْ جدء   عج  ي   
 ،الطخكؼ الدضاسضة كاٚجتساعضة كاٚقترادية ذاتٍا التْ عاشتٍا الذعػب العخبضة اٖخخػ فْ السشصقة

بعس سكاف السجف  ، تسكغ  اىضة فْ ىٍاية القخف التاسع عذخاسة التحجٓث التْ بجأتٍا الجكلة العثسكىتضجة لدض
 )أبػ(.)هجمذ السبعػثافاىتخابات هقضجة لمبخلساف التخكْ الفمدصضشضة خاصة فْ القجس هغ السذاركة فْ

 (16: 2008رهزاف،

 حت رعايتياعغ الجول التي كانت فمدصيغ تمخترخة ويسكغ سخد نبحة تاريخية  

كاىت فمدصضغ جدء هغ الجكلة العثساىضة ككاف سكاىھا الفمدصضشضػف رعايا  عھج الجولة العثسانية - أ
ت تحجٓث كتصػيخ كتخهضع الجكلة العثساىضة  لتمظ الجكلة كيخزعػف لقػاىضشھا، كفْ اشار هحاٚك

تحجٓث  كاخخاجھا هغ الزعف كالػھغ تع عھجھا اكاخخ كتشطضع هؤسدات الجكلة كاداراتھا فْ
القػاىضغ فْ الجكلة العثساىضة، كفْ ھحا الدضاؽ تع كضع القاىػف اٚساسْ لمدمصشة عاـ 

هادة، 119فْ  البمجضكْ كالفخىدْ كصضغ (، ككاف هقتبدا هغ الجستػردستػر الدمصشة)1876
كبضغ حقػؽ الدمصاف ككاف هقجسا ٚ يدأؿ كبضجي سمصات كاسعة ججا، كدعا ٚستحجاث هجمدضغ 

ھحا الجستػر لع يدتسخ ٖكثخ  ( كلكغاتخاؾ 150عخب ك  60ضغ كاٚخخ هشتخب )احجھسا هع
) .ًالعسل بالجستػر حتِ اىتھْ حكس هغ سشة كقاـ الدمصاف عبج الحسضج بحل البخلساف كتعمضق

 : تخؾ بخس(2015سمسْ،

اصجر ، 1922عشجها فخض اٚىتجاب البخيصاىْ عمِ فمدصضغ عاـ  عھج النتجاب البخيصاني - ب
كھػ دستػر يعصْ السشجكب الداهْ  ،1922يصاىضا هخسػـ دستػر فمدصضغ عاـ همظ بخ 
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كيجعل هغ ىطاـ الحكع فْ فمدصضغ حكسا  هصمقا  فْ ٓج السشجكب  البخيصاىْ صٛحضات كاسعة
هعضغ هغ السػضفضغ  ًالداهْ، كيذخع اٚبعاد، كسا ىز عمِ استحجاث هجمذ تذخيعْ )ىرف

ا عغ بقضة أىحاء هغآخ  ا الحضاة الدضاسضة فضٍا تأخح شابع   بجأت باٚىتخاب( ًالعسػهضضغ، كىرف
الػشغ العخبْ، إذ أصبح الشذاط الدضاسْ الفمدصضشْ، ٓػاجً التحجيات التْ فخضتٍا سمصات 
جخة الضٍػد إلِ فمدصضغ، هسا ساٌع فْ اىتذار اٖحداب كالجسعضات  اٚىتجاب البخيصاىْ، ٌك

 يغ المجاف الذعبضة كالسشطسات العدكخية، كأكجج حالة  الدضاسضة، كعقج السؤتسخات الػششضة كتكػ 
هغ التعجدية الدضاسضة، ساعجت عمِ كجػد تسثضل فمدصضشْ كششْ شاهل، فْ الٍضئات 

تبخت أكؿ ، التْ اع  (الٍضئة العخبضة العمضا)ك (المجشة العخبضة العمضا)الفمدصضشضة التْ كاىت تسثمً 
ات الدضاسضة الشذصة فْ فتخة اٚىتجاب البخيصاىْ، ت هعطع الفعالضٌضئة فمدصضشضة هشطسة، ضس  

بخيصاىضا كاىت تعارض قضاـ هجمذ تذخيعْ فمدصضشْ  أف  با ت الذعب الفمدصضشْ، عمس  كهثم  
عمِ خٛؼ ها حجث عشج تأسضذ هجالذ تذخيعضة عخبضة فْ كل هغ اٖردف كلبشاف كالعخاؽ 

مة، عمِ ثٛثة هبادغ أساسضة بالشدبة ت التجارب الفمدصضشضة فْ تمظ السخحكسػريا كهرخ كأكج  
 (219: 1999لمجيسقخاشضة الفمدصضشضة: )البخغػتْ،

 اٚستشاد إلِ الذعب كسرجر أساسْ لمدمصة التْ كاىت تسثمً  -

 .التعجدية الدضاسضة القائسة عمِ اٚختٛؼ العقائجؼ كالتشطضسْ كالعائمْ -

 التسثضل كاٚقتخاع كأساس لمسذاركة فْ اتخاذ القخار.   -

كضضاع اغمب فمدصضغ خزعت  1948بعج ىكبة عاـ   عھج الحكع األردني لمزفة الفمدصيشية -ج
 عان حتِ كرّ اٖردىْػالعس لمحكن الغربٓة الضفة خضعت فقدالزفة الفمدصضشضة لمحكع اٚردىْ؛ 

 شرق  إلِ الغربٓة الضفة ضن أعقاب فْ هدىْ  نػبحك كرّػالعس نػالحك ؿاُستبد أو إلِ 1952
الفمدصضشضة كاھمھا لمتاج اٚردىْ  ، كخزعت الزفة الٍاشهٓة اٖردىٓة الههمكة ارػإط ْػف اٖردو
شػد، .لحؼ كضع فْ عھج السمظ شٛؿ اٚكؿا 1952، كهشھا دستػر عاـ ًشكلقػاىض  (11: 2003)ابٌػ

حافطت جسھػرية هرخ العخبضة عمِ الكضاىضة الفمدصضشضة لمذعب  عھج الدارة السرخية لقصاع غدة - د
، كلع تعسل عمِ ضع القصاع لسرخ كشسذ الذخرضة الػششضة فْ قصاع غدة شضةالفمدصض

، كقج كضع هجمذ الػزراء ًحقػؽ اھم عمِ الفمدصضشضة، بل عسمت عمِ ادارة القصاع بسا يحافع
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، ثع عجؿ بقخار هغ رئضذ الجسھػرية السرخؼ 1955ىػف اٚساسْ لقصاع غدة لدشة السرخؼ القا
كالحخيات لدكاف القصاع، كسسح بإجخاء  ، كالحؼ كسع هغ الحقػؽ 1962بالقاىػف اٚساسْ لدشة 

اىتخابات لمسجمذ القػهْ فْ قصاع عدة يختار هغ بضشھع اعزاءي اعزاء السجمذ التذخيعْ بجؿ اف 
: دىضا 2012)الفخا ،.1955لدشة  كاف اعزاء ھحا السجمذ هعضشضغ فْ القاىػف اٚساسْ اٚكؿ

 الػشغ(

 َالهستجدات َا٘دارٓة السٓاسٓة التطَرات،  َبٍذا القَاىٓو تغٓٓر إلِ ا٘دارة ٌذي تعهد لن 
 درالقاىَوػأص1955 ـعا َفْ الجٌَرّ شكمٍا عمِ التشرٓعات حافظت لمهَاطىٓو الحٓاتٓة

 اٖساسْ الىظان بإصدار القاضْ غزة لقطاع العان ا٘دارّ الحاكن،  هىفردة َبإرادة، 255رقن
 انػبالىظ اًػٚحق ؿتبدػاس ذّػَال( قطاع غزة) بفمسطٓو الهصرٓة َاتػالق رقابة تحت الَاقعة لمهىطقة

 الىحَ عمِ َالدستَرٓة التشرٓعٓة ةػالهؤسس اىَوػالق ذاػٌ َىظن، 1962عان غزة لقطاع الدستَرّ
 قاىَو أّ ٓصدر ٚ أىًّ بحٓث مطةػس انػالع ا٘دارّ اكنػَالح التشرٓعٓة السمطة تتقاسن:  التالْا

 رأس عمِكاف  يقف  ذّػَال، العان ا٘دارّ الحاكن عمًٓكصادؽ  عْتشرٓال الهجمس قرري إذا إٚ
 ٌْػ تقَن ىتكا التْ الهصرٓة الحكَهة ؿَٓهث غزة اعػقط ْػف الحاكهة لٙدارة التىفٓذٓة السمطة

شػد،هصر جهٍَرٓة رئٓس هو بقرار ًػبتعٓٓى  (11: 2003.)ابٌػ

التعجدية عاـ )، 1948عج عاـ يك  ،ىتخابات البمجيةاٚجف الفمدصضشضة فْ سكاف بعس الس شارؾ
ق إجخاء اىتخابات هحجكدة ، عغ شخيحضث تذكل السجمذ التذخيعْ فْ غدة، (كالسذاركة الفمدصضشضة

 ، فْكاىػا يداٌسػف كسػاششضغ أردىضضغ ، فقجفة الغخبضةكأها الفمدصضشضػف فْ الزلٗعزاء، 
كسا تأسدت  ،1950كالغخبضة فْ عاـ  ، هشح كحجة الزفتضغ الذخقضةاٚىتخابات البخلساىضة اٖردىضة

دة اٖحداب الدضاسضة ضشضة فْ أهاكغ تػاجج الفمدصضشضضغأحداب فمدص ، كساٌع بعزٍا فْ ٚك
  (.2006: 89ار،ىر  .)العخبضة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قجوم الدمصة الػششية الفمدصيشية ىوىي ما بعج مشطسة التحخيخ حت :السخحمة الثانية -ثانياً 

سضة ، لجػ ا1964ضٍخت إشكالضة قضاـ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة فْ عاـ  لفمدصضشضضغ حػؿ أٓ ٍسا أكثخ ٌأ
ْ  الدؤاؿ  قائس ا هغ دكف جػاب.  كلكغ بعس التحخر الػششْ، أـ بشاء الجيسقخاشضة فْ هؤسدات السشطسة؟ كب ق 



 - 116 - 

تػجً هشطسة التحخيخ فْ  عمِ أساس أف   (؟ديسقخاشضة البشادؽ الفمدصضشضة)القضادات الفمدصضشضة تحجثت عغ 
 (107: 2006)ٌٛؿ،.خ الػشغ، كلضذ دهقخشة السجتسع الفمدصضشْظ الفتخة كاف باتجاي تحخيتم

كبجأت السذاركة الفمدصضشض ة فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، عشجها تأسذ السجمذ الػششْ الفمدصضشْ الحؼ 
كاف يسثل الفمدصضشضضغ كاٚتحادات الذعبضة الفمدصضشضة، ككاف يدعِ ٌحا السجمذ لتجعضع هفٍػـ التعجدية 

الذعبضة الفمدصضشضة داخل أشخ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، هغ خٛؿ عسل السشطسة خاصة،  بعج  كالسذاركة
تحػؿ اٖحداب الفمدصضشضة إلِ تشطضسات هدمحة، كحرػؿ كل هشٍا عمِ ىدبة هعضشة هغ التسثضل، داخل 

ٌا اٖكؿ، جسعت فْ شػر ، السجمذ الػششْ، هسا دعع الٍػية الػششضة الفمدصضشضة فْ ذلظ التسثضل إلِ حج ها
قضادة هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة بضغ البعج القػهْ لمقزضة كهفٍػـ اٚستقٛؿ الػششْ كاخزع إيقاع الدضاسة 
الفمدصضشضة لسعآضخ هخحمة السج القػهْ هغ شعارات كشسػحات كأحٛـ. كسا شٍج ٌحا الصػر فْ أعقاب 

حي الفرائل لع تغضخ عشػاف السشطسة، كلكشٍا صعػد الفرائل الفمدصضشضة السدمحة. كهع أف ٌ 1967ٌديسة 
سٍا إبخاز كششضتٍا الفمدصضشضة هقابل قػهضتٍا العخبضة، كسا أدخمت  خية داخمضة فضٍا، ٌأ ت جٌػ أحجثت تحٚػ
التعجدية الدضاسضة كهفٍػـ الرضغة الجبٍػية التػافقضة . كقج شٍج ٌحا الصػر هغ عسخ الشطاـ، تكخيذ قضادة 

ا ا بػصفٍا  السشطسة كتأكضج دكٌر التػحػضجؼ كعاهل أساسْ فْ صضاىة الٍػية الفمدصضشضة الػششضة كتصػيٌخ
ار،حخكة تحخر كششْ.   ( 123 :2006.)ىر 

فْ ٌحا الصػر هغ فرائل السقاكهة تحجٓجا ، كىطخا  لتذكل السشطسة خارج إقمضسٍا،  دضاسْكقج تذكل الشطاـ ال
ا تأثخ هغ حضث هخجعضاتً الفكخية كأشكالً التشطضسضة فقج عكذ الشطاـ الحدبْ تأثضخات الجكؿ العخبضة، كس

كفق الشطاـ اٖساسْ لسشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، فاف المجشة التشفضحية ، بالسشاخات الثػرية الدائجة آىحاؾ
ا كيرادؽ عمضٍا  ْ السدؤكلة عغ تشفضح الدضاسات العاهة التْ يقٌخ تسثل أعمِ ٌضئة قضادية فْ السشطسة، ٌك

 ، دىضا الػشغ(2012)الفخا، شْ الفمدصضشْ باعتباري يسثل بخلساف الذعب الفمدصضشْ.السجمذ الػش

الدمصة  لهث  كالحؼ  كحدب الشطاـ اٖساسْ تشتخب المجشة التشفضحية هغ قبل السجمذ الػششْ هباشخة،    
جمدات  ٍجت، كشلسشطسة التحخيخ الفمدصضشضة التذخيعضة كالخقابضة لمذعب الفمدصضشْ عمِ الدمصة التشفضحية

ع السجمذ الػششْ هشح تأسضدً، ىقاشات حادة ، عبخت عغ قجرات اٖعزاء عمِ التعبضخ عغ كجٍات ىطٌخ
، كهغ تمفة بٍاهر ٚ بأس بً هغ الحخية، إذ ضسشت قػاىضغ السشطسة، حخية التعبضخ كالسحاسبةالسخ

 ئد هٍسة لمسسارسات الجيسقخاشضة.كالخقابة كالتعجدية، ركا ،كحخية التعبضخ ،السذاركة الدضاسضة السعخكؼ أف  
  (19: 2008رهزاف، )أبػ
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كهع أف  السجمذ الػششْ ٚ ٓتع  اىتخاب أعزائً هباشخة، إٚ أى ً هغ السفخكض أف  كل تشطضع هذارؾ فْ 
السشطسة، يقػـ بإجخاء اىتخابات داخمضة فضً، ٚىتخاب هسثمضً فْ السجمذ الػششْ، كالصخيقة ىفدٍا تع  العسل 

بالشدبة لسسثمْ الشقابات كاٚتحادات الذعبضة فْ السجمذ، حضث يكػىػف أعزاء فْ السجمذ بحكع بٍا 
.)أبػ 1969عزػيتٍع فْ ىقاباتٍع، كبقضت ىدبة تسثضل التشطضسات كالشقابات كالسدتقمضغ ثابتة هشح عاـ 

 (   18: 2008رهزاف،

)الكػتا( أزاحت هدألة اىتخاب المجشة إٚ أف سضاسة السحاصرة أك ها يعخؼ فْ الداحة الفمدصضشضة بػ  
التشفضحية هباشخة هغ قبل السجمذ الػششْ لرالح الدضاسة السحكػرة، حضث بات هشصق )الكػتا( ٌػ الدائج 
عسمضا  فْ تحجٓج المجشة التشفضحية كاختضار أعزائٍا، كذلظ هشح الجكرة الخابعة لمسجمذ الػششْ التْ عقجت فْ 

)البجٓخؼ، لفرائل الفجائضة لقضادة السشطسة هغ هؤسدٍا الخاحل أحسج الذقضخؼ.، فْ إثخ تدمع ا1968فبخآخ 
1999 :34) 

كغالبا  ها تتع عسمضة )الكػتا( عمِ أساس التػافق كالتخاضْ بضغ جسضع الفرائل، هع اٚتفاؽ عمِ عجد هغ 
شصق )الكػتا( لسا كاف السدتقمضغ الحٓغ كاىػا أغمب اٖحضاف هغ السػالضغ أك السقخبضغ هغ حخكة فتح. كلٚػ ه

با٘هكاف كصػؿ أؼ هسثل أك هشجكب لبعس الفرائل إلِ عزػية المجشة التشفضحية، فْ إشار هشطسة 
هغ جٍتٍا، استصاعت حخكة فتح أف ، التحخيخ أك أؼ هغ هؤسداتٍا كالسجمذ الػششْ كالسجمذ السخكدؼ 
ػششضة الفمدصضشضة"، فزٛ عغ اهتٛكٍا  تٍضسغ عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ باٚستشاد "أٓجٓػلػجضتٍا ال

ػ ها هكشٍا هغ التحػؿ "هغ الفرضل السقخر الستجرج إلِ الفرضل السٍض سغ إلِ أف هػارد هالضة ٌائمة، ٌك
كبالخغع هغ أف السشطسة شكمت صضغة ائتٛفضة، تقػـ عمِ ا٘قخار بذخعضة  ،أصبحت الفرضل الستفخد"

ضسضة كالفكخية كالسالضة، إٚ إف السدألة الجيسقخاشضة لع تأخح أكلػية فْ التعجدية الدضاسضة كاٚستقٛلضة التشط
حقل هشطسة التحخيخ كفرائمٍا ٚعتبارات عجة فاختدلت التعجدية الدضاسضة كالفكخية إلِ ها عخؼ بشطاـ 

، شٍجت العٛقة  بضغ الكػتا . هع عػدة "ا٘خػاف السدمسضغ" إلِ العسل كالشذاط فْ سبعضشضات القخف السشرـخ
الصخفضغ تشافدا  شجٓجا  ك تحػؿ أحضاىا إلِ أحجاث عشف، كخاصة فْ هجاؿ العسل الصٛبْ كاٚجتساعْ 

 ، دىضا الػشغ(2012)الفخا،حمة صشاعة الٍضسشة آٖجٓػلػجضة.كالشقابْ، أؼ فْ هخ 

ٚ  اىعصافضا  ه غ حخكة هع اٚىتفاضة اٖكلِ، شٍجت حخكة "ا٘خػاف" فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة  تحػ
دعػية دٓشضة إلِ حخكة اجتساعضة سضاسضة بتأسضدٍا حخكة "حساس". كقج حخصت الحخكة الججٓجة دكىسا عمِ 
ٛ  لٍا، حضث  تسضضد ىفدٍا عغ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة كلضذ فقط عغ فرائمٍا، كبجا أىٍا تصخح ىفدٍا بجي



 - 118 - 

خمٍا كهحاكلة الدضصخة عمضٍا كتػجضٍٍا بسا تخاكحت خضاراتٍا بضغ اٚىزػاء تحت راية السشطسة كالعسل هغ دا
: 2012)شخاب،ٓتػاءـ هع بخىاهج "حساس"، أك العسل هغ خارجٍا كتحجٍٓا عمِ جبٍة التسثضل الفمدصضشْ.

 دىضا الػشغ(

 (30 1996:)اٖزعخ، وكانت السذاركة الدياسية في تمظ الفتخة تتع عمى الشحػ التالي:  

 سعات الفمدصضشضة فْ الجاخل كالخارج بالتسثضل فْ السجمذ، حق جسضع التشطضسات كالشقابات كالتج
ا السجمذ الػششْ الفمدصضشْ، لع يكغ لٍا دكر كبضخ فْ هؤسدات السشطسة، كخرػص   كهع أف  

 صشاعة القخار.

  زعساء التشطضسات الفمدصضشضة ٌضسشػا عمِ تشطضساتٍع، كلع تكغ هسارساتٍع ديسقخاشضة، هسا دفع
 ىذقاؽ كاٚىقٛب عمِ تمظ القضادات كتذكضل تشطضسات ججٓجة.السعارضة فضٍا إلِ اٚ

  .السػافقة عمِ حق هذاركة السدتقمضغ فْ السجمذ، عمِ الخغع هغ هضػلٍع الدضاسضة السختمفة 

   هذاركة الشقابات كاٚتحادات الذعبضة كالسٍشضة فْ السجمذ، التْ كاىت تختار أعزاءٌا عغ
 كالسحاسبة داخل السجمذ. عبضخحخية الت، كالدساح بشخيق اٚىتخابات

 ، فْ اٚىتخابات البمجية1967ة الغخبضة كقصاع غدة فْ عاـ ، بعج احتٛؿ الزفكشارؾ الفمدصضشضػف  
 .( فضٍسا1976)لشقابضة كا

 .1994ما بعج تأسيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية في عام  :السخحمة الثالثة -ثالثاً 

لزفة الغخبضة كقصاع غدة، ىتضجة ٚتفاؽ أكسمػ الحؼ كقعتً هشطسة تذكمت الدمصة الػششضة الفمدصضشضة فْ ا 
حضث دعا اٚتفاؽ إلِ إىذاء سمصة  ،13/9/1993التحخيخ الفمدصضشضة هع )إسخائضل( فْ كاششصغ فْ 

كششضة فمدصضشضة فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، تبجأ خٛلٍا كقبل العاـ الثالث هغ قضاهٍا هفاكضات 
ْ القجس كالٛجئضغ كالسدتػششات كالحجكد كالسضاي، كعج إسخائضم –فمدصضشضة  ضة عمِ قزايا الػضع الشٍائْ ٌك

 الفمدصضشضػف الدمصة الػششضة، الخصػة اٖكلِ عمِ شخيق إقاهة الجكلة الفمدصضشضة، كعاصستٍا القجس.
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ائب السباشخة ككاىت الدمصة الػششبة الفمدصضشضة، هدؤكلة عغ التعمضع كالثقافة كالذؤكف اٚجتساعضة كالزخ 
كالدضاحة فْ السشاشق التابعة لٍا، كفْ الػقت ىفدً، ٓتع إىذاء الذخشة الفمدصضشضة كاٖجٍدة اٖهشضة لتحافع 

 عمِ الشطاـ العاـ كتصبضق القاىػف.

 (14: 8،العجد2009.)سضاسات، :عل الذكل التالْككاىت هؤسدات الدمصة 

ػ بسشدلة هجمذ الػزراء الفمدصضشْ أك هجمذ الدمصة: تكػف هجمذ الدمصة الػششضة الفمد -1 صضشضة، ٌك
كزيخا . كبعج إجخاء اىتخابات السجمذ التذخيعْ حجث  18الجٍاز التشفضحؼ لمدمصة الػششضة، عشج قضاهً هغ 

، كارتفع بحلظ عجد الػزارات الفمدصضشضة 1998تعجٓل فْ الحقائب الػزارية، كسا حجث تعجٓل آخخ فْ عاـ 
 الدمصة الفمدصضشضة، الخئضذ ياسخ عخفات. كزارة، سػػ رئضذ 24إلِ 

حي الػزارات حتِ عاـ  ٌْ كزارة التخصضط كالتعاكف الجكلْ،كزارة الحكع السحمْ، كزارة اٚقتراد  2001ٌك
كالتجارة، كزارة السالضة، كزارة التخبضة كالتعمضع، كزارة التعمضع العالْ، كزارة الثقافة كا٘عٛـ، كزارة العسل، كزارة 

كأثار، كزارة البخيج كاٚتراٚت، كزارة الشقل كالسػاصٛت، كزارة الذؤكف السجىضة، كزارة الدراعة، الدضاحة 
كزارة اٖشغاؿ العاهة، كزارة التسػيغ، كزارة الجاخمضة، كزارة اٖكقاؼ كالذؤكف الجٓشضة، كزارة الرشاعة، كزارة 

 شؤكف اٖسخػ كالسحخريغ.

الػششضة الفمدصضشضة، حدب ها جاء فْ السادة الثاهشة هغ اتفاؽ الحكع اٖجٍدة اٖهشضة، أىذأت الدمصة  -2
تشذِء “الحاتْ، أجٍدة أهشضة لزساف الشطاـ العاـ كاٖهغ الجاخمْ لمفمدصضشضضغ. كجاء فْ السادة الثاهشة: 

ضغ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة شخشة فمدصضشضة قػية، كذلظ لزساف الشطاـ العاـ كاٖهغ الجاخمْ لمفمدصضشض
فْ قصاع غدة كهشصقة أريحا. كتدتسخ إسخائضل فْ اٚضصٛع بسدؤكلضة الجفاع ضج التٍجٓجات الخارجضة بسا 
فْ ذلظ السدؤكلضة عغ حساية الحجكد السرخية كخط الٍجىة اٖردىْ كهػاجٍة التٍجٓجات الخارجضة هغ البحخ 

ٛحضة الكاهمة ٚتخاذ الخصػات الٛزهة كالجػ كالسدؤكلضة عغ أهغ ا٘سخائضمضضغ كالسدتػششات كتكػف لٍا الر
كبشاء عمِ ذلظ قاهت الدمصة الػششضة بإىذاء اٖجٍدة اٖهشضة أتضة: )دائخة ”. لٛضصٛع بٍحي السدؤكلضة

اٖهغ العاـ(، كجٍاز الذخشة السجىضة، الحؼ ٓتفخع عغ جٍاز اٖهغ الػششْ، كجٍاز اٚدعاء العدكخؼ، 
(، كجٍاز 17ات العاهة، كاٚستخبارات العدكخية، كاٖهغ الخئاسْ )القػة كجٍاز اٖهغ الػقائْ، كالسخابخ 

 الجفاع السجىْ.
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 مصةالد هؤسدات أيزا   شسمتككسا السجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ )السجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ(  -3
 كالسجمذ ،غدة كقصاع الذخقضة كالقجس الغخبضة الزفة كافس هغ هباشخة السشتخب الخئضذ الفمدصضشضة الػششضة

 ء،الػزرا رئضذ هشرب استحجاث تع حضغ ، 2003 العاـ حتِ تكغ لع التْ كالحكػهة السشتخب، التذخيعْ
 كاحتػت ْ،القزائ الجٍاز خاصة الجكلة هؤسدات تػازؼ  كالتْ مصة،لمد التابعة السؤسدات جاىب إلِ

 التذخيعضة) الثٛث الدمصات بسعشِ كهكػىاتً السدتقمة لمجكؿ الدضاسْ الشطاـ ٌضئات عمِ الدمصة هكػىات
ـ   الدمصة لٍحي أصبح كسا )كالقزائضة كالتشفضحية أشخفت عمْ أعجادٌا  دستػر كهدػدةْ، أساسقاىػف  ىطا

 مصةالد هشاشق فْ كت شطع الحضاة فضٍا تجار أف   يجب التْ ألضة يعكذ المجشة القاىػىضة فْ ـ.ت.ؼ،الحؼ
ٖكلِ لحكع الدمصة الػششضة الفمدصضشضة فتخة حخجة كهمضئة تعتبخ الفتخة ابٍحا ك ، الفمدصضشضةالػششضة 

بالرعػبات، حضث كاف عمِ الدمصة الػششضة تحسل عبء ا٘صٛح كالبشاء، إصٛح ها تع تجهضخي عمِ ٓج 
قػات اٚحتٛؿ فْ ضل غضاب دكلة/سمصة فمدصضشضة تكفل حقػؽ السػاشغ الفمدصضشْ اٖساسضة، كبشاء 

كاٖىذصة السختمفة، كل ذلظ  الجكلة ٚك تغفل أؼ هغ القصاعاتطضع سضخ أهػر هشطػهة كاهمة تعسل عمِ تش
 .بٍجؼ إقاهة الجكلة الفمدصضشضة

ع السخاحل فْ الحضاة الدضاسضة الفمدصضشضةت  ٍا ى  بأتمظ السخحمة  كيسكغ إعتبار     بجأت ٌحي حضث  ،عج هغ ٌأ
فمدصضشضة، ككاىت السخة اٖكلِ التْ تشذأ فضٍا السخحمة هع قضاـ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة فْ اٖراضْ ال

، فْ ضل أكضاع يفتخض فضٍا التجاىذ لسػاشغ الفمدصضشْ كسمصة فمدصضشضةعٛقة هباشخة كحجٓثة بضغ ا
ا كل شخؼ تجاي أخخ، هسا ع كتدػدٌا الثقة الستبادلة ، كبعضجة عغ دائخة الخػؼ كالخيبة كالتحف التْ يطٌٍخ

، تدتخشج بً سمصات كهؤسدات الدمصة ْ كدستػر لتػضضح تمظ العٛقةأساسقاىػف تصمب كضع ىطاـ 
  أساس هغ القاىػف كالشطاـ. ِكالسجتسع الفمدصضشْ عم الفمدصضشضة

جعل  هشعصفا  ىػعضا  تسثل الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ هع قضاـ سمصة فمدصضشضة عمِ إقمضسٍا كشكل ايزا  
كهغ التغضخات التْ شٍجٌا ٌحا  ،شكل الدضادة الػششضة عمضًالرخاع اٖساسْ ٓجكر حػؿ حجكد ٌحا ا٘قمضع ك 

 (66: 2009)البخغػتْ، :لدضاسْعمِ الشطاـ ا

)أ( إعادة إىتاج ٌضسشة فتح باستخجاـ آلضات هتعجدة كبشاء قػة أهشضة، كاٚستشاد إلِ قاعجة تشطضسضة، كإدارة  
 مٍضسشة عمِ هؤسدات السجتسع السجىْ. السػاجٍة هع اٚحتٛؿ، كاحتػاء التذكضٛت التقمضجية كبالرخاع ل

 )ب( صعػد تشطضسات ا٘سٛـ الدضاسْ، كتخاجع همحػظ فْ تشطضسات الضدار . 
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هغ قػػ هؤيجة كهذاركة فْ الدمصة الفمدصضشضة فْ هقابل قػػ  ػقتفْ ٌحا ال دضاسْ)ت( تذكل الشطاـ ال
 هعارضة تأخح عمِ الدمصة ٚ شخعضتٍا كفدادٌا.

، بضشسا شاركت أبخز ٌحي القػػ 1996ؾ قػػ السعارضة فْ اٚىتخابات العاهة عاـ عمِ كل حاؿ لع تذار 
)حساس كالجبٍتضغ الذعبضة كالجيسقخاشضة( فْ اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة، دكف أف يصخأ تغضضخ حقضقْ عمِ 

ػ ها أكقع حساس، التْ فازت باٖغمبضة كشكمت الحكػهة العاشخة، فْ  شبضعة الدمصة )السحجدات كالقضػد(، ٌك
الذخؾ الشاجع عغ التشاقس الكبضخ بضغ أٓجكلػجضا الحخكة كىٍجٍا الدضاسْ الحؼ أكصمٍا إلِ الدمصة، كبضغ 

 التػاجج فْ سمصة هقضجة هػضػعضا  فْ ضل اٚحتٛؿ .

 .النتخابات التذخيعية الثانية ىالسخحمة الخابعة تسثمت بعج وفاة الخئيذ ياسخ عخفات وحت -رابعاً 

ض هعصضات ضخكرية دارؼ، فخ  إ، ىذأ فخاغ سضاسْ ك 11/11/2004كفاة الخئضذ ياسخ عخفات فْ بعج    
سٍا تحجٓج هػعجا  ا كٌأ أجخيت كقج ، جخاء اٚىتخابات الخئاسضة الثاىضة لمدمصة الفمدصضشضة٘ ٚ يسكغ تجاكٌز

ٍا عسمضة اٚىتخابات الخئضذ ياسخ عخفات أبػ عسار، بالخغع هغ الرعػبات التْ كاجٍت كفاةاٚىتخابات بعج 
جٍدة اٖهشضة التابعة لٍا، كسا الستسثمة فْ قضاـ قػات اٚحتٛؿ بتجهضخ هقخات الدمصة الػششضة الفمدصضشضة كاٖ

ْ ضاٌخة الفمتاف كالفػض ِضٍخت ضاٌخة غخيبة عم اٖهشضة فْ  ِالذعب الفمدصضشْ لع يعخفٍا هغ قبل؛ ٌك
 ،ـ2000بدبب تخاجع دكر الدمصة فْ اىتفاضة اٖقرِ عاـ الحضاة الدضاسضة كاٚجتساعضة الفمدصضشضة، 

، كلع تذٍج تجاكزات هسضدة يسكغ ةبالخغع هغ كل ذلظ فقج تست عسمضة اٚىتخابات برػرة سمضسة كديسقخاشض  
)تقخيخ حػؿ اىتخابات خقابة اٚىتخابضة السشبثقة عشٍا.ىداف كلجاف التدجضمٍا حدب تقاريخ هشطسات حقػؽ ا٘

  (23: 2006الخئاسضة، 

اٚىتخابات الخئاسضة فْ فتخة كاىت حخكة حساس فضٍا ها زالت رافزة أك هتخددة فْ اٚىخخاط فْ  تست    
ىٍا تشذج السقاكهة فقط ، كلحلظ فٍْ لع إالدمصة لضدت عمِ ججكؿ أعسالٍا، بل  الشطاـ الدضاسْ هعتبخة أف  

ـ، كالحؼ اتفقت 2005اتفاؽ القاٌخة فْ ىضدافاٖهخ الحؼ دعا إلِ تػقضع  تذارؾ فْ اٚىتخابات الخئاسضة،
بسػجبً حخكة حساس هع باقْ القػػ الدضاسضة السشزػية فْ إشار هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة عمِ دخػؿ 

 (17: 2008رهزاف، )أبػـ.26/1/2006اٚىتخابات التذخيعضة التْ تست بعج ذلظ فْ 
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ٍج تغضخات هٍسة فْ تاريخ الشطاـ الدضاسْ فمدصضغ، إذ ش فْ ا ديسقخاشض  تحػٚ   2006كشٍج العاـ   
ا فْ البشضة الدضاسضة الفمدصضشضة هغ  ىػعض  كعمضً فقج شكمت اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة تحػٚ  الفمدصضشْ، 

 ( 103: 2007كالحزػر الجساٌضخؼ.)همحع، كالتأٓضج لمحخكات حضث إعادة تختضب القػػ كالشفػذ

 ضشضة فْ اٚىتخابات التذخيعضة ها عجا حخكة الجٍاد اٚسٛهْ، كتع  هغ حضث هذاركة جسضع القػػ الفمدصك 
العسمضة الجيسقخاشضة  ِىتائج اٚىتخابات كاىت لٍا أثخ عم خػض التجخبة الجيسقخاشضة برػرة سمضسة، كسا أف  

 كالتعجدية الدضاسضة فْ فمدصضغ، 

ففْ حضغ فزمت الحخكة  ،ة كهعقجةشكل دخػؿ "حساس" فْ الشطاـ الدضاسْ تتػيجا  لعسمضة تاريخضة شػيم
العسل هغ خارج السشطسة كالتشافذ هعٍا عمِ جبٍة التسثضل الفمدصضشْ، رفزت اٚعتخاؼ بالدمصة، بضج أف 

كإذ أصبحت قضادة  ،اٚىتفاضة الثاىضة خمقت هشاخا  هغآخا عدز التفاٌع السبجئْ كهغ ثع التعاكف التشافدْ
اصمة الحكع، بجت حساس راغبة بالسذاركة كهدتعجة لٍا، ك تعدزت الدمصة الفمدصضشضة غضخ قادرة عمِ هػ 

ٌحي الخغبة بعج كفاة ياسخ عخفات، كاىتخاب هحسػد عباس خمفا  لً، حضث اتبع اٖخضخ إستخاتضجضة تقػـ عمِ 
ػ الحؼ كاف  ضخكرة التعاكف هع "حساس"، فعخض عمضٍا السذاركة فْ الدمصة كاٚىجهاج فْ هؤسداتٍا، ٌك

غ عمِ  كاحج هغ أهخيغ: إها اىرضاع "حساس" إلِ هشصق الدمصة هقابل حرػلٍا عمِ هطمة شخعضة ٓخٌا
اب، كإها تػفضخ السبخرات  تحسضٍا هغ عشف ا٘سخائضمضضغ كهٛحقة ا٘دارة اٖهخيكضة فْ حخبٍا ضج اٌ٘ر

حا ها سشبحث بً فضسا بعج ٚتخاذ إجخاءات رادعة ضج الحخكة الٛزهة   .ٌك

 سسات الجيسقخاشية في تمظ السخاحل وىي كالتالي:   عغ أن نتحجث ج  السخاحل لب   وبعج الحجيث عغ تمظ

 .الجيسقخاشيالحكع سسات ثاني: الالسصمب 

مست الدمصة الفمدصضشضة الحكع فْ غدة كأريحا عاـ    هشاشق ، كتػسعت صٛحضاتٍا لتستج إلِ ـ1994تد 
شٍجت ك ، ـ أجخيت اٖىتخابات اٖكل1996ِ آخ()ٓش أخخػ فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، كفْ كاىػف ثافا 

يخزعػف ٘دارة ا٘حتٛؿ، تغضخات كبضخة فْ الشطاـ الدضاسْ بعج أف كاف الفمدصضشضغ  ذلظ الفتخة التْ تمت
 أصبح اٚحتٛؿ اٚسخائضمْكلكغ بعج اىدحاب  ،(ا٘سخائضمضةبا٘دارة السجىضة )ِ شئػىٍع هاتدسٓجٓخ ككاف 

أكؿ ىطاـ سضاسْ فْ فمدصضغ كالحؼ بأىقدٍع هغ خٛؿ الدمصة التْ اىذأت  ػىٍعا شئٓشطسػ  لفمدصضشضغا
بجاية هخحمة ججٓجة عمِ  اعتبخت التْشخؼ عمِ اٚىتخابات الفمدصضشضة ك أكػف كل هخافق الحكع الدضاسْ، ك 



 - 113 - 

ابات شخيق تصػيخ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ الحؼ ٓؤدؼ إلِ قضاـ دكلة فمدصضشضة، كذلظ لسا تسثمً اٚىتخ
 هشٍا:التْ كاف فْ اٖىطسة الدضاسضة، كخهدا هغ رهػز اٚستقٛؿ الػششْ،  ك 

   الدمصة الػششية الفمدصيشية  السمات  السياسية ما بعد  تأسيس -اولا 

 ىطخ ا الفمدصضشْ؛ الدضاسْ الشطاـ بشضة فْ تصػر ا ـ1994 ـعا صضشضةالفمد الػششضة مصةالد قضاـ شكل    
 ،)غدة كقصاع الغخبضة الزفة( فمدصضشضة أراضا  عمِ الػششضة السؤسدات هغ العجٓج كإىذائٍا الكضاىضة، لدساتٍا

 السػاششضغ لذؤكف  السباشخة كا٘دارة السحتمة، اٖراضْ فْ كالحكع الدمصة لسسارسة فمدصضشضة تجخبة أكؿ فْ
ػ فضٍا، الفمدصضشضضغ  الدمصة بً حطضت ها إلِ با٘ضافة الفمدصضشضة، التحخيخ هشطسة تفتقجي كاىت ها ٌك

تساـ هغ الػششضة ا بٍا، دكلْ ٌا مصة باعتباٌر  ،2013،صضشضةفمد ؤكف ش ).دكلة إلِ التحػؿ قضج ذاتْ حكع س 
  .(254 - 253 :15 جدافالع

كتدست ٌحي السخحمة: حجاثة الدمصة الػششضة بالحكع كاختٛؼ ٌحي السخحمة عغ هخحمة الشزاؿ الػششْ   
ـ با٘ضافة إلِ التشاقزات الفكخية التْ كاىت 1965شح ىذأتٍا فْ العاـ الحؼ خاضتً هشطسة التحخيخ ه

خىاهج ا٘ىسائْ الفمدصضشْ: عمضٍا الحخكات السشصػية تحت عباءة السشطسة كالتْ اىتقمت إلِ الدمصة. )الب
1994) 

 ٌْ السشطسة فإف   الفمدصضشضة، الػششضة كالدمصة الفمدصضشضة التحخيخ هشطسة بضغ العٛقة حجكد تخسضع كفْ  
ية صاحبة الػششضة الفمدصشضة  مصةالد تأسضذ تع   كقج صضشضة،الفمد الدمصة عمِ كالدضاسضة القاىػىضة الٚػ
 تػىذ فْ السشعقجة عذخة الثاىضة العادية الجكرة فْ الفمدصضشضة التحخيخ لسشطسة السخكدؼ  السجمذ قخار بسػجب

 لسشطسة التشفضحية المجشة تكمضف عمِ ىز   كالحؼ ، 1993 )اٖكؿ تذخيغ( أكتػبخ 10 -12 هغ الفتخة خٛؿ
 المجشة أعزاء هغ عجد هغ ةاٚىتقالض السخحمة فْ الفمدصضشضة الػششضة مصةالد هجمذ بتذكضل التحخيخ

 المجشة رئضذ ،)عخفات ياسخ) كتخأس كخارجٍا، السحتمة الفمدصضشضة اٖراضْ داخل هغ كعجد التشفضحية،
 ( 109: 2006.)ٌٛؿ،الفمدصضشضة الػششضة الدمصة هجمذ فمدصضشضةال التحخيخ لسشطسة التشفضحية

 فْ شبضعضػف  أعزاءٌ  التذخيعْ السجمذ أعزاء فإف   السشطسة، هؤسدات هغ هؤسدة الدمصة كبػصف
 اٚىتخابات، بذأف ، 1995 لدشة (13) رقع قاىػف  هغ الثالثة السادة كىز ذلظ تػافق كقج الػششْ، السجمذ

 السجمذ فْ أعزاء اىتخابٍع فػر الفمدصضشْ السجمذ أعزاء يكػف  أف   عمِ اٖكلِ فقختٍا فْ ىرت كالتْ
 كيخجع ة.الفمدصضشض التحخيخ لسشطسة اٖساسْ الشطاـ هغ(6,5) لمسادتضغ كفق ا كذلظ الفمدصضشْ، الػششْ
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 ضاسضةكالد القاىػىضة الشاحضة هغ الفمدصضشضة التحخيخ لسشطسة الفمدصضشضة الػششضة الدمصة تبعضة البعس
 (15: 8العجد ،2009)سضاسات،:غأساسضض سببضغ إلِ كالػششضة

 فإف   غدة، الغخبضة كقصاع الزفة فْ الفمدصضشضضغ حضاة إدارة عمِ الدمصة تسثضل يقترخ فضسا .1
 عسل هغ جدء الدمصة عسل كبالتالْ فإف   كجػدٌع؛ أهاكغجسع  فْ الفمدصضشضضغ تسثل السشطسة
 .السشطسة

 بل إسخائضل؛ هع قضاهٍا أدػ إلِ الحؼ الدضاسْ اٚتفاؽ ت ػقع لع الفمدصضشضة الػششضة الدمصة أف   .2
 ٍافإى   كبالتالْ إسخائضل؛ حكػهة هع كقعت اٚتفاقات التْ ٌْ الفمدصضشضة التحخيخ هشطسة إف  

 .الدمصة كهشٍا ٌحي اٚتفاقات هخخجات كل عغ هدؤكلة

كانت تشك  التي الكيانية التطورات ذركة كاف كتكػيشٍا الفمدصضشضة الػششضة الدمصة ىذأة إف   القػؿ يسكغ  

 تمظ كل هجار فْ حاسسة هفرمضة تحػؿ ىقصة التكػيغ ٌحا كاف كسا السشافْ، فْ برعػبة شخيقٍا
 قضاـ جبع الفمدصضشْ الكضاف يعج لع حضث الفمدصضشْ، الكضاف اىبعاث عسمضة صاحبت التْ البصضئة التفاعٛت

ا تشطضسض ا بضت ا ٚك عالضة، اءا سس فْ تحمق ٌائسة فكخةا  هجخد بٍا، السعتخؼ الدمصة  الحخية هذعل لحاهمْ كاسع 
ا الذعبضة، كهؤسداتٍا صضشضةالفمد التحخيخ هشطسة هثل كاٚستقٛؿ، كالعػدة  لجػ بات أف   بعج خرػص 
 قجر عمِ يسدظ كصار كقزائضة، أهشضة كأجٍدة حكػهضة، كإدارات ه شتخبة، هؤسدات صضشْالفمد الذعب

 .ٓجيً بكمتا هرضخي هغ كبضخ

ً ساد ـ، إلِ أى  1994كبغس الشطخ عغ التفدضخات الدضاسضة كراء تذكضل الدمصة الفمدصضشضة فْ العاـ   
شار تصػر إىػعضة فْ  ػةٌحا التذكضل يعج خص ف  أكج رأؼ ٓؤ لجػ عجد هغ السحممضغ الدضاسضضغ كاٚجتساعضضغ 

ْ أكؿ الدمصة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ هغ خٛؿ كجػد   . ىػاة لمجكلة الفمدصضشضة القادهةٌك

كة فتح باٖغمبضة كفازت بٍا حخ  ،20/1/1996كؿ اىتخابات تذخيعضة فْأكقج عدز ٌحي الخؤية كجػد    
ا ج  ئسٛهضة كبعس القػػ الضدارية، بدبب شبضعضة التػتخ الحؼ كاف ساالسعارضة ا٘ ػ بدبب هقاشعة قػ 

 .ػكسمأاتفاؽ  كبدب رفس كهعارضة

يقـػ تأسضذ الدمصة كاٖعػاـ التْ تبعتٍا،  ةتذخضز حالة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ فْ بجاييسكغ ك   
الرٛحضات فْ ٓج رئضذ  كسا تخكدت هعطع (حخكة فتح) الحؼ يسثل فْ الدمصة ،عمِ تفخد الحدب الحاكع

هغ خٛلً  ، كقج تع  الفمدصضشضةحية فْ هشطسة التحخيخ الدمصة التشفضحية الحؼ كاف يذغل رئضذ المجشة التشفض
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كأعزاء تمظ  اٚت التْ شالت قضادتٍاكاٚعتق كالجٍاد اٖسٛهْ جخاءات شجٓجة بحق حخكة حساسإاتخاذ 
ت تمظ الدضاسة إلِ اٚضخار بسبجأ التعجدية الدضاسضة كالحدبضة كإلِ تدآج د  أ، لقج هخات عجة الحخكتضغ فْ

    سا كضعت عٛهة استفٍاـ كاسعة حػؿ هجػ ديسقخاشضة الدمصة.ىصباع حػؿ الجكر الػضضفْ لمدمصة، كاٚ
ع السخاحل فْ الحضاة الدضاسضة الفمدصضشضة، ككاىت السخة اٖكلِ  كيسكغ إعتبار تمظ السخحمة بأى ٍا ت عج هغ ٌأ
التْ تشذأ فضٍا عٛقة هباشخة كحجٓثة بضغ السػاشغ الفمدصضشْ كسمصة فمدصضشضة، فْ ضل أكضاع يفتخض 

ا كل شخؼ فضٍا  التجاىذ كتدػدٌا الثقة الستبادلة ، كبعضجة عغ دائخة الخػؼ كالخيبة كالتحفع التْ يطٌٍخ
تجاي أخخ، هسا تصمب كضع ىطاـ قاىػف أساسْ كدستػر لتػضضح تمظ العٛقة، تدتخشج بً سمصات 

حي السخحمة كهؤسدات الدمصة الفمدصضشضة كالسجتسع الفمدصضشْ عمِ أساس هغ القاىػف كالشطاـ ككاىت ٌ
 (77: 2003)ابخاش،عمْ الشحػ التالْ: 

قمة الخبخة لجػ القضادة الفمدصضشضة فْ ضل اٖكضاع الدضاسضة الستقمبة كاستسخار السحتل ا٘سخائضمْ فْ  .1
هسارساتً التجهضخية كعجـ احتخاهً لمسعاٌجات كاٚتفاقضات السػقعة، كقج زادت فجػة الخٛؼ بضغ الدمصة 

فرائل الفمدصضشضة كعمِ رأسٍا حخكة حساس، فْ ضل غضاب رؤية كششضة إستخاتضجضة الػششضة كباقْ ال
 هػحجة.

ا جعمت  .2 كجػد ثغخات كاضحة فْ اتفاقضات الدٛـ ابتجءا  هغ أكسمػ كاتفاقضة باريذ اٚقترادية كغضٌخ
 لمجاىب اٚسخائضمْ هداحة لمتٍخب هغ تصبضق ٌحي اٚتفاقضات.

ضة فْ الزفة بضغ قصاع غدة كالزفة الغخبضة كحتْ تقدضع اٖراضْ الفمدصضشاٚىقداـ الجغخافْ الحاصل .3
هسا جعل هغ إهكاىضة الحجٓث عغ الػحجة بضغ اٖراضْ  (ج)، هشاشق (ب) ، هشاشق(أ)الغخبضة إلِ هشاشق 

الفمدصضشضة غضخ هسكغ حتِ فْ ضل كجػد هسخ آهغ تحخسً القػات ا٘سخائضمضة كيدتعسمً الفمدصضشْ 
 ْ.كا٘سخائضم

استٛب القخار اٚقترادؼ الفمدصضشْ هغ خٛؿ التػقضع عمِ اتفاقضة باريذ اٚقترادية، كاعتساد الدمصة  .4
الكبضخ عمِ السشح كالسداعجات الخارجضة كالجكلضة، بدبب غضاب رؤية كاضحة كخصة استخاتضجضة هغ قبل 

 هخ الحؼ لع يحجث بعج.الدمصة لمعسل عمِ خمق اقتراد حخ غضخ هختٍغ لٛقتراد ا٘سخائضمْ، اٖ

ضعف البشاء السؤسدْ كاٖشخ القاىػىضة كالمػائح كاٖىطسة ا٘دارية التْ تحكع عسل كافة هؤسدات  .5
الدمصة بقضت تعاىْ هغ ىػاقز، حضث بقضت التذخيعات الفمدصضشضة هدتسخة فْ الرجكر دكف كجػد إشار 
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،  2002ذخيعْ القاىػف اٖساسْ لمعاـ جاهع لٍا يزسغ اتداقٍا كتجاىدٍا إلِ أف أصجر السجمذ الت
لضكػف إشارا جاهعا تحتكع لً الدمصة كهؤسداتٍا فْ السخحمة اٚىتقالضة كالتْ حجدٌا اتفاؽ أكسمػ بخسذ 

 سشػات.

التػسع اٚستضصاىْ كسضاسة اٚغٛؽ : استسخت قػات اٚحتٛؿ بدضاسة هرادرة اٖراضْ، كاستسخت  .6
ا، كسا اىتٍجت قػات اٚحتٛؿ سضاسة ا٘غٛؽ، فقج ارتفع عجد أياـ عسمضة بشاء السدتػششات كتػسضعٍ

ٓػها خٛؿ العاـ  130كثخ هغ إلِ أ 1993ٓػـ فْ عاـ  25ا٘غٛؽ عمِ الزفة الغخبضة كقصاع غدة هغ 
.)السخاقب 2000اىجٚع اىتفاضة اٖقرِ عاـ  ، كهغ ثع بجأت أياـ ا٘غٛؽ بالتشاقز تجريجضا حت1996ِ

 (9عجد 2002اٚقترادؼ: 

ضكل القصاع الخاص فْ ٌحي السخحمة، كتعسضق ىدكعً ىحػ تحقضق هرالحً الخاصة عبخ  .7 تذػي بشضة ٌك
ىذاشً، بل كارتباشً أحضاىا  بالدػؽ ا٘سخائضمْ، هسا عدز بخكز اٖىاىضة كالسرالح الفخدية اٚستغٛلضة ػ 

ع سسات كهكػىات الصبقضة ػ لسعطع أشخاؼ أك هكػىات القصاع الخاص الفمدصضشْ، كس طٍخ يذكل أحج ٌأ
الغالبضة العطسِ هغ هؤسدات ٌحا القصاع، كهسا شجع عمِ ذلظ هشاخات الفداد كالفػضِ كالخشػة 
كالسحدػبضات كالخاكات هغ ىاحضة، كالصابع الفخدؼ شبً العائمْ لسؤسدات القصاع الخاص هغ ىاحضة ثاىضة، 

ا الخأسسالْ التخ  ا التقشْ، هسا ساعج عمِ تػسع ٌحي اٖهخ الحؼ ساٌع فْ إعاقة تصػٌر اكسْ، كأعاؽ تصػٌر
 (2003السؤسدات أك السشذآت الرغضخة بسا ٓتشاسب هع شابعٍا الفخدؼ الستخمف شبً السشغمق.)الرػراىْ: 

سمصة الخئضذ كالخئضذ الدمصة، كها دؿ عمِ ذلظ الرجاـ ارات كشخراىضة القخار بسعشِ أف ارتجالضة القخ  .8
لسجمذ التذخيعْ كرئضذ الدمصة الفمدصضشضة هع أف الصخفاف ٌع هغ كتمة حخكة فتح الجائع بضغ أعزاء ا

 (75، 2012كالتْ ٓخأسٍا الخئضذ ياسخ عخفات. )عبجهللا: 

  :وسساتيا التذخيعية األولىو  الخئاسيةالنتخابات -ثانياً 

 شٍجت،1996فْ عاـ  اٚىتخابات التذخيعضة التأكضج إف   قبل اف ىبجء الحجٓث عغ اٚىتخابات ٚبج هغ  
بالخغع هغ  ،الجيسقخاشضةت هدضخة تحػؿ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ ىحػ أكبج ،ا فْ الداحة الفمدصضشضةتصػر  

ااعتبإ ك  لعسمضة اٚىتخابات جكجػد الشق تحػؿ لم اىسػذج  تعج ٍا كاىت أى  إٚ  ،ا لبشػد اتفاؽ اكسمػتصبضق   ٌر
كاىت الدمصة الفمدصضشضة هقضجة بذخكط اٚتفاؽ كبتفدضخات ك  ،ْفمدصضشال الشطاـ الدضاسْ فْ الجيسقخاشْ
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فق أؼ أب ربصٍاسخائضمضة، دكف هشضة ا٘شار تحقضق السصالب اٖإاٚحتٛؿ لً التْ تخيج كضع الدمصة فْ 
 (105: 2008رهزاف، بػأ)لِ سضادة.إسضاسْ يقػد 

كؿ هخة، اىتخابات فْ ضل سمصة التذخيعضة كالخئاسضة اٖكلِ، لضسارس فضٍا الفمدصضشضجخت اٚىتخابات  ػف ٖك
اءت تمظ اٚىتخابات كششضة فمدصضشضة فػؽ اٖراضْ الفمدصضشضة، ٖعزاء السجمذ التذخيعْ اٖكؿ، كج

 (شابا) ةمِ اٚتفاقضجاءت بشاء  عالسػقع بضغ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة كإسخائضل،  (أكسمػ)ىتضجة ٚتفاؽ
 (82) اٚتفاؽ عمِ اىتخاب هجمذ هكػف هغ غ إعادة اٚىتذار، حضث تع  بعج اٚىتٍاء هبإجخاء اٚىتخابات، ك 

ٓتستع برٛحضات تذخيعضة كتذسل عمِ تذخيعات أساسضة كثاىػية بسا  ا  عزػ  (88)عزػ ا تع تػسضعً إلِ 
ا.  254 )  _253 :15جدالع ،2013،صضشضةفمد ؤكف )شفْ ذلظ قػاىضغ أساسضة كتشطضسضة كغضٌخ

ـ عمِ تبشْ ىطاـ اٖغمبضة 1995قاىػف اٚىتخابات الفمدصضشْ لعاـ  ج ىز  كبشاء  عمِ ها سبق فق   
دائخة اىتخابضة غضخ هتداكية، لكل دائخة عجد  (16)تقدضع الزفة الغخبضة إلِ  تع   السفتػحة، إذ   ئعالبدضصة كالقػا

كالفرائل هغ السقاعج ٓتشاسب هع عجد أصحاب حق اٚقتخاع السدجمضغ فْ سجل الشاخبضغ، كيحق لٗحداب 
ٚ يحق لمشاخب الترػيت لعجد هغ السخشحضغ  أف   هخشحضغ عمِ شكل قائسة حدبضة عمِكالسدتقمضغ بتخشضح 

ـ، حضث  1996إجخاء اىتخابات فْ كاىػف الثاىْ هغ العاـ  كقج تع  كز عغ السقاعج السحجدة فْ دائختً، ٓتجا
صضشضة كأعزاء السجمذ التذخيعْ، كلقج قاـ السػاششػف فْ الزفة كقصاع غدة باىتخاب رئضذ الدمصة الفمد

. العالضة التْ فاقت التػقعات حضث كاف هغ أبخز هطاٌخ عسمضة اٚىتخابات الفمدصضشضة اٖكلِ السذاركة
  (34: 2009)الذقاقْ،.% فْ قصاع غدة88فْ الزفة الغخبضة ك% 70بػاقع% 80كصمت إلِ

رضة ٚتفاؽ أكسمػ عغ السذاركة فْ اٚىتخابات هع اهتشاع عجد هغ التضارات الدضاسضة الفمدصضشضة السعاك 
، استسخت حالة التفخد الفتحاكؼ بسعطع دكائخ كهؤسدات الدمصة الفمدصضشضة، حضث فاز هغ 1996سشة 

هخشحا  هغ ضسشٍع ثٛثة غضخ هشتسضغ إلِ حخكة فتح، كىجح هغ  50هخشحْ القػائع الخسسضة لحخكة فتح 
هقعج هغ أصل  68هخشحا ، كبحلظ حرمت فتح عمِ  21القػائع  أعزاء حخكة فتح هغ الحٓغ تخشحػا خارج

. كسا احتمت حخكة فتح عمِ اٖقل هػقعضغ هغ  1996هغ هقاعج السجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ لدشة  88
شخرا  هغ هجسػع الػكٛء  33“السػاقع الثٛثة فْ الػزارات )كزيخ، كككضل كزارة، كككضل هداعج(، كأف 

، أها البقضة فٍع هغ ” هغ حخكة فتح 1996ٖربعضغ فْ الػزارات العذخيغ كاىػا سشة كالػكٛء السداعجٓغ ا
 (25: 2013)سعج،السدتقمضغ الحٓغ تسضل غالبضتٍع إلِ حخكة فتح.
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حقػؽ ا٘ىداف لعسمضة  كبالخغع هغ كجػد بعس اٚىتقادات التْ كجٍتٍا فخؽ السخاقبضغ الجكلضضغ كهشطسات    
ة ٌحي اٚىتخابات عسػه   ت  ج  ٍ  ش   السخاقبضغ كالسشطسات صة الفمدصضشضة، إٚ أف  إدارة اٚىتخابات هغ الدم ا، بشدٌا

الجعع السالْ كالفشْ لمسخاقبضغ كالسشطسات هغ  التجاكزات التْ حجثت ٚ تؤثخ عمِ الشتائج، كقج تع   كأف  
د اٚقتخاع التْ بمغ هعمع كهعمسة كسػضفضغ فْ هخاك (7000)اٚتحاد اٖكركبْ فْ عسمضات تجريب أكثخ هغ 

 (35: 2009)الذقاقْ،فْ الزفة الغخبضة كغدة. اهخكد   (1600)عجدٌا 

لقج كاىت اٚىتخابات كإحجػ هحصات تصبضق اتفاؽ أكسمػ كالتْ حكستٍا قضػد كتفدضخات، كتحجٓج أعزاء 
زػ ا بعج ع 88، كقج تع زيادة أعزاء السجمذ التذخيعْ إلِكصٛحضاتً حدب اٚتفاقضات السجمذ التذخيعْ

السٍسة فْ تاريخ الذعب الفمدصضشْ، كالتْ ث اعتبخت ٌحي السخحمة هغ السخاحل إجخاء اٚىتخابات، حض
هغ خٛلً سػؼ ٓتع تحقضق قضاـ الجكلة الفمدصضشضة  أسدت إلِ تصػيخ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، الحؼ

سضة خاصة، كاعتباٌركسغ ذلظ لسا تذكمً اٚىتخابات هغ السدتقمة، كي ا رهد ا هغ رهػز اٚستقٛؿ الػششْ ٌأ
ؼ سضاسضة كالح ديسقخاشضة لمشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، الحؼ ٓتستع بذخعضةة كبجاية التحػؿ ىحػ الجيسقخاشض

سضة.  أسذ لسخحمة قج تكػف أكثخ  ٌأ

 ىي:و  في األراضي الفمدصيشية 1996األولى  ساسية بفعل النتخاباتالسالمح األبخزت مجسػعة مغ وقج 
 (183: 2006ؿ،)ٌٛ

عشجها عادت قضادة هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة إلِ الػشغ، عاد هعٍا آٚؼ هغ العدكخيضغ، كاىزع  -
ء إلِ عجة أجٍدة أهشضة، أدت إلِ إضفاء جػ  إلضٍع عجة آٚؼ أخخػ هغ الجاخل، حضث اىقدع ٌٚؤ

ضة، هدألة الجكر هغ العدكخة عمِ السجتسع الفمدصضشْ، كهغ اٖهػر التْ ٚ تتفق هع الجيسقخاش
 الدضاسْ الحؼ تمعبً قػػ اٖهغ الفمدصضشْ، كالتْ لٍا عٛقة كثضقة بآلضات التحػؿ الجيسقخاشْ، كأكج  

ع جسضع    ا.ذلظ اشتخاؾ الكثضخ هغ العدكخيضغ فْ اىتخابات السجمذ التذخيعْ اٖكؿ كفػٌز

كالقصاع هغ الخئضذ  ضغ لجاف ٘دارة بعس البمجيات فْ كلا هغ الزفةضكبعج اٚىتخابات تع تع -
عخفات الحؼ فاز باىتخابات الخئاسة، كجخػ تعضضغ الػزراء كككٛء الػزارات كالسجراء، العاهضغ 
لمػزراء، كراعت تمظ التعضضشات القاعجة اٚجتساعضة لمدمصة، كقج شسمت ٌحي التعضضشات قاعجة كاسعة 

 هغ الذعب الفمدصضشْ فْ الجاخل. 
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هتجاىدة، كيسكغ تقدضسٍا حدب هخجعضتٍا آٖجٓػلػجضة،  لع تكغ السعارضة الدضاسضة الفمدصضشضة -
فتكػف هعارضة يدارية كهعارضة إسٛهضة، ككاىت السعارضة الفمدصضشضة باستثشاء حساس فْ هأزؽ 

تكػف ديسقخاشضة،  حقضقْ؛ كيسكغ اعتبار اٚىتخابات التذخيعضة اٖكلِ؛ الخصػة الخئضدضة لمدمصة أف  
تساـ الخأؼ العاـ العالسْ.كجمبت اٚىتخابات الفم   دصضشضة اٖكلِ تحت إشخاؼ هخاقبضغ دكلضضغ ٌا

 (2007:27)البخغػتْ، :التذخيعية األولى بعس التحفطات عمييا أىسيا النتخابات بخزت بعجو 

تقدضع كلا هغ الزفة كقصاع غدة إلِ ست عذخة دائخة اىتخابضة، هسا أتاح السجاؿ ٘ثارة العائمضة هغ  -
الشطاـ الدضاسْ الحدبْ، كسا ساٌست هقاشعة بعس القػػ لٛىتخابات، كخاصة  حداب ججٓج عمِ

حخكة حساس فْ ا٘بقاء عمِ التقارب الدضاسْ بضغ هختمف السخشحضغ، كلٚػ هذاركة حدب الذعب 
 كفجا فْ اٚىتخابات؛ لبجت ككأىٍا اىتخابات داخمضة فْ حخكة فتح كلضدت اىتخابات عاهة. 

طاـ، ٌػ تخرضز هقاعج "لٗقمضات" السدضحضة كالضٍػدية الداهخية، فمقج كالتحفع أخخ عمِ الش -
ا ىطاه   عاهل ذلظ الشطاـ أجداء هغ السػاششضغ لضذ برفتٍع كحلظ، بل كأبشاء أقمضات دٓشضة؛ كأف  

 ؛ ٚ يسكغ أف  (قخية،هخضع ،هجٓشة)يدسح بإثارة العائمضة كالصائفضة كالتسضضد حدب هكاف ا٘قاهة 
 ا، خاصة إذا كاف ٌحا السجتسع ٓخزح تحت اٚحتٛؿ كيحاكؿ التحخر هشً،حجٓث   آشاسب هجتسع  

ىدبة كبضخة هغ أصحاب حق اٚقتخاع  ت كافة ىتائج اٚستصٛعات لمخأؼ حػؿ اٚىتخابات؛ أف  كأكج  
حا ها جخػ بالفعل حػالْ    . اٚىتخابات % شاركػا بتمظ70سػؼ تذارؾ فضٍا، ٌك

طضسات الفمدصضشضة فْ ٌحي اٚىتخابات، سػػ حخكة فتح التْ كاىت لع يذارؾ جسضع القػػ كالتش -
تذكل جسضع عشاصخ الحكػهة، كأغمب أعزاء السجمذ التذخيعْ، كلع يكغ ٓػجج فضٍا التعجية 

 الدضاسضة.

الشطاـ اٚىتخابات كاف عمِ ٌضئة قػائع، كلع يكغ ٓتع اٚىتخاب بتسثضل الشدبْ، هسا جعمٍا ٚ  تزع جسضع 
اٚىتخابات  كيسكغ التأكضج إف   (2007:230تسع هغ أحدب كتشطضسات فمدصضشضة.)البخغػتْ،أشضاؼ السج

ت هدضخة تحػؿ الشطاـ الدضاسْ أا فْ الداحة الفمدصضشضة كبجتصػر   شٍجت،1996التذخيعضة فْ عاـ 
ااعتبإ ك  لعسمضة اٚىتخابات جبالخغع هغ كجػد الشق ،الجيسقخاشضةالفمدصضشْ ىحػ   ،اتفاؽ اكسمػ ا لبشػدتصبضق   ٌر

كاىت الدمصة الفمدصضشضة ك  ،ْفمدصضشال الشطاـ الدضاسْ فْ الجيسقخاشْتحػؿ لم اىسػذج  تعج ٍا كاىت أى  إٚ 
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هشضة شار تحقضق السصالب اٖإهقضجة بذخكط اٚتفاؽ كبتفدضخات اٚحتٛؿ لً التْ تخيج كضع الدمصة فْ 
  (105: 2008رهزاف، بػأ)ة.لِ سضادإفق سضاسْ يقػد أؼ أب ربصٍاسخائضمضة، دكف ا٘

السجتسع الفمدصضشْ بعج اٚىتخابات التذخيعضة اٖكلِ؛  ا، الحؼ شٍجٌةكعشج الحجٓث عغ العسمضة الجيسقخاشض
ت  ٚ ىدتصضع أف   ت الجيسقخاشضة الستعارؼ عمضٍا فْ الذخؽ اٖكسط، رغع تأثضخ ٌحي التحٚػ ىقرج التحٚػ

شا ٚ ىدتصضع السقارىة بضغ سمصة جاءت بعج تػقضع اتفاقضة آخخ؛ ٖى  الجيسقخاشضة عمِ الفمدصضشضضغ بذكلا أك ب
حي الخرػصضة الفمدصضشضة تدتشج إلِ شبضعة القزضة أسٛـ، ك  ىطسة هدتقخة ٚ ٓػجج بٍا احتٛؿ، ٌك

مفت ىطاه   ا، با٘ضافة إلِ ضخكؼ تذتت هعطع ص  ا خاا سضاسض  الفمدصضشضة ىفدٍا، تمظ القزضة التْ خ 
جئضغ فْ الجكؿ السجاكرة لفمدصضغ، كارتباط حخكات التحخيخ الفمدصضشْ باٖىطسة العخبضة، الفمدصضشضضغ، كٛ

ع ها هضد الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ فْ الفتخة بضغ التغضضخ اٖساسْ، الحؼ أتِ بقضادة  كشكمت الفرائمضة ٌأ
الفرائل التْ كاىت  ٌحي اٚىتخابات أىٍا لع تذسل جسضع ضافة إف  إحخكة فتح عمِ رأس الدمصة، كيسكغ 

تذكل جسضع أشضاؼ السجتسع، كضمت تمظ اٚىتخابات هقترخة عمْ حخكة فتح التْ ىجحت فْ اٚىتخابات 
تعصل  إلِ ، الحؼ أدػ ذلظآخخ هشفخدة كشكمت الحكػهة كالسجمذ التذخيعْ كرئضذ الدمصة دكف أؼ فرضل

هحخكا  كدافعا  أساسضا  لقضاـ اىتفاضة  ها سبق كاف أعساؿ الحكػهة كالدمصة كالخئضذ ، ِعسل الخقابة عم
حضث كاف لٍحي اٚىتفاضة اٖثخ الكبضخ فْ تحػؿ هدار الخصط  2000اٖقرِ فْ سبتسبخ هغ العاـ 

التشسػية فْ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة إلِ ا٘غاثة كاٚعسار ىطخا  لسا شٍجتً اٖراضْ الفمدصضشضة فْ ٌحي 
حتِ  ادارؼ كهالْ كبضخ ضل قائس  إكالحؼ أدػ إلِ فداد ، الفمدصضشْتجهضخ لٙىداف كالحجخ الفتخة هغ 

 .اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة

  .النتخابات البمجية -1

 عغ كػىٍا ركضدة السجالذ السحمضة العرب الخئضدْ فْ البشضة العاهة لمسجتسع الحجٓث، فزٛ   عج  ت  
سضة ٌحي أساسضة لسسارسة العسمضة الدضاسضة عمِ الرعضج السحمْ لمس جتسع، فْ الػقت ذاتً تتبآغ ٌأ

ألضة فضسا بضغ الشطع السختمفة، حضث تطٍخ فْ ضل بعس الشطع غضخ الجيسقخاشضة؛ عمِ أىٍا 
ٌْ   إجخاءٌ  ٚ  أى  شكم ٍا تختبط فْ الجيسقخاشضة الخاسخة، بالتعجدية كالتشافدضة كالتجاكؿ فْ الػقت ؛ إ

 (2003:97ذاتً.)كساؿ،
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الدضاسضة ٓتأتِ بالسسارسة الجيسقخاشضة التْ تشصمق هغ فكخة السجالذ البمجية تعديد التشسضة  ف  إ
ٛ  السشتخبة، باعتبار الٍضئا ية، كالتْ هغ أشكاؿ الٛهخكدية ا٘دار  ت السحمضة كالسجالذ البمجية شك

  ٛ هخ ة عٛقة عزػية، اٖالعٛقة بضغ الٛهخكدية كالجيسقخاشض   باهتضاز؛ ٖف   ا ديسقخاشض  تعتبخ عس
السجالذ البمجية السحمضة السشتخبة فْ اٖراضْ الفمدصضشضة ٌْ الخكضدة  الحؼ ٓؤكج عمِ حقضقة؛ أف  

 (2006:28عاهخ،)أبػ .اٖساسضة، لسذاركة الشاس فْ إدارة شؤكىٍع بذكل هباشخ

سضتٍا هغ خٛؿ السذاركة الذعبضة فْ إدارة الخجهات ا  لبمجية؛ إذ كتدتسج اٚىتخابات البمجية ٌأ
ٛ  تعت فْ تخشضج القخار الحكػهْ، بسا يحقق السرمحة اٖكبخ لمػشغ،  ا هٍس  بخ السذاركة عاه

كا٘سٍاـ فْ حساية السرالح الػششضة العمضا كالسرالح الذعبضة، كاٚىتخابات كسضمة هثمِ لتذكضل 
ع كفخصة كبضخة لتحخيظ السجتس، فْ ا٘دارة السحمضة اا هٍس  سجالذ البمجية، التْ تس ثل هحػر  ال

 الفمدصضشْ باتجاي التحػؿ الجيسقخاشْ، كتقجيع الشخب، كإعادة بشاء قاعجة الٍـخ الدضاسْ؛ فزٛ  
 (28: 2006عاهخ،عمِ أىٍا تسثل خصػة تشسػية.)أبػ 

كجػد تذابظ كتجاخل بضغ هفٍػـ التحػؿ الجيسقخاشْ أك هفٍػـ الجيسقخاشضة هغ كتججر ا٘شارة إلِ 
ْ هغ جٍة أخخػ، حضث تؤدؼ اٖخضخة إلِ حجكث تصػر جٍة، كبضغ إجخاءات ا٘صٛح الدضاس

اس عسمضات ا٘صٛح الدضاسْ قض ؛ فإف  يجابْ فْ اٖكلِ )عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ(، كهغ ثع  إ
ها تتجاخل هع هعآضخ قضاس ها تخػضً السجتسعات، هغ عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ، كحلظ  اغالب  

سضة اٚىتخابات هغ كػىٍا تعكذ ش بضعة السجتسع، ككاقع هكػىاتً الجاخمضة، كسساتً تشبع ٌأ
لتحػؿ الجيسقخاشْ، فٛ يسكغ هغ عسمضة ا اكعشاصخي، كتعتبخ عسمضة اٚىتخاب الذعبْ جدء أساسض  

عادلة عسمضة ديسقخاشضة دكف الحجٓث، عغ قجرة الذعب عمِ اٚختضار الحخ عبخ اىتخابات ترػر 
 (2000:285)عبج الغفار،.ىديٍةك 

، إلِ تكخيذ الػضع القائع بإصجار عجد هغ السخاسضع بعج قضاهٍا الفمدصضشضة لدمصةا لجأت
قبل إجخاء أؼ اىتخابات هحمضة  بسػجبٍا تعضضغ عذخات السجالذ البمجية كالسحمضة، تع   الخئاسضة،
إذ اٖكلِ هغ ىػعٍا جخت فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة،  اٚىتخابات البمجية التْخت كاعتبكبمجية، 

فْ حالة هغ الفخز تست ٌحي اٚىتخابات ، ك 2005ة أكج اىتفاضة اٖقرِ سش تست فْ
كاٚستقصاب الدضاسْ الداخشة بضغ التضار الػششْ، الحؼ شٍج حالة هغ التشاحخ الجاخمْ كصخاع 

 .اٖجضاؿ، كالتضار ا٘سٛهْ الحؼ شٍج حالة هغ التعاشف الذعبْ
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كلع ٓتع استكساؿ  ، 2005كحتِ 2004اـث هخاحل، هشح عكجخت اٚىتخابات البمجية عمِ ثٛ
لمتسثضل الدضاسْ  اا حقضقض  ، كشكمت ٌحي اٚىتخابات اهتحاى  ـ2018السخحمة الخابعة كاٖخضخة إلِ 

ضغ اٖكبخ عمِ الداحة السشافدة اىحدخت بضغ الفرمض كالذعبْ لجسضع القػػ الفمدصضشضة؛ هع إف  
 ائجٍا هفاجأة كبضخة لحخكة فتح إذا كاىتكالحؼ شكمت ىت حساس(حخكة  –فتح حخكة)الفمدصضشضة

 :بأغمبضة السجالذ كالسقاعج ككاىت عمِ الذكل هخضبة حضث فاز هخشحْ حخكة حساس تقخيبا  
كالشتائج %هغ أجسالْ أصػات السقتخعضغ فْ الزفة( 60%هغ السقاعجفْ الزفة كغدة +40)

) التقخيخ ْ كسا ٓمْ:( ٌك2005كأيار 2004)اىتخابات عمِ هخحمتضغ،فْ كاىػف اٖكؿ : كاىت
 (2005اٚىتخابات البمجية : فْ أكتػبخ الشٍائْ الرادر عغ لجشة

ها ، السغخاقة، كبضت ٌٚضا( ،حساس بسقاعج أربع بمجيات كبخػ )رفح، البخيجحخكة فازت  : فْ قصاع غدة -1
  % هغ عجد سكاف البمجيات الثساىضة التْ اجخيت فضٍا اٚىتخابات فْ قصاع غدة.80 ىدبتً

% هغ هجسػع 12حخكة فتح فازت بسقاعج ثٛث بمجيات، ككاىت ىدبة السخشحضغ فضٍا ٚ تتجاكز  أها
 الشاخبضغ فْ القصاع.

هجمذ بمجؼ لحخكة 47فازت حخكة حساس فْ ستة كعذخكف هجمذ فْ السقابل  كفْ الزفة الغخبضة : -2
غ السقاعج %ه40% فْ الزفة كغدة، ك60أجسالْ ىدبة اٖصػات السقتخعة لحساس بمغت ، ك فتح

 لحخكة فتح.

 ،صجهة كبضخة لسؤيجؼ حخكة فتح ِلإأدػ  ،كالحؼغمب هخشحْ حخكة فتحٖخدارة حضث كاىت 
حخكة فتح  ِعم اثار فْ تغضخ فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ الحؼ كاف هقترخ  آكلسا لً هغ 

 ( 77: 2006ار،)ىر  .كشطاـ حكع كهتدضج لشطاـ لمحكع فْ فمدصضغ 

ٚىتخابات البمجية فْ السجتسع الفمدصضشْ، ٓشبغْ لشا عجـ إغفاؿ الطخكؼ اكعشج الحجٓث عغ  
التاريخضة التْ عاشتٍا السجالذ السحمضة كالبمجية، فقج تعاقبت عمِ السجتسع سمصات سضاسضة 

هغ أجل رفع  اأشاعت ثقافة اٚىتخابات، اىصٛق  الدمصة  كعدكخية هتتالضة، كتذضخ التجخبة؛ إلِ أف  
سػاء هغ حضث التعبئة الدضاسضة كالتثقضف الدضاسْ، هسا ساٌع فْ تعديد الثقة  هدتػػ الجسٍػر

عغ الزغػط  آجلِ برػتً بعضج   أف   الخجل السشتخب يدتصضع بضغ الحكػهة كالسػاششضغ؛ ٖف  
هغ القضػد البضخكقخاشضة، هسا خفف هغ الزغط عمِ الحكػهة السخكدية فْ تػزيع  اة، كهتحخر  ا٘داري
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ضف السدؤكلضات؛ بعج أف أثبتت سضاسة التعضضشات فْ البمجيات كالسجالذ السحمضة، عجـ العسل، كتخف
ا فْ ضل حجكث بعس اٚستقاٚت، كتحهخ السػاششض  غ هغ تخدؼ الخجهات البمجية، فزٛ  ججكٌا

    كلقج عاش ،عغ تعديد الشداعات الفخدية كالتدمصضة لجػ العجٓج هغ رؤساء السجالذ السعضشة
فْ ذلظ فػز حخكة دصضشْ حالة هغ اٚستقصاب كالتأشضخ الدضاسْ العالْ، كقج ساعج السجتسع الفم

كبضخ  لضكػف لٍا كحافد، الفمدصضشضة فْ اٚىتخابات البمجيةحساس كبشدبة عالضة هغ اٖصػات 
 ضصخة السصمقة لمحكع لحخكة فتح.الثاىضة بجؿ الدلجخػؿ فْ اٚىتخابات التذخيعضة 

 ثانية:النتخابات التذخيعية ال -3

، الثاىضة هشح العاـ 2006كاىػف ثاىْ/ ٓشآخ 25ت عج اٚىتخابات الفمدصضشضة التذخيعضة التْ جخت فْ
، كلكشٍا تعصمت 2000، كالحؼ كاف هغ السفتخض إجخاء تمظ اٚىتخابات فْ هصمع عاـ 1996

 بدبب اىجٚع اىتفاضة اٖقرِ كهسارسات اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ.  

، كافة ، بضغ الفرائل الفمدصضشضة2005 هارسآذار/17عٛف القاٌخة بتاريختفاؽ فْ إ اٚ كتع   
ضة فْ تسػز/ ٓػلضػ هغ العاـ كبحزػر رئضذ الدمصة الفمدصضشضة عمِ إجخاء اٚىتخابات التذخيع

الشطاـ الدضاسْ  ، كبعج رحضل ياسخ عخفات، أصبح ٌشاؾ حاجة همحة ٘عادة صضاغةىفدً
ججٓج لمدمصة الفمدصضشضة سشة ٍسة هثل، اىتخاب رئضذ حجثت خصػات ه ًالفمدصضشْ، كعمض

   (2007:80)همحع،.، كفاز هخشح حخكة فتح هحسػد عباس فضٍا2005

يات الستحجة، كاٚتحاد اٖكركبْ  جخيتأ اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة فْ ضل رفس إسخائضل، كالٚػ
الذعب الفمدصضشْ فْ حاؿ هذاركة حخكة حساس فضٍا، كتٍجٓجاتٍع بقصع السعػىات السالضة عغ 

سضة  إٚ أف  ، فػز حساس كاشتخاكٍا أك تذكضمٍا لمحكػهة الفمدصضشضة القادهة اٚىتخابات اكتدبت ٌأ
، كذلظ بدبب الطخكؼ كالعػاهل التْ أجخيت فضٍا ضخة عمِ الرعضجٓغ الػششْ كالجكلْكب

ا أثار ردكد فعل قػية جئ  ا هفاكشكمت تمظ الشتائج عشرخ  بات كالشتائج التْ تسخزت عشٍا، اٚىتخا
سضة إضافضة لٛىتخابات كها آلت  كهتبآشة ها بضغ هخحب كرافس كهتحفع، كأضفت تمظ الخدكد ٌأ

 (66:2009 )عبج الذافْ،.إلضٍا هغ ىتائج

، بسذاركة هعطع الفرائل كالقػػ الفمدصضشضة، 2006كاىػف ثافا )ٓشآخ(  25فْ جخت اٖىتخابات
بعج ىقاشات شػيمة كهداع  بسػافقة جسضع القػػ كالفرائل، كأقخ   ْ  ط  كتست بقاىػف اىتخابْ ح  



 - 124 - 

هدتسخة هغ القػػ السختمفة كهؤسدات السجتسع السجىْ، كقج سسح القاىػف اٚىتخابْ الججٓج بتسثضل 
القػػ الدضاسضة بصخيقة عادلة، تتشاسب هع قػتٍا الفعمضة، كتست اٚىتخابات بإشخاؼ كهخاقبة دكلضة 

بذفافضتٍا، با٘ضافة إلِ كجػد السخاقبضغ السحمضضغ، كحخية التخشضح كالجعاية، كاسعة شٍجت كمٍا 
ة اٚىتخابات أك ىتائجٍا، كقج راقب  كفْ ضل ٌحي اٖجػاء، فمع يدجل أؼ شعغ أك شظ فْ ىدٌا

، بػاقع هخاقب (جضسْ كارتخ)هخاقب أجشبْ ٓخأسٍع الخئضذ اٖهخيكْ اٖسبق  (900)اٚىتخابات 
ب، كتشافذ ىاخ (143404673)اقتخاع اىتخابْ، كبمغ عجد السدجمضغ لٛىتخابات أجشبْ لكل هخكد 

 (314)قائسة تزع  (11)ك دائخة اىتخابضة، (16)عغ هخشحا ، (414) فْ العسمضة اٚىتخابضة
 (2006:3تقخيخ لجشة اٚىتخابات السخكدية الفمدصضشضة، )الػشغ.، عمِ هدتػػ اهخشح  

كالػاقعضة ، كالتْ عكدت السخحمضة الثاىضةيغ اٖقػػ فْ اٚىتخابات كه ثمت حخكة فتح كحساس التضار  
ْ ٍا ٌْ السسثل الػحضج لذعب الفمدصضشْ، كقج هثمت فتح شعار اى   الدضاسضة فْ خصػاتٍا، ٌك

، فْ ضل (أكسمػ)ا بعج هخحمة ها بعجالعالع الجكلْ، كخرػص  الػحضجة القادرة عمْ هخاشبة 
ْ ا لتشطضع الحؼ خخج هغ رحسً أغمب أعزاء السجمذ التذخيعْ هتغضخات دكلضة كإقمضسضة، ٌك

قِ شعار فتح فْ اٚىتخابات الثاىضة: التحخيخ كالتشسضة بحكع عٛقاتٍا الجكلضة كا٘قمضسضة، الدابق، كب  
كقخبٍا هغ السؤسدات السالضة كالسسػلضغ اٖجاىب، عمِ الخغع هغ الرخاعات الجاخمضة التْ تذٍجٌا 

أها حخكة حساس فقج ه ثمت فْ اٚىتخابات  ،كصخاعات ىخبػية داخمضة فتح عمِ أسذ هشاشقضة
ا هغ هجسػعة هغ العػاهل التذخيعضة الثاىضة حخكة ا٘سٛـ الدضاسْ الخئضدضة، كقج استفادت تاريخض  

كالطخكؼ السحضصة التْ ساٌست فْ تػسضع قاعجتٍا الذعبضة، كزيادة السج الجساٌضخؼ السؤيج لٍا 
 (97:2006ار التغضخ كا٘صٛح فْ ضل الفداد السدتذخؼ لدمصة.)ىرار، ٍا حسمت شعكسا أى  

ة يكغ فْ هرمح ع  اٚستقصاب الحاد بضغ فتح كحساس فْ صخاعٍسا عمِ أصػات الشاخبضغ، ل   إف  
الشاخب  ديسقخاشضة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ عمِ السجػ البعضج؛ ٖف  العسمضة اٚىتخابضة، كلع يخجـ 

 أف   فْ دائخة اٚختضار بضغ بجٓمضغ اثشضغ ٚ ثالث لٍسا؛ كسا كاف ٌشاؾ تخػٌؼ؛ هغ  الفمدصضشْ كقع 
يكػف ٌشاؾ ىرضب لٗحداب  تقػـ فتح كحساس باقتداـ الشطاـ الدضاسْ هشاصفة؛ هغ دكف أف  

فْ تصػر الشطاـ الدضاسْ، كسضؤثخ فْ درجة  اسمبض   اغضخة كالسدتقمضغ، هسا سضتخؾ أثخ  الر
سع الضدار الفمدصضشْ بكل ج  تطٍخ الحاجة الساسة لطٍػر بجٓل ثالث، ربسا ي  ديسقخاشضتً، لحلظ 
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 .ا يسكغ اٚعتساد عمضًا ثالث  ار  آٖجٓػلػجضة، لكْ يذكل خضافً كألػاىً الدضاسضة، كتٛكيشً أشض
 (2007:82)همحع،

 (2006 ياـ،)جخيجة اٖ الذكل التالي السػضح في الججول: ىولقج كانت الشتائج عم

عجد  لقائسةا الخقع
 السقاعج

 
 الشدبة %

 57.6 434.917 76 التغضضخ كا٘صٛح )السحدػبة عمِ حخكة حساس( -1

 32.6 403.458 43 حخكة فتح -2

 3.0  4 السدتقمػف )هجعػهػف هغ حخكة حساس( -3

 2.3 41.671 3 أبػ عمْ هرصفِ )الجبٍة الذعبضة( -4

 1.5 28.779 2 البجٓل )تذكضل هغ قػػ الضدار الفمدصضشْ( -5
  1.5 26.554 2 فمدصضغ السدتقمة )بدعاهة هرصفِ البخغػثْ( -6
الصخيق الثالث )بدعاهة حشاف عذخاكؼ كسٛـ  -7

 فضاض(
2  23.513 1.5  

 % 100 958.892 132   السجسػع -8

(1-1ججكؿ )

 الشدبة % عجد األلػات القائسة
 67.6 241474578 التغييخ واإللالح

 22.8 7234977 فتح
 5.8 1854723 السدتقمػن )مجعػمػن مغ حساس(

 1.3 414671 بػ عمي مرصفىأ
 0.9 284779 البجيل

 0.8 264554 فمدصيغ السدتقمة
 0.7 234513 الصخيق الثالث
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 ػات الفائديغ% مغ أل73يربح لحخكة حساس ترػيت يقجر بـ              

 : التعميق عمي الججاول -

ل التْ كاىت كاىت هتػقعة؛ فْ ٍاىتائجك اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة  ىتائج ِتجؿ الججاكؿ عم   ضل التٌخ
حساس استفادت هغ حالة  هغ الػاضح أف   ككاف ،حخكة فتح ِفضً فتح، كفداد الدمصة، كالحؼ اىعكذ عم

ارع الفمدصضشْ فْ الدشػات اٖخضخة، فْ ضل زيادة السحدػبضات كشضػع الضأس كا٘حباط، التْ شغت عمِ الذ
عقع عسمضة الدٛـ هع ا٘سخائضمضضغ، كالرخاعات الجاخمضة فْ فتح، قج  قرز الفداد كالفمتاف اٖهشْ؛ كسا أف  

 (55 2006:ٓػسف،(جت فْ تجعضع قاعجة حساس الذعبضة.ساع

 % 100 341774795                 السجسػع                
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مػا ،2006فْ عاـ  ا( هقعج  76ِ حخكة حساس بػ)صٛح السحدػبة عمكفازت قائسة التغضضخ كا٘   كبحلظ شك 
قائسة ، أها عمِ هدتػػ الجكائخ اٚىتخابضة، فقج تسكشت التذخيعْ أعزاء السجمذهغ  (%57.6)ها ىدبتً 

هذكمضغ ها ىدبتً هغ السخشحضغ عغ حساس التذخيعْ ا ( هقعج  46)بػ التغضضخ كا٘صٛح هغ الفػز
اٚىتخابضة  ، كعمِ هدتػػ القػائع اٚىتخابضة، فقج فازت ٌحي القائسةىتخابضةاٚ هغ هقاعج الجكائخ (69.7%)

ْ قائسة اٚصٛح كالتغضخ بػ هغ السقاعج السخررة لمقػائع  (%45.4)( هقعجا كيذكمػف ها ىدبتً 30)ٌك
كدعست حساس أربعة هخشحضغ هدتقمضغ حققػا الشجاح فْ ٌحي اٚىتخابات، لتربح السقاعج ، اٚىتخابضة

لجشة تقخيخ التذخيعْ)هغ هجسػع هقاعج السجمذ (%60.6)ا أؼ ها ىدبتً هقعج   (80)ساس سػالضة لحخكة حال
 (.2006اٚىتخابات السخكدية الفمدصضشضة،

( 43تػػتسكغ هػػغ الحرػػػؿ سػػػػ عمػػِ ) ع  ل ػػ فػػْ تمػػظ اٚىتخابػػات بخدػػارة كبضػػخة ، إذ   ت  ض ػػش  أهػػا حخكػػة فػػتح فقػػج ه  
( 16إذ حرمت عمِ هدتػػ الجكائخ اٚىتخابضة عمِ )هغ ٌحا السجمذ،  (%32.6)ػف ها ىدبتً هقعجا يذكم

لفػػػز هػػغ هقاعػػج الػػجكائخ اٚىتخابضػػة، فػػْ حػػضغ تسكشػػت الحخكػػة هػػغ ا (%24.2)هقعػػجا ، كيذػػكمػف هػػا ىدػػبتً 
هػػػغ السقاعػػػج السخررػػػة  (%40.9)( هقعػػػجا عمػػػِ هدػػػتػػ القػػػػائع اٚىتخابضػػػة، كيذػػػكمػف هػػػا ىدػػػبتً 27)ب

  .لمقػائع اٚىتخابضة

 : ألػات الشاخبيغ -

لعػػجـ تػػػفخ هعمػهػػات اٖصػػػات الكاهمػػة لمسخشػػحضغ، فقػػج اعتسػػجت ٌػػحي الجراسػػة عمػػِ أصػػػات الفػػائديغ  اىطػػخ    
فقػػػػػط، حضػػػػػث بمػػػػػغ عػػػػػجد أصػػػػػػات اٖعزػػػػػاء الفػػػػػائديغ بسقاعػػػػػج الػػػػػجكائخ فػػػػػْ السجمػػػػػذ التذػػػػػخيعْ الفمدػػػػػصضشْ 

ا، ( صػػػت  9584892بسقاعػػج القػػائع ) ا، فػْ حػػضغ بمػغ عػػجد أصػػات اٖعزػػاء الفػائديغ( صػػت  242184903)
ا، كيبػػضغ ( صػػػت  341774795كعمضػػً فقػػج حرػػل أعزػػاء السجمػػذ التذػػخيعْ الفمدػػصضشْ عمػػِ هػػا هجسػعػػً )

( تػزيع عجد اٖصػات ا٘جسالضة حدب القػائع.2الججكؿ رقع )

حرمت عمضػً  ( عجد اٖصػات التْ حرمت عمضٍا كل قائسة كىدبتٍا هغ هجسػع ها1-1غ الججكؿ رقع )بض   ٓ  
ويسكـغ تمخـيز األسـباب  ( تػزعٍا عمِ القػػائع.1-1عمِ القائسة الشدبضة، كيبضغ الذكل رقع ) االقػائع جسضع  

  بالشقاط التالية: -مغ وجية نطخ الباحث-التي جعمت ليحه النتخابات أىسية
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فمدػصضشضة الػششضػة كا٘سػٛهضة القػػػ كالفرػائل ال غالبضػةتمظ اٚىتخابات اٖكلِ التْ تست بسذاركة  ت عج  : أكٚ  
ا هػػػغ السشافدػػػة الحدبضػػػة كالفرػػػائمضة ا شػػػجٓج  هػػػغ أقرػػػِ الضسػػػضغ إلػػػِ أقرػػػِ الضدػػػار، هسػػػا أضػػػفِ عمضٍػػػا جػػػػ  

كالتعجديػػة الدضاسػػضة، فقػػج تشافدػػت عمػػِ ٌػػحي اٚىتخابػػات إحػػجػ عذػػخة قائسػػة حدبضػػة با٘ضػػافة إلػػِ العجٓػػج هػػغ 
هػػػػغ السذػػػػاركة الدضاسػػػػضة تسثمػػػػت فػػػػْ كثػػػػخة اٖحػػػػداب كقػػػػج عكػػػػذ ٌػػػػحا درجػػػػة عالضػػػػة  ،السخشػػػػحضغ السدػػػػتقمضغ

التػػػْ اقترػػػخت  ـ1996كالسخشػػػحضغ، كتػػػأتْ ٌػػػحي التعجديػػػة فػػػْ اٚىتخابػػػات بعكػػػذ اٚىتخابػػػات اٖكلػػػِ عػػػاـ 
السذػػاركة فضٍػػا عمػػِ حخكػػة فػػتح كالفرػػائل الستحالفػػة هعٍػػا دكف هذػػاركة حخكتػػْ الجٍػػاد كحسػػاس كالجبٍتػػضغ 

  ف  ألٍػػا  ج  ا أهػػاـ جسضػػع القػػػػ الدضاسػػضة، فكػػاف ٚب ػػا كاضػػح  تعجديػػة تحػػجي  الذػػعبضة كالجيسقخاشضػػة كشػػكمت ٌػػحي ال
ػػ ا تثبػػت جػػجارتٍا أهػػاـ الشػػاخبضغ كتكتدػػب ثقػػتٍع بسػػا تصخحػػً هػػغ رؤػ كهػاقػػف هختمفػػة، اٖهػػخ الػػحؼ كلػػج تشافد 

تساـ السػاششضغ بالحجث.  شجٓجا بضغ ٌحي القػػ كعسل عمِ تجعضع السذاركة الدضاسضة كجحب ٌا

ػػػج تا: ثاىض ػػػ ا فػػػْ شبضعػػػة الشطػػػاـ الدضاسػػػْ الفمدػػػصضشْ الػػػحؼ اعتسػػػج ا كاضػػػح  اٚىتخابػػػات ىقمػػػة ىػعضػػػة كاىقٛب ػػػ ع 
السحاصرػػة الفرػػائمضة، أك ىطػػاـ الػػدعضع التػػاريخْ، أك ىطػػاـ  (الكػتػػا)كلفتػػخات شػيمػػة هػػغ الػػدهغ عمػػِ ىطػػاـ 

صضشْ، إذ تحػػػػػؿ الشطػػػػاـ الذػػػػخعضة الثػريػػػػة فػػػػْ اهػػػػتٛؾ الذػػػػخعضة الدضاسػػػػضة كالتسثضػػػػل الدضاسػػػػْ لمذػػػػعب الفمدػػػػ
الدضاسػػْ الفمدػػصضشْ فػػْ ٌػػحي اٚىتخابػػات إلػػِ ىطػػاـ يقػػـػ عمػػِ أسػػاس السذػػاركة الذػػعبضة، التػػْ تدػػتسج فضػػً 

 الذخعضة الدضاسضة هغ الذخعضة التسثضمضة كاٚىتخابضة باٚحتكاـ كالخجػع إلِ صشادٓق اٚقتخاع.

دػصضشضة الػششضػة كا٘سػٛهضة )باسػتثشاء حخكػة الجٍػاد القػػػ الدضاسػضة الفم غالبضةا: شاركت فْ اٚىتخابات ثالث  
. كأعصػت اٚىتخابػات الفخصػة كافػة ا٘سٛهْ(، هسا جعمٍا تتدع بقػة التحػجؼ كالسشافدػة بػضغ القػػػ الدضاسػضة

مضتٍػػػا لقضػػػادة الذػػػعب الفمدػػػصضشْ عبػػػخ كدػػػب الذػػػخعضة الذػػػعبضة  لجسضػػػع القػػػػػ الفمدػػػصضشضة لسعخفػػػة حجسٍػػػا كٌأ
خاع، كاسػتفتاء عمػِ البػخاهج الدضاسػضة السختمفػة لمقػػػ الدضاسػضة كهعخفػة هػجػ اىدػجاهٍا بػاسصة صشادٓق اٚقت

ا لسعخفة هػجػ هذاركة جسضع القػػ فْ اٚىتخابات يعتبخ اختبار   ف  إهع التػجٍات كالسصالب الذعبضة، ككحلظ ف
 سْ الحقضقْ بضشٍع. القػة كالتأٓضج التْ تحطِ بً ٌحي القػػ بضغ الجساٌضخ، كهعخفة كزىٍا كثقمٍا الدضا

ٍا جاءت تمبضة لسصالب شعبضة فْ إجخائٍا، عمِ أهػل إىٍػاء حالػة الفدػاد كالتػخدؼ ت اٚىتخابات أى  ا:  أكج  رابع  
اٖهشْ كاٚقترادؼ الحؼ كاف السػاشغ ضحضتً اٖكلِ، فكاىت ٌحي اٚىتخابات بارقة أهل فػْ إيجػاد حكػهػة 

مة تكػف قادرة عمِ إىٍاء هعاىػاة السػػ  كتدػتسج سػمصتٍا هػغ الذػعب كتكػػف تحػت كصػآتً بػاسػصة  ،اششضغهٌؤ
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هسثمضػػً عػػٛكة عمػػِ كػػػف اٚىتخابػػات حػػق ديسقخاشػػْ كشػػعبْ، كتكػػخيذ لمتعجديػػة الدضاسػػضة كالجيسقخاشضػػة فػػْ 
 حضاة الذعب الفمدصضشْ، كالسزْ با٘صٛحات الذاهمة. 

ٛ  بكدػػخ اٚحتكػػار الدضاسػػْ داخػػل  حسمػػت: أىٍػػا  2006 الثاىضػػةىتػػائج اٚىتخابػػات التذػػخيعضة ككػػاف هػػغ  أهػػ
الدمصة الفمدصضشضة، إٚ أف فػز حخكة حساس بأغمبضػة السقاعػج التذػخيعضة، أضٍػخ أف قضػادة فػتح هػا زالػت غضػخ 
هدتعجة تساهػا  لتقب ػل اسػتضعاب حسػاس فػْ الشطػاـ الدضاسػْ الفمدػصضشْ، ٚك لمتػجاكؿ الدػمسْ  لمدػمصة، فقاهػت 

تجخبػػة حخكػػة حسػػاس، هجعػهػػة بدضاسػػات كإجػػخاءات إسػػخائضمضة كأهخيكضػػة تػػجفع بالعجٓػػج هػػغ ا٘جػػخاءات ٘فذػػاؿ 
 (25: 2013)سعج،العخبْ، كقج تزسغ ذلظ:” اٚعتجاؿ“بٍحا اٚتجاي، إلِ جاىب دكؿ 

 . إلحاؽ كافة اٖجٍدة اٖهشضة كالسؤسدات ا٘عٛهضة كإدارة السعابخ إلِ هكتب رئاسة الدمصة.1

ٓتػػً فػػْ جمدػػة عقػػجٌا بتػػاريخ . هرػػادقة السجمػػذ التذػػخيعْ الس2 ، بعضػػج اٚىتخابػػات 13/2/2006شتٍضػػة ٚك
التذخيعضة، عمِ هجسػعة هغ السخاسضع الخئاسػضة تسػشح الخئاسػة حػق تذػكضل السحكسػة الجسػتػرية دكف هرػادقة 
السجمػػػػذ التذػػػػخيعْ، كتعضػػػػضغ رئػػػػضذ دٓػػػػػاف السػػػػػضفضغ كرئػػػػضذ ٌضئػػػػة التقاعػػػػج كرئػػػػضذ دٓػػػػػاف الخقابػػػػة السالضػػػػة 

كتعػػجٓل يدػػسح بتعضػػػضغ أهػػضغ عػػاـ السجمػػػذ التذػػخيعْ هػػغ خػػارج السجمػػػذ، كقػػج تػػػلِ شخرػػػضات  كا٘داريػػة،
 فتحاكية جسضع ٌحي السشاصب.

. استباؽ تذكضل الحكػهة الفمدصضشضة الججٓجة بخئاسة حساس، كالقضاـ بحسمة تعضضشات كتخقضات فْ هؤسدات 3
 ككزارات الدمصة الفمدصضشضة كاٖجٍدة اٖهشضة.

سثضػل الجبمػهاسػْ كهتابعػة الدػفارات هػغ صػٛحضات كزيػخ خارجضػة الدػمصة الفمدػصضشضة، كإعادتٍػا . اىتػداع الت4
 لدضاسضة التابعة لسشطسة التحخيخ.هخة أخخػ بالجائخة ا

اٚستقصاب الثشائْ الحؼ حرل فْ بشضة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، لع يخجـ  أف   ِعم كيسكغ التأكضج  
تً فْ تشسضة ىطاهً الدضاسْ، كتدآج فاعمضة هؤسداتً ٌْ تمظ التْ تسثل قزضة الذعب الفمدصضشْ كهداٌس

 ،بعجـ اعتخاؼ صخيح هغ حساس بسشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، كسسثل شخعْ ككحضج لمذعب الفمدصضشْ
النتخابات التذخيعية  نتجتوما أ ،هقابل قبػؿ فتح الجخػؿ فْ بخىاهج كحجة كششضة هع حساس؛ ٖف  

القترادية والجتساعية والحدبية, أحجثت زيادة في حجة األزمة التي كانت قائسة في  , وتبعاتوم2006
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 ارىر  )حقبة ما قبل النتخابات, ويسكغ تحجيج مالمح الػاقع الفمدصيشي بعج ىحه النتخابات كسا يمي: 
106: 2006) 

كتختب عضمً  الجيسقخاشضةة ك الدضاسضثخ بالدمب عمْ العسمضة أعجـ قبػؿ حخكة فتح بشتائج اٚىتخابات هسا -1
 ف.أ ِحت فمدصضغزالت تعضذٍا  ىتائج خصضخة ها

استسخار اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ لٗراضْ الفمدصضشضة، كسضصختً عمِ الحجكد كالسعابخ كالسضاي، كالتجدئة -2
  الجغخافضة لٗراضْ الفمدصضشضة، كالججار الفاصل.

الخارجْ،  خمْ أكهغ تقجيع هبادرات، سػاء عمِ السمف الجاغ الفمدصضشضضغ سك  غضاب رؤية استخاتضجضة  ت  -3
الدمصة كالسجتسع  كلػيات عسل كاضحة، ها بضغ هؤسداتكغضاب رؤية تشسػية تتزسغ استخاتضجضات كأ

  .السجىْ

ة كآلضات العسل الجيسقخاشْ فْ السجتسع الفمدصضشْ، سػاء عمِ هدتػػ ضعف الػعْ بالجيسقخاشض   -4
حداب الدضاسضة كاٚتحادات، كالسؤسدات السجتسعضة كهؤسدات كأجٍدة الدمصة الذارع كاٖفخاد كاٖ

 الفمدصضشضة، هسا شكل غضاب عٛقة تكاهمضة ها بضغ ٌحي السؤسدات كالسجتسع.

 افتقار السؤسدات كالسشطسات لٛستقٛلضة السالضة، كاعتسادٌا عمِ التسػيل الخارجْ. -5

ضغ هغ تقجيع هبادرات، سػاء عمِ السمف الجاخمْ أك الخارجْ، غضاب رؤية استخاتضجضة  تسكغ الفمدصضشض-6
كغضاب رؤية تشسػية تتزسغ استخاتضجضات كأكلػيات عسل كاضحة، ها بضغ هؤسدات الدمصة كالسجتسع 

 السجىْ.

الدمصة الفمدصضشضة هشدكعة الدضادة، ٚك زالت الحضاة الحدبضة تغمبٍا السرمحة الذخرضة عمِ حداب  -5
 .لجاخمْ، هسا ٍٓجد السذخكع الػششْة، كتدآج حالة الفمتاف اٖهشْ كاٚىقداـ االسرمحة العاه

هغ الػاضح أىً تع عسمضة تفخيغ لسزسػف العسمضة الجيسػقخاشضة، بقضادة رئاسة الدمصة الفمدصضشضة، هسا أسٍع 
الفمتاف اٖهشْ، فْ زيادة حالة اٚحتقاف الجاخمْ، كسا دفعت العشاصخ السحدػبة عمِ فتح باتجاي رفع كتضخة 

ػ ها أدػ إلِ عسمضة الحدع العدكخؼ الحؼ فخضت فضً حخكة حساس سضصختٍا عمِ قصاع غدة فْ  ٌك
 .2007حديخاف/ ٓػىضػ 
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ت تختضب البضت الفمدصضشْ، كتػقضع اتفاؽ  كعمِ الخغع هغ تعجد اٚتفاقضات بضغ اٖشخاؼ الفمدصضشضة كهحاٚك
، 2007كاتفاؽ هكة شباط/ فبخآخ  2006الػششْ أيار/ هآػ ، ككثضقة الػفاؽ 2005القاٌخة آذار/ هارس 

، إٚ أف اٚىقداـ الفمدصضشْ لع ٓشتً، كاىكذفت التأثضخات الخارجضة كضغػط 2012كحتِ إعٛف الجكحة 
 القػػ الجكلضة فْ التأثضخ عمِ الػضع الفمدصضشْ الجاخمْ.
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 مقجمة:

هشحك تكػيغ الدمصة الػششضة الفمدصضشضة،  ،فعمضة برػرةالتجخبة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ، تجخبة حجٓثة بجأت 
ة رسسضة هثل السجمذ حضث تع تأسضذ هؤسدات الدمصة هغ أجٍدة أهشضة كعدكخية كهؤسدات هجىض

اال ػزاراتالالتذخيعْ  كقج كاف يأهل الفمدصضشضػف أف تكػف ٌحي التجخبة ٌْ التجخبة الخئجة ، حكػهضة كغضٌخ
 .فْ الػشغ العخبْ، تشذخ العجؿ كاٖهغ كالدٛـ

ع اٖهل عشجها كجػد اٚحتٛؿ عمْ أغمب أراضْ فمدصضغ كلكغ هغ خغع ال كعمْ  الفمدصشضغ كاف يحدٌك
ككحجات هغ الذخشة تقػـ بتشطضع  دخػؿ قػات هغ الجضر الفمدصضشْ، تعػد إلِ أرض الػشغ، شاٌجكا

خاضػا أكؿ إلِ بشاء السؤسدات الػششضة كاٚدارية التْ تشطع الحضاة الضػهة لٍع، كعشجها  الصخؽ باٖضافة
جسضع هشطسات كاىت ىديٍة بذٍادة ك كالقجس الذخقضة فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة  اىتخابات فمدصضشضة

 (62: 2008)أبػرهزاف،كالعالسضة. هشٍا السجتسع السجىْ السحمضة

ا هعػقاتا كلكغ ٌحي التجخبة  ا عمِ ىطاـ الشطاـ الدضاسْ ككل، كتجخبة الحكع عتخٌا ، أثخت بذكل كبضخ جج 
 كقج كاىت ٌحي السعػقات عمِ شكل هعػقات ،العسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغٌحي  دكف ىجاح ربسا حالتك 

 .سششاقذٍا فْ ٌحا السبحث بذْء هغ التفرضل ،خارجضةهعػقات ك  داخمضة

 .قات الجاخميةػ السع -ولالسصمب األ 

 كاف عمِ رأسٍا حالة اٚستقصاب، التجخبة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة تعثخ لعبت العػاهل الجاخمضة دكر كبضخ فْ
ذاشة بشضة 2006التذخيعضة عاـ، فْ أعقاب اٚىتخابات الجاخمْ بضغ حخكتْ فتح كحساسىقداـ كاٚ ، ٌك

سٍا العاهل الجكلْخخػ، التشطضسات الفمدصضشضة اٖ كجػد ، قمضسْكا٘ كالفداد الدضاسْ، كعػاهل خارجضة ٌأ
ا  ،اٚحتٛؿ  .ٌحي اٖسباب كؿأككاف  ،اسة تجخبة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغهسا أدػ فْ الشٍاية إلِ اىتككغضٌخ

  :الدياسيالنقدام حالة  -أولً 

جخاء أكؿ اىتخابات فمدصضشضة تذخيعضة إك  تكػيغ الدمصة تفاؽ أكسمػآتػلج عغ ىقداـ عشجها كاف سبب ٌح أ 
حخكة فتح، كلع تذارؾ فضٍا هعطع الفرائل الفمدصضشضة،  ازت فضٍاف كالتْـ 1996، فْ عاـ كرئاسضة

هغ  غ فْ اٚىتخاباتغمب الفائديأ أكؿ حكػهة فْ فمدصضغ ككاف ٚتفاؽ أكسمػ، كشكمت فتح السعارضة 
لعجـ  أدػ الحؼ، هغ ىفذ الحخكة أعزاء السجمذ التذخيعْ كالػزراء ( حتِفتح)حخكة التحخيخ الفمدصضشضة 
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كفمتاف أهشْ  ،كبضخ هالْ كأدارؼ  أعساؿ الحكػهة، هسا تختب عمْ ذلظ حجكث فداد ِرقابة حقضقضة عم كجػد
ٍا اختصاؼ بعس اجاىب هسا كاىػا يعسمػف فْ بضغ اٖجٍدة اٖهشضة الفمدصضشضة فضسا بضشٍسا، كتخمم

 ٌحيدعا  ، هساهشطسات السجتسع السجىْ كالسشطسات الجكلضة تحجثت عشًالسؤسدات السجىضة فْ قصاع غدة، 
ٖجخاء اصمحات فْ الشطاـ  ء اىتخابات فمدصضشضة هبكخة ججٓجةبإجخا بالسصالبة ، هشٍا هحمضة كدكلضةالسشطسات

 (76: 2015.)شعت،الدضاسْ الفمدصضشْ

جخاء اىتخابات إ ِذلظ عم ، ساعججداء هغ الزفةأسخائضمْ عغ قصاع غدة، ك اٚحتٛؿ ا٘كبعج اىدحاب    
رائل باستثشاء الجٍاد ، كالتْ شاركت فضٍا جسضع الف2006ىتخابات الفمدصضشضة الثاىضة ٚ، عخفت باججٓجة

 سجالذ البمجية، كهشضت فتح خدارة كبضخة،الالسجمذ التذخيعْ ك  هقاعج بغالبضةكفازت فضٍا حساس اٚسٛهْ، 
حي الخدارة  بجخػؿ أؼ حكػهة هع ت رفزحلظ لك  ،جعمٍا غضخ راضضة كغضخ هعتخفة فْ ىتائج اٚىتخاباتٌك

اهل هع التع ،الفمدصضشضة كالحؼ ٓشتسْ هعطع أفخادٌا لحخكة فتح هشضةجٍدة اٖزت اٖرفكسا حخكة حساس، 
ٓمة عغ الػزرات كضاىات بج تذكضلكسا قاهت الدمصة عمِ كزرائٍا،  كهعحساس حخكة الحكػهة التْ شكمتٍا 

بتذكضل جٍاز ججٓج عخؼ بجٍاز السداىجة لػزيخ الجاخمضة فْ ذلظ الحضغ  ػدهسا أ ،التْ شكمتٍا حساس
ا العدكخؼ )كتائب  حساسلحخكة شتسضػف ٓحا الجٍاز لٍكاف هعطع السشتدبضغ كالحؼ أك)التشفضحية(  كجٍاٌز

لمقزاء عمْ الفمتاف اٚهشْ الحؼ زاد بعج ىجاح حساس هغ اٖجٍدة اٖهشضة  ،ٓغ القداـ(الذٍضج عد الج
شطاـ هسا جعل الدمصة كحخكة فتح تطغ أف حخكة حساس تخيج أف تشقمب عمِ ال التابعة لمدمصة، ةالفمدصضشض

هع تدارع عمِ الدمصة تصػر  رخاعل أدػ كمًذلظ  الدضاسْ الفمدصضشْ التْ ٌْ هغ كػىتً كضعت أركاىً،
ٓشتسْ لدصة الػششضة الفمدصضشضة كالحؼ اٖهشضة  جٍدةأاشتباكات هدمحة بضغ  اٖحجاث كالتخاشق ا٘عٛىْ إلِ

حا ، كجٍاز التشفضحية التابع لمحكػهة التْ شكمتٍا حساس، حلفت لحخكة أفخادٌاغالبضة  كأشمق عمضً  عخؼها ٌك
شخعضتٍا هغ اٚىتخابات اٚخضخة،  التْ ستسجت حساس لمحفاظ كل هشٍسا عل شخعضتٍسا فك  ،الفمتاف اٖهشْ(ب)

ٍا حخكة اٚسخائضمضة( كالتْ عارضت -الفمدصضشضة(كهعٍجة الدٛـ كفتح أستسجت شخعضتٍا هغ تكػيشٍا لدمصة 
باٚضافة شخعضة اىتخابات الخئاسة كالتْ فاز بٍا الخئضذ هحسػد عباس أبػ حساس هع بضقضة الفرائل، 

هشضة اٖجسضع اٖجٍدة  ِبالدضصخة عم الجاىب اديةحأتخاذ خصػة ا تٍاحكػهك س حساب ، كل ذلظ أدػهازف 
حا  ،فْ قصاع غدة العدكخيةك  )باٚىقٛب هغ جاىب فتح ك بالحدع العدكخؼ( )ها عخؼ هغ جاىب حساس ٌك

ا حخكة حساس كرئضذ كزرائٍا ككاىت ىتضجة  ،العدكخؼ( كحكػهة  (اسساعضل ٌشضة)ذلظ حكػهة فْ غدة تجٌٓخ
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ا حخكة فتح كرئضذ الدمصة  الفمدصضشضة ٓخأسٍا )سٛـ فضاض( ك زفة فْ ال  أبػ هازف  (هحسػد عباس)تجٌٓخ
حا ها عخؼ  (30: 2011)ٌٛؿ،الفمدصضشْ(. الدضاسْ كالجغخافْ باٚىقداـ) فضسا بعج ٌك

ساٌع  كساتعثخ السدار الجيسقخاشْ، أدػ إلِ اٚىقداـ فْ الحخكة الدضاسضة الفمدصضشضة  إف   حجٓثكيسكغ ال
أدخل القزضة الفمدصضشضة فْ الجيسقخاشضة، ك  فْ تػلضج حالة اٚحتقاف، كاٚىقداـ الحادٓغ داخل ٌحي الحخكة

ع السشعصفات الخصضخة، كقزِ عمِ ها يسكغ أف   ، فتح كحساسيعدز الثقة الستبادلة بضغ حخكتْ  كاحجا هغ ٌأ
لمسجتسع الجكلْ ككثضخ  الحؼ يعج ه بخر  ، ا(الجاىب اٖخٛقْ)كأضعف بذكلا غضخ هدبػؽ ها يسكغ تدسضتً 

صفحات سػداء فْ غضاب  لٗعٛـ )تقخيخ هخكد راـ هللاهغ الجكؿ العخبضة لجعع كفاح الذعب الفمدصضشْ.
 (18: 2008العجالة،

طاـ الدضاسْ الفمدصضشْ بضغ كقج تػلجت بفعل اٚىقداـ الدضاسْ كالجغخافْ حالة استقصابا حادا فْ الش 
سا عمِ ، أدت ٌحي الحالة إلِ اىذقاؽ السجاؿ الدضاسْ إلِ حكػهتضغ تدضصخ حخكتْ فتح كحساس إحجٌا

ففْ الػقت الحؼ  ،(فتححخكة )ك ، بضشسا تدضصخ اٖخخػ عمِ هشاشق الزفة الغخبضةحساسحخكة  قصاع غدة 
 س،هحسػد عباكاىت ٌشاؾ كزارات كهقخات أهشضة رسسضة تابعة لمدمصة الػششضة الفمدصضشضة بخئاسة الخئضذ 

، بعج ة تابعة بالكاهل لٍا فْ قصاع غدةأجٍدة عدكخية كهؤسداتا هجىضحساس أكججت حخكة  ،فتحكحخكة 
 (2008:18)عدمضة،هغ حخكة فتح كالخئضذ هحسػد عباس. استشكاؼ ٌحي اٖجٍدة عغ العسل بأهخ

هشطسات  كمًتذ تعثخ السدار الجيسقخاشْ غضاب شخؼ ثالث كاف يسكغ أف  ك  كقج ساٌع فْ تعسضق اٚىقداـ  
فْ سٛهْ اد ا٘الجٍ) ، كحخكةسٛهضةإأك حخكات  قػػ الضدارأك  ،كالتشطضسات الفمدصضشضة السجتسع السجىْ

، لكغ ٌحي مػصػؿ لمسرالحةك)الجبٍة الذعبضة لتحخيخ فمدصضغ( لمعسل عمِ تقخيب الصخفاف ل فمدصضغ(
ٛ  ٍا ستكػف بى  أهشٍا  اضش   )تغس البرخ(خخ كاىت آالحخكات بذكل كب  (فتح)غ يغ الكبضخ ض عغ الفرضمجي

كسا كذ ذلظ لتفقج كثضخ ا هغ كزىٍا، قاعجتٍا الجساٌضخية، هسا جاء عتفضج هغ ذلظ بتداع ، كستد(حساس)ك
ساٌع فْ ذلظ الحالة الٍاهذضة التْ تعضذٍا التشطضسات الفمدصضشضة التْ فذمت قضاداتٍا فْ تكػيغ قاعجة 

ج اىحضاز هعطسٍا إلِ أحج القصبضغ يفض دكف أف   ة،تحكخ فْ اٖراضْ الفمدصضشض جساٌضخيا
 32): 2011السترارعضغ.)ٌٛؿ،
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)أبػ  فيسا يمي: ةالدياسي وعمى العسمية الجيسقخاشي الشطام ىتجاعيات النقدام الدمبية عم ويسكغ تػضيح
 (الخسالة: 2017ٓدف،

الھادفة إلِ :  ة،ضمضكالسخصصات ا٘سخائ عيالسػحج فْ هػاجھة السذار  شْضالسػقف الفمدص بضضتغ -
كالحجكد  صافضكاٚست غضالٛجئ ايإلغاء كافة الحقػؽ فْ قزاك  ،ةضشضعمِ اٖراضْ الفمدص ٛءضاٚست

 كالجكلة.

السقاكـ هقابل  الفعل اتيأكلػ  بضضفْ تغ تدببٓعمِ حالھا  ةضشضالفمدص ةضاستسخار اٖكضاع الجاخم -
أهاـ العالع  غضضشضصػرة الفمدص يًتداز كتذػ اھ،  ك ةضػهضال اةضالحج اٖدىِ هغ هتصمبات الح خضتػف

 العخبْ كا٘سٛهْ كالعالسْ . 

تخاجع همحػظ فْ اٚىجازات الػششضة كالشزالضة عمِ حداب تعديد هرالح اٚىقداـ كتخسضخ أفكار لع  -
 فمدصضشضةتكغ هػجػدة هدبقا فْ الحھشضة ال

ء لمحدب أك الحخكة عمِ حداب اٚىتساء لمكل الػششْ - كھحا بدبب أف الرخاع عمِ  تشاهْ الٚػ
 .الدمصة ٓجفع القػػ الحخكضة الكبخػ كػػ فتح كحساس ىحػ بشاء ىطاـ سضاسْ يحقق هرالحھسا فقط

إف اٚىقداـ يعشْ كجػد سمصتضغ )كٛھسا تحت اٚحتٛؿ( تحاكؿ كل هشھسا ارضاء الجھات " الخسسضة  -
جكا " كهعضقا ٚستسخار بخاهجھا ككجػدھا اٚقمضسضة كالجكلضة .. ككل هغ الحخكتضغ تعتبخ اٖخخػ " ع "

 .الدضاسْ

تاٚعتقاٚت أصبحت سضاسة هسشھجة فْ شصخؼ الػشغ ك  -  . ذلظ كػسضمة لمزغط لتقجيع تشاٚز

 كسا شسمت تجاعيات النقدام في:

 غياب العسمية التذخيعية والخقابة البخلسانية: 

الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، كقج  السجمذ التذخيعْ أكؿ الدمصات التْ تزخرت بفعل اىقداـ إف   
تراعجت أزهة السجمذ التذخيعْ فْ أعقاب سضصخة حساس عمِ قصاع غدة، كهشح ذلظ التاريخ شٍج 

ت لعقج جمداتً، غضخ أى   ٍا لع تكتسل بدبب اهتشاع أحج شخفْ اٚىقداـ عغ حزػر السجمذ عجة هحاٚك
 (2013:35هصخ كآخخكف، اع غدة.)أبػجمدات السجمذ سػاء السشعقجة فْ الزفة الغخبضة أك فْ قص
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كقج تراعجت اٖزهة هع تعصضل الجمدات فْ إشار الخٛؼ عمِ الجكرة التذخيعضة كتسجٓجٌا، حضث 
قاشعت هعطع الكتل البخلساىضة جمدات السجمذ بجعػػ اىتٍاء السجة القاىػىضة لمجكرة العادية اٖكلِ، 

ا رئاسض ا ٓجعػ فضً السجمذ لٛىعقاد بجكرتً كحضشسا أصجر الخئضذ الفمدصضشْ هحسػد عباس هخسػه  
(، رفزت رئاسة السجمذ الجعػة كقاشعت كتمة التغضضخ  2007تسػز ٓػلضػ)  11الدشػية الثاىضة بتاريخ 

 (14: 2012كا٘صٛح الجمدة. )تقخيخ العسمضة اٚىتخابضة كالتذخيعضة،

كأدائٍا، الحؼ أصضب بالذمل التاـ مقْ بطٛلٍا عمِ عسل الدمصة التذخيعضة كضمت أجػاء اٚىقداـ ت  
عغ دكري فْ سغ القػاىضغ  بة ٖداء الدمصة التشفضحية، فزٛ  كالعجد عغ هسارسة دكري فْ الخقابة كالسحاس

 كالتذخيعات.

فْ قصاع غدة، كاصمت كتمة التغضضخ كا٘صٛح عقج جمدات السجمذ التذخيعْ هشح تذخيغ الثاىْ ك 
رات باسع السجمذ التذخيعْ دكف هرادقة رئضذ الدمصة الػششضة تذخيعات كقخا ، كإصجار2007ىػفسبخ

كاىػف الثاىْ  5تاريخ ( هغ القاىػف اٖساسْ، كبعج 41الفمدصضشضة عمضٍا، هدتشجة  فْ ذلظ إلِ السادة )
 ِستشاد إلِ هخكر ثٛثضغ ٓػه ا عمفْ غدة، باٚ غالقاىػىضك ، لع تعج ترجر التذخيعات 2009ٓشآخ 

ية رئضذ كإى  إحالتٍا لمخئضذ،  ا هغ قبل هجمذ كزراء الحكػهة فْ غدة، بسدػغ اىتٍاء هجة ٚك سا بإصجاٌر
( 35)  2012الدمصة الفمدصضشضة، بحضث بمغت التذخيعات التْ صجرت فْ غدة حتِ ىٍاية العاـ

ا، أ قخت، جسضعٍا، دكف هذاركة اٖحداب كالكتل البخلساىضة السسثمة فْ السجمذ التذخيعْ  تذخيع 
 (37: 2013خخكف،آك بػ هصخ، أشْ.)الفمدصض

الخئضذ الفمدصضشْ هحسػد عباس إصجار قخارات بقػة القاىػف، لعجـ اىعقاد  ل  ص  كفْ الزفة الغخبضة، كا  
ا إلِ السادة) ( هغ القاىػف 43السجمذ التذخيعْ كحق الخئضذ فْ إصجار قخارات بقػة القاىػف، استشاد 

 ثل تمظ القخارات فْ حاٚت الزخكرة التْ ٚ تحتسلاٖساسْ التْ بسػجبٍا تجضد لمخئضذ إصجار ه
التأخضخ فْ غضخ أدكار اىعقاد السجمذ التذخيعْ، كقج أصجر الخئضذ الفمدصضشْ حتِ ىٍاية 

  (ىت : 2012،هخكدالديتػىة( قخار ا بقاىػف ٓشحرخ تصبضقٍا فْ الزفة الغخبضة.)68)2012العاـ

الجيسقخاشْ، بسا فْ ذلظ  العسمضةْ بطٛلً عمِ عسمضة اىقداـ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضش ِ ٌحاكسا ألق
 .(2013206: لحدضشْ،ا) اء اٚىتخابات العاهة كالسحمضة.تعصضل إجخ 
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بادرة أك استعجاد ٘جخاء اٚىتخابات الخئاسضة كالتذخيعضة كالسحمضة كفق ا  ِ  أٓ فتحكلع تبج  حخكة حساس ك   
ككاف الخئضذ الفمدصضشْ فاؽ عمِ هػاعضج ججٓجة ٘جخائٍا، تِ اٚلمججاكؿ الدهشضة السحجدة قاىػى ا، أك حت  

يقزْ بالجعػة ٚىتخابات  ا، هخسػه ا رئاسض  (2009اٖكؿ أكتػبخ ) تذخيغ 23هحسػد عباس أصجر بتاريخ 
 ( :ىت26/10/2009خبارية،)ككالة سسا ا٘(.2010كاىػف الثاىْ ٓشآخ) 24عاهة رئاسضة كتذخيعضة ٓػـ 

 كاسع ا بضغ شخفْ اٖزهة، ففْ الػقت الحؼ اعتبخت هؤسدة الخئاسة أف   الخئاسْ ججٚ   كقج أثار السخسػـ   
دصضشضة ٚك ٓتعارض هعٍا، السخسػـ استحقاؽ دستػرؼ يجب العسل بً إلِ جاىب جٍػد السرالحة الفم

ية هشح تاري السخسػـ غضخ دستػرؼ كأف   كالحكػهة فْ غدة أف   (حساس)اعتبخت  كاىػف  9خ الخئضذ هشتٍْ الٚػ
يسمظ صٛحضة إصجار السخسػـ قبل التػصل إلِ تػافق كششْ، بسا فْ ذلظ ٚ (، 2009الثاىْ  ٓشآخ )

ٓتً.التػافق عمِ هشرب الخئاسة كحل إشكالضة اىتٍا  (:ىت26/10/2009خبارية،)ككالة سسا ا٘ء ٚك

ٍا كالذخكع فْ عسمضة تدجضل كبشاء  عمِ السخسػـ الخئاسْ؛ سعت لجشة اٚىتخابات السخكدية لبجء أعسال   
ٍا تعخضت لمسشع هغ قبل الشاخبضغ هغ سكاف قصاع غدة، بعجها اىتٍت هغ عسمٍا فْ الزفة الغخبضة، غضخ أى  

إجخاءات الدمصة الػششضة  جٍػد السرالحة الفمدصضشضة لع ت ثسخ بعج، كأف   الحكػهة بغدة، بجعػػ أف  
، )دىضا الػشغِ تفاٌسات بذأف إجخاء اٚىتخابات التذخيعضة.الفمدصضشضة فْ راـ هللا تعضق فخص التػصل إل

 (: ىت23/9/2013

ع هعػقات العسمضة     كبحلظ تعصمت فخص إجخاء اٚىتخابات الخئاسضة كالتذخيعضة، ككاف ذلظ أحج ٌأ
   :وما تختب عمي ذلظ مغ الجيسقخاشضة.

 ا فْ اىتٍ: تقييج الحخيات العامة اكات الحق فْ الحخيات العاهة شٍجت اٖراضْ الفمدصضشضة ترعضج 
، ككاىت هعطع تمظ اٚىتٍاكات تخجسة  لحالة اىقداـ الشطاـ (حخية الخأؼ كالتعبضخ كحخية التجسع الدمسْ )

ففْ غدة ارتفعت كتضخة اٚىتٍاكات التْ ارتكبتٍا أجٍدة  الفمدصضشْ بضغ الزفة كقصاع غدة الدضاسْ
ا بااٖهغ بحق الرحفضضغ كالعاهمضغ فْ كسائل ا٘ كقج  لدشػات التْ سبقت حالة اٚىقداـعٛـ قضاس 

تاب رأؼ، كهشع تػزيع الرحف الرادرة فْ  شسمت تمظ اٚىتٍاكات، احتجاز كاعتقاؿ صحفضضغ كك 
الزفة الغخبضة، كهشع تغصضة اٖحجاث أك تشفضح بخاهج كهرادرة أجٍدة كهعجات تتبع السؤسدات الرحفضة 

عغ قضاـ اٖجٍدة اٖهشضة التابعة لمحكػهة فْ غدة بسشع  زفة، فزٛ  العاهمة فْ القصاع كال كا٘عٛهضة
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ٍا تتزسغ عبارات تمفديػف كإذاعة فمدصضغ هغ العسل، كهرادرتٍا لعجة ركايات أدبضة بحجة أى   ضغهخاسضم
 ( 60: 2010ىداف،حقػؽ ا٘ل السخكد الفمدصضشْ هخمة بأداب العاهة.)تقخيخ

دة العجٓج هغ السؤسدات ا٘عٛهضة الخاصة، هغ ضسشٍا إغٛؽ كل كسا استٍجفت اٖجٍدة اٖهشضة بغ
ا ا٘عٛهضة، كسجمت السشطسات الحقػقضة  هغ هكتب فزائضة العخبضة كفزائضة هكذ التابعة لػكالة هع 

العجٓج هغ اٖىجية كاٚتحادات كالشقابات كالسخاكد  ِصاع غدة سضصخة الحكػهة فْ غدة عمالعاهمة فْ ق
حقػؽ ل السخكد الفمدصضشْ تقخيخ فعمت هع عجد هغ السشطسات اٌٖمضة السدتقمة.) الثقافضة،  كحلظ

 (61: 2010،ىدافا٘

الرحفضضغ  الفمدصشضة، صالت اٚىتٍاكات التْ هارستٍا اٖجٍدة اٖهشضةففْ الزفة الغخبضة  أهاك 
غ أك ئظ السشتسضكالسؤسدات ا٘عٛهضة كالرحفضة هػاششضغ آخخيغ عمِ خمفضة الخأؼ كالسعتقج، خاصة أكل

 كقج شٍجت الزفة الغخبضة حالة أشبً بالحطخ عمِ ىذاشات كفعالضاتالسقخبضغ هغ حخكة حساس، 

هؤسدات حخكة حساس أك القخيبة هشٍا، كسا ىفحت اٖجٍدة اٖهشضة عسمضات اعتقاؿ شالت العجٓج هغ 
تاب رأؼ.  (.295: 2013،)سمسةىذصاء الحخكة أك القخيبضغ هشٍا، بضشٍع صحفضػف كك 

كقج شسمت تمظ اٚىتٍاكات إشٛؽ ىار باتجاي صحفضضغ كتٍجٓج الدٛهة الذخرضة لٍع، كاعتقاؿ 
تاب رأؼ، إغٛؽ هؤسدات هشع شباعة كتػزيع كهكاتب صحفضة، كحخؽ العجٓج هشٍا، ك  صحفضضغ كك 

ت الرحف الرادرة فْ قصاع غدة، كهشع التغصضة ا٘عٛهضة لمعجٓج هغ اٖحجاث كهرادرة أجٍدة كهعجا
تتبع السؤسدات الرحفضة كا٘عٛهضة هشٍا هكتب قشاة اٖقرِ الفزائضة العاهمة فْ الزفة الغخبضة. كسا 
تجٌػرت حالة الحق فْ التجسع الدمسْ، شضمة الدشػات الدبع الساضضة، كتراعجت كتضخة اٚىتٍاكات 

خصضخ، هشتٍكة  بحلظ حق هشضة فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة بذكل التْ تختكبٍا اٖجٍدة التشفضحية كاٖ
حقػؽ ل السخكد الفمدصضشْ تقخيخ السػاششضغ فْ هسارسة ٌحا الحق الحؼ تكفمً التذخيعات الفمدصضشضة.)

 (                                                        36 : 2010،ىدافا٘

رات التْ عسمت عمِ تقضضج كاتخحت الجٍات التشفضحية فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة هجسػعة هغ القخا 
هسارسة الحق فْ التجسع الدمسْ، كقج بخرت تمظ الجٍات اتخاذ تمظ القخارات؛ لتحقضق السرمحة العاهة 

آب 13تابعة لػزارة الجاخمضة بتاريخ ففْ قصاع غدة قخرت القػة التشفضحية ال، كالحفاظ عمِ اٖهغ العاـ
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، قابمً مِ إذفا رسسْ هغ الجاخمضة بغدةع هشع الخخكج بأؼ هدضخة دكف الحرػؿ ،2007 أغدصذ
 (:ىت13/8/2007 ف،شة الفمدصضشضة فْ الزفة الغخبضة.)فمدصضغ أترخيح هساثل أصجرتً قضادة الذخ 

ا السدضخات  كجخاء ذلظ، هشعت اٖجٍدة اٖهشضة فْ قصاع غدة التجسعات كالسدضخات الدمسضة، خرػص 
ا: هشع اٚحتفاؿ بحكخػ اىصٛقة حخكة فتحة كحخكة كالفعالضات السؤيجة لسشطسة التحخيخ الفمدصضشض ، أبخٌز

اٖجٍدة اٖهشضة  ، كسا ىفحت(2013، فْ آب أغدصذ) ح، كهشع  إحضاء ذكخػ استذٍاد ياسخ عخفاتفت
، كاىت قج ى طست فْ جتساعات العاهةلسخات عجٓجة بحق تجسعات ٚ تشجرج ضسغ اٚ حسمة اعتقاٚت،

ا.50هغ)قاعات هغمقة أك شارؾ فضٍا أقل    ( شخر 

 حرػؿ اٚىقداـ الفمدصضشْ الحؼ حجث فْ حديخاف عاـ  إف   األوضاع القترادية والجتساعية: تجىػر
شاؿ جسضع جػاىب السجتسع الفمدصضشْ كهشٍا اٚجتساعضة كالثقافضة، كتخؾ آثاري عمِ هختمف  2007

كيتزح  ،تساعْ لمسجتسع الفمدصضشْبالشدضج اٚج اا بالصمبة، كاىتٍاء  ٖسخة، كهخكر  اشخائحً ابتجاء هغ 
تجٌػر هجسل الحقػؽ اٚقترادية كاٚجتساعضة لمدكاف الفمدصضشضضغ فْ الزفة  ارذلظ هغ خٛؿ استسخ 

الغخبضة كقصاع غدة؛ بدب اىقداـ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ كتشازع الرٛحضات بشْ الحكػهتضغ فْ كل 
 هغ راـ هللا كغدة.

ا فْ ككاف لٙجخاءات التْ اتخحتٍ ا كل هغ الحكػهتضغ عمِ الرعضجٓغ اٚقترادؼ كاٚجتساعْ أثٌخ
ا فْ قصاع غدة، الحؼ يخزع لحرار هذجد تفخضً الدمصات ا٘سخائضمضة  تفاقع هعاىاة الدكاف، خرػص 

ثخ فػز حساس فْ إ ِأشكاؿ العقػبات الجساعضة، عم ، كذكلا هغ2006السحتمة هشح هشترف العاـ 
شخاؼ عخبضة كدكلضة أعسمت الدمصات ا٘سخائضمضة كبسداعجة حضث لبمجية، اٚىتخابات التذخيعضة كا

كفمدصضشضة، هغ فخض حرار هذجد عمْ دخػؿ البزائع كالسداعجات، كهشع الشاس هغ الدفخ هغ 
عاؽ حخية الحخكة كدخػؿ البزائع عبخ هعبخ أ سخائضمضة، هسا ، كالسعابخ ا٘غٛؽ هعبخ رفح البخؼ إ خٛؿ 

حي كـخ أبػ سالعٓخز ك إ ، التْ كاىت تداعج فْ حخكة العسالة الفمدصضشضة، كحخكة العسخاف فْ غدة، ٌك
 إلِٚىتخابٍع حساس كبخىاهجٍا اٚىتخابْ، الحؼ ٓجعػ  ،لدكاف غدةالعقػبات جاءت كخصػة عقابضة 

زهاـ اٖهػر بغدة بالكاهل هسا  ِهة التْ شكمتٍا حساس كسضصختٍا عمالحكػ  ِهقاكهة اٚحتٛؿ، كعم
 (26:2011ا هشً سكاف غدة.)الدسٍػرؼ، اىٍضار اقترادؼ كاجتساعْ عاى   ِػ إلأد
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ا قصاعا الرحة كالتعمضع، 2007فسشح هشترف العاـ  ، تزخرت السخافق الخجهضة فْ قصاع غدة، كتحجٓج 
كهث مت ا٘جخاءات الحكػهضة بحق الجسعضات الخضخية كالسؤسدات اٌٖمضة فْ كل هغ الزفة الغخبضة 

ا بحقػؽ الذخائح السجتسعضة التْ كاىت تدتفضج هغ خجهاتٍا، حضث قاهت الحكػهتاف كقصاع غدة هداس  
بإغٛؽ أك هرادرة هحتػيات العذخات هغ السؤسدات اٌٖمضة كالجسعضات الخضخية فْ الزفة الغخبضة 

أىذصتٍا، بسا فضٍا الخجهات الرحضة، الدراعضة، ا٘غاثضة جسضع  كقصاع غدة، هسا أدػ إلِ تػقف
 ف ذلظ آثار ا كارثضة عمِ الذخائح التْ كاىت تتمقِ خجهاتٍا عبخ ٌحي السؤسدات، فزٛ  ية، خم  كالتشسػ 

عغ اىزساـ السئات هغ العاهمضغ الجائسضغ كالسؤقتضغ فضٍا إلِ صفػؼ العاشمضغ عغ العسل.)الٍضئة 
 (2010: 61ىداف،السدتقمة لحقػؽ ا٘

السخافق الرحضة الحكػهضة فْ القصاع هغ كسا تجٌػرت اٖكضاع الرحضة فْ قصاع غدة، حضث عاىت 
ىقزا شجٓج فْ إهجاداتٍا هغ اٖدكية كالعٛجات كالسدتمدهات الصبضة بدبب عجـ التشدضق بضغ إدارات 
كزارة الرحة فْ غدة كراـ هللا، أك لعجـ سساح الدمصات ا٘سخائضمضة السحتمة تػريجٌا عبخ السشافح 

 الحجكدية.

ضكل اقترادؼ غ ك هصعػبة غ كيسكغ الحجٓث ع  جػد اقتراد فمدصضشْ كاحج، أك كجػد إدارة كسضاسة ٌك
كاحج لٗراضْ الفمدصضشضة، كاقترخ التػاصل اٚقترادؼ بضغ الزفة الغخبضة كقصاع غدة باتجايا كاحجا 

: ٌْك  ٛقة فْ هجاٚت رئضدة،فقط، أؼ هغ الزفة الغخبضة إلِ قصاع غدة، كتتسثل ٌحي الع
                                          (     31: 2011)الدسٍػرؼ،

  فْ الفمدصضشضة كلمصبقات الفقضخة دفع الخكاتب كتقجيع السداعجات السالضة لسػضفْ الدمصة الػششضة
 غدة.

  إلِ قصاع غدة (لذضكل ا٘سخائضمْا)تدٍضل دخػؿ العسٛت. 

  سخائضل إلِ قصاع غدةالبزائع هغ إدفع فاتػرة كٍخباء قصاع غدة، كالتشدضق بذأف دخػؿ الدمع ك. 

  ها أدػ إلِ آثارا خصضخة عمِ أكضاعٍع  أدػ اٚىقداـ إلِ قصع ركاتب آٚؼ السػضفضغ،كسا
 السعضذضة، كبالتالْ فقجاف القجرة عمِ تػفضخ هرادر عسل بجٓمة. 
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تتجاكز قاىػف اعتبختٍا الدمصة فْ راـ هللا، بصخيقة  هغ قبل الحكػهة بغدة،تػضضف هػضفضغ ججدكسا تع 
هغ خٛؿ تتبع الخصاب ك  .لخجهة السجىضة فْ كل هغ الػضضفة السجىضة أك اٖجٍدة اٖهشضة فْ قصاع غدةا

ا لجػ حخكة فتح كحخكة حساس ىٛحع ضعف الػعْ  الدضاسْ لغالبضة الفرائل الفمدصضشضة كتحجٓج 
ا السشاكفات ا٘عٛهضة بضغ  الحخكتضغ، كالتْ بالجيسقخاشضة، كذلظ هغ خٛؿ فعالضاتٍا كشعاراتٍا كتحجٓج 

تحاكؿ كل هشٍسا إقراء أخخ، ككجػد عبارات كهرصمحات كاىت غائبة عغ السجتسع الفمدصضشْ 
بالتذٍضخ كالتخػيغ كالتذكضظ بالػششضة كالتكفضخ كاىترار الحق عمِ الباشل، كالتْ كصمت إلِ حج 

ايا كتجهضخ اٚشتباكات السدمحة بضغ حخكتْ فتح كحساس كالحؼ أكدػ بحضاة السئات هغ الزح
 السستمكات.

كل ها جخػ كيجخؼ عمِ الداحة الفمدصضشضة باستسخار حالة اٚىقداـ كالدضصخة العدكخية عمِ  إف  
  :حساس، كالدمصة الفمدصضشضة عمِ الزفة الغخبضة ٓبضغ حخكة قصاع غدة هغ قبل

 ضعف الػعْ بالتعجدية الجيسقخاشضة الدائجة. 

 ة قبل هسارسة الجيسقخاشضة كاٚىتخاباتكعجـ اٚتفاؽ عمِ هبادغ كثػابت كششض. 

اختٛؼ اٚستخاتضجضات كالبخاهج يعدز اٚختٛؼ ٚك يدٍع  كيبضغ هجػ التسدظ بثقافة الحدب الػاحج، كأف   
ا  فْ عسمضة اٚىتقاؿ كالتجاكؿ الدمسْ لمدمصة كشضػع حالة ىػع هغ الثأر كاٚىتقاـ بضغ أفخاد السجتسع كتحجٓج 

 ( 58: 2008رهزاف، جهػؼ التْ حرمت بضغ الحخكتضغ كخاصة فْ غدة.)أبػبعج حالة الرجاـ ال

سٍا تجدضج الجيسقخاشض   أف  كيسكغ الحجٓث بالقػؿ  ة لضدت عقضجة جاهجة، بل ٌْ ىطاـ حكع يقـػ عمِ هبادغ ٌأ
جاؼ بخاهج هختمفة،  ق كخمإرادة اٖهة كالتشافذ الحخ كالشديً عمِ الدمصة بضغ أحداب كقػػ سضاسضة تحسل ٌأ

 كحلظ هغ كجػد الحخية بسعشِ الحخية لمػشغ كالسػاشغ، كبسعشِ أف   ج  ب  دكلة السؤسدات كالقاىػف، ٚ
ٚ   اٚستعسار كاٚحتٛؿ ىقضس الحخية، فٛ يسكغ أف    إذا تع التعاهل تكػف الجيسقخاشضة بالسعشِ السخاد لٍا إ

ٛ  ً عشحدب ىطخية )ٌشخؼ لػفضفخ( تجاكز الرخاعات، كالتْ تعشْ أى    كخاضع ا جها يكػف الذعب هحت
لٛحتٛؿ تتػقف كل الرخاعات الصبقضة، ككل الرخاعات حػؿ الدمصة لرالح جبٍة كششضة هتحجة لسػاجٍة 

شا تكسغ حا ها شبق زهغ اٚحتٛؿ الشازؼ لفخىدا، ٌك  )أبػ.الحاجة بالشدبة لمحالة الفمدصضشضة اٚحتٛؿ، ٌك
 (48عخبىت 2011: صالح،
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 سخائيل: إمع  بخمةالسيات التفاق -ثانياً 

دة بقػاعج كشخكط بالتالْ كاىت هحجك ، كسمػأـ بفعل اتفاؽ 1994الدمصة الفمدصضشضة عاـ  ضلذكتعشج  
كسا  ،1967عاـ سخائضمْ هغ حجكدا٘لِ خصة همدهة باىدحاب الجضر إشج اٚتفاؽ لع يدت ف  أكسا هقضجة، 

خ القزضة الفمدصضشضة أ ِ: القجس كالٛجئػف  هفاكضات الحل لِإجل القزايا التْ تذكل جٌػ الشٍائْ، ٌك
ة السشقػصة بالتعاهل هع اٖراضْ السحتمة ضئكاعتسجت سضاسة الحمػؿ الجد  ،ػششاتالسدتك السضاي ك الحجكد ك 

 (48عخبىت 2011: صالح، )أبػكأرض هتشازع عمضً.

طاـ ديسقخاشْ فْ سخائضل اٚتفاؽ عبخ فخض السديج هغ العخاقضل تحػؿ دكف قضاـ ىإكعمضً استغمت    
ساس أ، كتعاهمت هع اٚتفاؽ عمِ رضع اٚستضصاىْ عمِ اٖقاالػ فخض هغ فمدصضغ، حضث فخضت السديج 

ؤدػ الِ تلظ هغ استحقاقات ذتختب عمِ  بسا ،أؼ سضادةإلِ فق سضاسْ يقػد أؼ أهشْ دكف ربصً بأ
 ضة. ضعاؼ كحجتً الػششإلِ إ ت بضغ هكػىات السجتسع الفمدصضشْ كصػٚا اهااصصج

فمدصضشضضغ ، هغ خٛؿ اٚتفاقضات التْ كقعتٍا هع الل عمِ الدمصة الػششضة الفمدصضشضةكفخضت إسخائض    
، تذجع الدمصة الفمدصضشضة عمِ فخض قضػد عمِ حخيات التعبضخ كالخأؼ عشج أهشضة كسضاسضةضغػشات 

  (201588:شعت، )الفمدصضشضضغ.

ة حػؿ الزفة الغخبضة كقصاع غدة ىتقالضة ا٘سخائضمضة الفمدصضشضهغ اٚتفاقضة اٚ 22ت السادة كقج ىر       
، كبالتالْ دؿ كالتداهحتدعِ إسخائضل كالدمصة الفمدصضشضة لتعديد التفاٌع الستبا عمِ أف   1994عاـ(2)أكسمػ

ف اٚىتقاص هغ هبجأ حخية ، ضج بعزٍا البعس كبجك لتحخيس بسا فضً الجعاية العجائضةاٚهتشاع عغ ا
كسػؼ تتخحاف ا٘جخاءات القاىػىضة لسشع تحخيس كٍحا هغ قبل السشطسات كالجساعات أك اٖفخاد  ،التعبضخ

ٓتٍسا.    ضسغ ٚك

هخيكضة السجافعة عغ حقػؽ اٖ (Human Rights Watch)اىتقجت جساعة ، فقج كعمِ سبضل السثاؿ   
ها جاء فْ اٚتفاؽ  عمِ أساس أف   ،بضغ الدمصة الفمدصضشضة كإسخائضل السػقع (كاؼ بٛىتضذغاتفاؽ ) ،ا٘ىداف

: اٚعتقاؿ ع عمِ اىتٍاكات حقػؽ ا٘ىداف هثلً يذج، ٖى  السعآضخ الجكلضة لحقػؽ ا٘ىداف ٓتعارض هع
هشع هثل سل عمِ تػفضخ آلضات قػية هغ أجل يع  هغ أف  ا٘دارؼ كالتعحٓب كالسحاكسات غضخ العادلة، بجٚ  

                                                                                                                                                                                                                        (48عخب ىت : 2011،أبػ صالح) تمظ السسارسات.
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ٓؤدؼ إلِ إيجاد اٖعحار  ، هغ السسكغ أف  أىػاع التحخيس جسضعٍااؽ حػؿ هشع ها جاء فْ اٚتف إف    
هغ بضغ  أف  ىزضف  كيسكغ أف   بأكثخ حخية، ٚىتٍاكات الحقػؽ السذخكعة لمتعبضخ عغ الخأؼ الدضاسْ

سخائضمْ )اتفاقضة باريذ اٚتفاقضات التْ أعاقت التحػؿ الجيسقخاشْ كاٚقترادؼ، كجعمتً هخبػط باٚحتٛؿ ا٘
ضػد حضغ فخضت ق ،الفمدصضشْ الحجٓث الشذأة ( التْ فخضت قضػد كبضخة، عمْ اٚقترادالسجحفة اديةاٚقتر

عاؽ الشسػ أ ، هسا لتشقل بضغ شصخؼ الػشغ غدة كالزفةكحخية الحخكة كا ،عمْ تجفق الرادرات كالػاردات
ٛ  اٚقترادؼ، كالدضاسْ كاٚجتساعْ رفاٌضة فْ اف فمدصضغ لٚػ ٌحي اٚتفاقضات، لعاش سك ، الحؼ كاف كفض

 ( :ىت 27/1/2007 )دىضاؿ،.، كالدضاسْ، كاٚجتساعْالػضع اٚقترادؼ ِف سػؼ ٓشعكذ عمالحؼ كا

كسمػ، لضدت هغ هقػهات الجكلة السدتقمة كضع أ تفاقضاتاالسدتسج هغ  ةالدمصة القاىػىضعضة كض ف  إ     
ْ   ةقاهإعٛهات هغ الذظ عمِ قجرة الدمصة عمِ  ، بسعدؿ عغ تأثضخات اٚحتٛؿ فْ فمدصضغ ىطاـ ديسقخاش

ا باتجاي تسػيل كدعع الدمصة عػض  أسخائضمْ كالجكؿ الساىحة التْ ا٘ ا عغ هدؤكلضة صبحت تقـػ بجكٌر
 كسمػ.أرغع تػقضع اتفاقضة  ةشق الفمدصضشضا عغ السشاقاىػىض   ً كاف هدؤكٚ  ى  أخض تاٚحتٛؿ الحؼ يف

 ( 2008:105)هحدغ،

هغ حضث عجـ قجرتٍع  الرٛحضاتالدمصة الفمدصضشضة  هع الجاىب ا٘سخائضمْ ةاقضات السعقػداٚتف لع تعط      
لِ القضػد السفخكضة إتباع الحمػؿ السشقػصة، با٘ضافة إعمِ الدضصخة كالتحكع بالسػارد كالحجكد كالسعابخ، ك 

 ،رض هع تػجضٍات اٚحتٛؿا ٚ ٓتعاالدمصة التذخيعضة كالتشفضحية بس ئتذأىعمِ الدضاسات كالتذخيعات التْ 
 (76:2015)شعت،عاقت عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ.أ هػر ٌحي اٖ

 الفداد الدياسي: -ثالثاً 

لتجاء فخاد عغ الشطاـ كا٘لِ عدكؼ اٖإا اىعجاـ الثقة فْ السعآضخ السؤسدضة كالسؤسدات ٓؤدؼ غالب       
ءات السفتتة لمػجػد اٚجتساعْ كالدضاس  ةشخرشإلِ  ؼالحؼ ٓؤد ،سذ عائمضة كفئػيةأْ عمِ إلِ الٚػ

 إلِ ربط الشطاـ الدضاسْ بذخز زعضع كاحج ، كصػٚ  (عمِ حداب السؤسداتالعسل كالقضادات )الدعاهات
  (ىت :22/5/2007 بخاش،أ).فْ القسة

الة اٚىتقاؿ هغ ح ، حضث كاف1993ضٍخ الفداد هع تأسضذ الدمصة الفمدصضشضة كفق اتفاؽ أكسمػ عاـ    
ت سائخ هطاٌخ أكهغ ٌشا بج ،الثػرة الفمدصضشضة إلِ ها يفتخض أىً سضكػف شخعضة الدمصة أك السؤسدات

، حضث أسدت لبضئة حاضشة ا بتػقضع اتفاؽ أكسمػتػقفت رسسض   الفداد برػر تشاقس قضع كأخٛؽ الثػرة التْ
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ا٘دارؼ فْ إغخاؽ لفداد الدضاسْ ك هطاٌخ التمػث كا كتشػعت ،كإسخائضمْ مفداد دعسٍا كفاقسٍا إسشاد أجشبْل
دكف الكفائة  ػالْ لمدمصةٚؼ هغ السػضفضغ السػالضغ لمحدب السبعذخات أ ضةهشاٖك  ةسجىضالالسؤسدات 

البضخكقخاشضضغ غضخ عغ جضر هغ السػضفضغ ة ، كضٍخت فئات اجتساعضة عبار كحدب الػسصة كالخشاكؼ 
ػ ها ٓتعمق خخػ هغ الفداأىػاع أخخ ضٍخت آجاىب  السشتجضغ بضشٍع اٚٚؼ ذكؼ السشاصب العمضا، كفِ د ٌك

راضْ كالعقارات لٙسخائضمضضغ، كضٍػر حاٚت هغ كتسثل فْ زيادة حاٚت بضع اٖ ،فْ الجاىب الػششْ
غتضاؿ الخئضذ الخاحل ياسخ عخفات هغ ا  سخائضمْ كلعل  هغ ا٘جٍدة اٖأالفداد اٖهشْ بالتخابخ كالتعاهل هع 

 ( :ىت ككالة هضٛد ا٘خبارية3/12/2013 غ الفداد.)هفارج،هطاٌخ ذلظ الشػع ه

هشطسة الذفافضة الجكلضة  صجرتًأ ؼالح ،2013العالع لمعاـ  ػ داد عمِ هدتػ كبخ هقضاس لمفأأضٍخ      
كتأثضخ  فادكا بأٌسضةأهغ الفمدصضشضضغ  (%85)أف   هاف)الفخع الػششْ لمسشطسة(،أبالتعاكف هع هؤسدة 

لِ فقجاف إهسا ٓؤدػ عاهة، اللذخرضة )الػساشة كالسحدػبضة( لمحرػؿ عمِ الخجهات ٛقات ااستخجاـ الع
ة فْ  ا فْ كجً التشسضة، ا خصضخ  يسثل الفداد تحجي  ك ، ةاة هغ خٛؿ الخشػة كالسحابداء الػضائف العاهأالشدٌا

كعمضً  ،العجالةفٍػ عمِ الرعضج الدضاسْ ٍٓجـ الجيسقخاشضة كالحكع الدمضع بإيجاد حالة هغ الفػضِ كغضاب 
 ا لٗداءعغ السؤشخات السعخكفة كالسصمػبة غالب   بعجت الحضاة الفمدصضشضةأٌحي الدسات الغالبة،  فإف  

ل، كسا الِ حالة هغ التذخذـ  ػالجيسقخاشْ، فاستسخار الفداد أد  ،دارة السؤسدة بخكح الحدب كالعائمةإكالتٌخ
برػرة  عاقة تحقضق التحػؿ الجيسقخاشْإ لِ إ ؼؤدهسا ٓ ،كالعجالة التخرز كالقاىػف، لِ غضابإ ؼٓؤد

 ( 32: 1999. )جخباكؼ،الرحضحة كالدمضسة

  بخنامج الحكػمةو القانػنية اإلشكاليات -رابعاً 

عجـ فٍع ٌػ  ،عمِ التجخبة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ التْ كاف لٍا اٖثخ البالغ ككاف هغ ضسغ اٚشكمضات
حا ضٍخ جالضا  بعج اٚىتخابات الثاىضة الفمدصشضة  لمقػاعج القاىػىضة كأختٛؼ تفدضختٍا كل حدب هرمحتً، ٌك

حا ضٍخ هشحكااٚختٛؼ حػؿ بخىاهج الحكػهة كاضضف إلِ ذلظ  تاسضذ الدمصة  بضغ حساس كحخكة فتح، ٌك
اتفاقضات اسمػ، التْ كاىت ضسغ اتفاقضتٍا تشز عمْ عجـ هقاكهة اٚحتٛؿ، كبخاـ اتفاقضات  السػقعة عمِ

كبخىاهج حخكة حساس التْ ىجحت فْ اٚىتخابات الثاىضة ، يختمف عغ بخىاهج الدمصة  ،ٚحتٛؿسٛـ هع ا
 (88: 2017)سمسة،كهكغ تػضضح ذلظ:التْ كقعت اتفاؽ سٛـ هع )اسخائضل( 
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الػزراء كيكمفً بتذكضل يختار رئضذ الدمصة الػششضة رئضذ  عمِ:“ (45ىز القاىػف اٖساسْ فْ السادة )
دعػة هجمذ الػزراء لٛىعقاد بضشسا أكجت يقضمً أك يقبل استقالتً، كلً أف يصمب هشً حكػهتً كلً أف 

الخئضذ فْ أداء هٍاهً  الػزراء يداعج هجمذ هداعج لمخئضذ الػزراء ”( عمِ أف دكر هجمذ46)السادة
ىػف هغ القا (63فْ حضغ اعتبخت السادة )  عمِ الػجً السبضغ فْ ٌحا القاىػف اٖساسْ سمصاتً كهسارسة

التْ تزصمع بسدؤكلضة كضع “ العمضا هجمذ الػزراء )الحكػهة( ٌػ اٖداة التشفضحية كا٘دارية”اٖساسْ أف
اختراصات  كفضسا عجا ها لخئضذ الدمصة الػششضة هغ التشفضحالبخىاهج الحؼ تقخي الدمصة التذخيعضة هػضع 

ككاىت اختراص هجمذ الػزراء  القاىػف اٖساسْ، تكػف الرٛحضات التشفضحية هغ” تشفضحية يحجدٌا
قج خٛ هغ أية تفرضٛت تتعمق با٘جخاءات التْ يجب أخحٌا  القاىػف اٖساسْ الفمدصضشْإف  السذكمة

باٚعتبار عشج تكمضف السخشح بتذكضل الحكػهة، كهجػ إلداهضة أف يسثل حدب اٖغمبضة فْ البخلساف، كأف ٓتع 
ت بضغ الكتل البخلساى لع ٓتزسغ أية  القاىػف اٖساسْ ككاىت السذكمة اٚخخػ إفضة، التكمضف بعج السجاٚك

ىرػص تػضح عٛقة رئضذ الدمصة الػششضة بخئضذ الػزراء السكمف هغ قبضل هجػ إلداهضة ها ٓتزسشً 
كتاب التكمضف هغ قزايا لخئضذ الػزراء السكمف، كهجػ إلداهضة عخض أسساء أعزاء الحكػهة السذكمة 

ِ السجمذ التذخيعْ لشضل الثقة، كهجػ إلداهضة اشٛع الخئضذ أك هػافقتً عمِ عمِ الخئضذ قبل عخضٍا عم
ت هجاٚ  البضاف الػزارؼ قبل عخضً أهاـ السجمذ التذخيعْ، فقج شكمت كل  لمتأكيل هغ قبل ٌحي التداٚؤ

بخاش، أ).كرئاسة الحكػهة كالسجمذ التذخيعْ هغ جٍة أخخػ شخفْ الرخاع فْ رئاسة الدمصة هغ جٍة، 
 ىت(   :22/5/2007

فبعج تشرضب السجمذ التذخيعْ الججٓج، كتدمسً هٍاهً الجستػرية، كمف الخئضذ هحسػد عباس الدضج    
كشالبً بزخكرة  ،إسساعضل ٌشضة الشائب عغ حخكة حساس فْ السجمذ التذخيعْ بتذكضل الحكػهة العاشخة

بالتداهات الدمصة الفم خاعاة هجسػعة هغ الشقاط الستسثمةه دصضشضة، كالعسل عمِ تحقضق اٌٖجاؼ لػثضقة  
الػششضة كفقا إعٛف اٚستقٛؿ، كقخارات السجمذ الػششْ، كهػاد القاىػف اٖساسْ لمدمصة الفمدصضشضة، 

اٖخضخ أهاـ السجمذ التذخيعْ فْ جمدتً  اهات التْ كردت فْ خصاب الخئضذكقخارات القسع العخبضة، كاٚلتد 
هغ  (74)هغ القاىػف اٖساسْ كالسادة  (46)ذلظ إلِ ىز السادة  فْ هدتشجا18/2/2006اٚفتتاحضة فْ 

الدمصة الػششضة عغ ”أهاـ رئضذ يعتبخ رئضذ الػزراء هدؤٚكساسْ البشج اٖكؿ، التْ تشز عمِ اٖ القاىػف 
إٚ أف الخد الحؼ تمقاي رئضذ الدمصة الػششضة عمِ كتاب التكمضف هغ رئضذ الػزراء  ،أعسالً كأعساؿ حكػهتً

ها دفع بالخئضذ إلِ كمف الدضج إسساعضل ٌشضة لع ٓتزسغ اٚلتداـ بالقزايا السجرجة فْ كتاب التكمضف، الس
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بخىاهج الحكػهة السقتخح لع ٓتزسغ الشقاط التْ  ، تزسشت أف23/3/2006تػجضً رسالة لمدضج ٌشضة بتاريخ 
ىة السكتدبات كا٘ىجازات كشجد الخئضذ عمِ كاجب الحكػهة فْ العسل عمِ صضا  ،كردت فْ كتاب التكمضف

الدضاسضة كالقاىػىضة كالجبمػهاسضة لمقزضة الفمدصضشضة كتعديد هكاىتٍا، كحقػؽ الذعب فْ هشطػهة كقخارات 
 كضخكرة تجشب اتخاذ أؼ هػقف يعخض الذعب الفمدصضشْ لمعدلة  ،الذخعضة الجكلضة كقخارات القسع العخبضة

دصضشْ لمعدلة، كيزع الدمصة الفمدصضشضة كالذعب كضخكرة تجشب اتخاذ أؼ هػقف يعخض الذعب الفم
  (55: 2013)سعج،الفمدصضشْ فْ هجاؿ تشاقس هع الذخعضة الجكلضة.

لمسذاركة فْ الحكػهة، كبعج  كبجأت حخكة حساس حػارا هع الكتل البخلساىضة كشخرضات هدتقمة كتكشػقخاط 
لسذاركة فْ الحكػهة، كذلظ ٚتداع فتح رفزت اٖخضخة ا السذاكرات التْ أجختٍا حخكة حساس هع حخكة 

الفجػة بضغ بخىاهجٍا كبخىاهج حخكة حساس بعج أف رفزت حخكة حساس إجخاء تغضضخات عمِ البخىاهج  
أها الجبٍة الذعبضة فقج ، الحكػهْ كاٖخح بالسٛحطات التْ تقجهت بٍا حخكة فتح لمسذاركة فْ الحكػهة

الصخفاف العجٓج هغ اٚجتساعات لجراسة شكل  ج أف عقجكلكغ بع، لمسذاركة فْ الحكػهة أبجت استعجادا
هة لعجـ هػافقة حخكة حساس الذخاكة كالػزارات التْ ستػكل لمجبٍة، رفزت الجبٍة الذعبضة اٚىزساـ لمحكػ 

لمذعب ا ككحضج   شخعضا  اعتساد بشج فْ البخىاهج الحكػهْ يعتبخ هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة هسثٛ  عمِ
ػ ها  هؤسدات هشطسة التحخيخ لكْ تذسل رفزتً حخكة حساس هذتخشة إعادة صضاغة   الفمدصضشْ، ٌك

كتسثمت ىقاط الخٛؼ بضغ فرائل هشطسة التحخيخ كحخكة  2005ٚتفاؽ القاٌخة الفرائل كافة تصبضقا 
حساس بذأف اٚشتخاؾ فْ الحكػهة، بخفس حخكة حساس إدراج كثضقة اٚستقٛؿ كدكر هشطسة التحخيخ 

ا السسثل الذخعْ كالػحضج لمذعب الفمدصضشْ، كالسػافقة عمِ قخارات الذخعضة العخبضة الفمدصضشضة باع تباٌر
كدفع الخفس هغ قبل الفرائل لمسذاركة فْ الحكػهة، حخكة حساس  ،كالجكلضة كتزسضشٍا بخىاهج الحكػهة

مذ التذخيعْ كتقجهت حخكة حساس لمسج ،إلِ تذكضل الحكػهة العاشخة بسفخدٌا بخئاسة الدضج إسساعضل ٌشضة
كعقج السجمذ جمدة خاصة  ،الػزارؼ كىضل ثقة السجمذ ,بصمب لعقج جمدة خاصة لسشاقذة البضاف

بالبضاف  كبعج أف أدلِ رئضذ الحكػهة الدضج إسساعضل ٌشضة    ،عغ الجمدة 24كتغضب  أعزاء 108بحزػر
عغ  2شاعكاهت عزػا 36كهعارضة    عزػا71الػزارؼ حرمت حكػهتً عمِ ثقة السجمذ بسػافقة 

 (89: 2017)سمسة،الترػيت.

كتبع ذلظ عسمضة ىقل لمدمصة هغ قبل حكػهة تدضضخ اٖعساؿ بخئاسة الدضج أحسج قخيع لمحكػهة الججٓجة 
كعمِ الخغع هغ تدمع الحكػهة هٍاهٍا، استسخ بخىاهج الحكػهة فْ تذكضل  ،بدٛسة كدكف أية عػائق تحكخ
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الدمصة الػششضة بإصجار العجٓج هغ القخارات، كبخاصة فْ الذأف  أزهة بضغ الحكػهة كالخئاسة، فقج قاـ رئضذ
 ،اٖهشْ كا٘دارؼ كتعضضغ كبار السػضفضغ دكف تشدضب هغ هجمذ الػزراء كفق ها ىرت عمضً القػاىضغ

كبالتالْ فذمت هؤسدتا الخئاسة كرئاسة الػزراء فْ التػافق عمِ تذكضل الحكػهة، كعمِ هزسػف البضاف 
ػ ها   شكل عقبة أهاـ التعاكف بضشٍسا، بل عسمتا بذكل هتشافخ كهغ خٛؿ بخىاهجضغ هختمفضغالػزارؼ، ٌك

كحا، كبعج فػز حخكة حساس كحرػلٍا عمِ أغمبضة هقاعج السجمذ التذخيعْ فْ اٚىتخابات التذخيعضة  ٌك
خكة بخئاسة الدضج إسساعضل ٌشضة، أصبحت ح  ، كتذكضمٍا الحكػهة العاشخة 25/1/2006ٓتاريخ الثاىضة 

حساس تدضصخ عمِ السجمذ التذخيعْ كالحكػهة، بضشسا بقضت حخكة فتح تحتفع بسشرب رئاسة الدمصة 
الػششضة، كاىتقمت إلِ هقاعج السعارضة فْ السجمذ التذخيعْ، ها زاد هغ حجة الخٛؼ بضغ هؤسدة الخئاسة 

   (ىت :22/5/2007بخاش، أ) .ء كالتشافذ عمِ الرٛحضات بضشٍساكهجمذ الػزرا

  السجتسع:و الفخد الفمدصيشي  -امداً خ

السقرػد ٌشا هدتػػ تصػر اٖفخاد فْ السجتسع كقابمضتٍع لمقبػؿ بالخأؼ كالخأؼ أخخ كهجػ قجرتٍع عمِ   
    قبػؿ الحدع بالصخؽ الجيسقخاشضة كلضذ بػسائل قسعضة.                                  

كيبجأ ، لخإاٚقترادؼ، كالعادات كالتقالضج ك ل: السدتػػ التعمضسْ، ٌحا هتعمق بستغضخات كثضخة هث كاضح أف     
د كصػٚ   ٛ  هغ هؤسدة اٖسخة أؼ التعاهل هع الدكجة كاٖٚك كبالسقابل  : إلِ أكبخ السؤسدات كالبخلساف هث

ءىا بالجرجة اٖكلِ لمجكلة كهؤسداتٍا أـ ٚ؟ كلتجدضج الفكخة ىقت ٌل ىحغ كأفخاد هدتعجكف أف    خح أف  ىسشح ٚك
  ٚ يجضب عمضً برخاحة كلػ بضشً كبضغ ىفدً لضكتذف بشفدً هجػ   كيحاكؿ أف  يدأؿ كل فخد هشا ىفدً سؤا

ؤي اٖكؿ كالحؼ ٌػ هدتعج أف   ،ا هغ هجتسع هجىْ قادر عمِ التصػرقابمضتً لضكػف جدء   يزحْ  لسغ ٚك
كلة الػششضة؟ فبشاء دكلة ديسقخاشضة بحضاتً هغ أجمً؟ ٌل ٌػ لمعائمة أـ لمقبضمة أـ لمسحٌب أـ لمجٓغ أـ لمج

ءاتً اٖخخػ  يفخض عمِ الفخد أف   ء آخخ، كلكغ ٌحا ٚ يعشْ إلغاء ٚك ءي لمجكلة عمِ كل ٚك سا كإى   ،يقجـ ٚك
ء لمجكلة فعمضإذا ها تشاق ء هع الٚػ  (2013105:، لحدضشْا)تفزضل الجكلة. ًس أؼ ٚك

شا يجب أف       لصائفضة كالقبمضة كالجٓشضة إلِ ساحة الجكلة اٖكسع، فٛ ىتعمع كضف ىخخج هغ القػقعة ا ٌك
ىتخجع التحخر كالػعْ  ىبتكخ آلضة تعاهل، أؼ أف   يسكغ أف ىمغْ أك ىػحج الصػائف كاٖدياف، كلكغ يجب أف  

ا عمِ أرض الػاقع، فإذا تشاقزت السرمحة سا عمِ هدتػػ اٖفخاد سمػك  لضذ فقط عمِ هدتػػ الجكلة كإى  
 ا عمِ أف  يكػف الفخد عمِ هدتػػ هغ الػعْ يجعمً قادر   هرمحة الجكلة القػهضة فضجب أف   الصائفضة هع
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ئً لجكلتً كلجستػري الحؼ يحفع لً حخيتً كهذاركتً كبالشتضجة يحفع لً الحق فْ  يفرل كيعصْ اٖكلػية لٚػ
ء الصائفْ كلكغ ضسغ هعادلة ديسقخاشضة صحضحة.)  (:ىت22/5/2007 بخاش،أالٚػ

ءي لمعائمةفمفْ ف   ك الحكػهة  التْ أمجكلة التْ يعضر فضٍا، لً ئ، كالحدب أكثخ هغ ٚكدصضغ يعصْ الفخد ٚك
حا اٚىتساء لٗحداب أكثخ هغ اٚىتساء لجكلة كاف سبب فْ  ة التحػؿ عاقإ تكػف هدئػلة عشً كتجافع عشً، ٌك

العخاؽ فشطاهٍا الجيسقخاشْ  هثلفْ بعس البمجاف العخبضة،  ىزخب السثل ككحلظالجيسقخاشْ فْ فمدصضغ، 
قائع عمِ تكخيذ الػاقع هغ خٛؿ السحاصرة )الخئاسة الذكمضة لٗكخاد، رئاسة الػزراء لمذضعة، رئاسة 

ٖف الشدضج الجيسقخاشْ يأخح  ؛أساس شائفْ كقبمْ ِالبخلساف لمدشة( فاٚىتخابات التْ تجخؼ ٌشاؾ تقػـ عم
ٛ  دكلة فضٍا تعجد دٓك ، الػاقع اٚجتساعْشكل   يربح فضٍا بشاء الجيسقخاشضة شْ كشائفْ كقبمْ كالضسغ هث

بمج خرػصا فْ ضل التخمف كاٖهضة كالجٍل التْ تعضذً فْ ٌحي ال كالرشاعة كاٚقتراد ا لمثػرةا كبضخ  تحجي  
   (48ىت عخب 2011:صالح، ٌحي الجكؿ.)أبػ 

المبشاىْ يأخح شكل الػاقع اٚجتساعْ  الشدضج الجيسقخاشْ فإذا عجىا إلِ السثاؿ الحْ فْ لبشاف ىخػ أف    
ء المبشاىضضغ أكٚ   الصائفْ، كأف   فكل ٓتسخس فْ هكاىً كيصالب فْ حرتً فْ   إلِ شػائفٍع ثع إلِ لبشافٚك

سا ٌػ قائع عمِ السحاصرة الصائفضة فٍػ ا، كإى  ٌضكل كهاٌضة ىطاـ الجكلة لضذ ديسقخاشض   ٌحي الجكلة ٖف  
ء إلِ هؤسدات الجك الجاي هجتسع هجىْ يكػف فضً يعخقل كيسشع التصػر بات ، الصائفةلة كلضذ العائمة ك ٚػ

ع السعػقات أهاـ  ، اٖقترادؼ، كالدضاسْالػاقع اٚجتساعْ كيسكغ التأكضج أف فْ الجكؿ العخبضة يذكل أحج ٌأ
 تجخبة ديسقخاشضة.  ىجاح أؼ

 ضعف الػعي بثقافة الجيسقخاشية: -سادساً 

ضة ىطاـ لمحكع كالحضاة عمِ حج سػاء، فإف كجػد ىطاـ حكع ديسقخاشْ هدتقخ كقابل إلِ الجيسقخاش بسا أف     
عغ ىطاـ الحكع الحؼ تداىجي، ككل هجتسع بالتالْ يعبخ  ثقافة سضاسضة هجتسعضةاٚستسخار يحتاج إلِ كعْ ك 

ػؼ يقػد ذلظ إلِ يقبل بً، كعشجها يكػف السجتسع ديسقخاشض ا كلجيً القشاعات كالقضع كالتػجٍات اٖساسضة س
ٚ   هع أف   ،لحكع الجيسقخاشْ كدعسً كاستقخاريىجاح ىطاـ ا  اٚىتخابات آلضة هغ آلضات السسارسة الجيسقخاشضة، إ

ثقافة يكغ ٌشاؾ تٛـز هع كعْ ك  ع  ا إذا ل  ا ديسقخاشض  اٚىتخابات كحجٌا ٚ تؤسذ ىطاه ا أك ىٍج   أف  
   (.2013103: لحدضشْ،ا)بالجيسقخاشضة، كالتخمز هغ العقمضة القبمضة.
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عمِ أفكار تحتػؼ الثقافة الدضاسضة ذات السزسػف الجيسقخاشْ ٌْ تمظ التْ  ٌشاؾ شبً إجساع عمِ أف   
ء السداكاة كالحخية، كعجالة التػزيع، كاٖك  لمسجتسع، كاٚستعجاد لمسذاركة، لػية لمقضادات الدضاسضة، كالٚػ

كالسضل لمتداهح كالسرالحة هع أبشاء الػشغ جدية الفكخية كالدضاسضة، اف بالتعكالقبػؿ كالثقة بأخخيغ، كا٘يس
 (44: 1996زعخ،)اٖ.الدمصة، كالذعػر بالججارة الدضاسضة بغس الشطخ عغ اتجاٌاتٍع، كالخفس لذخرشة

ً الجيسقخاشضة، هع أى  تكػف داعسة لمعسمضة  كإها أف   ،حبصةتكػف سمبضة ه كالثقافة الدضاسضة ٖؼ هجتسع إها أف  
ا شخش   سضتٍابالخ   ،ػؿ الجيسقخاشْا لمتحا هحػري  ٚ يسكغ اعتباٌر كضخكرتٍا كأرضضة كهشاخ يجخؼ فْ  غع هغ ٌأ

 (62: 1999.)هشرػر،إشاري ٌحا التحػؿ

الشتضجة غضخ إيجابضة افة الدضاسضة الشسػذجضة فقج تكػف ع هقارىتٍا بالثقالثقافة الدضاسضة الفمدصضشضة إذا ها ت   إف  
غضاب السكػىات الجيسقخاشضة عشاصخ سمبضة ها زالت تتخكد فْ  ٍا ٚ تخمػ هغسمبضة، هع أى  كلكغ لضدت 

ءات ركح التداهح كالذخراىضة البارزة فْ إدارة لمعائمة كالحسػلة كالعذضخة كضعف  لمفخد، بسعشِ استسخار الٚػ
 (62 :1999.)هشرػر،السدتػػ اٚجتساعْحلظ كجػد تحجٓج لمعٛقة بشاء عمِ اٖهػر، كك

ضعف كتذػيً كها خمفً هغ  ،الدضاسضة الفمدصضشضةلقج تخكت هسارسات اٚحتٛؿ أثخ ا كبضخ ا عمِ الثقافة 
عمِ سمػكٍع ٌاىة كا٘حباط كالحؼ ألقِ بطٛلً لسختمف جػاىب الحضاة، ككلج لجٍٓع الذعػر با٘

 (25: 2003.)الدبضجؼ،الدضاسْ

ْ  كسا شك    تبتعج ٚك تداعج عمِ التحػؿ  ضغ بعس التػجٍات التْلمفمدصضشض ل التخاث الثقافْ الدضاس
تحت اٚحتٛؿ كسضاساتً الٍجاهة، هسا ػضع الخاص الحؼ عاشً الفمدصضشضػف الجيسقخاشْ، كذلظ لصبضعة ال

لمقػاىضغ كاٖىطسة الرادرة عغ اٚحتٛؿ كالحؼ اعتبخ بعجـ الثقة بأىفدٍع كشعػر بعرضاف خمق لجٍٓع شعػر 
ا هغ ىزالٍع ضج الفمدصضشضضغ جد  لجػ  (90-89: 2003.)حدغ،اٚحتٛؿء 

 ٛ  اعتبار أف الثقافة عاها ٘حجاث التحػؿ الجيسقخاشْ عمِ تصػيخ الثقافة الدضاسضة يكػف عشرخ ا هؤثخ   إف    
ا كلضذ شخش ا ٚزه ا، كأ اٚستسخار بعسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ ٌشاؾ هغ السؤشخات التْ تدٍع فْ  ف  هداعج 

استصٛعات الخأؼ العاـ التْ تذضخ إلِ إيساف الذعب تػلجت لجػ أفخاد السجتسع، ككحلظ  التْ ٌْ القشاعات
حا ٓتساشِ هع ىز السادة رقع%(80)رغبتً فْ العسل الجيسقخاشْ بشدبة ك  ٖساسْ ( هغ القاىػف ا5)، ٌك

سضة كالحدبضة ية الدضاالحكع فْ فمدصضغ ديسقخاشْ ىضابْ يعتسج عمِ التعجدالتْ تذضخ إلِ شبضعة ىطاـ 
 (33: 2004خخكف،آ.)ٌٛؿ ك رئضذ الدمصة اىتخاب ا هباشخ ا هغ قبل الذعبكيشتخب فضً 
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كهذجعة عمِ كجػد  عمِ تكػيغ سمصة فمدصضشضة، فقج ضٍخت بػادر إيجابضة سشػاتكلكغ بعج هخكر   
ا لضرل كجػد ، ك هؤسدة (1500)إلِ  تحػؿ، حضث ازداد عجد هؤسدات السجتسع السجىْ بذكل كبضخ جج 

كالتشطضسات كالحخكات الفمدصضشضة، خاصة باٖحداب  سضاسضة، كإعجاد قػاىضغ حخكات كفرائلتعجدية ك 
الضدار كالسذاركة باٚىتخابات  لمسرادقة عمضٍا هغ قبل السجمذ التذخيعْ، كاىخخاط حخكة حساس كهعطع

 .اسضة التْ تصػرت بذكل همحػظالدضالحضاة فْ  كالسذاركة الشدػية ،اٖخضخة الخئاسضة كالتذخيعضة كالبمجية

هغ الخهدية ضاسضة فْ إشار العسل السؤسدْ تعاىْ ا ها زالت الثقافة الدبالخغع هغ كل ها ذكخ سابق  
العسمضة الدضاسضة، ككجػد التخرز كالػضػح كصشاعة القخار فْ كالذكمضة، كبحاجة إلِ احتخاـ القاىػف ك 

ا٘يساف بالتداهح يجب ، ك فْ فمدصضغ سْمعسل الدضاب لٖحدآشطع عسل التشطضسات كالحخكات كا قاىػف 
 الدضاسضة فْ السجتسع الفمدصضشْ.كالتعجدية 

لجػ كل الذعػب، حؼ أصبحت هصمب ا شعبض ا كعالسض ا كبحلظ ىكػف قج أسدشا لثقافة ديسقخاشضة فْ الػقت ال
احتخاـ ىتائج اٚىتخابات كالتْ تتصمب  ،الجيسقخاشْشضضغ يجب عمضشا فٍع أسذ العسل لفمدصضكا لشابالشدبة ك 

  .حدب الػضع الجستػرؼ كاحتخاـ حقػؽ اٖقمضةمب استٛـ اٖكثخية لمحكع كالعسل كسا تتص

 .التعجدية الدياسية والحدبية -سابعاً 

كالسسارسات ٖٓجٓػلػجضة شا ٚ ىقرج بحلظ التشػع فْ اٖشخ اعشجها ىذضخ إلِ التعجدية الدضاسضة فإى      
السؤشخ عمِ كجػد التعجدية اٖحداب كالتشطضسات الدضاسضة ٌْ  ً لضذ فقطمِ اعتبار أى  اٚجتساعضة فقط، ع

كالسشطسات كالجسعضات السعشضة بحقػؽ إلِ كجػد هؤسدات السجتسع السجىْ  الدضاسضة، بل ٓتعجػ ذلظ
 (50: 1996.)اٖزعخ،أجل قضاـ الجيسقخاشضة ة هغا٘ىداف كالسخأة كالبضئة كالثقافة كالتْ تعتبخ أساسض

الػراثضة ٍا فْ الدابق حسمت الدسات يٛحع أى   عشج ا٘شارة إلِ التعجدية فْ السجتسع الفمدصضشْ
كاٚقترادية أك بسا ية، كلع تختخؽ البضئة اٚجتساعضة كاٚجتساعضة التْ تقتخب هغ العذائخية كالجٍػية كالفئػ 

ٍا تتعارض هع التعجدية ٖى   ؛التػجٍاتْ تْ ٚ تعشْ إلغاء الفػارؽ فكال (بحالة اٚلتحاـ الػششْ)يعخؼ 
ء لمػشغ دكف سػاي هغ  ف  الجيسقخاشضة، بل أ ا هغ عذائخية السجسػعات اٖكلضة ايكػف الٚػ لتْ سبق ذكٌخ

 (70: 2008)عثساف،.كجٍػية

هشحك ها قبل هشطسة التحخيخ الفمدصضشضة، حتْ عٍجىا الحاضخ عشج الشطخ إلِ تاريخ اٖحداب الفمدصضشضة 
كلضذ ٌشاؾ اىخخاط فضسا بضشٍا كبضغ الجساٌضخ، ككاف  ،تذكضٛت ٍا فْ الدابق كاىت عبارة عغأى   يٛحع
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هعطع  إلِ أف   ً رأس العذضخة، كقج يدتجؿ عمِ ٌحا القػؿ عشج الشطخعمِ أى   الخئضذ لمحدب ٓتع التعاهل هعً
  فق.عغ شخيق التػاٖهشائٍا العاهضغ عمِ  تعضغتتع  كاىتالفرائل كالتشطضسات 

بالذكػػ السدتسخة ات ابتجاء لقج شٍجت التجخبة الجيسقخاشضة الحدبضة فْ الحالة الفمدصضشضة العجٓج هغ الثغخ ك 
الػششْ إلِ اىتذار سا السؤسدة التذخيعضة كالسجمذ سض  فْ صشاعة القخار ٚك الخسسضة هغ دكر السؤسدات

 إلِ غضاب العسمضة الدضاسضة كصػٚ  قخاشضة فْ ب السعالجة الجيسهسا غض  الخٛفات كاٚىذقاقات بضغ الفرائل، 
الدمسْ كركح التشافذ، هسا فدح السجاؿ لػجػد الحػار اٚحتكاـ إلِ الزػابط التشطضسضة كعجـ المجػء إلِ 

ـ، كبضغ بعس التشطضسات هع 1983الجاخمْ داخل بعس التشطضسات كسا حرل فْ عاـ  حالة اٚقتتاؿ
 (54-53: 1996)اٖزعخ،.بعزٍا البعس

ساؿ لٗسذ كالمػ ، فْ فمدصضغ كيسكغ الحجٓث أف التجخبة الجيسقخاشضة ائح التشطضسضة الجاخمضة تعاىْ هغ ٌإ
تاكؼ اٚىذقاقات الستتالضة عمِ أساس ف الفئػيةلمدمصة، كشغضاف  الدمسْ كجسػد عسمضة التجاكؿلمفرائل، 

ؤتسخات العاهة، كعجـ الخبخة ْ السلحدع الخٛؼ، كصٚػ إلِ اٚحتخاب العشضف كعجـ اىتطاـ فكدبضل 
ءات الذخرضة كالجٍػية كالعائمضة.كالكفاءة فْ عسمضة التجشضج كاٚستقصاب، كذلظ عمِ ح )هخكد دابات الٚػ

  (11-2008:10راـ هللا لحقػؽ ا٘ىداف،

كيعػد ذلظ ْ التعجدية الدضاسضة الفمدصضشضة، ٌشاؾ ضسػر ا فْ البعج الجيسقخاشْ ف يتزح هسا سبق أف  ك 
كالحدبضة الستصخفة التْ ٚ دضاسضة كخمل فْ التشذئة الدضاسضة باب ذاتضة كثضخة هشٍا عجـ ىزػج الثقافة الٖس

هخاقبة اٖداء كعقاب السخالفضغ عغ ا٘شار اٚجتساعْ الحؼ يسكشً هغ  خخ، كعجـ كجػدتؤهغ بتقبل أ
ضة كتجخمٍا التْ ساٌست فْ بعس الجكؿ العخبحلظ غضاب الجكلة بالفعل، كهداٌسة شخيق اٚىتخابات، كك

الدضاسْ الفمدصضشْ، كغمبة الشسط العدكخؼ لمشطاـ ك  حجكث اىذقاقات كتفكضظ السشاعة الجاخمضة لمشطاـ
 ( 1988كثضقة أعٛف اٚستقٛؿ،.)السجىْدضاسْ كضعف تأثضخ هؤسدات السجتسع ال

كجػد أكثخ هغ كيعػد ذلظ إلِ  ،قت الحاضخ هقبػٚ  القبػؿ بسبجأ التعجدية الفمدصضشضة أصبح فْ الػ  إف   
عمضٍا فْ هػاثضق )ـ.ت.ؼ(، الفمدصضشضة بٍحي الحقضقضة، كالحث هؤشخ، كهشٍا القبػؿ السبجئْ هغ كل القػػ 

التصػرات التْ  أفيخػ الباحث ك  ػاثضق الرادرة عغ الدمصة الػششضة الفمدصضشضةككثضقة إعٛف اٚستقٛؿ، كالس
فْ ضغ الخاصة بالجسعضات كا٘صٛحات كبعس القػاى ـ 2003لعاـ حرمت عمِ القاىػف اٖساسْ السعجؿ 

ِ التشػع الحؼ جسضعٍا تشجرج تحت إشار ا٘صٛح الدضاسْ، إضافة إلجٍاز القزاء كالسحكسة الجستػرية 
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تمفة، كهغ أجل الػصػؿ إلِ التذخيعضة اٖخضخة لٗحداب كالحخكات كالفرائل السخحرل فْ اٚىتخابات 
القخارات ، كالعػدة عغ ضًة عمكالسرادققاىػف اٚأحداب  قخارأهغ  ج  التعجية الدضاسضة ٚب  هتصػرة فْ هخحمة 

ككحلظ إجخاءات ل الجسعضات كالتجخٛت فْ عسمٍا، التْ اتخحت هغ قبل شخفْ اٚىقداـ بخرػص ح
ٍاز ا٘صٛحات التْ حرمت فْ الجِ كالحؼ ٍٓجد الحكػهة السقالة فْ غدة فْ تعضغ هجمذ القزاء اٖعم

جهات كجػد ىطاـ ديسقخاشْ يقتزْ بعس السق إف  فْ العسمضة الجيسقخاشضة بسجسمٍا، ك  القزائْ كهذ كتٍجٓج
قضادة ك  هغ التعمضع، ؿا كاٚقترادؼ كالسراحب لسدتػػ عااٚجتساعْ كػجػد هدتػػ هعضغ هغ التصػر 

ا، حضث ا هعاش  ا سضاسض  سص  كتجعمٍا ى (هغ أسفل إلِ أعمِ)ٍا بذكل عسػدؼ بالجيسقخاشضة ٓتع فخضهمتدهة 
غ لعجـ تجاكؿ الدمصة عسخك بأىً غضخ هتػفخ فْ السجتسع الف زياد أبػٓخػ الجكتػر  كالسحاسبة، مدصضشْ الخٌا

ع عشاصخ الػعْ  اط همحػظ لسؤسدات السجتسع السجىْ، كإف  هع اٚعتخاؼ بػجػد حخية التعبضخ، كىذ ٌأ
ختٛؼ فْ إشار الػحجة، بسعشِ كجػد ثػابت لمعسل الػششْ ٚالثقافة الجيسقخاشضة ٌْ اٚعتخاؼ بأخخ، كاك 

قرائْ، كالتجاكؿ الدمسْ ٚ يجػز اٚختٛؼ عمضٍا، كالسذاركة فْ صشع القخار الدضاسْ، كىبح الفكخ ا٘
 .لمدمصة

اٚىتخابات كآلضة لمسسارسة الجيسقخاشضة تدسح بػجػد أحداب كقػػ سضاسضة ججٓجة بالجخػؿ لسخكد  كسا أف   
القخار هغ خٛؿ التعاكف كالسذاركة فْ القخار حدب الشطاـ اٚىتخابْ، كالحؼ ٚ ٓتشاقس هع ثػابت  صشع

حضغ ٓؤهغ غالبضة السجتسع بعجـ كجػد حقضقة هصمقة قخاشضة الػعْ بالجيسك  ،أسذ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ
اتجاي كاحج فقط، هغ ٌشا يجب  ً يغمق الباب أهاـ اختٛؼ أراء كتحجٓج السعخفة فْكثابتة كىٍائضة، ٖى  

 .ا٘يساف بالتعجدية كاٚختٛؼ كتػفخ الحخية

ػ حق   كتػجج الجيسقخاشضة حضغ يكػف السجتسع ٓؤهغ بقضسة التداهح، كالحؼ يعشْ قبػؿ أخخ كسا ٌػ، ٌك
حا حق لشا، عمضشا أف   ككاجب، فإذا شمبشا هغ أخخيغ أف   حا ك  يقبمػىا كسا ىحغ ٌك اجب ىقبمٍع كسا ٌع، ٌك

عمضشا، كالتداهح يعشْ قبػؿ أخخيغ كالفعل السذتخؾ كالحؼ ٓجؿ عمِ السٛٓشة كالسػافقة كتقبل أخخ فْ 
التداهح هدؤكلضة تذكل  شخيقة تفكضخي، كسا يعشْ اٚحتخاـ كالقبػؿ كالتقجٓخ لمتشػع الغشْ لثقافات عالسشا، كأف  

 افضة كالجيسقخاشضة كحقػؽ ا٘ىداف كىبح اٚستبجاد كالعشف. عساد حقػؽ ا٘ىداف كالتعجدية بسا فضٍا التعجدية الثق

خابات تذخيعضة تكاقع الحكع الجيسقخاشْ فْ فمدصضغ،كها كاكبً هغ هخاحل كإى بعج ها سمصشا الزػء عمِ   
هتسثمة باٚىقداـ الجاخمْ الحؼ كاف لً اٖثخ  داخمضة كخارجضة،قات ػ هعكها كاكبٍا هغ  كبمجية،كرئاسضة 
ػ اٚتفاقضات التْ عقجت هع اٚحتٛؿ اْ٘ تعثخ العسمضة الجيسقخاشضة، ثع السعضق أالكبضخ عم سخائضمْ خخ ٌك
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كالفداد الدضاسْ كالسالْ هغ جاىب الدمصة، كقبل ٌحا كمً ثقافة الفخد كالسجتسع كضعف الػعْ بسفٍـػ 
قات ػ سعاللتػضضح  تصخؽ اٖساس الحؼ تشبشْ عمضً العسمضة الجيسقخاشضة، سشكالحؼ ٌػ  ،الحكع الجيسقخاشْ

حا ها سششاقذً فْإ الخارجضة لسا لٍا هغ أثخ كبضخ فْ   صمبالس عاقة العسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ ٌك
 . التالْ

ةقات الخارجضػ السع: السصمب الثاني  

 كضعف ،الجاخمْ ىقداـاٚ شكل عمْ كاىت ،داخمضة هعػقات هغ فْ فمدصضغ لجيسقخاشضةعاىت التجخبة ا
 عمْ عسمت كاجتساعضة إقترادية لعػاهل باٖضافة، السجتسع داخل  البخاهج فْ كاختٛؼ جيسقخاشضةال الثقافة
ا كبضخ أثخ لٍا كاف أخخػ  ٌشاؾ عػاهلك  ،الجيسقخاشْ الحكع أعاقة  حتٛؿا٘ب تسثمت خارجضا عػاهلٌْ  ،جج 

 كا٘قمضسْ الجكلْ العاهل ِلإ با٘ضافة ،الجيسقخاشضة العسمضة أفذاؿ عمْ كبضخ بذكل عسل الحؼ ا٘سخائضمْ
ْ كسآمْ:                      كالحؼ   سشقػـ سشقػـ بسشاقذة ٌحي العػاهل كعػاهل بذْء هغ التفرضل ٌك

 الحتالل اإلسخائيمي أوًل:

اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ هغ أكثخ العػاهل السؤثخة سمب ا عمِ الجيسقخاشضة الفمدصضشضة، كذلظ ٚستسخار  عج  ي     
ً لٗراضْ الفمدصضشضة، كعجـ احتخاهً لحقػؽ ا٘ىداف الفمدصضشْ، ككحلظ القخارات الرادرة عغ احتٛل

ٍا تخيج التفاكض هع السجتسعات العخبضة التْ تتستع بالجيسقخاشضة دعاء إسخائضل بأى  إالسجتسع الجكلْ رغع 
دعاء حضغ قاهت إسخائضل أثبتت التجخبة عجـ صحة ٌحا ا٘ كلكغ  مذعب الفمدصضشْ، لظ إعصاء الحقػؽ ككحل

بإعاقة عسل لجشة اٚىتخابات السخكدية كأدائٍا لسٍاهٍا كصٛحضاتٍا، بػضع العخاقضل أهاـ تشقل هػضفْ 
ذاؿ عسمضة اٚىتخابات كلٍحا فقج حاكلت سمصات اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ إف ،جشة بضغ هخاكد التدجضل كاٚقتخاعالم

، لسشع حخية الحخكة كالتشقل فْ اٖراضْ الفمدصضشضة يةالفمدصضشضة عغ شخيق إقاهة الحػاجد العدكخ 
هغ تشقل الشاخبضغ كالسخشحضغ بضغ القخػ كالسجف  حاجد عدكخؼ حج   (600)لمسخشحضغ كالشاخبضغ بػجػد 

خاصة فضسا ٓتعمق بحخية الػصػؿ إلِ هجٓشة القجس أك التشقل بضغ الزفة الغخبضة كقصاع غدة، ، كالسخضسات
، هسا عهسارسة الجعاية اٚىتخابضة بٍجؼ التعخؼ ببخاهجٍع ككدب التأٓضج الذعبْ لٍ هسا يحػؿ بضشٍع كبضغ

هثل الرشادٓق جسٍػر الشاخبضغ كعمِ تمظ السخاكد أعاؽ ىقل السػاد التعخيفضة باٚىتخابات كتػزيعٍا عمِ 
ج اٚىتخابات الشديٍة، العقاب الحؼ أىدلتً إسخائضل عمِ الفمدصضشضضغ إثخ ضٍػر ىتائ كسا أف  ، كبضاىات اٚقتخاع

، كعجـ قبػلٍا بحكػهة الػحجة الػششضة الفمدصضشضة، التْ ضست فْ 2006التْ شٍج لٍا العالع أجسع عاـ 
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صفػفٍا هدتقمضغ قخيبضغ هغ حخكتْ فتح كحساس، بحرار قصاع غدة كعقػبات هالضة جائخة كتجسضج العسمضة 
 (: ىت2016،فْ ضل استسخار سضاسة اٚستضصاف.)هحضدغ الدضاسضة

كساٌست إسخائضل بذكل كبضخ بتعصضل الحضاة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة، عبخ عجـ الدساح ٖعزاء       
هغ حساس هغ  (36)، هشٍع ًىائب ا هغ ىػاب (40)باعتقاؿ ك السجمذ التذخيعْ الفمدصضشْ الججٓج بالتشقل، 

راب القاىػىْ كتساؿ الش  ، هسا عصل اهغ فتح، كىائب كاحج هغ الذعبضة (3)ك بضشٍع رئضذ السجمذ،
  ٚ ، عزائً فْ قاعة كاحجة هشح اىتخابًكعجـ اىعقاد السجمذ بكاهل أ  حضافٚجتساعات السجمذ فْ كثضخ هغ ا

، كداخل هجف الزفة الغخبضة بدبب هشع قػات اٚحتٛؿ تشقل الشػاب ها بضغ الزفة الغخبضة كقصاع غدة
  (48ىت عخب2011:أبػ صالح، ).ىفدٍا

يات الستحجة كالسجتسع الغخبْ لمسػقف ا٘سخائضمْ إلِ تفاقع اأدػ تبشْ كسا  لػضع الفمدصضشْ الجاخمْ الٚػ
، الحؼ اىتٍِ باستخجاـ حخكة حساس لمقػة العدكخية كالدضصخة عمِ الدمصة فْ غدة، كىذػء خبذكل كبض

خاضت  إف   كبقْ تٍجٓج إسخائضل الرخيح لمدمصة الفمدصضشضة بسقاشعتٍا كفخض الحرار عمضٍا، اٚىقداـ
عمِ حقضقة الزغػط الخارجضة التْ تسارس عمِ الدمصة  اار السرالحة هع حخكة حساس، شاٌج  غس

تخزع الدمصة الفمدصضشضة فْ راـ هللا لمسقاشعة  ، كإها أف  آبقِ اٚىقداـ الفمدصضشْ قائس   ف  الفمدصضشضة، فإها أ
                                                                                                                                                                                                                                                                             (            2013:90الدضاسضة كالحرار السالْ. )الحدضشضة، 

تسكضغ الذعب الفمدصضشْ هغ حكع ىفدً عت فْ البشج الثالث إلِ د   ـ1993لعاـ اتفاقضة أكسمػ غع أف  كر   
أكجت المجشة التشفضحية لسشطسة كسا ك ، عاهةا لسبادغ الجيسقخاشضة، كإجخاء اىتخابات هباشخة كاحجة ك بشفدً كفق  

ٚ  التحخيخ الفمدصضشضة بعج التػقضع عمِ اتفاقضة أكس تبقِ،  أف  إسخائضل أرادت   أف  مػ عغ التداهٍا بالجيسقخاشضة، إ
ىجاح إعجـ ِ ٍا عسمت عمكلٍحا فإى   ،ة الػحضجة فْ الذخؽ اٖكسطٍا الجيسقخاشض  ، إى  كسا كاىت تجعْ باستسخار

ٍع يدتحقػف ، بأى  ْالفمدصضشضضغ لمخأؼ العاـ العالستطٍخ  ٍا ٚ تدتصضع أف  ة، ٖى  ة الفمدصضشض  التجخبة الجيسقخاشض  
:هػقع هخكد 5/8/2007 ،)ىػفلٍع غضخ ججٓخيغ بً، إذا كاىت لجٍٓع ديسقخاشضة ىاجحة.كأى   ،اٚستقٛؿ

  (دهذق

تقصضع أكصاؿ اٖراضْ  كع، الحؼ أدػ إلِ 750كسا قاهت إسخائضل ببشاء ججار الفرل العشرخؼ بصػؿ   
ٍا تتحكع فْ هجاخمٍا كهخارجٍا الحػاجد سكاىضة هعدكلة عغ بعز ، كتحػيمٍا إلِ جدرالفمدصضشضة
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كإعاقة ار الفمدصضشضػف فْ أهاكغ سكشاٌع، كأدػ الججار إلِ حرالججار، ا٘سخائضمضة، كالبػابات السقاهة فْ 
     تشقٛتٍع، كاختٛؽ الحرائع كالحجج لسسارساتٍا.

الضػهضة كالحؼ يعتبخ  كبحلظ ٓتزح هجػ السأزؽ الحؼ يعضر بً الفمدصضشضػف هغ جخاء هسارسات اٚحتٛؿ
هغ أكثخ اٖشخاؼ الخارجضة تأثضخ ا عمِ الشطاـ الفمدصضشْ، كهعضق ا لعسمضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة كقضاهً 

)الحدضشضة، .ـ2006بفخض الحرار عمِ الذعب الفمدصضشْ عشجها فازت حخكة حساس فْ عاـ 
2013:9-13 ) 

 :اإلقميسيو  الجوليالعامل  ثانياً 

يات الستحجة اٚهخيكضة السباشخ كغضخ اتجخل  عج  ي    فْ فخض  لسباشخ، كها ٓمحقً هغ تأٓضج غخبْالٚػ
ٛ  الذخكط عمِ الدمصة الػششضة فْ هسا ْ   ا حقضقض  رستٍا الدضاسضة الجاخمضة، هعخق ، ْالفمدصضش   لمػاقع الجيسقخاش

يات الستحجة عمِ الدمصة الفمدصضشضة خٛؿ حقبة ا لخئضذ عخفات تعجٓل فعمِ سبضل السثاؿ فخضت الٚػ
ٚ  فْ الشط حضات الخئضذ لرالح رئضذ الػزراءصٛ ػ ا الدمصة هخ الحؼ التدهت بً اـ الجاخمْ الفمدصضشْ، ٌك

 (48ىت عخب2011:أبػ صالح، )الفمدصضشضة تحت كشأة ذلظ الزغط الخارجْ.

مدصضشضة، لكاىت ٌحي الزغػط جاءت هغ قبل الخأؼ العاـ الفمدصضشْ كالتدهت بٍا الدمصة الف كلػ أف    
  ٚ ا، إ الفمدصضشْ،  ساسْحجكث تغضضخ فْ بشػد الشطاـ اٖ  أف  الجيسقخاشضة الفمدصضشضة تتجمِ فْ أجسل صػٌر

يات الستحجة، يعتبخ تجخٛ  عبخ اٚىرضاع لزغػ  ، يعكذ حالة هغ عجـ اٚلتداـ اا صارخ   خارجض  ط الٚػ
 .باٖصػؿ الجيسقخاشضة الحقضقضة

اٖشخاؼ الجكلضة فْ الػضع الفمدصضشْ كاف لً تأثضخ كبضخ عمِ سضخ الحضاة تجخل عجد هغ  إف    
يات الستحجة التْ تقف خ (المجشة الخباعضة الجكلضة)ا بالقخارات الرادرة عغ الجيسقخاشضة، كضٍخ جمض   مفٍا الٚػ

 ـ تحت2003، كسا كاىت بػادر ذلظ التجخل عشجها تع استحجاث هشرب رئضذ الػزراء عاـ اٖهخيكضة
 ،هبخرات ا٘صٛح كالذفافضة كالحكع الرالح، كذلظ هغ أجل الزغط عمِ الخئضذ الخاحل ياسخ عخفات

كإعصاء صٛحضات أكسع لخئضذ الػزراء، هغ ٌشا ٓتزح هجػ قجرة السجتسع الجكلْ عمِ التجخل فْ صشاعة 
هالضة أك دبمػهاسضة أك القخار الفمدصضشْ، كاستخجاهً العجٓج هغ اٖكراؽ لسسارسة تمظ الزغػط سػاء  كاىت 

ا، كذلظ عمِ اعتبار أف   ا هغ السالضة الخارجضة كتحجٓج   الدمصة تعتسج بذكل كبضخ عمِ السداعجات غضٌخ
يات الستحجة  كاٖكر   (  2016 :58،)هحضدغكبضضغ كالسجتسع الجكلْ بذكل عاـ.الٚػ
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جعمٍا همدهة فْ قخاراتٍا  ،كاٚقتراديةعمِ اٚتفاقضات الدضاسضة  ء  الدمصة الػششضة الفمدصضشضة بشا ذتأسض إفٌ 
السػقع فْ  اٚقترادؼ بختػكػؿ باريذ كحلظ السػاثضق اٚقترادية كخاصةذخكط اتفاقضة أكسمػ سضاسض ا ك ب
السقجهة هغ الجكؿ الخارجضة كهغ الجكؿ الساىحة اعتسادٌا عمِ السداعجات  ف  إكبالتالْ ف (،ـ29/4/1994)

اد الػششْ كاٚستقٛؿ ارج كهشً إسخائضل ٓؤثخ بصبضعة الحاؿ عمِ اٚقتركارتباط تصػر اقترادٌا عمِ الخ
 ( 130: 2009ْ ،ث)البخغػ اٚقترادؼ.

ذخيعضة اٖخضخة كالتْ جخت فْ بخز كضػح السػقف الجكلْ أكثخ حضغ ضٍخت ىتائج اٚىتخابات الت     
 حساس التْ شكمت فْشخة لحخكة ـ، كقضاـ العجٓج هغ دكؿ العالع بسقاشعة الحكػهة العا2006عاـ

العخاقضل كالذخكط لٛعتخاؼ بٍحي الحكػهة، كتػقف الجعع كالسداعجات السالضة  عكضعٍ (28/3/2006)
الجكلضة، كاستسخار الحرار عمِ قصاع غدة فضسا بعج كتأٓضجي لمسػقف ا٘سخائضمْ ٓبضغ هجػ اٚزدكاجضة فْ 

ج اٚىتخابات هغ ىاحضة عسمضة، كحتِ بعج السعآضخ التْ يسارسٍا السجتسع الجكلْ، ككضف أصبح يقف ض
ْ حكػهة الػحجة الػششضة بعج إبخاـ  تفاؽ هكة بضغ حخكتْ فتح كحساس اتذكضل الحكػهة الحادية عذخة ٌك

تػقف الجعع الجكلْ، فْ حضغ دعع السػقف ا٘سخائضمْ الحؼ قاـ  خ  القائسة عمِ كثضقة الػفاؽ الػششْ، استس  
لسسارستً الضػهضة ضج الذعب  سػاؽ العسل أهاـ الفمدصضشضضغ، إضافة  بحجدي أهػاؿ الدمصة كإغٛؽ أ

  ( 2016 :58،)هحضدغصضشْ بأكسمً.الفمد

لمعػدة لمسفاكضات، فْ ضل عجـ التداـ ـ 2006عاـ كضة عمِ الدمصة الفمدصضشضة هخيكجاءت الزغػط اٖ  
الزغػط الخارجضة التْ تسارسٍا عمِ  اضافض  إا ارضة شعبضة كاسعة، شاٌج  سخائضل بتجسضج اٚستضصاف، كهعإ

يات الستح يات الستحجة ٚ تدعِ لتخسضخ  أف   ِعم اا هٍس  جة عمِ الدمصة الفمدصضشضة، كسشج  الٚػ الٚػ
 (52: 2006الٍضئة الفمدصضشضة السدتقمة لحقػؽ السػاشغ،)ساس.سا تحقضق هرالحٍا فْ اٖالجيسقخاشضة، إى  

يات الستحجة عمِ الجكؿ لتحقضق الجيسقخاشضة ، ٚ الذخكط التْ عاد تؤكج التجارب أف       ة ها تفخضٍا الٚػ
ا الطخكؼ كالعػاهل الجاخمضة التْ تحكع الحضاة الدضاسضة فْ تمظ الجكؿ، اٖهخ الحؼ أدػ إلِ  تزع باعتباٌر

التجخل الخارجْ الدمبْ عبخ عغ ىفدً فْ غضاب الخدع  إف   ،تجٌػر اٖكضاع الدضاسضة فْ العجٓج هشٍا
تجخل أشخاؼ دكلضة كقضاهٍا بالزغط  سداءلة الجكلضة لسسارسات إسخائضل اٚحتٛلضة كغضخ القاىػىضة، كإف  كال

عمِ أكلػيات  ، بشاء  الشطاـ الدضاسْ كالقاىػف اٖساسْهباشخة هغ أجل إجخاء تعجيٛت كتغضضخات عمِ 
فتخة كجػد الخئضذ الخاحل زح ذلظ فْ ا عمِ الذخرشة هغ ىاحضة أخخػ، كات  خارجضة هغ ىاحضة كهعتسج  

                                                                                                                                                                                                                                                                       (         13-2013:9)الحدضشضة، .الغخبضة بة قاسسة لسرجاقضة الجيسقخاشضةضخ  ي عجياسخ عخفات كالحؼ 
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أف التحجيات كالسعػقات كاىت هتعجدة السجاٚت كهتعجدة اٖشخاؼ، فٍشاؾ حرار هالْ  ٓتزحهغ ٌشا    
دكؿ ك كف عمِ رأسٍع إسخائضل كأهخيكا كدكؿ أكركبضة كاقترادؼ، كحرار سضاسْ، كأشخاؼ الحرار هتعجد

عخبضة أخخػ، التْ كاف لٍا هداٌسات سابقة فْ حجكث اىذقاقات داخل الرف الفمدصضشْ كالحؼ تخؾ تأثضخي 
عمِ الحالة الفمدصضشضة، إضافة إلِ ارتباط السداعجات السالضة السقجهة لمدمصة فْ اٖكضاع الدضاسضة 

لفمدصضشْ عمِ الخارج، كقج ساٌست ٌحي العػاهل هجتسعة بتخؾ أثخ سمبْ عمِ ككحلظ اعتساد اٚقتراد ا
ة  عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ بعج اف كاىت اٚىتخابات عسمضة ىاجحة كشٍج لٍا العالع لٍا هغ حضث الشدٌا

    كالذفافضة.

ا فْ الفرل الثاىْ، كفْ الف رل الثالث تع كبعج ها استعخضشا  تعخيفات الجيسقخاشضة كخرائرٍا كهعآٌخ
شخح كاقع الحكع الجيسقخاشْ الدضاسْ هغ حضث السخاحل كالقاىػف كالجستػر كدكر هؤسدات السجتسع السجىْ 

 ػقاتالعسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ هع ػقاتفْ العسمضة الجيسقخاشضة، كفْ الفرل الخابع بضشا هاٌْ السع
وبنية النظام السياسي وكيف يتم االصالح وفي الفصل الخامس سنذهب إلى شرح افاق  ,داخمضة كخارجضة

 فيها وهذ ما سيتم منالشته في الفصل المادم. 
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 : مقجمة

لكاىت بعج ها استعخضشا أركاف كهعآخ الشطاـ الدضاسْ التْ لػ تع تصبضقٍا بصخيقة صحضحة فْ فمدصضغ 
التْ تصمع لتصبضق الحكع  الجكؿ السجاكزة جسضعلتجخبة يحتحا بٍا فْ لتجخبة الجيسقخاشضة تجخبة ىاجحة، 

 .الجيسقخاشْ

غ كاٖشار السشطع لمحكع هغ هؤسدات الخسسضة ضىْ لمحكع فْ فمدصالقاىػ ك الجاىب الجستػرؼ  ةكسا تع هشاقذ
سػء فْ الفتخة التْ  ،التْ لع تسارس أدائٍا برػرة صحضحة ،قزائْالتشفضحية كالك كالدمصة  لدصة التذخيعضةاك

تمت اٖىتخابات اٖكلِ التْ حكست فضٍا حخكة فتح ككاىت تحػز عمْ اٖكثخية فْ السجمذ التذخيعْ 
كالتْ ىز  التْ اعقبتٍا، كالتْ لع يكغ فضٍا الفرل بضغ الدمصات التذخيعضة كالتشقضحية كالقزائضةكالحكػهات 

كسا تع أىتٍاؾ قاىػف الحخيات العاهة فْ اٚعتقاٚت  ،القاىػف اٚساسْ الفمدصضشْ عمْ الفرل بضشٍسا
ا الكثضخ، لثاىضة هغ اىتٍاؾ القاىػف، كالتْ كسا لع تدمع الفتخة االدضاسضة التْ ٓخفزٍا القاىػف الفمدصضشْ كغضٌخ
، ٖغمب التشطضسات الفمدصضشضة كهشٍا حخكة فتح فازت فضٍا حخكة حساس باٖغمبضة بخغع التشافذ الذجٓج

بذكل كالتْ شكمت هشعصف خصضخ لضذ عمْ اىتٍاؾ القاىػف اٚساسْ بل عمْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ 
ضغ حكػهتضغ، حكػهة فْ غدة فْ  تدضصخ عمضٍا حخكة ػ إلِ أىقداـ سضاسْ كجغخافْ بدإكاهل كالحؼ 

  حساس، كحكػهة فْ الزفة تدضصخ عمضٍا حخكة فتح.

فضٍا الحضاة الدضاسضة الفمدصضشضِ  كهغ ثع ستعخضشا كاقع التجخبة الجيسقخاشضة هغ حضث السخاحل التْ هخت   
ع السعػاقات التْ أعاقت تجخبة الحكع الجيسقخاشْ كالت ْ اىقدست لسعػاقات داخمضة بذكل هفرل، ثع ٌأ

 كإهخيكضا كاشخاؼ أقمضسضة كعخبضة.  كهعػقات خارجضة كالتْ قادتٍا )إسخائضل(

 اسْضهشھا الشطاـ الد عاىْيبذكل كاضح هجػ اٖزهة التْ  عكذيالقائع أف  شْضالػضع الفمدص إف
عجـ ك طْ( كالسادؼ، أشكاؿ هتٛحقة هغ العشف السعشػؼ)الفكيسثل عغ : فػضِ، فٍػ عبارة  ،شْضالفمدص

 جضتػح مِالقادرة ع ادةضالق ابضغك  السػاشغ كالدمصة، غضفجػة بك  اسْ،ضجسػد فْ السدار الدك استقخار، 
 هفخدات الشطاـ، عجد، تذاؤـ، قتل، دهاء، فقخ، بصالة إلخ..

 حالة جاديإٚ أف اٖهل فْ إ ةضهغ هعزٛت كهذكٛت هدتعر عاىْيك  خيهخ  شْضأف الػاقع الفمدص كبخغع
 هغ ،هخخج هغ الحالة الخاھشة جاديإ فْ ،اٖهل بقِٓٚبج هغ أف  ًإٚ أى فاضضعك بجٓكا٘صٛح  خضضالتغ هغ

   سبل اٖصٛح.كأيجاد الحمػؿ لٍحي اٖزهات ك   اسْ،ضلمشطاـ الدكتذخضز اٖزهة  كصف خٛؿ
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السبحث األول:   

 أزمة الشطام الدياسي الفمدصيشي

  لدياسي الفمدصيشيااـ ألزمة الشظالدخد التاريخي 

صاع غدة كالزفة الغخبضة، لع يكغ اٚسخائضمْ هغ ق اٚحتٛؿ لجضر إعادة اٖىتذار قبل كجػد الدمصة كقبل
الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ هكتسل الرػرة حضث كاف اٖحتٛؿ اٖسخائضمْ يدضصخ عمْ هعطع اٚراضْ 

 كلع يكغ ٌشاؾ هؤسدات ،دضاسضةالجتساعضة ك ٖقترادية كااٖالفمدصضشضة كيتحكع فْ هعطع هشاحْ الحضاة 
سضاسضة كاجتساعضة لعجـ سساح اٚحتٛؿ فْ تكػيشٍا، ككاىت تتع اٚىتخابات برػرة جدئضة فْ الجاهعات 

 ،غدة كالزفة الغخبضة فْقػات اٚحتٛؿ ل اعادة اٚىتذارالدمصة بعج  كبعج هجضئ ،فقط كالشفابات السٍشضة
فْ عاـ  لمدمصة أكؿ اىتخابات فمدصضشضة ديسقخاشضة جخاءإك فمدصضشضة تكػيغ السؤسدات الب سسح ذلظ

ٍا جاءت ضسغ اتفاقضة ى  أحجة ، بالفرائل الفمدصضشضة الجخػؿ فضٍا جسضع زتكرفكفْ حضشٍا ، ـ1996
ضسشت فضٍا عمْ الدمصة، كفازت فضٍا حخكة فتكسمػأ ، دكف ٍا الػزرات كجسضع السخافق العاهة، بسا فضح ٌك

عزاء السجمذ أ هغ  ِ، حتدارة الدمصة دكف رقضب أك هحاسبإ ذلظ لٛىفخاد فْ ػدأل، جسضع الفرائ
 كالػاسصة، ر الفداد، كالسحدػبضة،ٚىتذاذلظ  ػأد الفائدكف باٚىتخابات،ك  السشتسػف لحخكة فتح التذخيعْ

ات العاهة جخاء اٚىتخابإكعجـ  ،كتجاخل فْ الرٛحضات، كالتعجؼ عمْ الحقػؽ كالحخيات كعجـ الذفافضة،
  (1999:126القائع.)الفمدصضشضة،أؼ كسضمة ديسقخاشضة لتغضخ الػضع  فْ هػعجٌا السحجد دكف كجػد

ا٘سخائضمْ هغ اٚحتٛؿ كاىدحاب الجضر  (بأىتفاضة اٖقرْ)لع اٖىتفاضة الثاىضة كالتْ عخفت جاى حتِك 
الدمصة الفمدصشضة، كالحؼ  سداتهؤ  فْ كبضخ كجػد فداد هعك  ،شضةضقصاع غدة كجدء قمضل هغ الزفة الفمدص

فْ الشطاـ الدضاسْ هشطسات السجتسع السجىْ كالسشطسات الجكلضة كالتْ ىادت بعسمضة اٚصٛح  اتحجثت عشٍ
 ،كالتذخيعضة ،كاٚىتخابات السحمضة ،شضة عمْ السدتػػ الخئاسةضجخاء اٚىتخابات الفمدصإالفمدصضشْ هغ خٛؿ 

اٚىتخابات  اءاجخ   ِكاجتساع القاٌخة الحؼ اتفق فضً عم ت ابػ عسار،كخرػصا بعج كفاة الخئضذ ياسخ عخفا
ثع اجخيت  ،بػ هازف أكفاز فضٍا الخئضذ  كؿ اىتخابات لسشرب الخئضذ؛أبسػاعضج هختمفة، ثع اجخيت 

ك قػة حخكة حساس، كالتْ ىجحت فْ اىتخابات عجة بمجيات فْ  اٚىتخابات السحمضة كالتْ اضٍخت تشاهْ
هغ لحؼ كاف لً دكر كبضخ فْ تحفضد حخكة حساس لجخػؿ فْ اٖىتخابات التذخيعضة الثاىضة ك قصاع، اٖهخ ا
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السجمذ التذخيعْ هتقجهة عمِ حخكة فتح التْ كاىت تذكل اٚغمبضة فْ السجمذ الفػز بأغمبضة هقاعج ثع 
                                                                                                                                                .فْ الدابق التذخيعْ

شْ، اٖزهة البشضػية لمشطاـ الدضاسْ الفمدصض كذف ،اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة فػز حساس فْكلكغ 
حخكة حساس فْ ، فمع تدتصع هؤسداتً التكضف هع الػاقع الججٓج، كلع تفمح مدمصةلكحقضقة التجاكؿ الدمسْ 

خؼ فْ بشضتً، كر   تكػف هؤسدات  ي أف  قائل يقػؿ: إىً هغ السفتخض فْ حاٚت كٍح ب  إحجاث تغضضخ جٌػ
أغمب ( يا لٗسف)، ٌْ الشاضع كالسؤثخ فْ إحجاث التغضضخ داخل السجتسع الفمدصضشْ، كلكغ السجتسع السجىْ

 تضم ،كحخكات سضاسضة ضعضفة ضل تٌْ هؤسدابسا فضٍا الحخكات الدضاسضة هؤسدات السجتسع السجىْ 
ا السحػرؼ فْ تعديد الجيسقخاشضة كالحكع الخشضج،  لخجهة أحداب كفرائل كجٍات هاىحة، كبحلظ فقجت دكٌر

ا فْ السجتسع الفمدصضشْ.   كفخض التغضضخ عمِ كل هكػىات الشطاـ الدضاسْ بقػة تأثضٌخ

ْ عجـ تسكغ أؼ باحث أك خبضخ فْ الشطع ، فىفدً إشكالضة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ كباٖضافة إلِ 
ٖ   عمِ ٌحا الشطاـ؛ ٖف  الدضاسضة هغ إسقاط أؼ هغ اٖش خ الشطخية السعاصخة  الشطخية شػرت شخ هعطع ا

حاضشة شبضعضة  تذكل  ة فمدصضشضة؛ تدتصضع أف  كيقػـ ٌحا الشطاـ عمِ غضاب سضاد كتبمػرت فْ بضئات غخبضة،
 (: ىت26/2/2008،ار)ىر   لشطاـ سضاسْ كلضج.

  .الشطام الدياسي : قخاءة تحميمية ألزمةول السصمب األ  

ٓتصمب الشطاـ الجيسقخاشْ فْ أؼ بمج اٚستقخار كالثبات كدكرية اٚىتخابات كالتجاكؿ عمِ الدمصة كحكع 
 القاىػف كاٚستقٛؿ الدضاسْ.

االحالة الفمدصضشضة تتسثل   هغ هذكٛت عمِ الشطاـ سخائضمْ، كها يدببً بػجػد اٚحتٛؿ ا٘ خرػص 
ىػاة كهخكد الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ ٌْ  عمِ الحضاة الضػهضة لمفمدصضشضضغ، كبحلظ إف   ِالدضاسْ، كحت

حداب تتشافذ فضسا بضشٍا، أحخكات التحخر الػششْ كالتخمز هغ اٚحتٛؿ، هسا خمق كجػد حخكات ك 
ٌحي الحالة يعج حالة صحضة فْ السجتسعات  التشافذ فْ لسحاربة كهقاكهة اٚحتٛؿ، كيسكغ القػؿ أف  

  ٚ التشافذ فْ الحالة الفمدصضشضة فْ بعس اٖحضاف ساٌع فْ كجػد هعزمة الشطاـ الدضاسْ،   أف  اٖخخػ، إ
اتً؛ ٖى   ا عمِ الٍضسشة كاٚىفخاد، فسشطسة التحخيخ الفمدصضشضة عمِ سبضل السثاؿكزاد هغ تذٌػ  ً كاف تشافد 

ل 1968القخار الدضاسْ فضٍا هشح تٍضسغ حخكة فتح عمِ  ـ، حتِ أصضبت هؤسدات السشطسة بأهخاض التٌخ
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شاؾ  كالبضخكقخاشضة، كتخكد القخار بضج الفخد أك الدعضع عمِ حداب السؤسدة، هع كجػد المجشة التشفضحية، ٌك
ج كدٚئل تؤكج ها سبق ذكخي.)الججشْ،  :ىت فمدصضغ أكف ٚٓغ( 3/10/2016شػٌا

إف سضاقات عسل الدمصة الفمدصضشضة كلجت هقضجة بذكل أك بآخخ بقخار الخجل الػاحج كبشاء عمِ ها تقجـ ف
ا كفق السرمحة الكمضة لمسحتل،  كالحدب الػاحج، كهقضجة باتفاؽ سضاسْ لضذ لً سقف زهشْ، كيحكع هداٌر

 الحؼ حخص عمِ استسخار ٌحي الدمصة شػؿ العقجٓغ الساضضضغ ضسغ دائخة الكضاف الػضضفْ.

ا أسدت هشطسة التحخيخ )الدمصة الػششضة الفمدصضشضة(، كالتْ كاىت هدار رفس هغ قبل كحت ِ عشجه
حا هٍج الصخيق لحخكة فتح كْ  التشطضسات الفمدصضشضة، لمجخػؿ فضٍا، بدبب اتفاقضات )أكسمػ( كهخخجاتٍا، ٌك

ا لٍا، كبحلظ أصبح الخاحل ي اسخ عخفات تٍضسغ عمِ هؤسدات الدمصة، كاىتخبت الخئضذ ياسخ عخفات رئضد 
ع  حا الحاؿ هع الخئضذ هحسػد عباس، كربسا شكل ٌحا الخمط أحج ٌأ ا لمسشطسة كلمدمصة كلحخكة فتح، ٌك رئضد 
سا سمبضًّا  أشكاؿ هعزمة الشطاـ الدضاسْ؛ ٖف  السدج بضغ السؤسدات الثٛث كجعمٍا بضج فخد كاحج كاف تأثضٌخ

ا لحداب الدمصة الفمدصضشضة عمِ هكػىات الشطاـ الدضاسْ، فحخكة فتح تأثخت، كهشطس ة التحخيخ تخاجع دكٌر
سٍا الفداد كالسحدػبضة.  التْ عاىت هغ أهخاض عجة، ٌأ

(، فْ اٚىتخابات اٚكلِ عشجها ٌضسشت حخكة فتح عمْ الدمصة كعمِ الشطاـ التفخدككاف هثل عمِ ذلظ )
كبضخ، هالْ كأدارؼ  الدضاسْ، لػحجٌا دكف اف يذخكٍا أحج كدكف رقضب أك حدضب  إدػ ذلظ إلْ فداد

، كالقزائضة، ككسا تع التعجؼ عمِ السستمكات العاهة، كىتٍكت التذخيعضةكتتجاخل فْ الرٛحضات التشفضحية، ك 
 الحخيات العاهة باٖعتقاٚت الدضاسضة.

ا، قج يكػف أكبخ ا كبضخ  ا سضاسض  تغضضخ   دخػلٍا أحجث، الحكعهغ ثع ك  اٚىتخاباتفْ  حساسدخمت  حتِ عشجها 
ا فْ بشضة الشطاـ  بشضػي  فْ كقت قرضخ، "فقج أحجث تحػٚ   فضً تتع عسمضة التكضف كالسداكشة الدضاسضة أف  هغ 

سضصخة تشطضع كاحج،  استسخار ا هغالدضاسْ الفمدصضشْ ٚ يسكغ الخجػع هعً إلِ الدابق، ٚك يسكغ هعً أيز  
  ٚ ل هكػىات الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ،  فْ البحث عغ صضغة تػافقضة تأخح فْ اٚعتبار ككعمضً ٚ خضار إ

ب   ع هغ تػافخ العجٓج هغ ركائد ً كعمِ الخغ  هغ التدمضع بأى   ج  هع تخسضخ أسذ العسمضة الجيسقخاشضة، ٚك
ٚ  الجيسقخاشض   الػعْ  هغ  أىشا ها زلشا ىفتقخ إلِ العشاصخ اٖخخػ ة، هغ اىتخابات كهؤسدات السجتسع السجىْ إ
ا تتحج كتتجاخل فضً لقاىػىضة كالتعمضسضة، كالثقافضة كالشسػذج الفمدصضشْ يقجـ ىسػذج  كاالدضاسضة،  بالتعجدية
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ػ الدضاسة الجاخمضة هع العػاهل الخارجضة، التقمضل هغ تأثضخي، أك عمِ اٖقل تحضضج  ا إلِها يحتاج أيز   ٌك
 (53: 2006بخاش،أآثاري الدمبضة.)

فاعٛتً التراعجية كالتشازلضة، التشاحخية كالحػارية، إلِ كهغ هتابعة السذٍج الدضاسْ الفمدصضشْ العشضف، كت
كهٍسا يكغ هغ أهخ؛  ا لمعقل، تع التػصل إلِ قشاعة؛ بأف  خضار   السػاجٍة السدمحة الذاهمة، التْ لع تبق  

ا بضغ شخعضة كأخخػ، كلكغ لٛستفادة هغ ىتضجة اٚىتخابات الكبضخة التْ حققتٍا فالسدألة ٌشا لضذ تشازع  
ْ التْ يجب أف  حساس ك  تجـك كيؤخح بٍا كأف هذخكع  فذمت فضٍا فتح ؛ لتؤكج أف شخعضتٍا ٌْ اٖفزل ٌك

كجاء ذلظ الخفس عبخ  ،كتخفزً الغالبضة الكبخة هغ الذعب السفاكضات كالسٍادىة هع اٚحتٛؿ ٌػ الخاشئ
دصضشْ كمً عمِ أسذ ىتائج اٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة، لحلظ  يجب هحاكلة إعادة صضاغة السجتسع الفم

عسمضة إعادة البشاء  إلِ أف   كقػاعج شخعضة ججٓجة، ٌحي ٌْ أحج أبعاد إشكالضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة؛ إضافة  
ٚ تعشْ فقط هخاجعة شاهمة لسا ٌػ قائع، بل إعادة ٌضكمتً عمِ أسذ ججٓجة تحجدٌا رؤيتٍا الدضاسضة كهغ 

 :ىت( 2007/6/5 خٛؿ الجهج بضغ السقاكهة كالدضاسة.)شخاب،

كيعتقج خمضل الذقاقْ كيديج الرايغ أف السذكمة لضدت فْ الذخػص، كإىسا فْ شكل الشطاـ الدضاسْ   
الفمدصضشْ الحؼ دشغ بعج اكسمػ، فٍػ ىطاـ رئاسْ فخدؼ جسع هغ خٛلً الخئضذ صٛحضات تشفضحية 

الفمدصضشْ تحجثت بػضػح تاـ عمِ رغع أف السادة الثاىضة هغ القاىػف اٖساسْ ، كتذخيعضة كقزائضة كاسعة
أف الذعب هرجر الدمصات يسارسٍا فعمضا  عغ شخيق الدمصات الثٛث عمِ أساس هبجأ الفرل بضشٍا ، إٚ 
خ  أف السسارسة العسمضة كالدضاسات التْ ىفحت عمِ اٖرض، أخمت بذكل كاضح بٍحا السبجأ بعج بخكز ضػٌا

 كإشٛؽ العشاف لمعائمضة كالجٍػية كالفئػية كالسشاشقضة الزضقة.هجهخة كالتدضب ا٘دارؼ كالتفخد كالفخداىضة 
 (.3-2: 2004رككارد،)

ا احتػت  أها الباحث كالسحمل الدضاسْ، ٌاىْ السرخؼ،  فقج ىطخ إلِ الخرػصضة الفمدصضشضة باعتباٌر
هشفعضة  عمِ عشاصخ اىكساشضة سمبضة لكػىٍا أىتجت سمصة تتشاحخ فضٍا هخاكد القػػ؛ كتصغْ عمضٍا عٛقات

هرالحضة فْ ضل ٌحا الشطاـ، تسكشت الدمصة التشفضحية بذكل تدمصْ كشغت عمِ الدمصات اٖخخػ، 
كتحكست هؤسدة الخئاسة فْ كل الدمصات كالرٛحضات كأدارت البٛد ٚ عبخ الػزارات كالسؤسدات 

)هجمة الجراسات .كالسقخبضغا٘دارية، كإىسا عبخ السدتذاريغ كقادة اٖجٍدة اٖهشضة كبعس اٖصجقاء كالسػالضغ 
 (.50: 2002الفمدصشضة،
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يعتقج جسضل ٌٛؿ أف ىطاـ ها بعج اكسمػ، اهتاز "بدبائشضة ه حجثة" تعتسج أساسا  عمِ ضبابضة التخػـ كالحجكد 
الفاصمة بضغ الػضائف العاهة كالسرالح الخاصة، هسا يحضل السشرب العاـ إلِ كسضمة لمػصػؿ إلِ هػارد 

لحلظ ضٍخت شخكات خاصة ذات شابع ، ا لتػلضج هرالح خاصة أك لتقػية الشفػذ الذخرْالجكلة كاستخجاهٍ
احتكارؼ تذارؾ فْ همكضتٍا شخرضات عاهة كىافحة فْ الدمصة الػششضة دكف كضػح الرفة القاىػىضة لٍحي 

ارية كسا ضٍخت اٚهتضازات اٚحتك ،الذخاكة، كها تقػـ بً ٌحي الذخكات هغ عسمضات استضخاد سمع كخجهات
ا اٚحتكار الحؼ هشح لٍضئة البتخكؿ، كاٚهتضاز الستعمق  لبعس الٍضئات كالذخكات الحكػهضة، هغ أبخٌز
باستضخاد كتػزيع ا٘سسشت، كلجػء الدمصة لمجخػؿ كذخيظ جدئْ أك كمْ فْ عجد كبضخ هغ السشذآت التجارية 

ٚتراٚت الفمدصضشضة كاٚقترادية كهشح الدمصة إهتضازات لبعس الذخكات الخاصة هثل شخكة ا
 (.79-77: 1998ٌٛؿ،).كجػاؿ

أها إصٛح جاد، الشاشصة الشدائضة كأستاذة الفمدفة فْ جاهعة بضخزيت، فقج أبجت فْ أكثخ هغ هػضع،  
عمِ هختمف  ، كالفداد السػجػدكفْ هشاسبات كثضخة، ىطخة هػضػعضة ىقجية شاهمة ٖداء الدمصة الػششضة

كقج خخجت بشتائج تعكذ درجة القرػر  ،ضة كاٖهشضة كاٚقترادية كالتفاكضضةالسدتػيات ا٘دارية كالدضاس
كالجكىضة فْ اٖداء ٖف هؤسدات الدمصة أ تخست بالسػضفضغ كا٘داريضغ كأصحاب الجرجات الجىضا كالعمضا، 

ء السػضفضغ لضذ بش ،دكىسا حاجة هاسة لٍحي الجضػش هغ السػضفضغ اء لقج تع تعضضغ القدع اٖكبخ هغ ٌٚؤ
اهة استغمتٍا  عمِ سمع اٖكلػيات ا٘دارية كالكفاءة العمسضة، بل عكدت سضاسة التعضضشات قزضة حداسة ٌك
ءات الجٍػية كالفئػية كالفرائمضة. هسا أدػ فْ الشٍاية إلِ خمق هذكمة التخسة  الشخب الدضاسضة لذخاء الٚػ

" كاىػا عمِ الجكاـ يدتسجكف جدءا  أساسضا  كتػازؼ الدمصات عمِ اعتبار أف السػضفضغ الفاعمضغ أك "الػاصمضغ
جاد، ).هغ صٛحضاتٍع، لضذ بحكع هشاصبٍع كإىسا بحكع قخبٍع هغ هؤسدة الخئاسة كالػزراء الستشفحٓغ

2002 :22.) 

 :لشطام الدياسي في فمدصيغ في ا أزمةيسكغ تمخيز أسباب بيحا و 

 .الشطام الدياسي أزمةأسباب  :ثانيالسصمب ال

ىحضل إلضً  ة السدتقمة، كبالتالْ غضاب ىطاـ سضاسْ فمدصضشْ؛ يسكغ أف  فمدصضشض  غضاب الجكلة ال -1
ة ٌْ ىطاـ سضاسْ يحجد عٛقة الحاكسضغ بالسحكػهضغ كالذعب ة، فالجيسقخاشض  صفة الجيسقخاشض  

الفمدصضشْ لع يكغ يحكع ىفدً بشفدً عبخ التاريخ الحجٓث، باستثشاء هخحمة قجكـ الدمصة 
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ٛ   ة، كهع ذلظالفمدصضشض هدتػػ  هغ أشكاؿ السسارسة الجيسقخاشضة، عمِ عخؼ الفمدصضشضػف شك
 خاب،هؤسدات السجتسع السجىْ هغ ىقابات كاتحادات شعبضة كعسالضة كهٍشضة كفشضة.)ش  

 (:ىت2007/6/5

 التزضق اٚقترادؼ كفخضديسقخاشضة هغ خٛؿ سخائضمْ الحؼ عخقل أؼ عسمضة كجػد اٚحتٛؿ ا٘ -2
غٛؽ إ ضغ، كتقصضع التػاصل كاغٛؽ السجف كاعتقاؿ الشػاب، كفخض الحػاجد ك الفمدصضشض ِعمالحرار 

 ( 51: 2006خ التجارية كاٚقترادية.)ابخاش،بالسعا

الذعب الفمدصضشْ يسخ بسخحمة تحخر كششْ، كحخكات التحخر الػششْ هعخكؼ عشٍا؛ أى ٍا كاىت  -3
ا بعج التحخيخ؛ حضث إف  هتصمبات تؤجل قزايا الرخاع اٚجتساعْ كاٚستحقاقات الجيسقخاشضة إلِ ه

العجك كهػاجٍتً أكثخ أكلػية هغ تخؼ الفكخ الجيسقخاشْ كالسسارسة الجيسقخاشض ة؛ با٘ضافة إلِ أف  
حخكة التحخيخ الفمدصضشْ تأثخت بالفكخ الػششْ، كالذضػعْ، فْ بشضتٍا التشطضسضة بالتشطضسات 

ػ فكخ ٓتعارض هع الفكخ الجيسقخاشْ المضبخالْ، كهع ذلظ لع  الساركدضة، كالقػهضة )السخكدية(، ٌك
يخل  اٖهخ هغ هسارسة تشدب لمجيسقخاشضة عشج حخكة التحخر الفمدصضشضة، كالتعجدية التشطضسضة 

كالدضاسضة، كدرجة هغ حخية الخأؼ كالتعبضخ، كعٛقات تػافقضة ها بضغ التشطضسات السدمحة، كالتْ 
( كهع ٌحا كهع التغضخات الججٓجة فْ الػاقع الدضاسْ كاف يصمق عمضٍا )ديسقخاشضة غابة البشادؽ

ع عػائق تذكضل قضادة  الفمدصضشْ، كهشٍا غسػض كالتباس هفٍـػ الشطاـ الدضاسْ شكل، كها زاؿ ٌأ
ٚ  إف  هػحجة كششضة ذات استخاتضجضة كاضحة، كبالخغع هغ كجػد اختٛفات فْ السػاقف الدضاسضة؛ إ

حخؼ هدار السذخكع الػششْ هع أؼ تشاقس هع السضثاؽ  ٌحي اٚختٛفات لع تكغ لترل لجرجة
 الػششْ.

 تسع السجىْ لضذ لٍا تسػيل ذاتْ، غضاب دكر هشطسات السجتسع السجىْ، فسعطع هؤسدات السج -4
تكػف هتفقة هع أف زخكرة التمقْ الجعع هغ دكؿ كهشطسات خارجضة لٍا سضاسات لضدت بت  ك 

تعارض تمظ الدضاسات هع الدضاسات الجاخمضة، هسا  ِإلالدضاسات الجاخمضة الفمدصضشضة، هسا ٓؤدؼ 
الجعع  ِالسجتسع السجىْ عجـ اٚعتساد عم هؤسدات ِصجاـ حتسْ، لحلظ يجب عم إلِٓؤدؼ 

ة كشفافضة كتأثضخ عمأػف الخارجْ، لتك  (  53: 2006بخاش،أالداحة الفمدصضشضة. ) ِكثخ ىدٌا
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جكر الحؼ تقػـ بً فْ العسمضة الدضاسضة السشطػهة الحدبضة فْ فمدصضغ تحتاج الْ تصػيخ فْ ال -5
كاٚجتساعضة كاٚقترادية كأف  تكػف هرمحة الجكلة أكبخ هغ السرالح الحدبضة، كأف تعسل ٌحي 

 اٖحداب عمْ دفع عسمضة التحػؿ الجيسقخاشْ كالتجاكؿ الدمسْ لمدمصة.

أخح صفة أها بالشدبة لمقزاء، فإصٛحً يسثل السجخل الحقضقْ لزساف أؼ عسمضة إصٛح ت -6
اٚستسخارية كاٚستجاهة، ٖف القزاء يسثل الخقابة عمِ جسضع أجٍدة الجكلة، كهشع الدمصتضغ 
التشفضحية كالتذخيعضة هغ أف تتحٚػ إلِ سمصات دكتاتػرية، تسذ حخيات كحقػؽ اٖفخاد. إف بشاء 

جاىب كتخهضع جٍاز القزاء الفمدصضشْ بحاجة إلِ جٍج جبار تذارؾ فضً الدمصة الخسسضة، ب
 هؤسدات السجتسع السجىْ خاصة تمظ السٍتسة بدضادة القاىػف كالعجالة كحقػؽ ا٘ىداف.  

التمكؤ فْ إصٛح القزاء الفمدصضشْ كاٖجٍدة اٖهشضة، إضافة الِ صعػبة الفرل بضغ اٖجٍدة  -7
 اٖهشضة الستعجدة التْ زاد عجدٌا عغ تدعة .

الػاقع فْ الرٛحضات مِ ارض صعػبة الفرل بضغ هشربْ الخئضذ كرئضذ الػزراء ع -8
 .كالسدؤكلضات

لع ٓتع بعج هأسدة العسمضة اٚجتساعضة كالدضاسضة كها زالت الخكابط العائمضة الجٍػية ٌْ العاهل  -9
اٖقػػ كالسدضصخ فْ العٛقات اٚجتساعضة، بسعشِ أىٍا تحتاج إلِ كقت شػيل كعسل دؤكب لتغضخ 

 تمظ الثقافة كتمظ السعتقجات. 

الدضاسْ بعسمضة التشذئة الدضاسضة كاٚجتساعضة التْ تعجدت أدكاتٍا دكف ضابط، هسا  عسمضة الػعْ -10
 أفقج الػعْ الدضاسْ دكري كأحج  هجاخل التحػؿ الجيسقخاشْ.

كقمة الػعْ الحقضقْ مدمصة لالتجاكؿ الدمسْ  أخضا بسبجال غضاب أسذ الحػار الدمضع، كغضاب -11
القػػ  ردك ا دات السجتسع السجىْ، كخرػص  ر هؤسلمجيسقخاشضة، كضعف الذخعضة كتخاجع دك 

ا؛  اكالتشطضسات اٖخخػ، كأيز   ٌخ تخاجع هبجأ سضادة القاىػف، كتفخيغ السؤسداتضة هغ هزسػىٍا كجٌػ
لعاـ الزعف ا ٌػ لة الفمدصضشضة السعقجة كالسخكبةها ساعج عمِ الػصػؿ إلِ ٌحي الحا كلحلظ فإف  

حخكة حساس إلِ الحكع، كتكػيغ حكػهة فْ  هغ قبل كصػؿ ِلمػضع الدضاسْ الفمدصضشْ حت
 :ىت(2007/6/5 قصاع غدة. )شخاب،
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سغ فْ عجـ القجرة عمِ التعاهل ، تك  (حساس)ك (فتح)السذكمة الخئضدضة بضغ التشطضسضغ الخئضدضضغ   -12
اٚىتخابات الفمدصضشضة الخئاسضة كالبخلساىضة  أىتجتٍابعقٛىضة هع ىتائج العسمضة الجيسقخاشضة، التْ 

حا ٓتشاقس تساه   كحتِ ع أسذ المعبة الجيسقخاشضة، فسغ ىاحضة فتح التْ  االبمجية، ٌك هع أحج ٌأ
ٛ  حكست لدشػات شػيمة، ككضعت كأسدت لذخعضة سضاسضة كهؤس  داتضة تجعع شخعضتٍا، لع يكغ سٍ

حا ٌػعمضٍا  حاؿ الشطع الدضاسضة التْ تحكع لفتخات شػيمة تحت  التكضف هع الػضع الججٓج، ٌك
حدب السدضصخ كالسٍضسغ الػاحج، كهغ ىاحضة أخخػ، جاءت حساس إلِ الدمصة بذخعضتٍا ىطاـ ال

ً ٚ يسكغ السداكجة ٍا ٚ تسمظ هؤسداتٍا الدضاسضة، كلع تجرؾ حخكة حساس؛ حقضقة أى  الدضاسضة، لكش  
حا التسدظ بالسقاكهة كالكفْ الػقت ذاتً  بضغ اٚحتفاظ أك السذاركة فْ سمصة أكسمػ، سساىعة ٌك

 ( 12: 2006بخاش،أكاف صعب بحج ذاتً. )

اعتساد الدمصة الفمدصضشضة كالشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ بذكل عاـ عمِ الكاريدها الذخرضة لمقضادة  -13
 الفمدصضشضة؛ كالتْ يرعب هعٍا بشاء ىطاـ سضاسْ هؤسداتْ قج يذكل ىػاة لسذخكع دكلة.

هاـ الدمصة الفمدصضشضة سػػ خضار عتساد هبجأ كحجاىضة الخضار الدضاسْ؛ أؼ أىً ٚ خضار أا  -14
السفاكضات ثع السفاكضات، كعمِ الخغع هغ أف الخئضذ الخاحل ياسخ عخفات استخجـ السقاكهة 
أحضاىا  بذكل تكتضكْ كخرػصا  قبضل كفاتً، إٚ أف ٌحا اٖسمػب اىتٍِ هع قجكـ الخئضذ هحسػد 

  عباس.

لسسارسة الجيسقخاشضة، كاحتخاـ قػاعج العسل فْ ا أزهة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْكيسكغ الحجٓث عغ 
حا يحتاج إلِ  الجيسقخاشْ فْ كضفضة إدارة الدمصة، كرفس المجػء إلِ القػة العدكخية فْ حدع الخٛفات، ٌك
سضة دكرية اٚىتخابات كتجاكؿ الدمسْ لدمصة الدضاسضة، فٛ  تججٓج السسارسة الجيسقخاشضة، كهغ ٌشا تأتِ ٌأ

بات لسخة كاحجة، فالذخعضة الدضاسضة حالة هتججدة هغ خٛؿ السسارسة الجيسقخاشضة كلضذ تتع اٚىتخا يكفِ أف  
إلغاءٌا، إلِ جاىب ذلظ؛ ٌشاؾ أزهة اٚزدكاجضة فْ هسارسة الدمصة كالرٛحضات الدضاسضة بضغ هؤسدات 

التذخيعضة هغ كهؤسدة رئاسة الػزراء هغ ىاحضة، كبضشٍا كبضغ الدمصة  ،الدمصة، كسا ٌػ بضغ هؤسدة الخئاسة
ىاحضة أخخػ، فتمظ اٖزهة تحتاج إلِ إعادة الشطخ فْ السػاد السشطسة لمعٛقة بضشٍا فْ القاىػف اٖساسْ، 

ا.)أبػ ا أـ بخلساىض   إلِ التػافق عمِ الشطاـ الدضاسْ اٖكثخ هٛئسة لمحالة الفمدصضشضة رئاسض  كصػٚ  
 ( 126: 1999عسخك،



 - 169 - 

ع هعضقا ت ا٘صٛح الدضاسْ فْ فمدصضغ، كالعقبات الػاقفة فْ شخيقة خٛؿ كباخترار يسكغ القػؿ أف ٌأ
(، تتسثل فْ سضصخة الحدب كالتشطضع الدضاسْ الػاحج 2017-1994الفتخة الدهشضة التْ غصتٍا ٌحي الجراسة )

عمِ هقالضج اٚهػر التشفضحية كالتذخيعضة، كعجـ الفرل الػاضح بضغ السرالح الػششضة العمضا لمذعب 
، كهرالح الشخبة الدضاسضة الحاكسة، ٌحا فزٛ عغ غضاب دكر القزاء كضعف اٖحداب الفمدصضشْ

ذاشة الثقافة الدضاسضة الفمدصضشضة التْ تسضل إلِ اٖبػية كالخعػية كالت  فتت الحدبْ كالتشطضسْ.          الدضاسضة ٌك
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 السبحث الثاني

 إلالح الشطام الجيسقخاشي في فمدصيغسبل 

 :مةمقج

ٛ ، أكلتً الطخكؼ التاريخضة  أصبح هػضػع ا٘صٛح الدضاسْ كا٘دارؼ فْ فمدصضغ هصمبا  داخمضا  أصض
 شرف.الكالسػضػعضة التْ هخ بٍا الذعب الفمدصضشْ، كقزضتً السعاصخة فْ آخخ عقج ك 

ا الستعجدة كتشاكلٍا البعس بالعخض كالتحمضل، كالقك  خاءة الفاحرة عسمضة ا٘صٛح بأشكالٍا السختمفة كصػٌر
كعمِ أهل خمق ىطاـ سضاسْ  ،الستسعشة كالشطخة الشقجية الثاقبة عمِ أهل إيجاد بضئة هجتسعضة صالحة كعادلة

حضػؼ كفاعل، قادر عمِ استضعاب الزغػط الخارجضة كتقشضغ كل التشاقزات الجاخمضة كالجػاىب الدمبضة التْ 
التفخد فْ الحكع جػء كالٍخكلة الٛعقٛىضة ىحػ تخافقت هع ىذأة الشطاـ الدضاسْ فْ آخخ عقج بفعل الم

 الفرائمضة الزضقة كالسشاشقضة السقضتة.ك 

فالسصالبات الذعبضة كالشخبػية الفمدصضشضة با٘صٛح يجب أف تحتل رأس أكلػيات البخىاهج الػششْ  
فخضٍا كالدضاسْ هغ اجل قجرة السجتسع الفمدصضشْ عمِ الرسػد، كهػاجٍة التحجيات الخارجضة التْ ي

ككاف تخكضد الجعػات  ،اٚحتٛؿ ا٘سخائضمْ الداحف ٚغتضاؿ الجغخافضا كالجيسػغخافضا فْ اٖراضْ الفمدصضشضة
ا٘صٛحضة عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ الػلضج، الحؼ ٓتعخض لحسمة إقراء كتٍسضر بفعل الزغػط 

بضة هتضشة لخفجٌا، كذلظ لغ ٓتأتِ إٚ إذا الخارجضة الحؼ تدتٍجفً بالتصػيع كا٘لغاء، كهغ اجل خمق حخكة شع
تع بالفعل تستضغ الجبٍة الجاخمضة عغ شخيق رزهة هغ ا٘صٛحات كالتغضخات اٚيجابضة عمِ بشضة الشطاـ 

هغ خٛؿ دراسة تحمضمضة ب القادـ لسصمفْ االدضاسْ  ا٘صٛحكضفضة كلٍحا سشقـػ بجراسة  ،الدضاسْ ىفدً
  .كهغ ثع كضع سبل لٙصٛح 
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إف هخكر سشػات عمِ تأسضذ هذخكع الدمصة الػششضة الفمدصضشضة يدتجعْ عسمضة هخاجعة كتقضضع ككقفة هع 
الشفذ لٛستفادة هغ التاريخ، هثل ٌحي الػقفة تعشْ ضسغ أشضاء أخخػ تمسذ الساضْ بغخض التعخؼ عمِ 

ا٘صٛح ٌْ هخحمة ها يجب عسمً غجا ، كا٘صٛح فْ ركحً ٚ يعشْ باٖساس الػضع الدابق لعسمضة 
ٛ  زيادة صٛحضات البخلساف فْ عسضمة  فداد، إذ أف تاريخ الدضاسة يذٍج بعسمضات إصٛح قرج هشٍا هث
ا٘صٛح فْ اىجمتخا فْ القخف الدابع عذخ أك تحضضج دكر العدكخ فْ الحكع هثمسا حجث كيحجث فْ أهضخكا 

  شا  كيجب اف ٚ يدتجعْ هػقفا  سمبضا .الٛتضشضة، ا٘صٛح بحاتً يجب أف ٚ يحسل هعً عجاء  هبص

 نطخة تحميمية لعسمية األلالح الدياسي.: السصمب األول

إصٛح الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ يدتجعْ اعادة ٌضكمة السؤسدات الفمدصضشضة بسا يدتجضب أكثخ لعسمضة 
كىعتقج أف ٌحي ٌْ السٍسة  البشاء السشػشة بالدمصة الفمدصضشضة تسٍضجا  لسخحمة تحػلٍا لمجكلة الفمدصضشضة،

اٖصعب التْ يجب عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ القضاـ بٍا إذ أىٍا تحجد ٌػية ٌحي الجكلة كتؤسذ 
لصبضعة الشطاـ الدضاسْ. كعسمضة اعادة الٍضكمة ٌحي ٚبج اف تذسل تػسضع باب السذاركة الدضاسضة كفتح الباب 

 ْ صشع القخار.لجسضع اٖشخ كالتشطضسات لمجخػؿ لمسداٌسة ف

فعسمضة إصٛح الشطاـ الدضاسْ ٚ تقتزْ فقط عسمضة دهقخشة هحجكدة تذسل السجمذ التذخيعْ كتػسضع 
الحكػهة لتزع كزراء هغ ٌحا التشطضع أك ذاؾ، بل ربسا صح القػؿ إف ٌحي الخصػات لضدت بأكثخ هغ أكؿ 

هتكخرة كل  كافضة ٘جخاء اىتخاباتهغ عسخ الدمصة لع تكغ شػيمة ٚ يسكغ تفٍع كضف أف سشػات ، الصخيق
لسجالذ البمجية كالقخكية. كسا ا أربع سشػات حدب القاىػف ا٘ساسْ لسشرب الخئضذ كالسجمذ التذخيعْ ك

ٚ يسكغ استضعاب عجـ اجخاء اىتخابات فْ الشقابات السخكدية هثل ىقابات العساؿ كفْ الكثضخ هغ اٚتحادات 
 (:جخيجة اٚياـ2004)أبػسضف،السٍشضة.

إصٛحً يسثل السجخل الحقضقْ لزساف أؼ ٘ف ، ئْلقزاا الجٍاز تزسغإف تيجب  عسمضة ا٘صٛحك 
عسمضة إصٛح تأخح صفة اٚستسخارية كاٚستجاهة، ٖف القزاء يسثل الخقابة عمِ جسضع أجٍدة الجكلة، كهشع 

كحقػؽ اٖفخاد. إف بشاء  الدمصتضغ التشفضحية كالتذخيعضة هغ أف تتحٚػ إلِ سمصات دكتاتػرية، تسذ حخيات
كتخهضع جٍاز القزاء الفمدصضشْ بحاجة إلِ جٍج جبار تذارؾ فضً الدمصة الخسسضة، بجاىب هؤسدات 

 (.  13: 2005الخيذ،السجتسع السجىْ خاصة تمظ السٍتسة بدضادة القاىػف كالعجالة كحقػؽ ا٘ىداف)



 - 172 - 

بخهتً أيزا  بحاجة لعسمضات إصٛح كتخهضع كإذا كاىت الدمصة ذاتٍا بحاجة ٘صٛح فإف السجتسع الدضاسْ 
حا يذسل اٖحداب كالتشطضسات الدضاسضة الفمدصضشضة إف عسمضات الجهقخشة يجب اف تصاؿ ايزا  اٖحداب ك  ،ٌك

ها يقتزْ أف عسمضة الجيسقخاشضة ، كالتشطضسات الكبخػ بػصفٍا هجتسعة تذكل الشطاـ الدضاسْ اٖكسع
ْ ىفدً، ٖىً هغ غضخ السدتبعج اف يقػـ ىزاؿ كششْ غضخ كا٘صٛح يجب اف تسذ العسل الػشش

دهقخشة السقاكهة ايزا  قزضة همحة فْ ٌحا  ، كسا ٚبج هغديسقخاشْ ببشاء ىطاـ سضاسْ ديسقخاشْ فضسا بعج
حا يعشْ احضاء هفاٌضع التداهح الدضاسْ كحق اٚختٛؼ كضخكرة التشدضق كالتذاكر كْ ٚ ىكػف  السقاـ، ٌك

 العسضاف تخقز عمِ رجل كاحجة.هثل هجسػعة هغ 

لضذ ٌحا فحدب بل عمِ عسضمة التخهضع أف تسذ هشطسات السجتسع السجىْ اٖخخػ هثل السشطسات غضخ 
الحكػهضة التْ تحػلت إلِ إقصاعات أكلضغاركضة. هثل ٌحي اٚىتخابات كالجهقخشة هغ شأىٍا أف تفتح الباب 

 القخار الدضاسْ.اهاـ شخؽ هذاركة هجتسعضة أكبخ كاكثخ فاعمضة فْ 

، كقبل كل شْء، رصضجا  كافضا  هغ العقٛىضة كالسػضػعضة كالكف اءة العمسضة، بعضجا إف بشاء الجكلة ٓتصمب أٚك
اٚرتجالضة كالذخراىضة كالذعبػية غضخ السشطسة فْ ٌحا الدضاؽ، يسكغ القػؿ أف اىتخاب كل البعج عغ 

ا رئضذ الدمصة الػششضة هباشخة هغ قبل الشاخبضغ، كح قً فْ اٚعتخاض عمِ هذاريع القػاىضغ التْ يقٌخ
السجمذ التذخيعْ، كإعٛف حالة الصػارغ، يعتبخ هغ هٛهح الشطاـ الدضاسْ الخئاسْ. إف الشطاـ الدضاسْ 
فْ فمدصضغ لضذ ىطاها  بخلساىضا  هحزا  ٚك ىطاها  رئاسضا  ىقضا ، كإىسا ىطاـ هختمط يجسع خرائز الشطاهضغ 

   (11: 2005كآج،اسْ فْ آف هعا)البخلساىْ كالخئ

كجػد  إلِهذاكل هجتسعشا فْ أساسٍا شاهمة ككثضخة، ٌْ اجتساعضة كاقترادية كسضاسضة، با٘ضافة  إف  
سخائضمْ، الحؼ ٌػ الدبب الخئضدْ فْ كل ٌحي السذكٛت كاٖزهات كلكشٍا فقط تختدؿ فْ البعج ٘اٚحتٛؿ ا

ا ت ختدؿ فْ هذكمة اٚىتخابات، كعمضشا فٍع قزضة الجيسقخاشضة، لشداعج الدضاسْ، كهذكمة الجيسقخاشضة بجكٌر
ا كهػضػعضة لستصمبات، تحقضقٍا ٓتجاكز بكثضخ قزضة اٚىتخابات؛ كأف اٖصل أىفدشا عمِ رؤية أكثخ تػازى  

ً لضذ تخبتٍا ٚك بضئتٍا، كبزعف شخكشٍا الفكخية كالدضاسضة فْ تعثخ الجيسقخاشضة فْ بٛدىا ٌػ أى  
 (321 1997:ترادية؛ كإىسا بأزهة التشسضة الدضاسضة")حخب،كاٚق
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السؤتسخ الحي نطسو مخكد التخصيط الفمدصيشي  فيلإللالح ويسكغ أن نقجم بعس الخوئة التحميمية 
 : ىت(2015)الحضاة الججٓجة، عمى الشحػ التالي:والتي كانت لسحاولة إلالح الشطام الدياسي 

ٌػ الشطاـ الجيسقخاشْ ك  ، خكة فتح حػؿ الشطاـ الدضاسْ لمجكلةقجـ الكاتب يحضِ رباح رؤية ححضث 
البخلساىْ القائع عمِ اٚىتخابات الشديٍة كيعتسج عِ ىطاـ التسثضل الشدبْ الكاهل كسا اف الحخكة تؤهغ كتؤكج 
عمِ كجػد جضر كششْ لمجكلة الفمدصضشضة كهؤسدات اهشضة عمِ اسذ الكفاءة كالسٍشضة كاىٍاء ضاٌخة 

ت السدمحة فضسا تخػ حخكة فتح اف تكػف حقػؽ السػاششة كاهمة ككاضحة دكف اؼ التباسات فْ السمضذضا
الجستػر كالقػاىضغ الشافحة اضافة الِ صػف كافة الحخيات كحقػؽ التعمضع كالرحة كتبشْ السػاثضق الجكلضة 

ا كهؤسداتٍا عمِ اف تكػف السخجعضة الدضاسضة العمضا لمجكلة ٌْ هشطسة التحخيخ هع ضخكرة اصٛح د كائٌخ
 عغ شخيق اٚىتخابات كفق ىطاـ التسثضل الشدبْ الكاهل.

كاكج رباح اف حخكة فتح تخػ اف ٌحي الخؤػ ٚ يسكغ تحقضقٍا كلػ بالحج اٚدىِ هع كجػد اٚىقداـ الحؼ 
ا يجب الخخكج هشً عبخ الحػار الػششْ باعتباري الخضارالػحضج كاٚهثل خاصة كاف الحخكة تؤكج عمِ اصخاٌر

 ٚىجاح ٌحا الحػار الػششْ ٚىٍاء اٚىقداـ .

ف اٚسٛـ الحشضف كهشجداتً إلِ كأشار إ قجـ د. دمحم السجٌػف هسثل حخكة حساس رؤية حخكة حساسك 
الحزارية السخجعضة لكل السكػىات الدضاسضة كاٚقترادية كاٚجتساعضة كالقاىػىضة كسا اف السقاكهة بكافة 

سضة تعسضق اكاصخ الػحجة الػششضة كاعتساد اشكالٍا حق شبضعْ لمذعب الف مدصضشْ ٚىٍاء اٚحتٛؿ هع ٌا
 .لغة الحػار كالحخيات الدضاسضة كالتعجدية

اها بالشدبة لسشطسة التحخيخ فأكج اف تدتسخ السشطسة اشارا شاهٛ اكبخ هغ الدمصة كالتأكضج عمِ ثػابت 
عمِ بخىاهج هذتخؾ يذكل القاسع السذتخؾ بضغ القزضة الفمدصضشضة كاعادة بشاء السٍاـ الػششضة كاٚتفاؽ 

جسضع الفرائل ككضع هضثاؽ ججٓج لمسشطسة كتقػية السشطسة كهؤسداتٍا كالفرل بضغ الخئاسة لمدمصة 
 كرئاسة المجشة التشفضحية لمسشطسة.

ا كتحقضق  اها بالشدبة لمػضع اٚقترادؼ فاىً ٓتصمب اعادة الشطخ فْ القػاىضغ اٚقترادية كتصػيٌخ
 .تقٛؿ الشقجؼ كفظ اٚرتباط هع اسخائضلاٚس

كقجـ الباحث غارؼ الرػراىْ رؤية الجبٍة الذعبضة لتحخيخ فمدصضغ هذضخا عمِ ضخكرة تكخيذ عسمضة بشاء 
الشطاـ الدضاسْ البخلساىْ الجيسقخاشْ كاشاعة الحخيات الجيسقخاشضة فْ الحضاة الدضاسضة كتحقضق تكافؤ 
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داكاة اهاـ القاىػف كتفعضل الضات الخقابة هذضخا الِ ضخكرة اٚستقٛؿ الفخص كحساية حقػؽ السػاشغ كالس
الستجرج عغ اٚقتراد اٚسخائصمْ كهكافحة الفقخ كالبصالة كتصػيخ الخجهات الرحضة كالتعمضسضة كدعا الِ 

 حسل لػاء البجٓل الجيسقخاشْ ٚىجاز السٍاـ السصمػبة.

صٛح الججؼ رؤية حػؿ إ لجيسقخاشضة لتحخيخ فمدصضغكقجـ صالح ىاصخ عزػ المجشة السخكدية لمجبٍة ا
لشطاـ الدضاسْ عمِ اسذ السرالحة الػششضة كاجخاء اٚىتخابات التذخيعضة كالبمجيات كاٚتحادات كالشقابات 
كالسؤسدات  كالسجتسع السجىْ كفق قاىػف ديسقخاشْ تحقق اٚئتٛؼ الػششْ الذاهل بعضجا عغ التفخد اك 

ذضخا الِ رؤية الجبٍة الجيسقخاشضة لمعٛقات الفمدصضشضة الخارجضة كالفجػة الػاسعة السحاصرة كاٚقراء ه
سضة بمػرة هػقف  حػؿ قزايا الػضع الشٍائْ بعج اصخار الجاىب اٚسخائضمْ عمِ تأجضمٍا هذجدا عمِ ٌا

ػقف فمدصضشْ حاسع لػضع السجتسع الجكلْ اهاـ هدؤكلضاتً ككقف السفاكضات الجارية كربط استئشافٍا ب
اٚستضصاف ككضع حج لمعجكاف كالحرار السفخكض عمِ شعبشا كاشٛؽ سخاح اٚسخػ ٚعادة ارساء 
سضة التخابط فْ العٛقات العخبضة  السفاكضات عمِ قاعجة تشفضح قخارات الذخعضة الجكلضة كاكج ىاصخ عمِ ٌا

دصضشضة هذجدا عمِ ضخكرة اف كالحفاظ عمضٍا كتفعضل دكر الدفارات كالسؤسدات الجكلضة الجاعسة لمقزضة الفم
ٓشز الجستػر عمِ كاجب الجكلة فْ ضساف الحقػؽ اٚقترادية كاٚجتساعضة لمسػاششضغ عمِ اف ٓػفخ 

 الجستػر الزساىات لسسارسة السخأة حقػقٍا فْ جسضع السضادٓغ الدضاسضة كاٚقترادية كاٚجتساعضة.

جاؼ قجـ د. عائج ياغْ رؤية السبادرة الػششضة كالتْ اكج خٛ لٍا عمِ اىذاء قضادة هػحجة لخسع استخاتضجضة كٌا
كششضة هذتخكة عمِ قاعجة السذاركة الكاهمة فْ صشع القخار كتفعضل هؤسدات ـ.ت.ؼ كاجخاء اٚىتخابات 

 كهكافحة البصالة كتعديد سضادة القاىػف كاستقٛؿ القزاء كاصٛح اٚجٍدة اٚهشضة.

 الىظان أو ٌَْ ،اٌٖهٓة غآة فْ أخرُ لىقطة طارحًارتضة  فْ صحضفة البضاف ا٘ها الجرباَّعمْ ٓهضْ
 تستٍدفً االتْ الخارجٓة الضغَط ؿبفع َتٍهٓشإقراء  لحهمة ٓتعرض الذّ ،الَلٓد الفمسطٓىْ السٓاسْ
 البشاءَ لً الشعبْ الدعن تقَٓة ؿخٛ هو َىضَجً استهراري هسألة إلِ ٓمتفت أو ٓجب كا٘لغاء بالتطَٓع

 برهَزي ،الفمسطٓىْ السٓاسْ الىظانك َالهجتهعٓة، السٓاسٓة الهؤسسات بشاء َإعادة ،الصحٓح الهؤسساتْ
 َحقَق هطالب لً ،حَّٓ شعب اىً عمِ الفمسطٓىْ الجهٍَر هع ؿٓتعاه أو ٓجب ،َهؤسساتً َىخبً
 ،َهباشر أساسْ هرتكز هو الَطىٓة الهساٌهات ؿهجه اىطمقت لقدكَهستكٓو،  هتمقْ شعب هجرد َلٓس
 الخارجٓة.  اٖخطار لهجابٍة َضرَرًٓا شرطًاأساسًٓا ٓعد الداخمْ الفمسطٓىْ الَضع ٛهةس أو ٌََ
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  .سبل إلالح الشطام الجيسقخاشي في فمدصيغالسصمب الثاني: 

اٚتفاؽ عمِ بخىاهج سضاسْ هذتخؾ بضغ جسضع الفرائل الفمدصضشضة حدب قػتٍا فْ الذارع الفمدصضشْ،  .1
ضسات الفمدصضشضة عمِ بخىاهج هذتخؾ، ٓتسدظ بالثػابت الفمدصضشضة هغ فسغ الصبضعْ أف  تتفق جسضع التشط

دكف تفخيط بحق الذعب الفمدصضشْ فْ السقاكهة هغ أجل إىٍاء اٚحتٛؿ، كإقاهة الجكلة الفمدصضشضة 
 السدتقمة الكاهمة الدضادة كعاصستٍا القجس، كضساف حق عػدة الٛجئضغ.

لفمدصضشْ هغ حضث ٌل ٌػ رئاسْ أك بخلساىْ أـ خمضط العسل عمِ تػضضح شبضعة الشطاـ الدضاسْ ا .2
 بضشٍسا.

الفرل الػاضح بضغ صٛحضات هؤسدة الخئاسة كالحكػهة الفمدصضشضة فْ اٚهػر السالضة كالجاخمضة  .3
 كالخارجضة.

ل ا٘دارؼ كالتٛعب بالساؿ العاـ. .4  تفعضل آلضات هحاربة الفداد كالتٌخ

إعادة بشاء السٍاـ الػششضة السصمػبة التْ عمِ السشطسة القضاـ بٍا، ك  ،التأكضج عمِ ثػابت القزضة الفمدصضشضة .5
 ،هع اٖخح فْ اٚعتبار الػاقع الججٓج فْ بشضة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ فْ ضػء تشاهْ حخكة حساس

كضعف بعس التشطضسات كاٖشخاص الحٓغ لع يعج لٍع كجػد فعمْ فْ الذارع الفمدصضشْ، كإصٛح 
 ثل جسضع الفمدصضشضضغ فْ الجاخل كالخارج.هشطسة التحخيخ لتس

خمق عٛقة تحالفضة قائسة عمِ الذخاكة الحقضقضة بضغ الجاهعات كهؤسدات البحث العمسْ كالسؤسدات  .6
ة.  الدمصػية بسا يخجـ قزضة ا٘صٛح كالشدٌا

كضع إشار ىطخؼ كهفاٌضسْ لٙصٛح يعكذ اٚستثشائضة كالخرػصضة الفمدصضشضة عمِ اعتبار كجػد  .7
 سدات سمصػية بجكف سضادة فعمضة.هؤ 

العسل عمِ كضع كثضقة دستػرية شاهمة ككاهمة تدتفضج هغ التجخبة الفمدصضشضة فْ كضع كثضقة اٚستقٛؿ  .8
 كالقاىػف اٖساسْ.

بشاء ثقافة سضاسضة كاعضة تعمْ هغ شأف الفخدية بالسعشِ اٚيجابْ ٚف ٌشالظ دكر عمِ السػاشغ  .9
تستضغ البشاء الحدبْ ، ا٘صٛح كهحاربة الفداد كا٘فدادلجعع هدضخة الفمدصضشْ العادؼ أف يقـػ بً 
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كالتشطضسْ الجاخمْ لمقػػ كاٖحداب الفمدصضشضة ٚف الثقافة الحدبضة، سػاءا كاىت ضضقة أك رحبة كعقٛىضة، 
 تشعكذ عمِ الثقافة الدضاسضة لمسجتسع كعمِ عسمضة ا٘صٛح كالتججٓج كالتحجٓث.

الحي تزسغ عسمية  ,الحي كان بحزػر جسيع الفرائل إعالن القاىخةح كان ومغ ضسغ دعػات اللال
 : ىت(2005)شبكة فمدصضغ لمحػار،األلالح في الشطام الدياسي والالح في مشطسة التحخيخ: 

a)  ك اتفقػا عمِ ضخكرة استكساؿ ا٘صٛحات الذاهمة ،  ْ ْ  الجاخم بحث السجتسعػف الػضع الفمدصضش
العسمض ة الجيسػقخاشض ة بجػاىبٍا السختمفة، كعقج اٚىتخابات السحمض ة ك فْ كافة السجاٚت، ك دعع 

ْ  ٓشع  التػافق عمضً، ك ٓػصْ السؤتسخ السجمذ  ـا اىتخاب دة كفقا  لشطا التذخيعض ة فْ تػقضتاتٍا السحج 
ْ  باتخاذ ا٘جخاءات لتعجٓل قاىػف اٚىتخابات التذخيعض ة باعتساد السشاصرة فْ الشطاـ  التذخيع

ْ  ال  سختمط ، كسا ٓػصْ بتعجٓل قاىػف اٚىتخابات لمسجالذ السحمض ة باعتساد التسثضل الشدب

b)  أجسع السذاركػف عمِ أف  الحػار ٌػ الػسضمة الػحضجة لمتعاهل بضغ كافة القػػ دعسا  لمػحجة الػششض ة
، كعمِ تحخيع اٚحتكاـ لمدٛح فْ الخٛفات الجاخمض ة، كاحتخا  ْ ـ حقػؽ ككحجة الرف الفمدصضش

ْ  كعجـ السداس بٍا، كأف  استكساؿ الحػار فْ السخحمة السقبمة يعج  ضخكرة أساسض ة  السػاشغ الفمدصضش
 ىحػ جسع الكمسة كصضاىة الحقػؽ الفمدصضشض ة .

c)  ( 132تػزيع كتػسضع عزػية السجمذ الػششْ عمِ الفمدصضشضضغ فْ الزفة الغخبضة كقصاع غدة )
يكػف عجد أعزاء السجمذ الػششْ  ( عزػ ا، كيقتخح أف  170) كالفمدصضشضضغ فْ الذتات ،عزػ ا

، كيكػف أعزاء السجمذ التذخيعْ أعزاء فْ السجمذ الػششْ عغ الجاخل، ا  عزػ  (300)بحجكد 
كيكػف أعزاء المجشة التشفضحية لسشطسة التحخيخ، كالقضادات اٖساسضة فْ سجػف اٚحتٛؿ 

شْ الفمدصضشْ، ٚك يخزعػف لعسمضة اٚىتخاب، ا٘سخائضمْ، أعزاء شبضعضضغ فْ السجمذ الػش
 كإجخاء اىتخابات حخة كىديٍة فْ أهاكغ كجػد الفمدصضشضضغ.

d)  ْكضع هضثاؽ ججٓج لسشطسة التحخيخ حدب ها تقخري اٖغمبضة السشتخبة داخل السجمذ الػشش
ٍاد الفمدصضشْ كالمجشة التشفضحية بعج تذكضل السجمذ الػششْ الججٓج كدخػؿ حخكتْ حساس كالج

 (1968)ا٘سٛهْ إلِ السشطسة، كسا حرل هغ قبل عشج تغضضخ السضثاؽ القػهْ الفمدصضشْ عاـ 
 إلِ السضثاؽ الػششْ بعج دخػؿ السشطسات الفجائضة إلِ السشطسة.
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e)   ت التْ حجثت فْ الدشػات اٖخضخة داخل كضع هضثاؽ كششْ ججٓج يأخح بعضغ اٚعتبار التحٚػ
سضة إعادة البشػد التْ الداحة الفمدصضشضة، هع التأك ضج عمِ الثػابت الفمدصضشضة كعجـ التشازؿ عشٍا، كٌأ

 ألغضت هغ السضثاؽ فْ ضل ضخكؼ استثشائضة كهغ دكف هقابل.

كرئاسة المجشة التشفضحية لسشطسة التحخيخ، كتحجٓج  ،ضخكرة الفرل التاـ بضغ رئاسة الدمصة الفمدصضشضة
السجمذ الػششْ الفمدصضشْ كالسجمذ التذخيعْ لمدمصة صٛحضات الخئاسة كالحكػهة ككحلظ صٛحضات 

 الفمدصضشضة.

، سكغ الشطاـ الدضاسْ كاٚجتساعْ الفمدصضشْ التخمز هغ الفداد، كهغ ىدعتً الدمصػيةككْ ٓت  
ة، فْ ع ديسقخاشض  قبل كل شْء هغ العسل الجاد عمِ إرساء هشطػهة قض   ج  ب  كاٚىتقاؿ ىحػ الجيسقخاشضة، ٚ

لمشخب  ج  ب  معٛقات القائسة بضغ الجسضع، ٚكلتشذئة اٚجتساعضة، كقاعجة أساسضة لجسضع هؤسدات ا
هغ هؤسدة  ج  ب  لتجريج هغ حجكدٌا إلِ العاهة ٚكتتبشِ ٌحا الشٍج الجيسقخاشْ، كْ تشتقل با السدضصخة أف  

اسْ العسمضة الدضاسضة، كإفداح السجاؿ لتكػف هجتسع قػؼ كهدتقل غضخ هدضذ، لضقػـ بجكري اٖس
ـا لمحضد العاـ هغ استئثار الدمصة التشفضحية، كلضفدح السجاؿ ٖعزائً لمتجرب عمِ  السشتطخ كحا

ة أصضمة، تقػـ عمِ قبػؿ أخخ كاحتخاهً السسارسة الجيسقخاشضة داخل هؤسداتً، كبشاء ثقافة ديسقخاشض  
ا هغ   الدمػكضات الجيسقخاشضة. كالتداهح كغضٌخ

 أف   ج  يكفل إقاهة هشٍج ديسقخاشْ فْ الحضاة الدضاسضة كالتعجدية، ٌػ الحؼ ٚب  كالجستػر السكتػب، الحؼ     
، يقـػ اا حخ  اهتً؛ لشكػف هجتسع  إق ىشاضل هغ أجلأف  ابشِ عمضً الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ، كعمضشا جسضع  ٓ  

ضع ،إ).كالسداكة فْ الحقػؽ كالػاجبات العجالة ِعم  (  209: 2005بخٌا

إتاحة فخص الػعْ أهاـ الذباب بقزاياي كهذكٛتً كالعػائق، التْ تحػؿ دكف إشباع كبالتالْ يجب     
حاجاتٍع، كسبل تحقضق السذاركة العادلة كالسشرفة فْ الحضاة اٚجتساعضة القائسة، فْ ٌحا الدضاؽ ٓشصػؼ 

ة كعْ الذباب التسكضغ عمِ إهكاىضة تغضضخ السجتسع اٖبػؼ القائع، كالعٛقات الٍخهضة هغ خٛؿ عسمضة إثار 
كتشػيخي، كإتاحة فخص إقاهة التشطضسات الذبابضة الجساعضة الستدمحة بالثقافة السجىضة أهاهً، كالعسل الذبابْ 
شا تحتل هدألة التعمضع  الجساعْ هغ أجل هقاكهة التػجٍات كالسعتقجات اٖبػية، التْ تعمسٍا فْ السجارس، ٌك

سضة قرػػ؛ إذ  كالعسل الجساعْ هع ع الخكح الجساعضة كالتعاكف كالتفكضخ ىٍا تتضح دعإهغ أجل التسكضغ ٌأ
هغ العسل فْ الدضاؽ الفخدؼ، كتػفضخ السشاخ السٛئع أهاـ الذباب، لػضع الشطاـ اٚجتساعْ  أخخيغ، بجٚ  
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شة، بجٚ  كالدضاسْ هػضع تداؤؿ، كالقجرة عمِ ت هغ تقجيسٍا كسعصِ جاٌد عمضٍع  حمضل كىقج اٖكضاع الخٌا
باٖهخ السدتعرْ عمِ التبجؿ أك التحػؿ، فالجيسقخاشضة  الػعْ الدضاسْ فْ أؼ هكاف لضذ إف  "ك ًالتدمضع ب

أك اٚستبجاد هقرػر عمِ ثقافة بعضشٍا، ٚك عمِ ثقافة سضاسضة بحاتٍا، فكٌٛسا ٓتع اكتدابً، ككٌٛسا يسكغ 
 (363: 2007. )العخبْ،"التخمْ عشً

مِ السذاركة الػاعضة، كالدمػؾ الخشضج كسػاششضغ لٍع حق السذاركة فْ هغ تجريب شبابشا ع ج  ب  فٛ كهغ ٌشا 
بل كبحؿ هجٍػد عسمْ  ؛اٚىتخابات كالحضاة العاهة، كاختضار الحكاـ كالسفاضمة بضغ الدضاسات السصخكحة

  ْ  فْ هفٍػهً السعاصخ بٍجؼ تشسضة ٘ىجاز التشسضة الحاتضة كالشٍزة الػششضة، "فالتعمضع الدضاسْ الجيسقخاش
ػسا يقػـ عمِ الت؛ كإى  اا حدبض  عمضس  السجتسع، لضذ ت بسثابة دعػة هفتػحة  عجدية الثقافضة كاٚجتساعضة، ٌك

ٛ  ا كقػٚ  لمسذاركة فْ الذئػف العاهة، فكخ   عمضع الجيسقخاشْ لمذباب ، بٍجؼ تأهضغ الػحجة الػششضة، كالت كعس
ً يستج لجسضع السشطسات  الذباب فقط؛ بل إى  ، لضذ هدؤكلضة هؤسدات التخبضة كالتعمضع كهخاكد كتجريبٍع

اٌٖمضة كغضخ اٌٖمضة هغ هؤسدات السجتسع السجىْ التْ تذارؾ فْ التشذئة الدضاسضة كاٚجتساعضة 
 التصػعضة، فالتعمع الجيسقخاشْ ٌػكالسشطسات اٌٖمضة  ،كأجٍدة ا٘عٛـ ،كالشادؼ ،لمسػاششضغ، هثل: اٖسخة

بػ أ )كإعجاد هجتسعشا لمشٍزة الػششضة" لتأٌضمٍع، لػلػج  القخف الحادؼ كالعذخيغ،الباب السفتػح أهاـ شبابشا 
    (                                                    2015حصب،

تساـ كثكلكل ها سبق      القػؿ؛ الدضاسضة الفمدصضشضة، كعمضً يسكغ يغ عشج الشخبة خ ض، لع تمفت الجيسقخاشضة ٌا
تً بسعشِ أف  عمِ العق إف    كأف  يعضج الشطخ فْ ثػابتً الفكخية  ل الدضاسْ الفمدصضشْ؛ أف يعضج الشطخ فْ هقٚػ

ىداف الفمدصضشْ، لضذ فقط عشج الشخبة الدضاسضة، بل تذسل الجساٌضخ فْ ا٘ ايجج الفكخ الجيسقخاشْ هكاى  
 فإف   ،باعسػاششضغ ٚ الخعايا كاٖتعسل جساٌضخؼ، كالجساٌضخ بسعشِ ال الجيسقخاشضة ٌْ ؛ ٖف  كافة الفمدصضشضة

لع تكغ الجساٌضخ هذبعة بالفكخ الجيسقخاشْ أك هدتعجة لجفع استحقاقات التحػؿ الجيسقخاشْ؛ فمغ يكتب لٍا 
؛ ٖف   ابح هصمب الجيسقخاشضة أكثخ إلحاح  الشجاح، كلقج أص  السشقح لمشخبة الدضاسضة  الجيسقخاشضة ٌْ الضـػ

هغ الذخعضة، ككضع  السبجأ كاٚستعجاد، ٘عصائٍا قجر  د السعارضة هغ حضث اىدمع بػجػ  عمضشا أف  يجب   
يقترخ تصبضق  ة، ٚك ىقرج ٌشا "أف  مدمصة، كالقبػؿ بذخكط العسمضة الجيسقخاشض  لمتجاكؿ الدمسْ لآلضة 

 أف   الٍجؼ لضذ دهقخشة أجٍدة الحكع، كلكغ الجيسقخاشضة عمِ ىخب الحكع فْ السدتػيات العمضا فقط، أؼ إف  
ػ  تتع عسمضة الجيسقخاشضة عمِ أكسع ىصاؽ لتذسل هؤسدات السجتسع السجىْ بسختمف أشكالٍا كهدتػياتٍا، ٌك

كأراء كاحتخاـ الحقػؽ السجىضة حتخاـ التعجدية كاختٛؼ اٖفكار ا آؤدؼ إلِ تجريب السػاششضغ عسػه   ها
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 يسقخاشضة كتعثخ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْىقداـ دكر بارز فْ فذل العسمضة الجكاف لٙكلٍحا   ،كالدضاسضة
قتتاؿ كالرخاع فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ ، دعِ لػجػد هرالحة شاهمة كعسمضة لػجػد حالة هغ ا٘

لسرالحة الجفع عسمضة فمدصشضة كدكلضة، لٍحا عسمت أشخاؼ عجٓجة ك شطاـ الدضاسْ ككل، ماصٛح ل
 .ها تبقِ لمعسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ  ٚىقاذشْ،كاصٛح الشطاـ الدضاسْ الفمدصضالفمدصضشضة 

إصٛح الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ يدتجعْ اعادة ٌضكمة السؤسدات الفمدصضشضة أف يسكغ الحجٓث كبعج ذلظ 
فضسا  بسا يدتجضب أكثخ لعسمضة البشاء السشػشة بالدمصة الفمدصضشضة تسٍضجا  لسخحمة تحػلٍا لمجكلة الفمدصضشضة

ج أف ٌحي ٌْ السٍسة اٖصعب التْ يجب عمِ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ القضاـ بٍا إذ أىٍا ، كىعتقبعج
كاعادة الٍضكمة ٌحي ٚبج اف تذسل تػسضع باب ، تحجد ٌػية ٌحي الجكلة كتؤسذ لصبضعة الشطاـ الدضاسْ

، الدضاسْ الدمضع كالتشطضسات لمجخػؿ لمسداٌسة فْ صشع القخار الدضاسضة كفتح الباب لجسضع اٖشخالسذاركة 
، هغ أجل ؿ ا٘سخائضمْ لٗراضْ الفمدصضشضةتعسل ٘زالة اٚحتٛ القػػ الفمدصضشضة أف  ٌحي  كحتِ تدتصضع

استحالة تحقضق الجيسقخاشضة كإجخاء  ، ٖىًة التْ ٓخيجٌا السػاشغ الفمدصضشْتحقضق الجيسقخاشضة الحقضقض
 .الفمدصضشضة خار اٚحتٛؿ لٗراضْاىتخابات حخة كىديٍة هع استس

قع العسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ كها كاجٍتٍا ابعج ها تع هشاقذة الفرػؿ الجراسضة الدابقة  فْ تػضضح ك 
ىأهل رل الدادس كاٖخضخ لشتائج تػصضات الجراسة ٖخح العبخ كالعطات التْ فسشخرز ال، قاتػ هغ هع

ْ كاىت عم يٌح أهشٍا كل هغ يقخ أف يدتفضج    .التالْ الذكل ِالجراسة ٌك
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 الخاتسة

لقج تأثخت الحالة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ بالستغضخات الجاخمضة كالخارجضة التْ حرمت فْ الدشػات اٖخضخة،  
كىذضخ إلِ أف  هشٍا ها كاف إيجابض ا، كهشٍا ها كاف سمبض ا، كلقج كاىت العسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ تدضخ 

لجيسقخاشض ة ضٍخت بذكل كاضح فْ اٚىتخابات التذخيعضة اٖكلِ عاـ ببطء عمِ اعتبار أف التجخبة ا
، كبجأت هخحمة ججٓجة فْ بشاء السؤسدات كالتقجـ بخصػات إيجابضة اتجاي العسمضة الجيسقخاشضة، كصػٚ  1996

ع السخاحل تصػر ا عشجها حجثت اٚىتخابات الخئاسضة كالتذخيعضة الثاىضة عاـ  إلِ هخحمة اعتبخت هغ ٌأ
ـ، كشاركت بٍا هعطع فرائل العسل الػششْ بسا فضٍا حخكة حساس، كالتْ كاف لٍا اٖثخ الكبضخ 2006

عمِ هدار العسمضة الجيسقخاشضة كقضاس هجػ الثقافة الدضاسة كالقبػؿ بشتائج كهخخجات العسمضة الجيسقخاشضة. 
ح عشجها فازت حخكة حساس باٚىتخابات التذخيعضة الثاىضة كتذكضل حكػ   2006هة حساس فْ آذاركقج اتز 

كعجـ القبػؿ هغ جاىب حخكة فتح هسا أدػ ٚىتكاسة كتخاجع العسمضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة؛ بل شٍج كحلظ 
حالة  هغ اٚقتتاؿ الجهػؼ، كاىفراؿا بضغ الزفة كغدة، كىذػء حكػهتضغ بإدارتضغ هختمفتضغ؛ بدبب الشداع بضغ 

مة لمصخؼ اٖكؿ )حخكة فتح( بضشسا الحكػهة كرئضذ الػزراء حخكتْ فتح كحساس لتكػف هؤسدة الخئاسة هسث
فْ حضشً يسثل الصخؼ الشقضس)حخكة حساس(، كسا شٍجت ٌحي السخحمة تعصل عسل السؤسدة التذخيعضة 
حا ها عخؼ )باٚىقداـ الدضاسْ كالجغخافْ( كالحؼ أث خ برػرة كبضخة عمِ الحالة  كتذخذـ عسل القزاء، ٌك

ضة عمِ حضاة السجتسع فْ فمدصضغ، كسا كاف لً اٖثخ الدمبْ عمِ الحالة الدضاسضة الجيسقخاشضة كاٚجتساع
ا، فقج أدػ اٚحتقاف كاٚستقصاب الدضاسْ إلِ اىعكاسات سمبضة عمِ القضع  كالقاىػىضة كاٚقترادية أيز 

الدضاسضة،  كالسفاٌضع كالحالة الجيسقخاشضة كالحقػقضة، فقج بخزت كبرػرة كاضحة كهؤسفة ضاٌخة اٚعتقاٚت
حف التْ تعػد لمصخؼ أخخ بالسشصقة التْ يدضصخعمضٍا، ككاف كل ذلظ كسط استسخار  كت ع حطخ الر 
اٚحتٛؿ كهسارساتً السشافضة لمذخعضة كالسػاثضق الجكلضة، كاىتٍاؾ حقػؽ ا٘ىداف الفمدصضشْ بذكل ٓػهْ كقج 

ح عشجها أصجرت الحكػهة ا٘سخائضمضة قخار ا بسقاشعة الد مصة الفمدصضشضة، كقضاهٍا بفخض الحرار عمِ اتز 
ا بإعٛف الحخب عمِ غدة فْ ىٍاية عاـ  ـ، كلقج ب ضشت العجٓج 2009كبجاية عاـ  2008قصاع غدة، كأيز 

ا بل كاىٍضار ا بعج أف   هغ الجراسات كاٚستصٛعات حػؿ التجخبة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ، أىٍا شٍجت تخاجع 
 .1996أخحت فْ التراعج هشح عاـ 

كبعج ذلظ يسكغ القػؿ إف  ىجاح التجخبة أك العسمضة الجيسقخاشضة يعتسج عمِ تػفخ البضئة اٚجتساعضة الحاضشة 
لتمظ السزاهضغ القادرة عمِ تشسضتٍا كحسآتٍا كالحفاظ عمضٍا، كتػفخ الذخكط الٛزهة ٚىصٛقٍا هغ خٛؿ 
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خي ا هغ الثقافة العاهة  دكر فاعل لػسائل التشذئة الدضاسضة السختمفة لتربح تمظ ا جٌػ القضع كالسزاهضغ جدء 
كالدضاسضة كشسط فخعْ، فالجيسقخاشضة ٚ تشسػ بالذعارات بقجر ها تشسػ هغ خٛؿ زرع قضسٍا كهزاهضشٍا فْ 
العقل البذخؼ لسسارستٍا فْ الحضاة العاهة كسشٍج عاـ ٓتصمب ا٘صٛح الدضاسْ كاستخجاـ آلضات هتعجدة 

ػضػح كتعشْ اٚىفتاح الذاهل عمِ السجتسع فْ الدضاسات كالسسارسات، ككحلظ السداءلة، هشٍا الذفافضة كال
 كإشخاؾ السػاششضغ فْ الحكع ككمٍا قضع ديسقخاشضة.

خ الجيسقخاشضة ٓمتقْ هع كل هغ هفٍػـ ا٘صٛح الدضاسْ كهزسػف الحكع الخشضج الحؼ   فسغ ٌشا فإف  جٌػ
ٖفزل شكل فْ الحكع، هغ أجل خجهة السجتسع كتصػيخ ٌػ ٌجؼ كغاية ا٘صٛح الدضاسْ الػصػؿ 

آلضات الحكع، كتػسضع قاعجة السذاركة الدضاسضة لجسضع السكػىات اٚجتساعضة دكف تفخيق أك تٍسضر أك 
إقراء، كالعسمضة الجيسقخاشضة تختبط بسدتػػ كهقجار الخجهات التْ تقجهٍا السؤسدات العاهة لمجسٍػر، 

ٛ قا هغ أف  ٌجؼ الجيسقخاشضة فْ الشٍاية ٌػ كهجػ الخضا كالقبػؿ لسا ٓ تع تحقضقً هغ خجهات، كذلظ اىص
 تحقضق خجهات أفزل لجسضع أفخاد السجتسع دكف تسضد.
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 الشتائج والتػليات

 نتائج الجراسة 

 هشٍا:ك  الشتائجلػقػؼ عمِ عجد هغ كبعج اٚىتٍاء هغ الجراسة التْ بضغ أٓجٓشا، يسكششا ا

 مقػمات الحكع الجيسقخاشي في فمدصيغأسذ و  :أوًل 

الجيسقخاشضة يعتسج عمِ تػفخ البضئة اٚجتساعضة كاٚقترادية كالدضاسضة الحاضشة لتمظ  التجخبة ىجاح إف   .1
 السزاهضغ القادرة عمِ تشسضتٍا كحسآتٍا كالحفاظ عمضٍا.

اٚىتخابات كالعسمضة هغ التشافذ الحقضقْ بضغ القػػ كالفرائل الفمدصضشضة السذاركة فْ  اجػ  كجػد  .2
  .الدضاسضة

  ،خارجْالتسػيل ال ِفْ بشائٍا هسا يقمل اعتسادٌا عم لمسداٌسةهؤسدات السجتسع السجىْ تعديد قجرات  .3
صٛح الدضاسْ كعسمضة ا٘ الدضاسات الجاخمضة الفمدصضشضة ِالتأثضخ كالخقابة عم ِجعمٍا قادرة عمك 

 .الجاخمْ

ع العػاهل  فْ اا هٍس  هل الجٓشْ دكر  يذكل العا .4 الثقافة الدضاسضة الفمدصضشضة، كسا تذكل اٖسخة كالعائمة، ٌأ
 الجاخمضة فْ هقػهات التحػؿ الجيسقخاشْ الفمدصضشْ.

 التحخر عسمضة فْ التقجـ عمِ ؤ ثخكت، هجتسع أؼ فْ ديسقخاشْ تحػؿ ٖؼ أسذ تعتبخ  التداهح قضعإف  .5
 .الفمدصضشْ الذعب كهدتقبل الػششْ كالبشاء

 اقع العسمية الجيسقخاشية في فمدصيغو ثانيًا: 

فضٍا الخئاسضة كالبمجية  ( بسا2006) كاىتخابات( 1996)ىتخابضة الفمدصضشضة فْ اىتخاباتالعسمضة اٚ -أ
ضة كهشطسات كديسقخاشضة بذٍادة جسضع السشطسات الجكل كالتذخيعضة كاىت اىتخابات ىديٍة كتشافدضة

 .اٚىتخابات تمظ ِشخفت بالخقابة عمأالسجتسع السجىْ التْ 
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ـ عمِ التػالْ، تخؾ أثخ ا  2006ـ كعاـ  2005إجخاء اٚىتخابات الخئاسضة كالتذخيعضة عاـ  إف   -ب
ة اٚىتخابات، كأصبحايجابض   ٓشطخ لمذعب  ا فْ الداحة الفمدصضشضة، كجعل العالع يذٍج بشدٌا

  .اهً الدضاسْالسخاحل تصػر ا فْ ىطلمشزػج الدضاسْ، كهخحمة هغ أكبخ  الفمدصضشْ بأىً هثاؿ

ْ حالة  -ت التجخبة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة تتع فْ ضل حالة شاذة ٚ تتكخر فْ هشاشق أخخػ، ٌك
التعاير ها بضغ ىطاـ سضاسْ كششْ كاحتٛؿ عدكخؼ؛ كأف  الدمصة الفمدصضشضة ٚ تتستع بدضادة عمِ 

 أراضضٍا؛ كسا أف  الرٛحضات السجىضة كاٖهشضة لضدت كاهمة.

لعسمضة الجيسقخاشضة فْ فمدصضغ سمب ا كبذكل هباشخ بدبب اٚىقداـ بضغ حخكتْ)فتح( لقج تأثخت ا -ث
كحساس كتدببت باىتٍاكات الصخفضغ لمحخيات العاهة، كحقػؽ ا٘ىداف كأبدط الحقػؽ كهشٍا الحق 

، كالحؼ أدػ إلِ ات كاستسخار اٚعتقاٚت الدضاسضةفْ الحضاة، كاٚعتجاء عمِ السػاششضغ كالسؤسد
  .فْ القضع اٖخٛقضة، كقػاعج العسل الدضاسْ، كالتعجدية اىٍضار

ف تقـػ كالثقافة الدائجة أ، العسل الدضاسْ لقػػ السجتسع الفمدصضشْ  أصبحت التعبئة ٌْ: أساس -ج
ا ضسشة عقمضة الدمصة كاحتكاٌر التجخبة  ،فْ ىطاـ الحدب الػاحج عمِ ثقافة العشف كإقراء أخخ، ٌك

ا صخاعات فكخية هتشاقزة الجيسفخاشضة الفمدصضشضة  .اعتخٌا

بالتحػؿ  كاهلتذكل القػػ الفمدصضشضة كاٖحداب الدضاسضة كهؤسدات السجتسع السجىْ، كعضا  غضخ  -ح
 . الجيسقخاشْ كهفاٌضع ا٘صٛح الدضاسْ

 غضخ اضخكف   2000ة الجاخمضة الدائجة بعج اىتفاضة اٖقرِ فْ العاـ مت الطخكؼ الفمدصضشض  شك   -خ
هغ غضاب القاىػف  ٍا حالة  جت الدمصة السخكدية ٚحتكار القػة كسادت هشاشق، حضث افتقعادية

 .كالشطاـ

  العسمية الجيسقخاشية الفمدصيشية معػقات: ثالثاً 

a.   بفعل التشطضسات كاٖحدابعمِ هدتػػ  ضعف آلضات العسل الجيسقخاشْ فْ السجتسع الفمدصضشْ سػاء ،
 .التجخل العخبْ كا٘قمضسْ كالجكلْْ ك تأثضخ العػاهل الخارجضة كاٚحتٛؿ ا٘سخائضم

b.  جخبة لْ فذل التإدؼ أ لذعب الفمدصضشْ ػاشضة كالحكع لجالجيسقخ  اربلتجضعف كقمة السسارسة 
 .سمضة الجيسقخاشضةالع ىتائجكعجـ تقبل  ةالفمدصضشض ةخاشضالجيسق
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c. لعمع إف  ضعف ثقافة الجيسقخاشضة لجػ الذعب الفمدصضشْ كػىً ٌػ: صاحب الدمصة الحقضقْ؛ هع ا 
ت الجيسقخاشضة فْ اٚىتخابات ال فمدصضشضة ججٓجة لع تكغ  قػػ   ىتجتتذخيعضة كالخئاسضة الثاىضة، أالتحٚػ

 هغ قبل. هعخكفة  

d. شطسة التحخيخ كرئاسة حخكة بضغ رئاسة الدمصة الفمدصضشضة كرئاسة المجشة التشفضحية لس تجاخل الرٛحضات
 عسمضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة.تزارب فْ الرٛحضات كفذل ال ِلإ ػفتح أد

e.  كعجـ الػعْ الجيسقخاشْ، ك التجاكؿ الدمسْ لدمصة  أالحػار الدمضع، كغضاب الخضا بسبجغضاب أسذ
 فذل العسمضة الجيسقخاشضة الفمدصضشضة.ِ لإ ػالذخعضة أدالقبػؿ بشتائج ا٘ىتخابات 

f.  هتسثمة بحخكة الجٍاد دكر القػػ كالتشطضسات ا ر هؤسدات السجتسع السجىْ، كخرػص  تخاجع دك
هغ التجخل لحل الخٛؼ بضغ حخكة حساس كحخكة فتح اٖسٛهْ كالجبٍة الذعبضة لتحخيخ فمدصضغ.

 كيخجع ذلظ لزعف التأثضخ ، كالتأٓضج الجساٌضخؼ لٍحي القػػ.

g.   ْتخاجع هبجأ سضادة القاىػف، كتفخيغ السؤسداتضة هغ هزسػىٍا اىٍضار شخعضة الشطاـ الجيسقخاش
استضعاب  ، كعجـ تسثضل ٌحا الشطاـ لسختمف القضع كهرالح السجتسع، كعجـ قجرتً عمِالفمدصضشْ

ت الج ف  أالتغضخات الججٓجة؛ رغع  ت حالة هغ التعجدية الدضاسضة ضٍخ يسقخاشضة الفمدصضشضة اٖخضخة أالتحٚػ
 داخل السجتسع.

h. خاشضة هغ خٛؿ التزضق ؿ التجخبة الفمدصضشضة الجيسقافذإجكر هٍع فْ بسخائضمْ حتٛؿ ا٘اٚ قاـ
كفخض الحرار كحث العالع الخارجْ بعجـ اٚعتخاؼ بشتائج العسمضة الجيسقخاشضة   ،اٚقترادؼ

 ا عشجها فازت حخكة حساس فْ اٚىتخابات التذخيعضة.كخرػص  

i.  ٛغضاب ا٘جساع الػششْ حػؿ اٌٖجاؼ كالقزايا اٖساسضة كالسرضخية بضغ هكػىات الشطاـ الدضاسْ، ف
  .جساع كششْ شاهل عمِ اٌٖجاؼ كالغاياتٓػجج إ

j.  غضاب ا٘جساع كالتػافق حػؿ القضع الدضاسضة التْ تحكع كاٚىدجاـ بضغ الشخب الدضاسضة، ك غضاب التػافق
 الشطاـ.

k.  هغ ثقافة الحػار. ساٌع فْ تكخيذ ثقافة العشف، بجٚ  غضاب القاىػف كاستخجاـ العشف كالقػة، هسا 
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l.  اشضة خاصة فْ السجاٚت اٚساسضة الثٛثة: اٚىتخابات كفرل الدمصات تجاٌل اٚستحقاقات الجيسقخ
 كسضادة القاىػف.

m. ابع لمدمصة التشفضحية كيذار اٚكتفاء بجٍاز قزائْ تكعجـ استقٛلضتً ك قزائضة الدمصة ال ضعف عسل
حقضقة عجـ السرادقة عمِ قاىػف استقٛؿ القزاء كالحؼ هغ شأىً تشطضع عسل الدمصة  لِإٌشا 

 زائضة بجرجاتٍا السختمفة.الق

 تػليات الجراسة 

ضخكرة إىٍاء اٚىقداـ الجاخمْ كزخكرة كششضة همحة، كتذكضل حكػهة كحجة كششضة فمدصضشضة كأف  يكػف  .1
 التػافق فْ البخىاهج الػششْ بضغ القػػ عمِ الثػابت.

سدظ باستخاتضجضة كششضة التسدظ بالجيسقخاشضة كشطاـ كقضع داخل الحضاة الفمدصضشضة بسختمف جػاىبٍا، كالت .2
  لتعديد الػحجة الػششضة.

، ثقافة الجيسقخاشضة السبشضة  لتخسضخ ،الحخكات الدضاسضةك التجاكؿ الدمسْ عمِ الدمصة يجب تخسضخ هبجء  .3
 احتخاـ الخأؼ كالخأؼ أخخعمِ 

العسل عمِ تػضضح شبضعة الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ هغ حضث ٌل ٌػ رئاسْ أك بخلساىْ أـ خمضط  .4
 بضشٍسا.

الفرل الػاضح بضغ صٛحضات هؤسدة الخئاسة كالحكػهة الفمدصضشضة فْ اٚهػر السالضة كالجاخمضة  .5
 كالخارجضة.

إصٛح اٖجٍدة اٖهشضة كجعمٍا أكثخ هٍشضة تخزع لمقاىػف كلمدمصة الدضاسضة، كإبعاد ٌحي اٖجٍدة عغ  .6
ءات الحدبضة كالتجاذبات الدضاسضة.  التدضذ كالفرائمضة كالٚػ

ا السخػؿ لٍا هغ رقابة عم .7  ِتعديد دكر هؤسدات السجتسع السجىْ لتكػف أكثخ فاعمضة لتقػـ فْ دكٌر
 داء الحكػهة كسضاساتٍا كالقضاـ بعسمضة التشسضة اٚجتساعضة كاٚقترادية كالدضاسضةأ

ل ا٘دارؼ كالتٛعب بالساؿ العاـ .8  لجعع هدضخة ا٘صٛح. تفعضل آلضات هحاربة الفداد كالتٌخ
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ار الدمصة الػششضة الفمدصضشضة بسثابة جبٍة كششضة تذارؾ فضٍا الفرائل الفمدصضشضة كافة، حتِ اعتب .9
 .إىجاز التحخر الػششْ كإقاهة الجكلة الفمدصضشضة

سمصة قزائضة هدتقمة كعجـ اٚكتفاء بجٍاز قزائْ تابع لمدمصة التشفضحية كالسرادقة عمِ  دجػ ك   .10
 .القزائضة بجرجاتٍا السختمفة قاىػف كالحؼ هغ شأىً تشطضع عسل الدمصة

 ، كاعتساد الحػار كأسمػب لحل جسضع ا٘شكالضات.فْ السشازعات  اٚحتكاـ لمقاىػف كالجستػر .11

إجخاء اٚىتخابات فْ داخل الدمصة الػششضة بصخيقة دكرية ، كيكػف الٍجؼ هشٍا لضذ هغ أجل  .12
 . إقراء أحج، كإى سا إدارة الذأف الدضاسْ الفمدصضشْ بصخيقة صحضحة

اعتساد تذخيعات كلػائح عسل داخمضة ججٓجة تزسغ سٛهة العسل ك  ،تفعضل دكر السجمذ التذخيعْ .13
 اٚئتٛفْ فْ الشطاـ الدضاسْ الفمدصضشْ.

إيقاؼ كل التعجيات كالتجاكزات عمِ الحخيات فْ غدة كالزفة؛ كىؤكج أف  هغ يقسع شعبً؛ ٚ يسكغ  .14
 السخحمة التْ يسخ بٍا الذعب الفمدصضشْ. أف  يكػف هؤتسش ا عمِ قزضتً الػششضة كتجاكز

الفرل بضغ الدمصات الثٛث التذخيعضة كالتشفضحية كالقزائضة ك القضاـ بدمدمة هغ ا٘صٛحات  .15
 الٍادفة إلِ تقػية أداء السؤسدات الفمدصضشضة كذلظ عبخ صضاغة دستػر رسسْ.

كالسحجد لمعٛقة بضغ حخكتْ  تبقِ قزضة إىٍاء اٚحتٛؿ كإقاهة الجكلة السدتقمة، ٌْ اٖساس أف   .16
 فتح كحساس كعٛقتٍسا هعا بالدمصة الػششضة

 .الشاس بحقػقٍع كحخياتٍع لضتعخؼ  ،هداؽ الجيسقخاشضة فْ السجارس كالجاهعات الفمدصضشضة إقخار .17

كضع خصة تسكغ الفمدصضشضضغ هغ تقجيع حمػؿ سػاء عمِ السمف الجاخمْ أك الخارجْ كتعديد  .18
 بضغ هؤسدات الدمصة كالسجتسع السجىْ.أكلػيات عسل كاضحة ها 

 ا٘عٛـكقف التذٍضخ كالقجح كاٚعتقاؿ، كالتكفضخ كالتخػيغ كعسمضات التحخيس هغ خٛؿ كسائل  .19
 .لتتع السرمحة الفمدصضشضة  هغ أجل استسخار الحػار كإعادة بشاء الثقةاٖجػاء تٍضئة يتع ك 
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27/1/2007 ,http://.ar.danielpipes.org/articje/3864 National Post 

التشطيسات الدياسية والسشطسات التصػعية في الدياق الفمدصيشي  (. 2016هحضدغ، تضدضخ. ) .159
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/66.htm 

الحتالل اإلسخائيمي. مػقع  جخبة الجيسقخاشية الفمدصيشية في ضل. ت(2007ىػفل، أحسج سعضج. ) .160
 5/8/2007بتاريخ  :والدياسية الدػرية راسات الشطخية والحقػق السجنيةدمذق لمج مخكد

http://www.dctcrs.org/s2636.htm 
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