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 مقدمة :

من علماء السٌاسة واالجتماع  اهتمام متزاٌدبموضوع المشاركة السٌاسٌة  حظً         

والمنظمات الدولٌة المهتمة بالتنمٌة البشرٌة فً المجتمعات المتقدمة والنامٌة وال تزال 

المشاركة السٌاسٌة فً كثٌر من المجتمعات النامٌة ضعٌفة ومتخلفة عن مستوى مشاركة 

فً المجاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة فً تلك البلدان.  وٌنظر علماء االجتماع  المواطنٌن

كشرط ضروري للتنمٌة  –المشاركة من أحد مظاهرها  –والسٌاسة إلى أن التنمٌة السٌاسٌة 

الشاملة فغالبٌة المجتمعات النامٌة تعانً من ضعف المشاركة السٌاسٌة لمواطنٌها مقارنة مع 

 ة .المجتمعات المتقدم

 دٌمقراطٌته ، ىعل مؤشر ا لنمو النظام السٌاسً و هًتعد المشاركة السٌاسٌة معٌار

فاتساع نسبة المشاركة فً مجتمع ما ، فالدٌمقراطٌة والمشاركة السٌاسٌة وجهان لعملة واحدة

إنما ٌدل على اتساع نطاق الدٌمقراطٌة وإعطاء حركة أكبر للفرد والمواطن،والعكس صحٌح 

المشاركة السٌاسٌة فً أي مجتمع كان إنما ٌدل على ضٌق نطاق العملٌة  فانخفاض نسبة

الدٌمقراطٌة وكبح لحرة الفرد و المواطن وتقلٌص دوره فً الحٌاة السٌاسٌة ،وعلٌه ٌمكننا 

القول بأن المشاركة السٌاسٌة هً الوسٌلة التً تترجم شعور المواطنٌن بالمسؤولٌة الجماعٌة 

هداف المجتمع بشكل ٌضمن تحقٌق الحد األقصى من الفائدة تجاه الدولة وتحقٌق كل أ

وبأسلوب ٌتالءم مع احتٌاجات ورغبات وقدرات الجماهٌر،والرغبة فً تحوٌل هذه األهداف 

،كما أنه من خالل المشاركة السٌاسٌة ٌمكن أن ٌقوم  التً ٌرٌدون بلوغها إلى واقع ملموس

عٌة واالقتصادٌة لمجتمعه من خالل إتاحة الفرد بدور فعال فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتما

الفرصة لكل مواطن لكً ٌسهم فً وضع هذه األهداف وتحدٌدها والتعرف على أفضل 

فالمشاركة تجعل الجماهٌر أكثر إدراكاً لحجم المشاكل المتعلقة  األسالٌب والوسائل لتحقٌقها .

بٌن الجماهٌر والمؤسسات بمجتمعهم ولإلمكانات المتاحة لها فتفتح باباً للتعاون البناء 

كما تسهم المشاركة وتزٌد من ارتباط الجماهٌر بالنظام وأهدافه، وترفع من شأن  . الحكومٌة

الوالء والتأثٌر والمسؤولٌة وتحسن من الفاعلٌة، وترفع من مستوى األداء وتحقق التكٌف 

 والحرٌة. وتقضى على صور استغالل السلطة واالغتراب وتحقق قٌمة المساواةاالجتماعً 
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فً عملٌات التحدٌث والتنمٌة السٌاسٌة فً  لمشاركة المواطنٌن السٌاسٌة دورا كبٌران إ

المجتمعات النامٌة.  فالمشاركة السٌاسٌة حق من حقوق المواطنٌن فً ممارسة أدوارهم فً 

على اعمال المسؤولٌن وقراراتهم.   والتأثٌرالمجتمع عن طرٌق المساهمة فً اتخاذ القرارات 

ال ٌمكننا ان نتصور نظام سٌاسً دٌمقراطً فً المجتمع بدون وجود مشاركة سٌاسٌة من و

قبل المواطنٌن سواء كانت هذه المشاركة على شكل التصوٌت فً االنتخابات العامة، أو 

االنتساب لألحزاب السٌاسٌة، أو أٌة اشكال أخرى وتتفاوت المجتمعات االنسانٌة فً مدى 

مواطنٌها فتتمٌز المجتمعات المتقدمة بوجود مظاهر متعددة من  المشاركة السٌاسٌة بٌن

المشاركة السٌاسٌة تتصف بالتكرار ، واالستقرار وعلى مختلف المستوٌات المحلٌة والوطنٌة 

كما تتمٌز الدولة الحدٌثة بمدى واسع من المشاركة السٌاسٌة عن طرٌق وحدات سٌاسٌة 

 واسعة النطاق.

العملٌة  بكٌفٌة تأثٌر األفكار والمفاهٌم والقٌم السائدة اجتماعٌا فًتتعلق المشاركة السٌاسٌة 

خالل  من ،أو السٌاسٌة وعملٌة صنع القرار، سواء من خالل العالقة المباشرة بالحكم

أو بأخرى،  المؤسسات الوسٌطة، ولهذا فإن المجتمع حٌن ٌفرز شكل النظام السٌاسً بطرٌقة

 السلطة السٌاسٌة ونوع المشاركة فٌصنع القرار عإنما ٌقوم من خالل قٌمه بتحدٌد نو

كلما كان  إن ثقافة المشاركة السٌاسة، ثقافة مهمة فً تحدٌد عالقة الحكم مع المجتمع، أي أنه

كان أكثر  الحكم أكثر إشراكا للمجتمع وأفراده ومؤسساته فً عملٌة صنع القرار، كلما

المجتمع  لمجتمع، وكلما كانت ثقافةدٌنامٌكٌة وأكثر قدرة على تكٌٌف نفسه مع حاجات ا

 الحكم حساسا للرأي السٌاسٌة ناقدة ومستعدة للمشاركة السٌاسٌة، كلما كان

وال شك أن المشاركة السٌاسٌة واجب وطنً على كل البالغٌن العاقلٌن، لكن هذا وحده ،العام

 . ٌحقق المشاركة السٌاسٌة الفعالة، ألن المشاركة عمل إرادي قبل كل شًء ال

تطورات اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة عن طرٌق تطبٌق المغاربٌة شهدت المجتمعات 

مخططات التنمٌة التً تهدف الى إحداث تغٌٌرات فً الخصائص االجتماعٌة والسٌاسٌة 

الى زٌادة نسبة  مغارٌةواالقتصادٌة للسكان ،وقد ساهمت جهود التنمٌة فً بعض الدول ال

من خالل التوجه نحو أنظمة تعطً المواطن الحق فً الممارسة المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة 

م المعاٌٌر السٌاسٌة ،كما أضحت لالسٌاسٌة.وأصبحت الدٌمقراطٌة تحتل القٌمة االولى فً س
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من بٌن المطالب االجتماعٌة االولى ،بل أصبحت من الضرورات واالحتٌاجات االولى التً 

فبدأ التحول نحو التعددٌة السٌاسٌة فً عدد من العربً فً حاجة ماسة الٌها ، نالمواطأصبح 

النظم السٌاسة العربٌة منذ النصف الثانً من الثمانٌنٌات. وبالرغم من مضً أكثر من ثالثة 

عقود إال إن عملٌة التحول الدٌمقراطً مازالت تواجه تعثراً واضحا فً المنطقة العربٌة حتى 

ة الثالثة للتحول  الدٌمقراطً، كما أصبحت أصبح الدارسون ٌعدونها استثناء فً إطار الموج

 نموذجاً للنظم غٌر القابلة للتحول نحو الدٌمقراطٌة.

إن المشاركة السٌاسٌة فً منطقة المغرب العربً تختلف من دولة ألخرى رغم أن هناك 

وسنحاول فً دراستنا لهذا الموضوع  األنظمة فً الخصائص والممٌزات . تشابه بٌن هذه

قع المشاركة السٌاسٌة من الناحٌة النظرٌة من خالل توضٌح مفهوم المشاركة التعرف على وا

السٌاسٌة وخصائصها وأهدافها وأشكالها و....ومن الناحٌة التطبٌقٌة نحاول التطرق إلى واقع 

تً الجزائر وتونس فً دول هاالمشاركة السٌاسٌة فً دول المغرب العربً بصفة عامة وواقع

المقارنة بٌن الدولتٌن فً ما ٌخص المشاركة السٌاسٌة فً  من خالل على وجه الخصوص

وعلى هذا األساس فقد تم اعتماد إشكالٌة لهذا الموضوع انبثقت ، شتى مناحً الحٌاة السٌاسٌة

 نها مجموعة من األسئلة الفرعٌة .ع

 اإلشكالية : -

دول المغرب فً  التحول الدٌمقراطًفً التأثٌر على عملٌة  المشاركة السٌاسٌة كٌف تساهم

 ؟ 1099-9110 -وتونس  دولتً الجزائر وعلى وجه الخصوص فً كل منالعربً 

 الفرعية : األسئلة -

 ؟ ومستوٌاتها ما هو مفهوم المشاركة السٌاسٌة ؟ ما هً أشكالها -

 ؟ هاومتطلبات هاأهم خصائصما هً  ماهً وسائل المشاركة السٌاسٌة ؟ -

 ما هو مفهوم التحول الدٌمقراطً ؟ -

 ماهً أهم العوامل التً تؤدي الى حدوث تحول دٌمقراطً ؟ -

ماهً أهم المحطات ف هم صور المشاركة السٌاسٌة ،أبرز وأبما أن االنتخابات تعتبر من  -

 ؟ كل من تونس والجزائراالنتخابٌة التً عرفتها 
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تنتهج اذا كانت هناك مشاركة فعلٌة فً دول المغرب العربً فإن هذا ٌعنً أن هذه الدول  -

نهجا دٌمقراطٌا أو على األقل ٌمكننا القول أن هذه الدول تعرف تحوال دٌمقراطٌا فً أنظمة 

الحكم فٌها، فهل لهذه المشاركة تأثٌر على عملٌة التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب 

 العربً التً تعرف تحوال دٌمقراطٌا ؟

 الفرضيات : -

أي مجتمع ما، نقول أن هذا المجتمع ٌتجه نحو كلما كانت هناك مشاركة سٌاسٌة فعالة فً  -

 دٌمقراطٌة أفضل .

التً  - باالنتخابات تجلً فً عدم االهتمامٌسبب عزوف المواطن عن المشاركة السٌاسٌة  -

لوجود عملٌات التزوٌر والتشوٌه التً تطال  -تعتبر أحد أهم صور المشاركة السٌاسٌة 

 العملٌة االنتخابٌة .

 ة أو عكسٌة بٌن النظام السٌاسً و االجتماعً والمشاركة السٌاسٌة .هناك عالقة طردٌ -

كلما وفرت الدولة مساحة واسعة للمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة فإن ذلك سوف ٌؤدي الى  -

 استجابة اكثر من المواطن وتزٌد من مشاركته الفعالة فً الحٌاة السٌاسٌة . 

 أهمية الدراسة : -

المشاركة السٌاسٌة فً أنها تكشف دور المشاركة السٌاسٌة فً  همٌة دراسة موضوعأتكمن  -

على وجه  تً تونس والجزائرالمغرب العربً بشكل عام وفً دول إحالل الدٌمقراطٌة فً دول

 الخصوص .

ن هذه األخٌرة هً أحد أهمٌة دراسة موضوع المشاركة السٌاسٌة فً توضٌح أكما تكمن  -

 ٌة .أهم وسائل قٌام العملٌة الدٌمقراط

من ناحٌة أخرى تكمن أهمٌة الدراسة فً أنها محاولة جادة  إلٌجاد وسائل و آلٌات أكثر  -

تً تونس دٌمقراطٌة لتفعٌل المشاركة السٌاسٌة فً دول المغرب العربً بصفة عامة وفً دول

 على وجه الخصوص .والجزائر 

 شاركة السٌاسٌة .كذلك أن هذه الدراسة تسهم فً إثراء األدب السٌاسً المرتبط بالم -
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 أهداف الدراسة : -

 تهدف الدراسة الى :

التعرف على واقع المشاركة السٌاسٌة وأثرها على التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب  -

 .وفً دولتً تونس والجزائر على وجه الخصوص .العربً بصفة عامة 

 المشاركة السٌاسٌة . بأهمٌةاالسهام فً نشر الوعً  -

  ها .التطرق الى خصائصها وأشكالو مفهوم المشاركة السٌاسٌة بصورة نظرٌة التعرف على -

المكتبة لمثل هذه البحوث  الفتقاروذلك لٌس ،كما أن هذه الدراسة تهدف الى إثراء المكتبة  -

 وإنما كإضافة إلى ما سبق من بحوث فً موضوع المشاركة السٌاسٌة .

 مشاركة السٌاسٌة .العوامل المؤثرة فً عملٌة الالتعرف على  -

 المشاركة السٌاسٌة . م دوافعالتعرف على أه -

 عالقة المشاركة السٌاسٌة بعملٌة التحول الدٌمقراطً . -

 .السٌاسٌة كحق من الحقوق السٌاسٌةتهدف الدراسة أٌضا إلى نشر الوعً بأهمٌة المشاركة  -

 حدود الدراسة : -

انً وال الحد الزمانً ،وعلٌه فحدود دراسة تخلو من الحد المك ي دراسة الأمن المؤكد أن 

 –موضوع المشاركة السٌاسٌة ودورها فً إحالل الدٌمقراطٌة فً دول المغرب العربً 

 كانت على النحو التالً : الجزائر -تونس مقارنة : دراسة 

 الحد المكانً :

وهنا نقصد به منطقة المغرب العربً بصفة عامة ودولة المغرب على وجه الخصوص 

كدراسة حالة، أي سنحاول دراسة المشاركة السٌاسٌة ودورها فً احالل الدٌمقراطٌة فً دول 

الجزائر وتونس كدراسة مقارنة بٌن هاتٌن المغرب العربً بصفة عامة وبالتركٌز على 

 قة المغرب العربً على وجه الخصوص النتمائنا لهذه المنطقة .وتم اختٌارنا لمنطالدولتٌن، 

 الحد الزمانً :

م حٌث عرفة منطقة المغرب 1099م إلى غاٌة 9110وقد تم اختٌار الفترة الزمنٌة من 

العربً فً هذه الفترة تحوالت وأحداث أدت إلى تفعٌل دور الفرد فً المجتمع وفً الحٌاة 
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لحٌاة السٌاسٌة بعدما كان شبه مهمش فً الفترة التً سبقت السٌاسٌة من خالل إشراكه فً ا

 فترة الدراسة.

 مبررات اختيار الموضوع : -

إن أهمٌة وأهداف الدراسة التً أشرنا إلٌها كانت من األسباب القوٌة التً دفعتنا الختٌارنا 

 ضافة،باإل المشاركة السٌاسٌة واثرها على التحول الدٌمقراطً فً المغرب العربً لموضوع

 سباب ومبررات أخرى هً على النحو التالً :أالى 

 * المبررات العلمٌة :

التطور الهائل الذي ٌعرفه موضوع المشاركة السٌاسٌة والذي جعله محل اهتمام الكثٌر من 

الباحثٌن وذلك نظرا للدور الذي ٌلعبه موضوع المشاركة السٌاسٌة والمتمثل فً رفع مستوى 

 قافة السٌاسٌة فً أوساط المجتمع.الوعً السٌاسً ونشر الث

حقائق علمٌة حول طبٌعة  إلىالمتمثل فً الرغبة فً الوصول كذلك هناك مبرر علمً آخر و 

 موضوع المشاركة السٌاسٌة وأثرها على التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً .

 * المبررات الذاتٌة :

وع المشاركة السٌاسٌة ٌزٌد خصوصا فانتماؤنا لمنطقة المغرب العربً جعل اهتمامً بموض

والتطورات الحاصلة فً منطقة المغرب العربً من  األحداثوفً ظل  األخٌرفً اآلونة 

وأصبح المواطن المغاربً ٌعً أن  أكثر مالئمة تغٌٌر ألنظمة وسٌاسات معٌنة وتبنً سٌاسات

نتابه الخوف من بعدما كان ٌله الحق فً  المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة واختٌار ممثلٌه 

السلطة والنظام وعدم القٌام بدوره الحقٌقً فً المشاركة السٌاسٌة والتعبٌر عن آرائه 

 .وطموحاته

 * المبررات الموضوعٌة:

التطورات التً تعرفها المنطقة العربٌة حول حق الشعوب فً اختٌار قادتها وتحدٌد 

رب العربً سٌمكننا من مصٌرها، ولعل دراسة موضوع المشاركة السٌاسٌة فً دول المغ

معرفة مدى ممارسة الشعوب المغاربٌة لهذا الحق. ومدى مساهمتها فً الحٌاة السٌاسٌة 

 وتأثٌرها على أنظمة الحكم المتواجدة فً دول المنطقة .
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 الدراسات السابقة : -

  1002 - 2691:المشاركة السياسية في الجزائر :آليات التقنين األسري نموذجا *

نٌل شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع من إعداد الدكتورة بن قفة سعاد ،أٌن لمة أطروحة مقد

تكلمت هذه االخٌرة على المشاركة السٌاسٌة من جوانب عدة انطالقا من المفاهٌم وأشكال 

المشاركة السٌاسٌة ومستوٌاتها الى طبٌعة العالقة بٌن المشاركة السٌاسٌة والنظام السٌاسً فً 

فً البداٌة نظاما ٌضٌق على المشاركة  تهامة كانمر بعدة مراحل تارٌخٌة  الجزائر والذي

السٌاسٌة الى ان تم الوصول الى نظام مفتوح ٌعطً الحق للمواطن فً المشاركة السٌاسٌة و 

 فً أحسن الظروف .

–* المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية 

 -نموذجاالجزائر 

 أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة من اعداد االستاذ زكرٌاء حرٌزي 

 عالقة وظٌفٌة ترابطٌة بٌن المشاركة السٌاسٌة للمرأة منتوصلت الدراسة إلى أن هناك حٌث 

 أةجهة والدٌمقراطٌة التشاركٌة من جهة أخرى، إذ ال ٌمكن الرقً بالمشاركة السٌاسٌة للمر

 و تفعٌل دورها السٌاسً دون توظٌف آلٌات الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً أي بلد عربً ، وهذا

 من خالل زٌادة نسبة النساء فً المؤسسات التشرٌعٌة و فً مراكز صنع القرار و فً رسم

 السٌاسات العامة ، و كذا زٌادة تواجدها فً األحزاب السٌاسٌة و منظمات المجتمع المدنً

مت بموضوع التحول الديمقراطي وهي كتابي ألحمد منيسي تحا عنوان التحول *دراسة اهت

 الديمقراطي في دول المغرب العربي :

تم التطرق فً فصول هذا الكتاب الى التجارب الدٌمقراطٌة فً كل بلد مغاربً على حدى ، 

حٌث ٌتكون الكتاب من مجموعة من الفصول لمجموعة من الكتاب حٌث خلصت جل  

ت فً هذا الكتاب على ان دول المغرب العربً تعرف انفتاحا معقوال لكن هذا الدراسا

 االنفتاح لم ٌؤدي فً الحقٌقة الى وجود دٌمقراطٌة حقٌقة .
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 اإلطار المنهجي :

المنهج هو القاعدة األساسٌة لكل البحوث العلمٌة ونظرا لطبٌعة موضوع المشاركة  باعتبار

ٌمقراطً فً دول المغرب العربً فقد اعتمدت الدراسة على السٌاسٌة وأثرها على التحول الد

 المناهج التالٌة :

 * المنهج الوصفي التحليلي :

اعتمدنا فً هذا البحث على المنهج الوصفً التحلٌلً،الذي ٌقوم على وصف الوقائع وتحلٌلها 

 وتفسٌرها بداللة المعلومات المتوفرة .فالمنهج الوصفً ٌقوم على اساس تحدٌد خصائص

الظاهرة ووصف طبٌعتها ونوعٌة العالقة بٌن متغٌراتها واسبابها واتجاهاتها وما الى ذلك من 

 . جوانب تدور حول مشكلة او ظاهرة معٌنة والتعرف على حقٌقتها فً ارض الواقع

 : المقارنمنهج ال* 

ه وأوجه عملٌة عقلٌة تتم بتحدٌد أوجه الشبالمقارن ألن هذا الخٌر ٌعتبر منهج الاعتمدنا على 

أو اقتصادٌتٌن ....... تستطٌع من خاللها  ، اجتماعٌتٌنسٌاسٌتٌن ، االختالف بٌن حادثتٌن 

الحصول على معارف أدق نمٌز بها موضوع الدراسة أو الحادثة فً مجال المقارنة 

 والتصنٌف 

وبشكل عام ٌمكن القول أنه تشمل طرٌقة المقارنة على إجراء مقارنة بٌن ظاهرتٌن بقصد 

صول الى حكم معٌن ٌتعلق بوضع الظاهرة فً المجتمع و الحكم هنا مرتبط باستخدام الو

 عناصر التشابه أو التباٌن بٌن الظاهرتٌن المدروستٌن أو بٌن مراحل تطور ظاهرة ما .

 :برير خطة البحث ت

 تحتوي الدراسة على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة .

 ط التالٌة :ونبٌن فٌها على التسلسل النقا: المقدمة  -

 اإلشكالطرح الموضوع من خالل تقدٌم ٌمهد لنا الموضوع قٌد الدراسة ومن خالل طرح 

 أهمٌة إبرازالفرعٌة التً تدور دائما حول طبٌعة الموضوع ،ثم  األسئلةومجموعة من 

سباب الذاتٌة والعلمٌة التً دفعتنا الختٌار مثل هذا موضوع األالدراسة و وأهدافالموضوع 

المناهج المستخدمة والدراسات السابقة التً تناولت هذا الموضع من جوانب مخالفة  ،ثم نبٌن

 تقسٌمات الدراسة . األخٌروفً 
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 : البحث فصول أما -

، وكان الهدف من ذلك  لتحدٌد المفاهٌمًااإلطار النظري و بعنوان الفصل األول جاءفقد  

ً المبحث األول الى مفهوم تحدٌد مفهوم العناصر األساسٌة للبحث من خالل التطرق ف

المشاركة السٌاسٌة والتً احتوت على مجموعة من العناوٌن الفرعٌة الواجب توضٌحها  

المبحث الثانً ٌتم التطرق الى ... وفً أشكالها ومستوٌاتها  ومفهوم المشاركة السٌاسٌة ك

التً تؤدي  أهم العوامل ومفهوم التحول الدٌمقراطً من خالل تحدٌد  ،التحول الدٌمقراطً 

 ...الى حدوث تحول دٌمقراطً 

المشاركة السٌاسٌة وأثرها على التحول الدٌمقراطً ثم فً الفصل الثانً والذي كان بعنوان 

أنظمة الحكم المغاربٌة وعملٌة  إلى المبحث األولفقد تم التطرق فً  فً دول المغرب العربً

ة السٌاسٌة فً دول اهر المشاركمظ إلىتطرقنا المبحث الثانً وفً ،  التحول الدٌمقراطً

 . المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة لىتحدنا عالمبحث الثالث وفً  المغرب العربً

تونس المشاركة السٌاسٌة وأثرها على التحول الدٌمقراطً فً  فكان بعنوانالفصل الثالث أما 

ف والتشابه فٌما ٌخص من خالل المقارنة بٌن الدولتٌن والتطرق إلى أوجه االختال. والجزائر 

المشاركة السٌاسٌة فً كل لمبحث األول حٌث تناولنا فً االمشاركة السٌاسٌة فً الدولتٌن ،

فقد تم التطرق الى واقع المشاركة السٌاسٌة لكل من  المبحث الثانًمن الجزائر وتونس ، أما 

ع المدنً المرأة الجزائرٌة والمرأة التونسٌة من خالل الحدٌث عن دورها فً المجتم

 واألحزاب السٌاسٌة وتقلد مناصب سامٌة فً الدولة .

 وفً األخٌر خاتمة للموضوع .

 مصادر البحث :

 اقتضت عملٌة إعداد المذكرة االعتماد على مصادر متنوعة قصد اإلحاطة بجل القضاٌا

ر النظرٌة والعلمٌة ذات الصلة بالدراسة ، وعلٌه فإنه قد تم االستفادة بالعدٌد من المصاد

ذات الصلة بموضوع الدراسة على اختالف أنواعها ومشاربها ) كتب ، رسائل علمٌة  العلمٌة

منشورة وغٌر منشورة، ، ندوات، جرائد ومجالت علمٌة محكمة وغٌرها، ...الخ ( كما تم 

، وشبكة اإلنترنت والتً  وان كانت قلٌلة نوعا ما  المراجع باللغة األجنبٌة االستعانة ببعض
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جوانب الموضوع قٌد الدراسة بجانبٌه النظري  احث بشكل ممتاز فً اإللمام بجمٌعساعدت الب

 .والتطبٌقً

 :البحث  صعوبات

 ،وتقف حاجزا أمامه  تحٌط بهمجموعة من الصعوبات التً  البد من أن ٌواجهحث ان أي بإ

ولعل من أهم الصعوبات التً واجهتها فً هذا البحث هً قلة المراجع المتخصصة فً 

أخص فً موضوع الدراسة أال وهو المقارنة بٌن ل بشكو ع المشاركة السٌاسٌة موضو

 . الجزائر وتونس

ٌعتبر هذا البحث إضافة إلى مجموعة البحوث السابقة التً تناولت موضوع المشاركة 

 ،والباحثٌن موضوع المشاركة السٌاسٌة اهتماما متزاٌدا من علماء السٌاسةالسٌاسٌة .فلقد لقً 

لمشاركة ٌة هذا الموضوع وعالقته بأنظمة الحكم وطبٌعة وجودها وعملها ، فاوذلك ألهم

 .كانت  جوهر كل سٌاسٌةتعتبر السٌاسٌة 
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 تمهيد :

تعتبر المشاركة السٌاسٌة من بٌن المواضٌع التً حظٌت باهتمام كبٌر من طرف        

الباحثٌن فً العلوم السٌاسٌة ،وذلك لما ٌحمله  موضوع المشاركة السٌاسٌة من أهمٌة كبرى 

فً بناء الدولة الحدٌثة ،ولقد تزاٌدت تلك األهمٌة مع تزاٌد التحول الدٌمقراطً واإلصالح 

اسً فً مختلف دول العالم الثالث فً العقود األخٌرة .فالدٌمقراطٌة أصبحت تحتل القٌمة السٌ

 األولى فً سلم المعاٌٌر السٌاسٌة .

إن المشاركة السٌاسٌة هً أحد معاٌٌر التحدٌث السٌاسً ومإشراً مهماً على دٌمقراطٌة النظام 

التً تمكن المواطنٌن من وعلى توفٌر المإسسات السٌاسٌة وتطوٌرها  السٌاسً الذي ٌحرص

المشاركة السلٌمة المنتظمة فً الشإون العامة سواء بصٌغتهم الفردٌة أو الجماعٌة من خالل 

مإسساتهم الطوعٌة ،فالمشاركة السٌاسٌة هً أرقً تعبٌر للدٌمقراطٌة بل هً أساس 

الدٌمقراطٌة لكونها تعبر فً مكنونها عن سٌادة الشعب وتعطً المواطن الشعور 

كل ما  أنه بمعنً  ،المشاركة السٌاسٌة تعتبر سمة من سمات الدول الدٌمقراطٌة ف،نتماءباال

المشاركة ٔتعتبر أكثر دٌمقراطٌة. ت الدولة هذه، كان دولة زادت المشاركة السٌاسٌة فً أي

السٌاسٌة من أهم مبادئ الدٌمقراطٌة فً الدول المتقدمة الحدٌثة , وعلى أساسه ٌمكن أن نمٌز 

نظمة الدٌمقراطٌة التً تقوم على المواطنة والمساواة فً الحقو  والواجبات، من بٌن األ

األنظمة االستبدادٌة، الشمولٌة أو التسلطٌة التً تقوم على االحتكار، حٌث بات مبدأ المشاركة 

السٌاسٌة من أهم معالم المجتمعات الراقٌة الحدٌثة المتقدمة .حٌث نتناول هذا الفصل من خالل 

 :مبحثٌن

  .مفهوم المشاركة السٌاسٌة  إلًنتطر   األولفً المبحث  -

 فً المبحث الثانً نتناول مفهوم التحول الدٌمقراطً . -
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   المبحث األول  : المشاركة السياسية

قدم علماء السٌاسٌة وباحثٌها العدٌد من التعرٌفات لمفهوم المشاركة السٌاسٌة اختلفت من مفكر  

مله موضوع المشاركة السٌاسٌة من أهمٌة كبرى فً بناء الدولة الحدٌثة ، آلخر. وذلك لما ٌح

ولقد تزاٌدت تلك األهمٌة مع تزاٌد التحول الدٌمقراطً واإلصالح السٌاسً فً مختلف دول 

 العالم الثالث فً العقود األخٌرة .

 

 أوال : مفهوم المشاركة السياسية :

عملٌة المشاركة  إلىبعاد التً ٌتم ترجٌحها بالنظر تتنوع تعرٌفات المشاركة السٌاسٌة تبعا لأل 

أن المشاركة "مفهوما "ال تتسم بالبساطة  إلىالسٌاسٌة داخل كل تعرٌف ، وٌعود ذلك 

،باعتبارها قٌمة وآلٌة فً الوقت نفسه ،وهو ما ٌضفً علٌها طابعها المركب لذا ثمة تنوٌعات 

 .مختلفة لتعرٌف مفهوم المشاركة السٌاسٌة

التعارٌف التعدد فً  اهذ،المشاركة السٌاسٌة  ات التً تناولتتعرٌفال لعدٌد منهناك ا

أو من  هالموضوع المشاركة السٌاسٌة سواء من حٌث تعرٌفواالختالف فً زواٌا الباحثٌن 

 .وم واضح ودقٌ  للمشاركة السٌاسٌة، أدي إلً عدم إٌجاد مفهحٌث تحدٌد أشكالها ومستوٌاتها 

أعضاء  بؤنها األنشطة اإلرادٌة التً ٌزاولها المشاركة السٌاسٌة من وصف ٌنطل  البعض 

ٌاسات والقرارات التً تمس امهم وممثلٌهم ،والمساهمة فً صنع السكالمجتمع بهدف اختٌار ح

حٌاتهم
(1)

. 

 العلنً التعبٌر على المواطنٌن قدرة هو السٌاسٌة المشاركة لمفهوما شٌوع األكثر والمعنى

ذلك ٌفعلون ممثلٌن طرٌ  عن أو مباشر بشكل سواء لقراراتا اتخاذ فً والتؤثٌر
(2)

. 

وٌتسم النظام الدٌمقراطً بالتماٌز ، مثل المشاركة السٌاسٌة المظهر الرئٌس للدٌمقراطٌة ت

 حٌث تنظم العالقة بٌن أولئك الذٌن ٌتـخذون القرارات والمواطنٌن , واالنتظام الواضحٌن 

 

                                                           
(1)

 DavidSears,"Political Socialization," in Fred Greensteinand Nelson Polsby(eds),Hand book of political scienceـ 

Vol.2(Massachustts: Addison Wesley Publishing Company,1975),p95. 
، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات المجتمع والدولة في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم، محرر، ـ (2)
 .591، ص 5891حدة العربية، بيروت، الو 
 



 :                                                                                    اإلطار النظري والتحديد المفاهيمي الفصل األول

 

11 

 

 .(1)ات التً تسهل المشاركة للمواطنٌن فً العمل السٌاسًالعادٌٌن من خالل عــدد من األدو

ٌمكن الحدٌث عن الدٌمقراطٌة  المشاركة السٌاسٌة من أساسٌات الفعل الدٌمقراطً إذ ال أي أن

دون التعرض للمشاركة السٌاسٌة ألفراد المجتمع فهً ضرورة إلرساء قواعد المجتمع 

راطٌة فً حالتٌها االٌجابٌة والسلبٌة خاصة أنها الدٌمقراطً مثلما هً وجه ٌعكس العملٌة الدٌمق

 تعد مقٌاسا لنجاح أو تعثر هذه العملٌة .

كما قلنا سالفا أن موضوع المشاركة السٌاسٌة قد حضً باهتمام كبٌر من طرف علماء و

السٌاسة واالجتماع. واختلفت المفاهٌم من مفكر آلخر. لكن قبل أن نتطر  لمفهوم المشاركة 

لٌس على مستوى التعارٌف فقط بل  علٌنا التنوٌه الى أن االختالف والتباٌن وجب السٌاسٌة

فهناك من ٌطل  علٌها "المشاركة السٌاسٌة" وهناك من  تسمٌات المشاركة على مستوىحتى 

 ٌطل  علٌها "المشاركة الجماهٌرٌة"وهناك من ٌسمٌها "المشاركة الشعبٌة ".

 مفهوم المشاركة : -1

من الفعل "أشرك" بمعنى أدخل ،وٌقال أشركه فً األمر أي أدخله المشاركة لغة تنش  

وأصلها   participationفٌه،وشاركه أي كان شرٌكه ،وهً تقابل فً اللغة اإلنجلٌزٌة

participat  التً تعنً شارك أو اشترك أو قاسم ، وكلمة المشاركةparticipation   مشتقة من

،وٌتكون هذا المصطلح الالتٌنً من جزئٌن : األول participare اسم المفعول للكلمة الالتٌنٌة 

وبالتالً فإن كلمة  وٌعنً القٌام به ،  (compar)، والثانً :هو  (part)بمعنى جزء  "pare":هو 

تعنً أن ٌكون participate  to  وأن نشترك أي القٌام بدور، ، to takepartمشاركة تعنً حرفٌا 

 أنها على ٌعرفها من هناك عموما والمشاركة. (2)أو سهم مع اآلخرٌن لك حصة أو نصٌب

 أجهزة ،أو الحكومة عمل توجٌه فً المواطنٌنإشراك وإسهامات  صور جمٌع تشمل عملٌة

 أو استشارٌا طابعا كان سواء المجتمع ٌتطلبها التً بالمهام القٌام لمباشرة ،أو المحلً الحكم

 همة مباشرة أو غٌر مباشرة .كانت المسا وسواء ، رقابٌا أو تنفٌذٌا أو تقرٌرٌا

                                                           
،العدد (بٌروت )،  مجلة المستقبل العربي،"الدٌمقراطٌة وإشكالٌة التعاقب على السلطة " حسٌن علوان ،  -((1

 155، ص1998سنة،236
عوم االنسانٌة قسم علم االجتماع ،كلٌة ال ، دكتوراه أطروحة،  "فً الجزائرالشباب والمشاركة السٌاسٌة " بو بكر جمٌلً ،  -2))

 52ص ، 2010سنة ، قسنطٌنة والعلوم االجتماعٌة،جامعة منتوري ،
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 وهً قد تعنً لدى البعض الجهود التطوعٌة المنظمة ، التً تتصل بعملٌات اختٌار القٌادات

السٌاسٌة ، وصنع السٌاسات ، ووضع الخطط ، وتنفٌذ البرامج والمشروعات ، سواء على 

لمستوى لمستوى المحلً أو ا، وكذلك على ا اإلنتاجًالمستوى الخدمً أو على المستوى 

القومً
(1)

 .  

وهناك تعرٌف آخر ٌرى أن المشاركة هً التعاون القائم على الشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة 

من أفراد المجتمع ومنظماته وقٌاداته ، كما ٌرى البعض أن المشاركة هً إسهام المواطنٌن 

تٌة أو على سٌاسات التنمٌة سواء بجهودهم الذا واإلشرافبدرجة أو بؤخرى فً التصمٌم 

التعاون مع األجهزة الحكومٌة والمركزٌة والمحلٌة
(2)

 . 

كما قد تعنى تلك الجهود المشتركة الحكومٌة واألهلٌة فً مختلف المستوٌات لتعبئة الموارد  

ٌمكن إٌجادها لمواجهة الحاجات الضرورٌة وفقاً لخطط مرسومة، وفى  التًالموجودة أو 

 حدود السٌاسة االجتماعٌة للجمٌع.

 و الحكم نظام طبٌعة لتحدٌد متساوٌة فرص المواطنٌن منح بؤنها المشاركة معنى تحدٌد مكنناوٌ

 ٌرغبون الذي النحو على اجتماعٌا و واقتصادٌا سٌاسٌا بالدهم مصٌر تقرٌر فً المساهمة

هً خصائص أو مظاهر ثالثة خالل من المشاركة تتبلور ،ومنه ظله فً الحٌاة
(3)

 : 

                                                                                           .معٌنة أهداف عدة أو هدف لتحقٌ  للجماهٌر الفعالة و النشٌطة الحركة به ٌقصد و : لفعلا -

 انجاز ،فً منهم اختٌارا و طوعا المشاركة بعملٌة المواطنٌن ٌقوم أن به ٌقصد و :التطوع -

 .اإلكراه و الضغط ألوان من لون أي عن بعٌدا تمعهممج قضاٌا و أهداف

 السٌاسً للعمل والتعضٌد المساندة بتقدٌم للمشاركٌن الح  إعطاء به نعنً و : االختٌار -

 .وأهدافهم مصالحهم مع الحكومٌة الجهود و السٌاسً العمل تعارض حالة فً السٌاسٌٌن والقادة

عب الفرد من خاللها دوًرا فً الحٌاة السٌاسٌة إذن مما سب  فالمشاركة هً العملٌة التً ٌل

لمجتمعه ، وتكون لدٌه الفرصة ألن ٌشارك فً وضع األهداف واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 العامة ، وكذلك أفضل الوسائل لتحقٌ  وإنجاز هذه األهداف .

                                                           
سبتمبر  ةالسنة السادس ،55، العدد   المستقبل العربي، "أزمة المشاركة السٌاسٌة فً الوطن العربً " جالل عبد هللا ،   -((1

 .    109، ص 1983
،ص ص  1999دار غرٌب للطباعة والنشر ، : ، القاهرة   ياسيةسيكولوجية المشاركة السطار  محمد عبد الوهاب ،  -((2

105  ،106 
 07،ص2006 سنةباتنة : جامعة ه،دكتورا طروحة،أ"الجزائر فً االنتخابٌة للعملٌة الممهدة اإلجراءات" ، بنٌنً أحمد – (3)
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 ربعةأ إلى لمشاركة تقسٌما ٌمكن المشاركة مفهوم حول قدمت التً التعارٌف هذه من وانطالقا

 أنواع
(1)

:. 

 العلمٌة المشكالت بعض على التغلب إلى تهدف التً األنشطة تلكهً  :االجتماعية المشاركة –أ 

 مجالٌن فً ذلك و المجتمع أعضاء بٌن والتكافل التضامن من قدر تحقٌ  فً وتسهم ، الٌومٌة

 .أساسٌن

 بالمساهمة وذلك االقتصادٌة التنمٌة مشارٌع فً الجماهٌر مشاركة هً :االقتصادية المشاركة –ب 

 لدعم الجماهٌر بها تقوم التً األنشطة تعنً قد ،كما وتنفٌذها وتموٌلها قراراتها وضع فً

 إنفاقه بضبط الفرد ٌقوم أن تعنً قد كما ،وغٌرها والرسوم الضرائب دفع مثل القومً االقتصاد

 االقتصاد بدعم لدواما على فائض بوجود له ٌسمح وبما دخله حدود فً استهالكه ٌكون بحٌث

 أ األسعار رفع فً ٌغالون الذٌن التجار ٌقاطع تجعله الوعً من درجة توفر ،مع الوطنً

 .المستهلكٌن عن معٌنة سلعا وٌحجبون

 :(2) اإلدارية الحياة في المشاركة -ج

 خالل من وذلك المحلٌة اإلدارة فً ٌظهر المشاركة من النوع هذا اعتبار إلى البعض ٌذهب

 بما ، الذاتٌة مصلحتهم تمس التً السٌاسٌة القرارات وتنفٌذ اتخاذ فً للمواطنٌن الفرصة إتاحة

 :المشاركة من نوعٌنلهم  ٌقدم المحلٌة اإلدارة نظام أن ذلك للدولة العام الصالح ٌحق 

 .المحلٌة الجماعة نظر وجهة عن التعبٌر فً المشاركة- 

 .للخدمات الفعلً التقدٌم فً المشاركة -

 بشكل التؤثٌر بهدف المواطنون بها ٌقوم التً اإلدارٌة األنشطة تلك تعنً : السياسية لمشاركةاـ  د

 التً السٌاسات أو القرارات فً التؤثٌر أو الحكام اختٌار عملٌة فً مباشر غٌر أو مباشر

 .ٌتخذونها

 قاانطال وذلك السٌاسة علم موضوعات من محورٌا موضوعا تمثل السٌاسٌة المشاركة أصبحت

 داخل السٌاسٌة بالمسائل المواطن انشغال فً حقٌقٌا إسهاما تمثل وبصفتها اعتبارات عدة من

 .الرفض أو التؤٌٌد طرٌ  عن ٌتم االنشغال هذا كان سواء مجتمعه نطا 

                                                           
المكتب  ،اإلسكندرٌة،1، ط المحاكاة السياسة بين النمذجة وعبد العزٌز إبراهٌم عٌسى ، محمد محمد عبد هللا عمارة ،  -((1

 179،ص 2004الجامعً الحدٌث ،
 10أحمد بنٌنً،مرجع ساب  الذكر، ص-(2)
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سنحاول طرح بعض التعارٌف والمفاهٌم التً  و لإلحاطة أكثر بالموضوع سب  انطالقا مما

العرب  للمشاركة السٌاسٌة لمحاولة التقرب أكثر من هذا رون المفكأعطاها مفكرون الغرب و

 .المفهوم 

 دائرة المعارف االجتماعية : من وجهة نظر المشاركة السياسيةمفهوم  -2

المشروعة التً اإلرادٌة  األنشطة من وجهة علم االجتماع فإن المشاركة السٌاسٌة هً " تلك

ر أو غٌر مباشر فً عملٌة اختٌار الحكام أو ٌقوم بها المواطنون بهدف التؤثٌر بشكل مباش

(1) التؤثٌر فً القرارات والسٌاسات التً ٌتخذونها"
.   

التً  اإلدارٌة األنشطةتلك  أنهامعارف االجتماعٌة المشاركة السٌاسٌة على التعرف دائرة 

أو  العامة بشكل مباشر السٌاسة صٌاغةالمجتمع فً اختٌار حكامه وفً  أفرادٌشارك بمقتضاها 

تعنً اشتراك الفرد فً مختلف مستوٌات العمل والنظام السٌاسً وٌإكد  انها أيغٌر مباشر 

صٌاغة الساسة العمةهو اختٌار الحكام  األنشطةهدف  أنالتعرٌف الساب  على 
(2)

. 

ٌقوم الفرد بدور فً الحٌاة السٌاسٌة لمجتمعه  أنوهً أٌضا " العملٌة التً ٌمكن من خاللها 

ن ٌضع ؤٌتاح للفرد فرصة ب أنالتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة على  هدافأبقصد تحقٌ  

ٌكون اشتراك المواطنٌن فً تلك الجهود  أنوالتعرف على الوسائل لتحقٌقها وعلى  األهداف

على أساس الدافع الذاتً والعمل التطوعً الذي ٌترجم شعور المواطنٌن بالمسئولٌة 

المشتركة لمجتمعهم" أهدافهم والمشكالت االجتماعٌة تجاه
(3)

 . 

معجم العلوم االجتماعٌة  أن المشاركة السٌاسٌة من حٌث المعنى تدل أٌضا فً كما جاء فً  

على المساهمة أو التعاون فً أي وجه من أوجه النشاط ، وٌستخدم هذا المصطلح فً 

مجال االقتصاد وٌعنً المشاركة فً العمل ثم فً األرباح ،أو فً إدارة مشروع ما فً ال

السٌاسً فٌدل على إشراك المواطن فً مناقشة القضاٌا العامة بطرٌقة مباشرة أو عن طرٌ  

من ٌمثلونه فً المجالس النٌابٌة عن طرٌ  االنتخابات التشرٌعٌة أو المحلٌة 
(4)

  

                                                           
  51،ص 1991,، بدون دار نشر, القاهرة دور االتصال في عملية المشاركة السياسية واالقتصاديةمحمد سٌد محمد ،   -(1)
،قسم علم ماجستيررسالة العمل الحزبً العمل النٌابً "، بادي سالمة ،"المرأة والمشاركة السٌاسٌة التصوٌت -(2)

  27،ص2005والعلوم االجتماعٌة،جامعة منتوري ،قسنطٌنة سنة اإلنسانٌةوم لاالجتماع،كلٌة الع
 32،ص  1984، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،  الشباب والمشاركة السياسةجمعة ،  إبراهٌمسعد   -((3
)جامعة منتوري قسنطٌنة( ، مجلة الباحث االجتماعي، " المشاركة السٌاسٌة أساس الفعل الدٌمقراطً" ً ،أ.شرٌفة ماشط -(4)

 149ص ،2010 سنة10العدد 
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ٌتٌح إلفراد  على أنها ذلك الشكل من الممارسة السٌاسٌة الذيأٌضا ٌعرفها علماء االجتماع و

المشاركة فً اتخاذ القرارات  فً صنع السٌاسة العامة للبالد، وح  تمٌٌز المشاركة الشعب بال

.وصٌاغتها بشكل ٌضمن إطال  القوى الخالقة للجماهٌر
(1)

 

 : من وجهة نظر علم السياسيةمفهوم المشاركة السياسية  -3

رة منظمة بؤنها اشتراك المواطنٌن بصو من وجهة نظر علم السٌاسةتعرف المشاركة السٌاسٌة 

فً صنع القرارات السٌاسٌة واالختٌار القائم على الشعور بالمسإولٌة تجاه األهداف االجتماعٌة 

             العامة فً أطار من الشعور بالحرٌة والفكر والعمل والتعبٌر عن الرأي.                                                            

المشاركة السٌاسٌة هً " التً تتصل بإعطاء الح   فإن سة أٌضاالسٌا اءو من وجهة علم

الدٌمقراطً الدستوري لكافة أفراد المجتمع البالغٌن العاقلٌن فً االشتراك بصورة منظمة فً 

تكون  أالصنع القرارات السٌاسٌة التً تتصل بحٌاتهم معا فً مجتمع من المجتمعات على 

النص علٌه فً الدستور ولكن هً  أوذا الح  ه إعطاءالمشاركة السٌاسٌة قاصرة على 

 إطارتظل فً  أنٌجب  إذ واإللزام واإلجبارممارسة هذا الفعل بعٌدا عن عوامل الضغط 

المجتمعٌة العامة وفً  األهدافالشعور بالمسئولٌة االجتماعٌة تجاه  إطاردٌمقراطً ٌتس  معه 

الرأي" التعبٌر عنالشعور بحرٌة الفكر وحرٌة العمل وحرٌة  إطار
(2)

. 

 المهمة األشكال ،ببعض السٌاسٌة المشاركة مفهوم ، السٌاسٌة العلوم تحلٌالت تربط

 فً األنظمة كل ٌسود عالمٌا علٌه ،ومتف  للمشاركة مهما نموذجا بؤنها ٌقر التً كاالنتخابات

 ال رقابة مقص عن عبارة الناخبٌن اختٌار فٌها ٌكون التً الدول ذلك فً بما تقرٌبا الدول كل

 بالنسبة االنتباه من األدنى الحد ببساطة تثٌر للمشاركة أخرى أشكال كذلك وتوجد .غٌر

 فضاء أصبحت اإلعالم فوسائل األخبار، ومناقشة الصحافة قراءة فً وتتمثل العامة، للمصلحة

 التعرف و األفكار وتبادل اآلراء عن التعبٌر و النقاش فرصة المجتمع فً لألفراد عمومً ٌتٌح

 أم سلبٌة كانت سواء القرارات إصدار ،ثم ومهمة مختلفة تكون قد التً اآلخرٌن آراء على

بعدمها أو بالمشاركة القرار اتخاذ إٌجابٌة ،بمعنى
(3)

. 

                                                           
المجلس القومً للثقافة )،  مجلة الوحدة،  " أبعاد المشاركة السٌاسٌة فً دول العالم الثالث" ناجً صاد  شرٌف ،  -((1

 .69، ص  1988 ابعة،، السنة الر(العربٌة ، الرباط 
 31ص ب  ذكره ،اجمعة ،مرجع س إبراهٌمسعد  - (2)
 151شرٌفة ماشطً ،مرجع ساب  الذكر،ص -((3
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عبارة عن إعطاء الح  الدٌمقراطً  أنهاٌنظر علماء السٌاسٌة للمشاركة السٌاسٌة على 

ً االشتراك بصورة منظمة فً صنع لكافة أفراد المجتمع البالغٌن العاقلٌن ف الدستوري

القرارات السٌاسٌة التً تتصل بحٌاتهم معا فً المجتمع من المجتمعات وممارسة هذا الح  

ٌجب أن تظل فً إطار  إذ، واإللزام واإلجبارممارسة فعلٌة بعٌدا عن عوامل الضغط 

تمعٌة العامة المج األهدافدٌمقراطً ٌتس  معه إطار الشعور بالمسئولٌة االجتماعٌة ،تجاه 

العمل وحرٌة التعبٌر عن الرأي . وفً إطار الشعور بحٌرة الفكر ،وحرٌة
(1)

 

 : الغرب مفكري عند السياسية المشاركة مفهوم -4

السٌاسة هذا االهتمام جعل  علماء  علماء من متزاٌداً  اهتماماً  السٌاسٌة المشاركة القى موضوع

،خصوصا عندما مفاهٌم مختلفة و متباٌنة ٌاسٌةالس المشاركة السٌاسٌة و مفكري الغرب ٌعطون

تعتبر بمثابة أداة للربط بٌن المواطن وبلده ،  أضحت المشاركة السٌاسٌة فً العصر الحدٌث

وبعد أن بقٌت ولوقت طوٌل مقتصرة فً الغالب األعم على مجموعة معٌنة من أفراد المجتمع 

فً حٌن  المالً والعسكري والسٌاسًمن أثرٌاء القوم ووجهائهم من النبالء وأصحاب النفوذ 

 أن األغلبٌة من السكان البسطاء والفقراء كانوا بعٌدٌن كل البعد عن المشاركة .

ٌعتبر موضوع المشاركة السٌاسٌة من القضاٌا األكثر صعوبة ، حٌث توجد تعرٌفات عدٌدة  

 ومتباٌنة لمفكري الغرب سنحاول تقدٌم البعض منها :

 : ماك كلوسكيتعريف 

ب ماك كلوسكً فإن المشاركة السٌاسٌة هً تلك األنشطة اإلرادٌة التً عن طرٌقها ٌساهم حس

 أعضاء المجتمع فً اختٌار الحكام، وفً تكوٌن السٌاسة العمومٌة بشكل مباشر أو غٌر

 ."مباشر

 : لوينر تعريف

ظم، "كل عمل إرادي ناجح أو فاشل، منظم أو غٌر منهً  المشاركة السٌاسٌة حسب لوٌنٌر إن

 مرحلً أو مستمر، ٌفترض اللجوء إلى وسائل شرعٌة أو غٌر شرعٌة، بهدف التؤثٌر على

                                                           
هبة عمر عبد العزٌز وآخرون ، " قٌاس المشاركة السٌاسٌة  للشاب وأهم العوامل المإثرة علٌها " ،كلٌة االقتصاد  - ((1

 09ص ، 2009والعلوم السٌاسٌة ،جامعة القاهرة ،سنة 
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اختٌارات سٌاسٌة أو إدارة الشإون العامة أو اختٌارات الحكام وعلى كل المستوٌات 

 ووطنٌة أ الحكومٌة،محلٌة
(1)

  

المواطنٌن فً  ن المشاركة السٌاسٌة تعنً مشاركةهو أ انالتعرٌف نوما ٌمكن استنتاجه من هذا

واختٌار من  النظام السٌاسً ومساهمتهم فً ممارسة الحكم وأداء وظائفه وسٌر آلٌاته

 .ٌحكمونهم

 تون و نلسون  :جتعريف هنتن

أهم التعارٌف التً أعطٌت لمفهوم المشاركة السٌاسٌة هو ذلك المفهوم الذي قدمه كل  من بٌن

لسٌاسٌة بؤنها أنشطة األفراد الهادفة إلى تون" و"نلسون " حٌث ٌعرفون المشاركة اجمن "هنتن

التؤثٌر على صنع القرار الحكومً وهً فردٌة أو جماعٌة ،منظمة أو عفوٌة ، موسمٌة أو 

مستمرة ،سلمٌة أو عنٌفة ،فعالة أو غٌر فعالة ،شرعٌة أو غٌر شرعٌة 
(2)

. 

اسً ،أي أنها نشاط وبهذا المعنى تصبح المشاركة السٌاسٌة آلٌة أساسٌة فً تجسٌد التؤثٌر السٌ

ٌهدف إلى التـؤثٌر فً القرار الحكومً دون مراعاة طبٌعة هذا النشاط .فهً تقوم على مساهمة 

المواطنٌن والمواطنات فً مجتمعهم ولكل فرد من أفراد طرٌقة معٌنة فً اختٌار النشاط الذي 

 من خالله ٌكون هناك تؤثٌر فً القرارات الحكومٌة ،

السٌاسٌة تتضمن مجموعة من المعانًهذا ما ٌجعل المشاركة 
(3)

 : 

إن المشاركة نشاط أو سلوك وال تتضمن اتجاها ، حٌث ٌتم استبعاد المعرفة السٌاسٌة  -

المواطن ألثر السٌاسٌة على حٌاته  وإدراكبالفاعلٌة السٌاسٌة  واإلحساسواالهتمام بالسٌاسة 

وجود عالقة بٌن كل هذه الخاصة من كونها مشاركة سٌاسٌة على الرغم من االعتراف ب

 المكونات والفعل السٌاسً الظاهري .

المشاركة السٌاسٌة تمثل نشاطا شخصٌا من جانب المواطن العادي ،حٌث ٌتم التمٌٌز بٌن  -

المشارك السٌاسً والمحترف السٌاسً الذي ٌمارس السٌاسٌة كمهنة ،فالنشاط السٌاسً 

 . األخرىلألدوار االجتماعٌة للمشارك متقطع وعادة ما ٌكون ثانوٌا بالنسبة 

                                                           
،ص  1999دار غرٌب للطباعة و النشر،  ،القاهرة ، سيكولوجية المشاركة السياسية طار  محمد عبد الوهاب ، -( (1
  108 -107ص

(2)-
Samuel p Huntington & joan nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries , 

London : England: Harvard University Press ,1979 ,p3  
)دار الخلدونٌة للنشر إستراتيجية،مجلة دراسات ، واإلسالمً "المشاركة السٌاسٌة فً العالم العربً "  العٌفة سالمً ، - 3))

 75،76،ص ص 2010،العدد العاشر لشهر مارس والتوزٌع،الجزائر(
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تقتصر المشاركة السٌاسٌة على األنشطة الهادفة للتؤثٌر فً صنع القرارات الحكومٌة ، أي  -

 أنها أنشطة موجهة للتعامل والتؤثٌر فً السلطات العامة التً تمتلك القرار الشرعً النهائً .

،كما أنه لٌس شرطا أن تتف  لٌس من الضروري أن تكون أنشطة المشاركة السٌاسٌة قانونٌة  -

المشاركة السٌاسٌة مع معاٌٌر النظام السٌاسً وبالتالً فؤي نشاط ٌهدف الى التؤثٌر فً 

السلطات العامة ٌعتبر مشاركة بما فً ذلك السلوك السٌاسً العنٌف كالشغب والمظاهرات 

 واالعتصام وما شابه ذلك . واإلضراب

 ة بقدرتها ونجاحها فً تحقٌ  الهدف منها . المشاركة السٌاسٌة ال ترتبط بالضرور -

المشاركة ال تعنً فقط النشاط الذي ٌقوم به الفرد نفسه ولكنها تشمل أٌضا النشاط الذي ٌقوم  -

شخص تابع متؤثر وخاضعا للمشارك الرئٌسً ،حٌث أن النشاط من النوع األول ٌسمى 

 .  ومن النوع الثانً ٌسمى مشاركة بالتعبئةمشاركة مستقلة 

       :جوزيف نايسيدني فيربا و تعريف 

 تلررررك: السٌاسررررٌة بؤنهررررا  المشرررراركة" و "جوزٌررررف نرررراي"سررررٌدنً فٌربررررا"ٌعرررررف كررررل مررررن 

 الترررؤثٌر إلرررى برررؤخرى أو والترررً تهررردف بطرٌقرررة المواطنرررون بهرررا ٌقررروم الترررً األنشرررطة القانونٌرررة

 بها ٌقومون التًأو األعمال لموظفٌها  الحكومة اختٌار فً
(1)

. 

فررررً التعرٌررررف الررررذي جرررراء برررره فٌربررررا هررررو أن هررررذا التعرٌررررف ٌتضررررمن فقررررط  ومررررا نالحظرررره

 مإسسررررات المجتمررررع المرررردنً إلررررى واالنضررررمامكاالنتخابررررات التصرررروٌت  النشرررراطات القانونٌررررة

 الشغب والعنف والمظاهرات وما شابه ذلك .مختلف النشاطات األخرى كوٌستثنً 

 تعريف جامبل وويل :

ة هً األنشطة التطوعٌة التً ٌقوم بها األفراد ترى جامبل ووٌل أن المشاركة السٌاسٌ

والجماعات لتغٌٌر الظروف الصعبة وللتؤثٌر فً السٌاسات والبرامج التً تإثر فً طبٌعة 

 معٌشتهم أو معٌشة اآلخرٌن. 

 : جيرنت بيريتعريف 

 األعمالأما جٌرنت بٌري فهً ترى أن المشاركة السٌاسٌة هً االشتراك بنصٌب فً بعض 

 السٌاسٌة مع توقع المشارك أنه قادر على التؤثٌر فً القرار . واألفعال

                                                           
(1)

 - Nie and Verba , Participation and Political Equality, A Seven Nations Comparison ,london Cambridge , 

University Press,8791 ,p46
 



 :                                                                                    اإلطار النظري والتحديد المفاهيمي الفصل األول

 

11 

 

 تعريف مارجريت كونواي :

ترى مارجرٌت كونواي فً تعرٌفها للمشاركة السٌاسٌة بؤنها تعنً األنشطة التً ٌحاول األفراد 

 –فٌها وتحدٌد سٌاستها  المسئولٌنالتؤثٌر فً نظم الحكومة وأبنٌتها واختٌار  –عن طرٌقها 

 النشاطات إما أن تكون مإٌدة لوجود الحكومة أو مناوئة لهاوهذه 
(1)

. 

 تعريف روش : 

فً  فً مستوٌات مختلفة من النشاط هً مشاركة الفرد ٌرى روش بؤن المشاركة السٌاسٌة 

النظام السٌاسً وهً تتراوح بٌن عدم المشاركة وبٌن شغل منصب سٌاسً 
(2)

ومما ٌتضح   .

واالمتناع عن  ر المشاركة السٌاسٌة بٌن عدم المشاركةلنا من تعرٌف روش هو أنه حص

االنخراط فً مجاالت الحٌاة السٌاسٌة وبٌن شغل منصب سٌاسً أي أن عدم مشاركة  الفرد 

 هً فً حد ذاتها مشاركة وتعبٌر من طرف المواطن.

 عند المفكرين العرب : مفهوم المشاركة السياسية -5

مفهوم المشاركة السٌاسٌة ومختلفة ومتفاوتة ولم ٌتوصل قدم المفكرون العرب تعرٌفات عدٌدة ل

تعرٌف جامع لمفهوم المشاركة  إلىالمفكرون والعلماء العرب كسابقٌهم من المفكرٌن الغرب 

 السٌاسٌة .

وضع المفكرون العرب تعرٌفات عدٌدة لمفهوم المشاركة السٌاسٌة سنحاول وضع بعض 

 لنحو التالً :لهذا المفهوم على ا أعطٌتالتعرٌفات التً 

 تعريف كمال المنوفي :

بؤنها حرص الفرد على أن ٌكون له دور اٌجابً فً الحٌاة السٌاسٌة من  المنوفًوقد عرفها 

لح  التصوٌت أو الترشٌح للهٌئات المنتخبة أو مناقشة القضاٌا  اإلدارٌةالمزاولة ل خال

آخر أنها  ى فً موضوعاالنضمام إلى المنظمات الوسٌطة ، وٌر السٌاسٌة مع اآلخرٌن أو

                                                           
لدنٌا الطباعة  ،دار الوفاء ،اإلسكندرٌة1ط،المشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث ،محمد سٌد فهمً  -( (1

  71-70،ص ص 2007والنشر،
 

(2) -  
Rush, M, Politics and Society, an Introduction to Political Sociology , New York ,Prentice Hall , 1992 , p110 
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مشاركة المواطن فً تقري أمور المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه عن طرٌ  العمل على مواجهة 

 الجهود الذاتٌة المشاكل التً تهم األهالً ككل والمساهمة فً مشارٌع
(1)

. 

مما ٌمكننا أن نالحظه فً هذا المفهوم الذي قدمه الدكتور كمال المنوفً أن هذا المفهوم لٌس 

عٌد  عن المفهوم الذي قدمته دائرة المعارف االجتماعٌة ،حٌث ذهب الدكتور كمال المنوفً بالب

حصر دور الفرد فً الحٌاة السٌاسٌة فً شقها اإلٌجابً من خالل التصوٌت والترشح  إلى

منظمات وأحزاب وغٌر ذلك .ولم ٌتحدث عن عدم المتشاركة ألنها ال تعبر عن  إلىواالنضمام 

 مصالح الفرد والمجتمع . رأي وقرار ٌخدم

 تعريف سليمان محيي :

ٌعرف سلٌمان محًٌ المشاركة السٌاسٌة بؤنها "الجهود االختٌارٌة أو التطوعٌة التً ٌبذلها 

فً صنع القرارات الخاصة  واإلٌهامأفراد المجتمع بهدف التؤثٌر على بناء القوة فً المجتمع ،

فراد فً البناء الطبقً وتتم هذه المشاركة فً بالمجتمع فً ظل الموقع الطبقً الذي ٌحتله األ

صور متعددة ، بدءا من االهتمام بؤمور المجتمع والمعرفة السٌاسٌة ،ومرورا بالتصوٌت 

 االنتخابً والترشح للمإسسات السٌاسٌة واالنتماء الحزبً وانتهاء بالعنف السٌاسً
(2)

  ". 

ٌاسً شكال من أشكال المشاركة ومما نالحظه فً هذا التعرٌف هو أنه اعتبر العنف الس

المشاركة السٌاسٌة تصبح بهذا  أن السٌاسٌة ألنه ٌقوم على التؤثٌر فً قرارات الحكومة أي

 سلمٌا النشاط هذا طبٌعة مراعاة دون الحكومً القرار فً التـؤثٌر إلى المفهوم أي نشاط ٌهدف

 تون.ججاء به هنت ولعل هذا التعرف ال ٌختلف كثٌرا عن التعرٌف الذي عنف ، فٌه أو

 : المشاط المنعم دبع تعريف

 السٌاسٌة لممارسةأشكال ا من شكل " بؤنهاالمشاركة السٌاسٌة  عرف فقد المشاط المنعم دبعأما 

 فً السٌاسً النظام داخل ٌكمن موقعها ،إذ المختلفة عملٌاته وآلٌات السٌاسً النظام ببنٌة ٌتعل 

ولكنها تستهدف تغٌٌر مخرجات النظام أو المعارضة ،  والمساندة التؤٌٌد كانت سواء المدخالت

 السٌاسً بالصورة التً تالءم مطالب األفراد والجماعات الذٌن ٌقدمون علٌه
(3)

. 

 
                                                           

 28، ص٧٩٩١عالم الكتاب،  ، القاهرة، األصول السياسية للتربية سعٌد علً،  -1))
 109-108،مرجع ساب  الذكر، ص صبطار  محمد عبد الوها - 2))

 ، العٌن للنشر و التوزٌع مإسسة ،  "وقضايا نظريات  "ثالثالتنمية السياسية في العالم ال،  عبد المنعم المشاط - ((3

 37ص  ،1988،  اإلمارات العربٌة
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 تعريف السيد ياسين :

ٌعرف السٌد ٌاسٌن  المشاركة السٌاسٌة بؤنها:"تلك األنشطة االختٌارٌة أو التطوعٌة التً ٌسهم و

فً اختٌار حكامهم، وفً وضع السٌاسة العامة بشكل مباشر أو غٌر  أفراد المجتمع عن طرٌقها

 ، وتجمٌع األنصار، و المناقشات مباشر، واألشكال التقلٌدٌة لهذه األنشطة تشمل: التصوٌت، و

أشكال  حضور االجتماعات العامة، ودفع االشتراكات المالٌة واالتصال بالنواب، أما أكثر

طالع فً الدعاٌة االنتخابٌة ،والسعً لال المساهمة زاب، والمشاركة فتشمل: االنضمام لألح

 ". بالمهام الحزبٌة والعامة
(1)

 

 تعريف طارق محمد عبد الوهاب :

أما طار  محمد عبد الوهاب المشاركة السٌاسٌة على أنها : حرص الفرد بناء على ما لدٌه من 

ٌاسً وٌنعكس هذا خصائص نفسٌة معٌنة على أن ٌإدي دورا فً عملٌة صنع القرار الس

الحرص على سلوك الفرد السٌاسً من خالل مزاولته لح  التصوٌت أو الترشح ألي هٌئة 

سٌاسٌة ،كما ٌنعكس على اهتماماته التً تتمثل فً مراقبة القرار السٌاسً وٌتناوله بالنقد 

عل  ،والتقٌٌم ،والمناقشة مع اآلخرٌن وٌنعكس أٌضا تعلى معرفته بما ٌدور حوله من أمور تت

بالسٌاسة والمشاركة فً النهاٌة هً محصلة لهذا الثالوث : النشاط ، االهتمام ، المعرفة.
(2)

 

  : سعد جمعةتعريف 

سلوًك تطوعً، وهً عملٌة مكتسبة  " ٌعرف سعد جمعة  المشاركة السٌاسٌة بؤنها:بٌنما 

ابتداًء من  ٌتعلمها الشخص خالل حٌاته وأثناء تفاعله مع العدٌد من الجماعات المرجعٌة،

، وجماعة العمل......  األسرة وتدرجاً مع جماعة الفصل وجماعة النادي وجماعة األصدقاء

إلخ، كما تتوقف ممارسة الفرد للمشاركة السٌاسٌة باعتبارها عملٌة مكتسبة على مدى توافر 

لظروف ا و األٌدلوجٌةو المقدرة والدافعٌة، والفرص التً ٌتٌحها المجتمع وتقالٌده السٌاسٌة 

 . "التً تحدد طبٌعة المناخ السٌاسً السائد فً المجتمع
(3)

 

                                                           
، 1977 ، باألهرام واإلستراتٌجٌة، مركز الدراسات السٌاسٌة  ، القاهرة الثورة والتغير االجتماعي،  السٌد ٌاسٌن - ((1

 25ص

 111-110طار  محمد عبد الوهاب ،مرجع ساب  الذكر ،ص ص  - ((2
 34، ص 1984، ، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع الشباب والمشاركة السياسية،  سعد إبراهٌم جمعة - ((3
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ٌرى إسماعٌل على سعد أن المشاركة السٌاسٌة هً انشغال المواطن  تعريف إسماعيل علي سعد :

بالمسائل السٌاسٌة داخل نطا  مجتمعه سواء أكان هذا االنشغال عن طرٌ  التؤٌٌد أو الرفض 

لى ذلك . أو المقاومة أو التظاهر وما إ
(1)

 

رغم ما ٌمتاز به هذا المفهوم من شمولٌة واتساع عكس بعض المفاهٌم التً اطلعنا علٌها وهً 

فً الغالب األعم تنحصر فً عملٌة التصوٌت واالنتخاب ،إال أننا ننظر إلى مفهوم المشاركة 

دورا  السٌاسٌة فً المفهوم الذي قدمه إسماعٌل علً سعد على أنها حرص الفرد على أن ٌإدي

فً عملٌة صنع القرار السٌاسً وٌنعكس هذا الحرص على سلوك الفرد السٌاسً من خالل 

اهتماماته التً تتمثل فً مراقبة القرار السٌاسً وتناوله بالنقد والتقٌٌم والمناقشة مع اآلخرٌن 

 باإلضافة إلى مزاولته لح  التصوٌت أو الترشح ألي هٌئة سٌاسٌة .

 أهمتعتبر من  األخٌرةقة لمفهوم لمشاركة السٌاسٌة نستنتج أن هذه من خالل التعارٌف الساب

كبٌر من علماء السٌاسٌة والمفكرٌن والباحثٌن ،ولعل  ٌت باهتمامظلمواضٌع والقضاٌا التً ح

من أهم األسباب التً جعلت العلماء والمفكرٌن ٌهتمون بموضوع المشاركة السٌاسٌة كل هذا 

مع المجتمع عتبر العملٌة الوحٌدة التً تترجم تالحم الفرد االهتمام هو أن هذه األخٌرة ت

واهتمامه بالواقع الذي ٌعٌش فٌه،ولكونها تعتب من أهم وأفضل الطر  لصٌاغة األهداف 

 العامة وأنها أفضل وسٌلة لتحقٌ  وإٌجاد هذه األهداف .

ل إختٌار القادة  إن القصد من وراء المشاركة السٌاسٌة هو التؤثٌر فً السٌاسٌة العامة من خال

السٌاسٌٌن على المستوى المحلً أو على المستوى الوطنً  و التؤثٌر فً قراراتهم  ،والهدف 

من وراء كل ذلك تغٌٌر مخرجات النظام السٌاسً بالصورة والطرٌقة التً تلبً مطالب 

  وطموحات أفراد المجتمع ككل .

 لمفهوم المشاركة السياسية : اإلجرائيالتعريف  -6

ضمن إطار  هأفكارعن  من خالله الفرد عبر ٌ الذي  أو النشاط طرٌقةاركة السٌاسٌة هً الالمش

من خالل اإلسهام والممارسة فً عمٌلة اتخاذ القرارات أو السٌاسات ومإسسات المجتمع 

بطر  سلمٌة أو بطر  غٌر  ذلك أو سواء كان سواء بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة عامةال

قد ٌكون على مستوٌات علٌا كاالنضمام إلى مإسسة من مإسسات  ،وهذا النشاط سلمٌة

                                                           
1))

 881 طار  محمد عبد الوهاب ،مرجع ساب  الذكر ،ص - 
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المجتمع المدنً مثل شغل منصب سٌاسً أو االنضمام ألحزاب سٌاسٌة أو االنخراط فً 

منظمات أو نقابات وما شابه ذلك ،أو قد ٌكون هذا النشاط على مستوٌات سفلى كاالحتجاجات 

 واإلضرابات وأعمال العنف.

 السياسية :  المشاركة ياتومستو ثانيا :أشكال

للمشاركة السٌاسٌة درجات عدٌدة ٌكاد ٌكون علٌها إجماع العلماء، حٌث تشٌر جل األدبٌات 

 : لمشاركة السٌاسٌة  أشكال ومستوٌاتلأن  إلىالسٌاسٌة 

 السياسية : المشاركة أشكال - 1

 ها الى :للمشاركة السٌاسٌة أشكال تختلف باختالف الدول والمجتمعات ،وٌمكن تقسٌم

 : ومشاركة منظمةمشاركة مإسساتٌة ومشاركة مستقلة أو انفرادٌة  -أوال 

السلوكٌات والمإسسات  المشاركة تحدث عن طرٌ  أنونقصد بالمإسساتٌة أو الرسمٌة،  -أ 

 المسئولٌنالدائمٌة للدولة كرئٌس الدولة والوزراء والبرلمانٌٌن واألعوان التنفٌذٌٌن، الرسمٌة و

عالم من تلفاز وإذاعة وصحافة أو بعبارة أخرى أولئك المنخرطون فً النظام عن وسائل اإل

 السٌاسً.

 المشاركة المستقلة، فهً مشاركة المواطنة بصفة فردٌة فالمواطن هنا ٌتمتع بحرٌة و -ب 

مطلقة فً تحدٌد نوع مشاركته ودرجتها، ومخٌر فً أن ٌشارك أوال ٌشارك وفً بعض الدول 

 ردٌة، وفً دول أخرى تفضل المشاركة السٌاسٌة المنظمة أو المإسساتٌةتفضل المشاركة الف

(1)
 . 

أما المشاركة المنظمة، فهً المشاركة المنظمة فً إطار مإسسات أو تنظٌمات قائمة  -ج 

عن طرٌ  أجهزة تقوم بمهمة حلقة الوصل بٌن المواطن السٌاسً والنظام السٌاسً.  تشكل

معبر عنها وتحوٌلها الى اختٌارات سٌاسٌة عامة ،فً اطار تجمٌع ودمج المطالب الفردٌة ال

                                                           
لحادي ،العدد ا مجلة دراسات موصلية،"المشاركة السٌاسٌة لطلبة الموصل)دراسة مٌدانٌة( "  حمدان رمضان محمد ، -( (1

 122،ص 2006كانون الثانً ، عشر 
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السٌاسٌة ،والنقابات ،واالتحادات المهنٌة ، والمجالس  األحزاببرامج محددة ،تقوم بها 

المنتخبة 
(1)

 . 

 : مستمرة دائمٌةمشاركة ظرفٌة ومشاركة  -ثانٌا 

لمدة واحدة أو عدة مرات  المشاركة الظرفٌة، ونسمٌها ظرفٌة ألنها فعل آلً ٌمارسه الفرد -أ 

 .فً مناسبات محددة ثم ٌكمن سٌاسٌا ومن مظاهرها التصوٌت فً االنتخابات

أهمٌة على الرغم من أن عدد المنخرطٌن  أكثرأما المشاركة السٌاسٌة المستمرة والدائمة فهً  

 .فٌها قد ٌكون اقل ومن مظهرها المشاركة فً األحزاب السٌاسٌة والنضال السٌاسً داخلها

وبالتالً ،  وبصورة عامة إذا أردنا أن نحفر القنوات التً من خاللها ٌشارك المواطن سٌاسٌا

ٌمارس حقه بالتؤثٌر فً متخذي القرار السٌاسً، أو ٌسعى لٌكون من أصحاب القرار السٌاسً 

 أي أن تكون مشاركته مإسساتٌة فهً كما ٌؤتً: المشاركة عن طرٌ  التصوٌت فً

اركة عن طرٌ  االستفتاء الشعبً، والمشاركة عن طرٌ  االعتراف الشعبً االنتخابات، والمش

والمشاركة عن طرٌ  االقتراع الشعبً، والمشاركة عن طرٌ  طلب إعادة االنتخابات 

عن طرٌ  جماعات الضغط  والمشاركة  وسائل الضغط، إلىوالمشاركة السٌاسٌة باللجوء 

المشاركة عن طرٌ  األحزاب  وأخٌراعن طرٌ  تنظٌمات المجتمع المدنً  والمشاركة

. السٌاسٌة
(2)

 

 : السياسية المشاركة مستويات - 2

لما كانت المشاركة السٌاسٌة تعنً بصفة عامة تلك األنشطة االختٌارٌة، أو التطوعٌة، التً 

ٌسهم المواطنون من خاللها فً الحٌاة العامة، فإن هذه المستوٌات لمشاركة المواطنٌن فً 

ة، تختلف من دولة ألخرى، ومن فترة ألخرى، فً الدولة نفسها، وٌتوقف ذلك على الحٌاة العام

مدى توفر الظروف التً تتٌح المشاركة أو تقٌدها، وعلى مدى إقبال المواطنٌن على اإلسهام 

 فً العمل العام.

 للمشاركة السٌاسٌة أربع مستوٌات هً على النحو اآلتً :

                                                           
جامعة محمد خٌضر مجلة العلوم االنسانية ،لعجال أعجال محمد لمٌن ،" اشكالٌة المشاركة السٌاسٌة وثقافة السلم " ، – ((1

 245،ص 2007بسكرة ، العدد الثانً عشر نوفمبر 
 132حمدان رمضان محمد ،مرجع ساب  الذكر ، ص - ((2
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 فً هإالء النشطاء ،وٌجب أن تتوافر السٌاسً فً العملوٌشمل النشطاء : األعلى المستوى –أ

 الشروط مجموعة من
(1)

 : 

 سٌاسٌة . منظمة عضوٌة* 

 مرشح . أو لمنظمة التبرع* 

 متكرر بشكل السٌاسٌة االجتماعات حضور* 

 االنتخابٌة . الحمالت فً المشاركة* 

 .للصحافة  أو السٌاسٌة المناصب ،ولذوي النٌابً للمجلس سٌاسٌة قضاٌا بشؤن رسائل توجٌه* 

 ..بالفرد المحٌطة الضٌقة الدائرة نطا  خارج أشخاص مع السٌاسة فً الحدٌث* 

 فً ٌصوتون الذٌن المستوى هذا وٌشمل السٌاسً بالنشاط المهتمون: الثانً المستوى -ب

 .السٌاسٌة الساحة على ٌحدث ما عام بشكل ،وٌتابعون االنتخابات

 السٌاسٌة باألمور ٌهتمون ال من وٌشمل السٌاسً العمل ٌون فًالهامش: الثالث المستوى –ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                        له موارد أو وقت أي ٌخصصون ،وال السٌاسً بالعمل لالهتمام وال ٌمٌلون،

 عندما أو ، األزمات أوقات فً بؤخرى أو بدرجة للمشاركة ٌضطر بعضهم كان إن ،و

 للتدهور معرضة حٌاتهم ظروف بؤن و،أ مهددة المباشرة مصالحهم بؤن ٌشعرون

ا المتطرفون: الرابع المستوى -د ً ٌ  القائمة الشرعٌة األطر خارج ٌعملون التٌن أولئك وهم:  سٌاس

 ،أو اتجاه عامة بصفة المجتمع تجاها بعداء ٌشعر الذي والفرد، العنف أسالٌب إلى وٌلجئون ،

 صفوف إلى ،وٌنضم المشاركة لأشكا كل من ٌنسحب أن ،إما خاصة بصفةً السٌاس النظام

.والعنف بالحدة تتسم المشاركة من صور استخدام إلى ٌتجه أن وإما ، الالمبالٌن
(2)

 

وجود تسلسل فً تصنٌفه لمستوٌات لمشاركة السٌاسٌة   Milbrathٌفترض لٌستر مٌلبراث

ل هرمً للمشاركة ٌتراوح بٌن عدم المشاركة السٌاسٌة وبٌن تولً منصب سٌاسً وٌكون اق

 على النحو التالًمستوٌات المشاركة الفعلٌة هو التصوٌت فً االنتخابات. وتتدرج 
(3)

 : 

 

                                                           
دراسة -الح الشامً : "مستوى المشاركة السٌاسٌة لدى الشباب الجامعً الفلسطٌنً فً عصر العولمةمحمد محمد ص - ((1

،  اإلنسانٌة،سلسلة الدراسات اإلسالميةمجلة الجامعة فً خان ٌونس " ، األقصىمٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة 
 www.iugaza.edu.ps/ar/periodical الموقع:،متحصل علٌه من 2011،1245)غزة(،المجلد التاسع عشر العدد الثانً جوان

 811عبد العزٌز إبراهٌم عٌسى ، محمد محمد عبد هللا عمارة ،مرجع ساب  الذكر ،ص  - ((2
 241.ص1998، عمان ، دار الشرو  للنشر،  علم االجتماع السياسيإبراهٌم أبرش ، - ((3
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 تقلٌد منصب سٌاسً أو إداري.  - 1  

 السعً نحو منصب سٌاسً أو إداري. - 2  

 العضوٌة النشطة فً تنظٌم سٌاسً. - 3  

 العضوٌة العادٌة فً تنظٌم سٌاسً. - 4  

 ظٌم شبه سٌاسً. العضوٌة النشطة فً تن - 5  

 العضوٌة العادٌة فً تنظٌم شبه سٌاسً. - 6  

 المشاركة فً االجتماعات السٌاسٌة.  - 7  

 المشاركة فً المناقشات السٌاسٌة غٌر الرسمٌة.  - 8  

 االهتمام العام باألمور السٌاسٌة. - 9  

 .التصوٌت -10 
 

سررتوٌات المشرراركة السٌاسررٌة ترردرٌجا ٌحرردد م althoffألترروف و   rushقرردم كررل مررن رٌررش  اكمرر

وال ٌختلررف كثٌررا عررن التسلسررل  بصرورة عامررة وهرو أكثررر دقررة وشرمول مررن التصرنٌفات السررابقة

نسرا  ختلفرة ٌنسرجم وجمٌرع األم،وذلك لتناوله المشراركة مرن زواٌرا  الهرمً الذي قدمه مٌلبراث

 والنظم السٌاسٌة ،وهو على النحو التالً
(1)

: 

 شغل منصب سٌاسً  ---                             

 السعً لشغل منصب سٌاسً أو إداري  -------                        

 عضوٌة نشطة فً تنظٌم سٌاسً -----------                   

 المشاركة فً االجتماعات الشعبٌة والمظاهرات  -------------                

 ٌة فً منظمة سٌاسٌةعضوٌة سلب -----------------            

 عضوٌة سلبٌة فً منظمة غٌر سٌاسٌة -------------------         

 المشاركة فً مناقشة سٌاسٌة غٌر رسمٌة  ---------------------      

 بعض االهتمام بالسٌاسة  -----------------------    

 التصوٌت فً االنتخابات --------------------------
 

                                                           
 21ص مرجع ساب  الذكر ، طار  محمد عبد الوهاب ، - ((1
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ٌظهرر لنرا أن  ألتروفرٌرش و والشركل الرذي قدمره  مٌلبرراثالرذي قدمره  شكل السراب من خالل ال

والموجودة بصورة أوسع هرً تلرك المشراركة المتمثلرة فرً التصروٌت  األكبرالمشاركة السٌاسٌة 

 فً االنتخابات .

إن التصوٌت أو االنتخاب لٌست هً الصورة أو الشكل الوحٌد للمشاركة السٌاسٌة، بل إن 

السٌاسٌة تتخذ عدة أشكال و صور أخرى قانونٌة مثل عضوٌة األحزاب السٌاسٌة و المشاركة 

النقابات المهنٌة و العمالٌة و الجمعٌات الفكرٌة، و جماعات لمصالح بصفة عامة، باإلضافة 

إلى صور غٌر قانونٌة مثل استخدام المال فً العمل السٌاسً عندما ٌتجاوز حدودا معٌنة تفو  

أو كتبرعات صغٌرة معلنة. كذلك   نون كاالشتراكات فً األحزاب السٌاسٌة ما ٌسمح به القا

 فإن دراسة المشاركة السٌاسٌة ال تقتصر على السلوك 

الفردي ،وإنما تمتد إلى العمل الجماعً . سًٌاالس
(1)

 

 : قسمٌن إلىتجمع جل الدراسات والكتابات على تقسٌم المشاركة السٌاسٌة 

تمثل فً الترشح لتقلد مناصب عامرة أو السرعً لهرا والنشراط فرً العمرل والم القسم التقليدي : -

السٌاسررٌة أو العضرروٌة العادٌررة فٌهررا ،  واألحررزابالسٌاسررً أي العضرروٌة النشررطة فررً المنظمررات 

 التصوٌت أي االقتراع أو التؤثٌر فً المصوتٌن اآلخرٌن .

االحتجاجرات والمظراهرات  تحرت  والمتمثرل فرً االحتجاجرات والعنرفغير التقليددي : القسم ال -

والعنررف ٌشررمل أحررداث الشررغب ، التمرررد ،االغتٌرراالت أو محاولررة االغتٌرراالت و االنقالبررات ،أو 

 (2).محاولة القٌام بها 

من خالل ما سب  تظهر أهمٌة المشاركة السٌاسٌة ودورها فً نمو النظام السٌاسً الردٌمقراطً 

مررواطنٌن فررً ظررل النظررام السٌاسررً مررن خررالل فبالمشرراركة السٌاسررٌة تتعررزز أدوار ال وتطرروره ،

ضررمان مسرراهمتهم فررً عملٌررات صررنع القرررارات السٌاسررٌة العامررة والتررؤثٌر فٌهررا واختٌررار القررادة 

 السٌاسٌة . اإلنسانجزء ال ٌتجزأ من حقو   السٌاسٌٌن ،على اعتبار أن المشاركة السٌاسٌة

 

                                                           
  13-12 ، ص2002، عالم الكتب، مصر ،حقيقة التعددية الحزبيةكمال السٌد،  - ((1
،  2001سنة ،01دالعدمإسسة االهرام، ، مجلة الديمقراطية، " المشاركة السٌاسٌة والعملٌة االنتخابٌة، " صالح سالم  - ((2

 .19 ص
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بمشراركة هادفرة وواسرعة مرن  الردٌمقراطً ٌوصرف بؤنره ٌسرمح ًالسٌاسروعلى هرذا فرإن النظرام 

طرف المواطنٌن ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة .
(1)   

ص المشاركة السياسية :ئ: خصا ثالثا  

 على ،وذلك الهامة والخصائص السمات من بمجموعة واالجتماعٌة السٌاسٌة المشاركة تتسم
 :التالً النحو
 
 جهودهم بتقدٌم ٌقومون المواطنٌن إن ،حٌث إرادي ونشاط تطوعً سلوك المشاركة -1

 .واألهداف القضاٌا تجاه االجتماعٌة بالمسئولٌة ؛لشعورهم التطوعٌة

ا سلوكاً  لٌست ،فه مكتسب سلوك المشاركة -2 ًٌ  عملٌة هً ،وإنما ٌرثه أو اإلنسان به ٌولد فطر

 فً جودةالمو والمإسسات األفراد مع تفاعالته ،وخالل حٌاته أثناء الفرد ،ٌتعلمها مكتسبة

 .المجتمع
(2)

 

 الصلة وثٌقة وتطبٌقٌة فعلٌة أعمال إلى تترجم أنها ،بمعنى واقعً إٌجابً سلوك المشاركة - 3

 .التنفٌذ مستوى إلى تهبط وال األجواء فً مجردة،تحل  فكرة لٌست الجماهٌر،فهً وواقع بحٌاة

 اشتراك إلى ،تهدف عادواألب الجوانب ،متعددة ومتكاملة شاملة اجتماعٌة عملٌة المشاركة - 4

 ،والتخطٌط والفهم المعرفة ،فً التنمٌة مراحل من مرحلة كل فً المجتمع أفراد من فرد كل

 .والمنافع الفوائد فً ،والمشاركة المبادرات وتقدٌم ،والتقوٌم واالشتراك ،واإلدارة والتنفٌذ

 مجاالت للمشاركة نإ بل الحٌاة، أنشطة من واسع نشاط أو مجال على المشاركة تقتصر ال - 5

 فً اشتراكه خالل من الفرد فٌها ٌشارك أن ،ٌمكن واجتماعٌة وسٌاسٌة اقتصادٌة متعددة

 .واحد آن فً كلها أوفٌها أحدها،

 فقد معٌنة، جغرافٌة بحدود تتقٌد ،وال محدد مكان ىتقتصر عل ال الجماهٌرٌة المشاركة - 6

.قومً أو إقلٌمً أو محلً نطا  على تكون  

                                                           
،  المسدتقبل العربدي، " فرً الروطن العربرً سراناإلنإشركالٌة الشررعٌة والمشراركة السٌاسرٌة وحقرو  " ثامر كامل محمرد ، - ((1

 . 118،ص 2000سنة، 251،العددبٌروت 
،القاهرة ،مركز الدراسات السٌاسٌة  موسوعة الشباب السياسية، " المشاركة السٌاسٌة"  السٌد علٌوة ،منى محمود ، - ((2

  05ص،  2000، واإلستراتٌجٌة بمإسسة األهرام ،القاهرة
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 والتزام ،وواجب المجتمع أفراد من فرد لكل ح  ،فهً واحد آن فً وواجب ح  شاركةالم - 7

 ،وأن تهمه التً القضاٌا مناقشة فً ٌشارك أن مواطن كل ح  ،فمن الوقت نفس فً علٌه

 و الجماهٌر، قٌادةى عل القدرة نفسه فً رأى إذا نفسه ٌرشح ،وأن البرلمان فً ٌمثله من ٌنتخب

 .النٌابٌة المجالس فً مطموحاته عن التعبٌر

 المشاركة أن كما مشاركة، بغٌر دٌمقراطٌة ،فال للدٌمقراطٌة السلٌم الوضع هً فالمشاركة

 اجتماعٌة ولٌاتإومس التزامات من علٌه ما ٌإدي بؤن مطالب ،فهو مواطن كل على واجب

.المجتمع فً التنموي التوجه نحو الالزم التغٌٌر ؛إلحداث مجتمعه قضاٌا تجاه
(1)

 

المشاركة هدف ووسٌلة فً آن واحد، فهً تهدف إلى أن الحٌاة الدٌمقراطٌة السلٌمة،  -8

تقتضى مشاركة الجماهٌر فً المسئولٌة االجتماعٌة، مما ٌعنى تغٌٌر سلوكٌات وثقافات 

المواطنٌن فً اتجاه الشعور بالمسئولٌة االجتماعٌة، كما أنها وسٌلة لتمكٌن الجماهٌر من لعب 

 .فً النهوض بالمجتمع نحو الترقً والرفاهٌة، والمساهمة فً دفع عجلة التنمٌةدور محوري، 

المشاركة توحد الفكر الجماعً للجماهٌر؛ حٌث تساهم فً بلورة فكر واحد، نحو اإلحساس  -9

  بوحدة الهدف والمصٌر المشترك، والرغبة فً بذل الجهود، لمساندة الحكومة 

.والتخفٌف عنها 
(2)

 

فً ثالث نقاط فقط وهً كما نوضحه على  لمشاركة السٌاسٌةخصائص  ا ٌحصروهناك من 

 النحو التالً :
(3)

: 

 وهً الحركة النشطة للجماهٌر فً اتجاه تحقٌ  هدف أو مجموعة أهداف معٌنة. * الفعل :

وباختٌارهم تحت شعورهم القوي بالمسإولٌة  بؤن تقدم جهود المواطنٌن طواعٌة ، * التطوع :

 اه القضاٌا العامة لمجتمعهم ،ولٌس تحت تؤثٌر أي إجبار مادي أو معنوي .جتماعٌة تجاال

 ،نالسٌاسٌٌبإعطاء الح  للمشاركٌن بتقدٌم المساندة للعمل السٌاسً والقادة * االختٌار :

عن هذه المساندة ،وذلك فً حالة تعارض العمل السٌاسً والجهود الحكومٌة مع  واإلحجام

 . المشروعةمصالحهم الحقٌقٌة وأهدافهم 
 

 

                                                           
 :موقعال متحصل علٌه من، مركز الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة باألهرام، لمفهوم المشاركة السٌاسٌةدراسة تؤصٌلٌة  - ((1

 www.4shabab.com   50.02..0.5بتاريخ  
 06د علٌوة ،منى محمود ، ،مرجع ساب  الذكر ، صالسٌ - ((2
 31، صمرجع ساب  الذكرسعد جمعة ، -( (3

http://www.4shbab.com/index.cfm?do=cms.author&authorid=119
http://www.4shabab.com/
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 دوافع المشاركة السياسية :رابعا : 

ال ٌمارس سلوكا سٌاسٌا أو اجتماعٌا إال أذا كان ٌعرف أن هناك فائدة أو مصلحة  اإلنسانإن 

.لة أو مإجلة ،تحفزه على المشاركةشخصٌة أو عامة ،مادٌة أو معنوٌة، عاج
(1)

 

له إرادة تدفعه إلى أن ٌشارك  بالغ وعاقل ، إنسانالمشاركة السٌاسٌة واجب وطنً على كل 

وحدها غٌر كافٌة فهناك عدة دوافع ترمً بالفرد  اإلرادةلكن هذه  فً الحٌاة السٌاسٌة ،

قسم منها ٌتعل  بؤمور روتٌنٌة ف أن تكون له مشاركة سٌاسٌة فعالة فً وطنه، إلىوالمواطن 

 ته الخاصة الشخصٌة .ماتعل  باهتماٌعامة للمجتمع , واآلخر 

 على قادر اإلرادة حر كإنسان ذاته تؤكٌد و وجوده إلثبات سٌاسٌا المشارك ٌسعىعموم وعلى ال

له أهمٌته  سٌاسً موضوع فً موقف اتخاذ
(2)

 بتربٌة ٌتمتع لمواطن الدافع هذا ٌحتاج ،و 

 وطنٌة بمسإولٌة الكبٌر اإلحساس جانب إلى الضٌقة، الذاتٌة المصالح عن بعٌدة وطنٌة سٌاسٌة

 . شاملة

أن باإلمكان واولة الفرد فً المشاركة فً المجاالت السٌاسٌة ٌنطل  من عدة دوافع , إن مح

 : م دوافع المشاركة السٌاسٌة إلى قسمٌن وهمانقس

 وتتمثل فً: الدوافع العامة: -1

* الشعور بؤن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذي ٌعٌش فٌه، مما 

اعلٌة فً الحٌاة العامة للمجتمع، فٌعبرون عن آرائهم وأفكارهم ٌستوجب مشاركة الجماهٌر بف

ورغباتهم، فٌما ٌجب اتخاذه من قرارات وقوانٌن وسٌاسات، وفً البرامج والسٌاسات التً 

 ذ، استجابة الحتٌاجات المواطنٌن.تتخ

* حب العمل العام، والرغبة فً مشاركة اآلخرٌن فً تطوٌر المجتمع، وتحسٌن مستوٌات 

ة فٌه، من خالل العمل فً المجاالت المختلفة، التً تستهدف تحسٌن وجه الحٌاة على الخدم

 أرض الوطن.

* الرغبة فً لعب دور محوري ومإثر فً أنشطة المجتمع المختلفة، بالشكل الذي ٌإثر على 

 حاضرهم ومستقبلهم، وٌشعرهم بؤهمٌة دورهم، وانعكاساته، على دعم مسٌرة التنمٌة.

وٌة الروابط بٌن مختلف فئات المجتمع وجماعاته؛ بغٌة تحقٌ  نوع من التكامل، * الرغبة فً تق

                                                           
 248، ص1998، 1دار الشرو  للنشر والتوزٌع ،ط ،عمان ، علم االجتماع السياسيابراهٌم ابراش ، - ((1
 121حمدان رمضان محمد ،مرجع ساب  الذكر ،ص  - ((2
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 والتفاعل بٌن هذه الفئات، بما ٌحق  المصالح المشتركة لهذه الفئات والجماعات.

* األعباء الملقاة على كاهل الحكومة، للوصول إلى األهداف المطلوب تحقٌقها.
(1)

 

قائمة، حٌث أثبتت بعض الدراسات أن المشاركة * الرضا أو عدم الرضا عن السٌاسات ال

الجماهٌرٌة تزداد مع زٌادة الرضا عن هذه السٌاسات، والعكس صحٌح، وأن الذٌن ٌهتمون 

 بالمشكالت العامة، هم أكثر الناس رضاء عن المجتمع.

* عوامل التنشئة االجتماعٌة والسٌاسٌة فً محٌط األسرة، أو المدرسة، أو النادي، أو 

ت الدٌنٌة، أو التطوعٌة، أو األحزاب، أو وسائل االتصال وغٌرها، والتً تنمً فً المإسسا

 الفرد قٌمة المشاركة، وتجعل منه مواطًنا مشارًكا.

أو عرقٌة ٌتجلى فً الحركات  ةدٌنٌوهذا النوع من المشاركة ونخص بالذكر المشاركة بدوافع 

سٌاسٌة فرعٌة تعتمد على قنوات خاصة  القومٌة والجماعات الدٌنٌة وتخدم هذه المشاركة ثقافة

للتنشئة السٌاسٌة . 
(2)

 

* توافر الضمانات القانونٌة والدستورٌة، التً تضمن للمواطنٌن األمن واألمان والمناخ 

الدٌمقراطً السلٌم، وسٌادة القانون، وحرٌة التفكٌر، والتعبٌر بما ٌتف  والمصالح العلٌا فً 

 المجتمع.

 تمثل فً:وت الدوافع الخاصة: -2

* محاولة التؤثٌر على صنع السٌاسة العامة فً المجتمع؛ لتكون مالئمة لالحتٌاجات الفعلٌة، 

 والرغبات الخاصة بؤفراد المجتمع، والتً تعود علٌهم بالنفع.

* تحقٌ  المكانة المتمٌزة بٌن أفراد المجتمع، واكتساب الشهرة، والحصول على التقدٌر 

 واالحترام.

إلى المشاركة، حٌث تنقسم حاجات اإلنسان إلى مستوٌات خمس، هً:  * إشباع الحاجة

الحاجات األساسٌة كالمؤكل والملبس، والحاجة إلى األمن والطمؤنٌنة، والحاجة إلى المشاركة، 

 والحاجة إلى العاطفة والتقدٌر، والحاجة إلى تحقٌ  الذات.

                                                           
 الدراسات مركز،  تبٌرو ،الجزائر تجربة : العربية السياسية األنظمة في يةالشرع إشكالية ، والً حزام خمٌس - ((1

 159 ،ص،2001 ،  العربٌة

 121حمدان رمضان محمد ،مرجع ساب  الذكر ،ص  - ((2
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السٌطرة، وتحقٌ  منافع مادٌة، * تحقٌ  مصالح شخصٌة، تتمثل فً السٌطرة والتمتع بالنفوذ و

وغٌرها من المصالح الشخصٌة.
(1) 

* التحرر من مشاعر العدوانٌة المكبوتة
 (2)

 : 

الفرد داخل المجتمع ٌخضع لمجموعة من القٌود تبدأ أوال مع عائلته التً تحاول وضعه فً 

د بوضع المجتمع القالب االجتماعً االقتصادي الثقافً للعائلة وتنتهً هذه القٌو ومعٌن وهقالب 

، وتثٌر هذه القٌود نوعا من  اإلنسانًضبط السلوك  إلىمجموعة من المحرمات التً تهدف 

الصراع داخل نفسٌة الفرد وكبت رغباته ،وذلك ٌشعره أن المشاركة السٌاسٌة هً الطرٌقة 

نه ٌه ألنه ٌشعر بؤع وتخلٌصه من القٌود التً تفرض علالوحٌدة الستمرار وجوده داخل المجتم

 ٌستطٌع التعبٌر عن آرائه بصراحة .

السٌاسٌة وحتى االجتماعٌة ٌتصفون بالنشاط والفاعلٌة كونهم  باألنشطةالذٌن ٌشاركون  إن

و نقابات مختلفة  ومإسسات ...الخ(  أحزابفً العمل السٌاسً )تنظٌمات و  مواظبٌن

ٌر على صنع القرار , التؤث بإمكانهمبمعنى اهتمامات بالشإون العامة للمجتمع . وبالتالً 

وعلٌه هإالء فً موقع قوة . فمفهوم القوة لدى روبرت داهل ٌعنً التؤثٌر , والتؤثٌر ٌعنً 

دولة  أومجموعة معٌنة  أوالدولة فً تغٌٌر سلوكٌة فرد ما  أوالمجموعة  أوإمكانٌة الفرد 

ها تلك الحالة إن آخر, تصرف لم ٌكن باإلمكان تحقٌقه لوال وجود هذا التدخل , بمعنى  أخرى

 -جماعة أوفرد  -التً ٌتواجد فٌها شخص ما ٌمتلك من وضعٌة معٌنة بممارسة عمال باتجاه

تتحمل نتائج عمله , وقدرة هذا التؤثٌر على زٌادة مجاالت نفوذه متوقعة على استمرار 

 أنهاقدرات الفرد التؤثٌرٌة وباالتجاهات المرغوب تحقٌ  بعض األهداف التً ٌرى 

  (3).جودهضرورٌة لو

,هً ولٌدة  إذا كانت فعالة السٌاسٌة ٌعتقد بؤن هذه المشاركةالفرد حٌنما ٌشارك فً الحٌاة إن 

نفسٌته بتكوٌنها االقتصادي واالجتماعً والثقافً، فالمشاركة بهذا المعنى تفٌد بؤن هناك 

                                                           
1))

 15 صيرجع سابق انذكر ،  ، ٔانً حزاو خًٍس - 
 12،ص مرجع ساب  الذكرهبة عمر عبد العزٌز وآخرون ،  – ((2
 21ص ،2010،للنشر والتوزٌع ، إثراء األردن ، علم النفس السياسي قراءة تحليلية نقدية ،ي سوٌم العز - ((3
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ا فعالٌة سٌاسٌة ولٌدة تجربة الفرد فً تعامله الٌومً مع السٌاسة محورها قوة األن

ودٌنامٌكٌتها. وبخصوص هذه النقطة فإن نتائج البحوث المسحٌة تإكد على أن " الفعالٌة 

السٌاسٌة هً نتاج تفاعل بٌن التعلٌم واألنا "، فكلما زادت درجة التعلٌم كلما قوٌت أسس 

األنا وزاد احتمال مشاركة الفرد فً الحٌاة السٌاسٌة بشكل أفضل وفعال، بخالف المشاركة 

للفرد ذي المستوى التعلٌمً المنخفض أو األمً، الذي ٌحدد اختٌاراته السٌاسٌة السٌاسٌة 

وفقا لمعاٌٌر ذاتٌة
(1) 

كلما انخرط الفرد فً الحٌاة السٌاسٌة كلما زاد فً المشاركة ، ف

, وهذا ٌتطلب  وإثباتهاالتعبٌر عن ذاته  وإمكانٌةالثقة بالنفس تزٌد لدٌه السٌاسٌة وبالتالً 

 درجات عالٌة فً الوعً السٌاسً . 

  أدوات المشاركة السياسية :خامسا : 

ٌسعى الفرد للمشاركة السٌاسٌة من خالل قنوات مختلفة ٌتمكن بموجبها من المساهمة فً صنع 

القرارات والسٌاسات العامة والتؤثٌر فٌها أو اختٌار من ٌنوب عنه وٌمثله فً صنع تلك 

سٌاسات العامة ،والمواطن هنا ٌبقى فً إطار المراقب لتلك السٌاسات والقرارات القرارات وال

خصوصٌا كل مجتمع من لفة للمشاركة السٌاسٌة مع مراعاة وٌتؤتى ذلك من خالل أدوات مخت

 المجتمعات .

 :للمشاركة السٌاسٌة  نلخصها فً النقاط التالٌة األدواتوضع علماء السٌاسة العدٌد من 

الشرعٌة على النظام السٌاسً  إضفاءات :على اعتبار أنها تإدي وظٌفة هامة فً االنتخاب -1

اٌجابٌة فً عملٌة صنع  إلىواستٌعاب كافة القوى السٌاسٌة واالجتماعٌة ،وهذا بدوره ٌإدي 

 السٌاسة.

. المجتمع المدنً : المإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تمإسسا -2
(2)

 

كل  فًعملٌات التنمٌة والتحدٌث  فًالدعامة األساسٌة  ًالمدنً هأضحت منظمات المجتمع 

باألساس وبحكم كونها تعبٌراً عن مبادرات مستقلة  المدنًمجتمعات العالم ، فمنظمات المجتمع 

ومنظمة من جانب مجموعات متنوعة من مختلف الفئات االجتماعٌة، تعتبر أفضل آلٌة 

                                                           
-175ص ، 1987 ، المركز الثقافً العربً،  1سوٌم العزي ، المفاهٌم السٌاسٌة المعاصرة ودول العالم الثالث، ط  - ((1

176  . 
2))

خالل االنتخابات النٌابٌة والرئاسٌة وأهم العقبات التً  خالد ٌحً على معصار، "المشاركة السٌاسٌة فً الٌمن من - 
 30،ص  2002تواجهها" ،رسالة ماجستٌر ،معهد البحوث والدراسات العربٌة ،جامعة الدول العربٌة القاهرة ، سنة 
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، وذلك السٌاسً مبتطور النظاتتعل   التًللمشاركة فى صنع القرار ورسم السٌاسات العامة 

، وما تطرحه من مبادرات وحلول، وما تقوم ومعنوي ماديمن خالل ما تقدمه من دعم وجهد 

مجال متابعة ومراقبة وتقٌٌم السٌاسات العامة والتدخل أو الضغط لتعدٌل  فًبه من أدوار 

 (1).مسارها
 

من دور هام فً  اإلعالملوسائل  اموعة لمالمكتوبة ، المرئٌة ، المس : اإلعالموسائل  - 3

جموع المواطنٌن . إلىالخبر  إٌصال
(2)

 

 السٌاسٌة الحقٌقة وتشكٌل صٌاغة فً وٌساهم السٌاسً االتصال فً الوسٌط دور ٌلعب اإلعالم

 تشغل التً القضاٌا عن التعبٌر حرٌة اإلعالم وسائل تمنح التً الدٌمقراطٌة المجتمعات فً

 الساسة تثٌر التً القضاٌا ألهم العاكسة المجتمع مرآة اإلعالم وسائل وتعتبر , المجتمع جماهٌر

 الجمهور من نوعٌن فهناك, الجماهٌر أولٌات ترتٌب فً قدرةاإلعالم  ولوسائل. القرار وصناع

 القضاٌا بطبٌعة ٌتؤثر جمهور واآلراء السٌاسٌة القضاٌا طرح فً السٌاسً اإلعالم ٌتناولهم

 سٌاسٌة والءات لها لٌست الجماهٌر تلك وأغلب علٌه التؤثٌر ٌسهل وجمهور لهتشغ التً المهمة

. السٌاسٌة بالمشاركة وال السٌاسة بمواضٌع مهتمة وغٌر
(3)

 

من صمٌم  إلٌها واالنضمام األحزابوالتنظٌمات السٌاسٌة :على اعتبار أن تكوٌن  األحزاب - 4

.المشاركة السٌاسٌة ، بل وح  من الحقو  السٌاسٌة 
(4) 

 المظاهرات السلمٌة :التً تسعى إلى تحقٌ  مطالب معٌنة أو مساندة لموقف معٌن.  - 5

اإلضرابات: من أجل الحصول على منافع معٌنة أو تؤٌٌد مواقف معٌنة، كزٌادة األجور ،  - 6

 عدول الحكومة عن موقف معٌن ،وأحٌانا إسقاط الحكومة .

 العصٌان المدنً كتابه المقاومة ... بؤنه : العصٌان المدنً : ٌعرفه بٌرهٌر نجرٌن - 7

 * نشاط شعبً متحضر .

 * ٌعتمد أساسا على مبدأ الالعنف.

                                                           
 محمد نور البصراتً ،المجتمع المدنً والمشاركة السٌاسٌة ،متحصل علٌه من موقع االهرام الرقمً : – ((1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=402838&eid=5941 
2))

 30خالد ٌحً على معصار، مرجع ساب  الذكر ، ص  - 
/  1/  2009 - 2524العدد:  -الحوار المتمدنفً االتصال السٌاسً وأثره على الجمهور، اإلعالمدور ، ناجً الغزي - (3(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303 ، متحصل علٌه من الموقع :12
 376، ص 2004القاهرة ، مكتبة مدبولً ،المجتمع والدولة ،محمد محسن الظاهري ،  - ((4

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=402838&eid=5941
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=402838&eid=5941
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E4%C7%CC%ED+%C7%E1%DB%D2%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303
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* أنشطة العصٌان المدنً هً عبارة عن تحد ألمر ما أو لقرار ما حتى ولو كانت غٌر مقٌدة 

 بالقانون .

 * هدف النشاط المباشر هو أن ٌحافظ على أو ٌغٌر ظاهرة معٌنة فً المجتمع .

.ة* النتائج أو التبعات الشخصٌة جزء مهم من النشاط وال ٌنظر إلٌها على أنها نتٌجة سلبٌ
(1)

 

االنقالبات والثورات وأحداث العنف  - 8
(2)

 : 

أو غٌر ( االنقالب األبٌض) االنقالبات : االنقالب هو تغٌر نظام الحكم عبر وسائل سلمٌة -

 م نفسها سواء كانت سٌاسٌة أو مدنٌة سلمٌة وٌكون على العادة من داخل مإسسة الحك

تحرك  الجماهٌر الحاشدة احتجاجا على أوضاع اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة الثورة : هً  -

سٌئة ومرفوضة ،وتتسم هذه الثورات بؤنها تسعى إلحداث تحوالت جذرٌة فً حٌاة الشعوب 

. هاحرف عن مسارتنوبعض هذه الثورات تحق  أهدافها وبعضها ٌفشل وأخرى 
(3)

 

استخدام القوة المادٌة إللحا  األذى والضرر باألشخاص  إلىٌشٌر مفهوم العنف العنف :  -

.  وإتالف الممتلكات , , وذلك من أجل تحقٌ  أهداف غٌر قانونٌة أو مرفوضة اجتماعٌا ً
(4) 

 التحول الديمقراطيالمبحث الثاني :

ول الدٌمقراطً خصوصا بعد الحرب شهدت العدٌد من مناط  العالم درجات متفاوتة من التح

العالمٌة الثانٌة وانتهاء الحرب الباردة أٌن اتجهت بعض دول العالم الى انتهاج نظام أكثر 

دٌمقراطٌة ومحاولة التخلص من األنظمة التً كانت سائدة فً تلك الفترة ، هذا الشًء الذي 

عدٌد من الباحثٌن أعطى موضوع التحول الدٌمقراطً أكثر أهمٌة فكان محل اهتمام ال

 والمفكرٌن .

 فً االشتراكٌة الدول منظومة انهٌار بعد الواقع إلى خرج جدٌد مفهوم الدٌمقراطً التحول

 حكم على اعتمدت شمولٌة أنظمة ضمن الواحد الحزب بحكم تمٌزت التً الشرقٌة أوروبا

                                                           
التغٌٌر ، بدون سنة نشر ،  ، أكادٌمٌة حلقات العصيان المدنيأحمد عادل عبد الحكٌم ، هشام مرسً ، وائل عادل ،  - ((1
 12ص

 30خالد ٌحً على معصار، مرجع ساب  الذكر ، ص  - ((2
, ص  2011, بٌروت , دار المنهل اللبنانً ,  حقوق اإلنسان والحريات العامة مقارنة بين النص والواقععٌسى بٌرم ,  - ((3

375 
 

 375, ص مرجع ساب  الذكرعٌسى بٌرم ,  - ((4
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 اقتصرت دفق للدٌمقراطٌة مساحة هناك وإن كانت فردي أوتوقراطً بشكل السٌاسٌة النخب

 تحالفات فً بالدخول الدول هذه رغبة ومع الوحٌد، الواحد الحاكم الحزب دٌمقراطٌة على

 على مبنٌة جدٌدة شراكات خالل من أفضل اقتصادٌة أوضاع إلى الوصول من تمكنها جدٌدة

 فً تمثلت التً الغربٌة للشروط لالستجابة الدول هذه لجؤت الجدٌد الدولً والنظام الواقع

 .الدٌمقراطٌة للمشاركة المجال وإفساح السٌاسٌة التعددٌة وانتهاج السو  اقتصادٌات تحرٌر

 : ةأوال : مفهوم الديمقراطي

المفاهٌم التً أعطٌت لمصطلح التحول الدٌمقراطً وجب علٌنا أن نعرج على  إلىقبل التطر  

ء السٌاسة مفهوم الدٌمقراطٌة  وان كانت الدٌمقراطٌة قد نالت حظا وافرا من قبل علما

صعوبة فً كونها ال  األكثرواالجتماع وتعددت فٌها التعارٌف مما جعلها من بٌن المواضٌع 

بحثنا فً التعرٌفات التً أعطاها العلماء وجاء بها الفقهاء فال  إذاتتصف أو تتقٌد بمفهوم معٌن ،

 مجال لحصرها وال لعدها .

" وتعنً Demosٌن أو مقطعٌن ،األول "إن لفظة دٌمقراطٌة أصلها كلمة ٌونانٌة مركبة من لفظ

 DemosKratos  وبذلك تصبح الكلمة " أي " حكم " أو " سلطة " ،Kratos"الشعب " ،وكلمة "

. " أي "حكم الشعب
(1)

  

تعددت اآلراء حول تعرٌف مصطلح الدٌمقراطٌة ،لكن وعلى العموم فإن هذه اآلراء التقت   

" أن ٌحكم الشعب نفسه بنفسه " عند نقطة واحدة سٌاسٌة فً غالبٌتها هً :
(2)

، أي أن الشعب  

 هو صاحب السلطة السٌاسٌة فً الدولة.

وبهذا ٌمكن أن نعرف الدٌمقراطٌة بؤنها :"شكل من أشكال الحكومة ،حٌث السلطة التشرٌعٌة 

تنتخب مباشرة باالقتراع العام ،والسلطة التنفٌذٌة أٌضا تختار مباشرة كما فً النظام الرئاسً 

فً النظم البرلمانٌة "  المعاٌٌرغٌر مباشرة من بٌن الممثلٌن المنتخبٌن من الشعب ،كما هً ،أو 

، وهناك تعرٌف أكثر تعقٌدا وضعته لٌبست حٌث عرفت الدٌمقراطٌة بؤنها : "نضام سٌاسً 

و آلٌة اجتماعٌة لحل المشاكل االجتماعٌة فرصا دستورٌة لتغٌٌر الحكام ،فه ٌضمن وٌمنح

ما بٌن جماعات المصالح المتضاربة لضمان الحد األقصى  –لمتخذي القرار  -الحضارٌة  

                                                           
 ،حمد خٌضر ،بسكرة (، العدد الخامسحو ، " مبادئ ومقومات الدٌمقراطٌة " ، مجلة الفكر ،)جامعة مصابر حو دأحم – ((1
  321ص

 7،ص 1992، األردن،عمان ، الديمقراطية بين النظير والتطبيقالروابدة ، الرإوفعبد  - ((2
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والتً تضمن للجزء األوسع من الجماهٌر التؤثٌر فً هذه القرارات عن طرٌ  قدرتهم على 

االختٌار بٌن البدائل المتنافسة على السلطة السٌاسٌة ". 
(1)

 

العناصر التً تقوم علٌها هناك اتفا  بٌن جموع المفكرٌن والباحثٌن على مجموعة من 

وإقامة األحزاب والح   األدٌانالدٌمقراطٌة منها )حرٌة الرأي والتعبٌر وحرٌة السو  وحرٌة 

فً االجتماع والتظاهر وتشكٌل مجالس نٌابٌة ٌكون لها سلطة التشرٌع والرقابة على أعمال 

 السلطة التنفٌذٌة ،واستقالل السلطة القضائٌة .(

فً كتابات أخرى بتعبٌرات مختلفة منها )الشروط اإلجرائٌة( التً البد  ٌعبر عن هذه العناصر

 من توافرها فً أي نظام ٌدعً لنفسه الدٌمقراطٌة وهً :

اختٌار المسئولٌن فً الحكومة عبر انتخابات حرة ومتتالٌة ونزٌهة وبعٌدة عن أٌة ضغوط  -

 على المصوتٌن .

 االنتخابات . ٌجب إعطاء كل البالغٌن الح  فً التصوٌت فً -

 ٌح  لكل البالغٌن الترشح الختٌارهم لمراكز حكومٌة . -

لكل المواطنٌن الح  فً التعبٌر عن أنفسهم دون خوف من خطر التعرض بعقوبة بشؤن  -

 مسائل سٌاسٌة معروفة .

البحث عن مصادر بدٌلة للمعلومات ،وٌجب أن تكون هذه المصادر ٌح  لكل المواطنٌن  -

 ومحمٌة بموجب القانون .البدٌلة موجودة 

ٌح  للمواطنٌن تؤسٌس جمعٌات وأحزاب سٌاسٌة وجماعات ضغط . -
(2)

 

 مفهوم التحول الديمقراطي :ثانيا : 

ٌعتبر مفهوم التحول الدٌمقراطً من بٌن أهم المفاهٌم الحدٌثة التً حظٌت باهتمام كبٌر 

عنى اللغوي لمفهوم التحول الم إلىسنحاول التطر  ، و ومحاوالت معمقة للتؤصٌل المفاهٌمً 

 كخطوة أولى قبل أن نعطً المفهوم للتحول الدٌمقراطً .

مكان  إلىالتغٌر أو التنقل فٌقال حول الشًء أي غٌره أو نقله من مكانه  إلىٌشٌر لفظ التحول 

" trantitonحال .وكلمة التحول تقابلها باللغة االنجلٌزٌة كلمة " إلىآخر أو غٌره من حال 
                                                           

ل الدٌمقراطً فً المملكة األردنٌة مالك عبد الرحمان اللوزي ،"دور مجلس األمة فً اإلصالح السٌاسً فً ظل التحو – ((1
 78،79،ص ص  2012،كلٌة اآلداب والعلوم ،جامعة الشر  األوسط ،سنة ماجستٌرالهاشمٌة ،رسالة 

 2006،مصر ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ، 1تقدٌم نبٌل علً،طالديمقراطية الرقمية ،جمال محمد غٌطاس ، –((2
 34،ص
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حالة أو  إلىأو من مكان معٌن  رور أو االنتقال من حالة معٌنة أو من مرحلة معٌنةوتعنً الم

مرحلة أو مكان آخر .
(1)

 

: فهو ٌعنً بداللته اللفظٌة المرحلة االنتقالٌة بٌن نظام غٌر  الدٌمقراطٌة إلىأما مفهوم التحول 

ٌا ٌمر بمرحلة ٌشهد تحوال دٌمقراط الذي السٌاسً دٌمقراطً ونظام دٌمقراطً ، فالنظام

نظام دٌمقراطً . إلىانتقالٌة بٌن نظام غٌر دٌمقراطً فً اتجاه التحول 
(2)

 

وهنا نقول أن المرحلة االنتقالٌة والتً تفصل بٌن النظام الغٌر الدٌمقراطً والنظرام الردٌمقراطً 

هً المرحلرة الترً ٌرتم فٌهرا تردرٌجٌا الرتخلص مرن األفكرار والسٌاسرات الترً كانرت موجرودة فرً 

لنظررام األول )التسررلطً( والتوجرره نحررو أفكررار وسٌاسررات أكثررر دٌمقراطٌررة، تشررمل حررال ألزمررة ا

 الشرعٌة والهوٌة والمشاركة والتنمٌة .

ٌعرف التحول الدٌمقراطً بؤنه عملٌة تطبٌ  القواعد الدٌمقراطٌة سواء فً مإسسات لم تطب  

 لهم من قبل.أو موضوعات لم تشم ءمن قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أرا

:"عمٌلة اتخاذ قرار ٌساهم فٌه ثالث قوى ذات دوافع  بؤنهو ٌعرف روسو التحول الدٌمقراطً 

مختلفة وهً النظام والمعارضة الداخلٌة والقوى الخارجٌة وٌحاول كل طرف إضعاف 

األطراف األخرى وتتحدد النتٌجة النهائٌة الحقا للطرف المتغٌر فً هذا الصراع ".
(3)

 

تحول الدٌمقراطً مجموعة اإلجراءات واإلصالحات والسٌاسات التً تهدف إلى وٌقصد بال

تغٌٌر أسلوب الحكم نحو فتح المجال أمام المشاركة السٌاسٌة وفسح المجال أمام التنافس 

 السٌاسً .

ل هنتنجتون على هذه الظاهرة اسم الموجة وٌماوقد أطل  أستاذ السٌاسة األمرٌكً الشهٌر ص 

راطٌة، مشٌراً إلى أن تارٌخ الدٌمقراطٌة فً العالم لٌس عبارة عن حركة تقدم الثالثة للدٌمق

 واالنكفاء.التراجع  بطٌئة مستمرة، وإنما موجات متالحقة من التقدم واالنطال ، أو 

ٌعرف هنتجتون التحول الدٌمقراطً بؤنه :" محاولة تبنً النهج الدٌمقراطً فً الحكم والذي 

لحرة ،التداول على السلطة بٌن األحزاب السٌاسٌة فً ظل تكافإ ٌتضمن تبنً االنتخابات ا

                                                           
 06/10/2012، متحصل علٌه من الموقع: آخر اطالع ٌوم  اإلنسانٌةاسٌة والحقو  والعلوم منتدى طلبة العوم السٌ - (1)

 ،مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،االهرام ، آفاق التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيأحمد منٌسً ،  - ((2
 .295،ص  2004القاهرة ،

 06/10/2012  الذكر ،آخر إطالع منتدى طلبة العلوم السٌاسٌة ،مرجع ساب - ((3
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فرص بٌن األحزاب السٌاسٌة وحرٌة االختٌار بالنسبة للناخبٌن ومإسسات سٌاسٌة مستقرة 

وثابتة ترعى هذا التحول ." 
(1)

 

تون أن موجة التحول الدٌمقراطً عبارة عن مجموعة من حركات نجهنت اموٌلٌرى صكما 

نظام غٌر الدٌمقراطً إلى النظام الدٌمقراطً تحدث فً فترة زمنٌة محددة و االنتقال من ال

. تفو  فً عددها  حركات االنتقال فً االتجاه المضاد خالل نفس الفترة الزمنٌة
(2)

 

هـو عملٌة انتقال النظام للتحول الدٌمقراطً نقول أن هذا األخٌر  توننجهنت من خالل تعرٌف

طً، سواء كان نظاماً ملكٌاً أو جمهورٌاً مطلقاً أو نظاماً عسكرٌاً السٌاسً من نظام غٌر دٌمقرا

سلطوٌاً أو نظاماً ثٌوقراطٌاً شمولٌاً أو نظاَم حكِم الحزب الواحد، إلى نظام دٌمقراطً ٌتمٌز 

السٌاسٌة، واحترام فً الحٌاة  المشاركة وإعطاء المواطن فرصة أكبر فً باالنفتاح والتعددٌة،

 رها من المبادئ والقٌم الدٌمقراطٌة.حقو  اإلنسان، وغٌ

ٌصف بعض الباحثٌن التحول الدٌمقراطً بوصفه مسلسال ٌتم فٌه العبور من نظام            

سٌاسً مغل  وال ٌسمح بالمشاركة السٌاسٌة إلً نظام سٌاسً مفتوح ٌتٌح مشاركة المواطنٌن 

اطً عملٌة معقدة تدل علً أن وتداول السلطة, وٌذكر أحد الباحثٌن العرب أن التحول الدٌمقر

هناك ممرا من السلطوٌة إلً الدٌمقراطٌة وبالتالً فهو ٌشتمل علً مراحل متباٌنة تتخللها 

لحظة االنتقال الدٌمقراطً.
(3)

 

ٌري هٌرمٌت أن التحول الدٌمقراطً هو عملٌة تتعل  بالوقت أكثر من تعلقها بما تدل علٌه 

الوقت التً تنقضً بٌن سقوط نظام واللحظة التً ٌصٌر  بالفعل, فهً تمثل الفترة المتغٌرة من

فٌها النظام الذي ٌحل محله مسٌطرا تماما علً السلطة وهو النظام الدٌمقراطً, وهً تنتهً 

عادة عندما تقٌم هذه الدٌمقراطٌة لنفسها المإسسات الشرعٌة والدستور وخاصة عندما ٌحصل 

, مما األخرىمن جانب الجٌش والمإسسات  القادة الدٌمقراطٌون علً االعتراف بسٌطرتهم

ٌجعل من الممكن انتقال السلطة بالوسائل السلمٌة علً األقل من حٌث المبدأ. وٌوضح هٌرمٌت 

                                                           
كلٌة الحقو  والعلوم السٌاسٌة، جامعة سعٌدة ، الجزائر ، محاضرات النظم السٌاسٌة المقارنة ، عبد العالً عبد القادر، - ((1

 . 88، ص 2008/ 2007
الوهاب علوب، مركز ، ترجمة عبد الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصاموٌل هنتنجتون،  - ((2

 .72، ص  1993ابن خلدون للدراسات اإلنمائٌة، 
 ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسيةعبد الكرٌم عبد النً : " المعارضة السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً بالمغرب ",  - ((3

 35- 32, ص ص2003كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة جامعة القاهرة, 
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أن التحول هو وضع انتقالً بطبٌعته وال ٌمكن اعتبار نتٌجة التحول أمرا مفروغا منه, فهناك 

كتاتورٌة فً حالة الفشل, أو قد خطورة تكمن فً عملٌة التحول, فقد ٌنقلب الوضع إلً دٌ

تتوقف عملٌة الدٌمقراطٌة قبل أن تكتمل .
(1)

 

الحٌاة السٌاسٌة  أشكال شكل من "على أنه : ذلكك التحول الدٌمقراطً نعرفن أٌمكن كما 

، للتنوع واالختالف، وتؤمٌن الظروف المالئمة داخل المجتمع الحماٌة فٌها الذي ٌتطلب توفٌر 

أن ٌعبد الطرٌ  لتكوٌن ثقافة الحوار والتسامح بٌن مكونات الشعب،  لٌهدٌمقراطٌا وعلٌكون 

بوصفها تلك الثقافة التً تحافظ على الهوٌة الثقافٌة الدٌمقراطٌة، وتبدأ مسٌرة االستنبات الثقافً 

الدٌمقراطً أولى خطواتها فً كنف األسرة، التً تعد اللبنة األولى والمنطل  األساس لغرس 

. والحقو  القٌم والمبادئ
(2)

 

كما ٌوجد تعرٌف آخر ٌرى أن التحول الدٌمقراطً هو :" عملٌة االنتقال من النظم التسلطٌة 

إلى النظم التعددٌة ،والتخلص من النظم األوتوقراطٌة إلى النظم األكثر دٌمقراطٌة فً العالم 

ة بٌن ،واألخذ بالعٌش تحت ظروف تسمح بتؤسٌس وإقامة نظام ٌمكن من خالله إٌجاد عالق

الحاكم والمحكوم على أساس من الحرٌة .
(3)

 

ٌنتج التحول الدٌمقراطً عن زٌادة ورفع مستوى الوعً السٌاسً لقٌم المشاركة السٌاسٌة 

مجتمع ناضج وحدٌث ،فً المقابل  إلىوالبناء القانونً والمإسساتً لمجتمع الدولة ،وٌحتاج 

فً البلدان ذات  أحٌاناقالٌة قد تحمل فإن بعض عملٌات التحول الدٌمقراطً والمراحل االنت

تدعٌم  إلىوضعف الدولة ،مما ٌإدي  األهلٌةالمجتمعات التعددٌة مخاطر النزاعات والنزعات 

تقلٌص احتماالت التحول  إلىوالعائلٌة والعشائرٌة والدٌنٌة ،مما ٌإدي  األولٌةاالنتماءات 

 والتطور الدٌمقراطً .

 راطي واالنتقال الديمقراطي :الفرق بين التحول الديمق:  ثالثا

ون أن حٌث ٌعتقدٌمٌز الكثٌر من المفكرٌن بٌن االنتقال الدٌمقراطً والتحول الدٌمقراطً ،

االنتقال الدٌمقراطً هو أحد مراحل عملٌة التحول الدٌمقراطً وٌعد من أخطر المراحل نظرا 

                                                           
, القاهرة, مركز المجلة الدولية للعلوم االجتماعيةل هو عصر الدٌمقراطٌة؟ ،ترجمة سعاد الطوٌل, جً هٌرمٌت، ه – ((1

 11-9, ص1991, ماٌو 128مطبوعات الٌونسكو, العدد 
للتنمٌة والدراسات اإلستراتٌجٌة ،متحصل علٌم من  ،مركزالفرات"استنبات الثقافة الدٌمقراطٌة" سامرمإٌد - ((2

 2013-05-20بتارٌخ :   http://fcdrs.comموقع:
 07مالك عبد الرزا  اللوزي ،مرجع ساب  الذكر ،ص – ((3

http://fcdrs.com/


 :                                                                                    اإلطار النظري والتحديد المفاهيمي الفصل األول

 

11 

 

حلة ٌكون ذو طبٌعة إلمكانٌة تعرض النظام فٌها النتكاسات ،حٌث أن النظام فً هذه المر

مختلطة حٌث تتعاٌش فٌه كل من مإسسات النظام القدٌم والحدٌث وٌشارك كل من ذوي 

 . االتجاهات السلطوٌة والدٌمقراطٌة فً السلطة سواء عن طرٌ  الصراع أو االتفا 

ً ٔ ٔفقا نًا قانّ أٔدٍَٔم ٔ شًبٍتر فئٌ يفٕٓو االَتقال ٌقصد بّ انًرحهت انفاصهت بٍٍ َظاو سٍاس

ٔ آخر، ٔأثُاء عًهٍت االَتقال أٔ فً أعقابٓا ٌتى تدعٍى انُظاو انجدٌد ٔ تُتًٓ ْذِ انعًهٍت فً 

انهحظت انتً ٌجري فٍٓا اكتًال تأسٍس انُظاو انجدٌد ٔ عًهٍاث االَتقال ال تحسى دائًا انشكم 

ل انُٓائً نُظاو انحكى، فًٓ قد تؤدي إنى تحهم انُظاو انسهطٕي ٔ إقايت  شكم يٍ أشكا

 (1). اندًٌقراطٍت، ٔقد تتى انعٕدة إنى بعض أشكال انحكى انسهطٕي

المرور من  هو  أودونٌل و شمبٌتر بهذا المعنى الذي جاء به كل من االنتقال الدٌمقراطًو

كما ٌعتبر نقلة نوعٌة وعملٌة ،  مرحلة إلى أخرى عبر أسلوب جدٌد فً إدارة دفة األمور

ة السٌاسٌة ومصدر السلطات ،ٌتم بموجبها انتقال السلطة تارٌخٌة فً جوهر الممارسة الشرعٌ

قوال وفعال من فرد أو قلة تحكم الى حكم الشعب بؤكمله ،بٌنما تعتبر مرحلة التحول الدٌمقراطً 

عملٌة مستمرة ولٌست حالة محدودة بزمن معٌن،بل هً العملٌة التً جاءت لتكمل وتواصل ما 

ة .ومنه نستطٌع القول أن عملٌة التحول الدٌمقراطً هً بدأته مرحلة االنتقال الى الدٌمقراطٌ

صٌرورة ذات اتجاه اصالحً تقدمً تهدف الى استٌعاب الدٌمقراطٌة كنظام للحكم ودمجها فً 

 الثقافة الموجودة فً للمجتمع والدولة ككل . 

 العالقة بين التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية ::  رابعا

عملٌة  إحداثدٌمقراطٌة وأساسا فً ـوهر الذي تقوم علٌه الـة الجـٌة السٌاسـتعتبر المشارك

وفرصا أكبر للفرد الى  ال واسعااالتحول الدٌمقراطً،حٌث أن المنظومة الدٌمقراطٌة تعطً مج

 السٌاسٌة . فً الحٌاة شاركأن ٌ

                                                           
 26، 25، ص  1990، الجزائر، المإسسة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ،  الوجه اآلخر للديمقراطيةأحمد طلعت،  - ((1
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الدول  وأثرها على على العملٌة الدٌمقراطٌة فً المشاركة السٌاسٌة  تناول حسٌن علوان البٌج 

النامٌة أو حدٌثة العهد بالدٌمقراطٌة  حٌث ٌرى البٌج 
(1 )

فً الدول  : أن المشاركة السٌاسٌة

النامٌة تتمٌز بعدد من الخصائص التً تعٌ  العملٌة الدٌمقراطٌة وتحبطها، ومنها: الطابع 

الالمإسسً نتٌجة ضعف المإسسات السٌاسٌة القائمة من أحزاب وبرلمانات، وكذلك هٌمنة 

لمإسسات السلطوٌة الحكومٌة، وأخٌراً تشخٌص السلطة وانفراد النخبة الحاكمة باتخاذ كافة ا

القرارات، األمر الذي ٌمنع تحقٌ  أدنى مستوى من المشاركة السٌاسٌة، وبالتالً حرمان القوى 

 السٌاسٌة من حقها فً تمثٌل الشعب، والدفاع عن مصالحه. 

هررو خلرر  ثقافررة سٌاسررٌة جدٌرردة لرردى النخررب الحاكمررة  أهررم شررروط االنتقررال الرردٌمقراطًمررن ن إ

والمعارضررة علررى السررواء، تسررمح ببنرراء وعررً سٌاسررً جدٌررد ٌررإدي إلررى إعررادة صررٌاغة مصررادر 

الشررررعٌة وبنررراء المإسسرررات الدٌمقراطٌرررة ، وهرررذا ٌحتررراج إلرررى صرررفقة سٌاسرررٌة برررٌن السرررلطة 

 مطالب الشعبٌة .والمعارضة، وذلك من أجل تحقٌ  االستقرار السٌاسً، واالستجابة لل

 عوامل التحول الديمقراطي ::  خامسا

إن مستقبل الدٌمقراطٌة فً أي بلد من البلدان ٌرتبط بمسار تجربتها السٌاسٌة، وما انتهت إلٌة 

هذه التجربة من محصلة فً مجال المشاركة السٌاسٌة وحقو  اإلنسان والحرٌات العامة 

ى نوعٌة البنى المشتركة ما بٌن الدولة والمجتمع والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وكذلك إل

وعالقتهما الداخلٌة وارتباطاتهما الخارجٌة، لهذا فؤن مصٌر الدٌمقراطٌة مرتبط بنتائج معركة 

 .فكرٌة وسٌاسٌة، فهً ال تولد من تلقاء نفسها بصورة عفوٌة

رغم مرررن ٌمكررن النظررر إلرررى األسررباب التررً تررردفع فررً سررربٌل حرردوث التحررول الررردٌمقراطً، بررال

اخرررتالف هرررذه األسرررباب مرررن حالرررة إلرررى أخررررى، إلرررى تشرررابه السرررٌاقات المجتمعٌرررة لمجموعرررة 

مرررن الرررنظم السٌاسرررٌة، وتشرررابه خبررررات عملٌرررة التطررروٌر السٌاسرررً فرررً هرررذه الرررنظم ممرررا ٌرررإدي 

بالتبعٌرررة إلرررى تشرررابه هرررذه األسرررباب ، وتنقسرررم أسرررباب التحرررول الررردٌمقراطً إلرررى أسرررباب تنبرررع 

 سً الداخلٌة وأخرى تنبع نتٌجة التدخالت الخارجٌة .من بٌئة النظام السٌا

                                                           

 ، 2007،سنة  07،العدد 13،المنارة ،المجلد  مانقراطي في سلطنة عية التحول الديمعمل ،محمد تركً بنً سالمة - ((1
 58ص 
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فرررررً بعرررررض األحٌررررران تكرررررون األوضررررراع داخرررررل الدولرررررة السررررربب الررررررئٌس لحررررردوث تحرررررول 

دٌمقراطررررً وقررررد ٌحرررردث العكررررس فقررررد ٌكررررون التحررررول نحررررو الدٌمقراطٌررررة نتٌجررررة ضررررغوط 

خارجٌرررة ناجمرررة عرررن قررروى خارجٌرررة أو قرررد ٌحررردث تحرررول دٌمقراطرررً نتٌجرررة لوجرررود أسرررباب 

 داخلٌة وخارجٌة معا. متعددة

فررً هررذا اإلطررار ٌررذهب الرربعض إلررى القررول بررؤن التحررول الرردٌمقراطً هررو عملٌررة تسرراهم فٌهررا 

ثالثررررة أطررررراف هررررً :النظررررام الحرررراكم والمعارضررررة السٌاسررررٌة والعوامررررل الخارجٌررررة. وذلررررك 

 .(1)علرررى النحرررو الرررذي ٌمكرررن معررره بالفعرررل الحررردٌث عرررن مجمررروعتٌن مرررن أسرررباب التحرررول..

 :  التحول الدٌمقراطً هً كما ٌلً وعوامل ابأسبوعلٌه فإن 

  العوامل الداخلية : -أ 

وهذه العوامل  عملٌة التحول نحو الدٌمقراطٌة فًتإثر  التًهناك الكثٌر من العوامل الداخلٌة 

  : تتمحور أساسا حول إشكالٌة الدولة ومنها

 اإلخفاق السياسي : -1

اخلٌة هذا نتٌجة لتآكل شرعٌتها التسلطٌة معظم األنظمة التً عرفت تحول شهدت صراعات د 

 .(2) (وفاة ، انقالب)،أو لغٌاب الشخصٌات الحاكمة الكارٌزمٌة 

فً بقاء النظام السٌاسً سواء كان دٌمقراطٌا من الناحٌة الفعلٌة تعد القٌادة السٌاسٌة عامل هام 

وامل التحول من عأو تسلطٌا ،كما تعتبر القٌادة السٌاسٌة من ناحٌة أخرى عامال هاما 

فشل أو نجاح عملٌة  إمكانٌةذلك من حٌث  فًالدٌمقراطً والتً تساعد على اتخاذ القرار 

 ٌتسنى ى الدٌمقراطً وجود قٌادة ماهرة حت التحول ، حٌث انه من الضروري لعملٌة التحول

ة لها مواجهة حركات المعارضة السٌاسٌة المختلفة بها ، و التمكن من نطا  المشاركة السٌاسٌ

توزٌع الموارد االقتصادٌة ، كما تحمل هذه القٌادة على عاتقها  إعادةفً عملٌة صنع القرار و 

من تعسف ودٌكتاتورٌة الدولة و عمل حوار  األفرادعملٌة التماسك الدٌمقراطً و عملٌة حماٌة 

وطنً مع الجماعات االجتماعٌة المعارضة المختلفة التً تهدد عملٌة التحول مصالحها ، 

 . وتحق  مصالحهم األطرافٌلة ترضً جمٌع سو أكثر إلىاولة الوصول ومح

                                                           
،القاهرة ،مركز الدراسات السٌاسٌة " التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي"  أحمد منٌسً )محرر(، – ((1

  297،ص   2004، باألهرام واإلستراتٌجٌة
دون تارٌخ  قراطً فً الجزائر ،الوطنً األول حول :التحول الدٌمالهام ناٌت سعدي ،طبٌعة عملٌة التحول ،الملتقى  – ((2

 80ص  ،نشر
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 المواطنٌن به ، بشكل مبسط إلى مدى قبوله ٌنصرف مفهومإن انهٌار شرعٌة النظام التسلطً 

فالنظام الشرعً هو الذي ٌتمتع بقبول المواطنٌن ،أم النظام غٌر الشرعً فهو الذي ال ٌتمتع 

 .(1)بهذا القبول 

قتصادٌة االالشروط ً ٌكون النظام السٌاسً أكثر شرعٌة البد من توفر جملة من ولكومن هنا 

التً تجعل المواطن ٌشعر  الدٌمقراطٌةتإدي إلً نجاح العملٌة  التً والسٌاسٌة  جتماعٌةاالو 

عملٌة  فًجانب ضرورة توفر الرغبة من قبل القٌادة  بؤن ذلك النظام ٌستح  التؤٌٌد والبقاء إلى

النظام الدٌمقراطً شرعٌتها  ففًمشكالت الشرعٌة تختلف من حٌث طبٌعة النظام و ،التحول 

تعتمد على األداء الناجح له ، حٌث ٌقٌم الحكام شرعٌتهم على أساس أدائهم و لٌس على أساس 

ما ٌتوقعه منهم منتخبوهم ، بٌنما فً النظام الدٌكتاتوري أو السلطوي لٌس هناك فر  بٌــن 

 .النظام شرعٌة الحـــكام و

 وإعادةالنظم السلطوٌة لخروج الدولة من أزمة اقتصادٌة ، استقطاب اجتماعً، عنف  أنشئت 

تؤهٌل المجتمع ومن الطبٌعً ان ٌكون لها وقت ومدة زمنٌة معٌنه وبعدها تكون مهمتها كاملة ، 

فشلها حالة  فًأنها نجحت فً حل المشاكل التً دفعتها لتولً السلطة ، أو تنتهً شرعٌتها  أي

طٌاتها فقدان النظام  فًتحمل  أخريوهناك مظاهر ،  تحقٌ  ما خول إلٌها من مهمات فً

السٌاسً شرعٌته منها التغٌٌر فً القٌم المجتمعٌة وثقافة المجتمع ، ومن هنا ٌصبح المجتمع 

 اقل تسامح وتفاعل مع النظام ، ولكن أزمة الشرعٌة قد ال تعنً انهٌار النظام ولكن األمر ٌمثل

 .(2)نوع من التحدٌات على النظام ومإسساته فى التصدي لموجات الغضب 

التً ٌإدي توافرها أو بعضها إلى أزمة فً شرعٌة النظام ، ومن هذه  األسبابثمة الكثٌر من 

 :  (3)األسباب

،بمعنى أن تكون المإسسات السٌاسٌة أو من  تكون أزمة الشرعٌة فً أساسها دستورٌة قد -

ون بالرضا أو القبول العام ،والمشكلة األكبر فً هذا اإلطار عدم الرضا عن ٌشغلها ال ٌحظ

المإسسات فً حد ذاتها ، ألن السٌاسات التً تصنعها تلك المإسسات أو األشخاص الذٌن 

 ٌدرونها ٌمكن تغٌٌرهم ،بسهولة أكبر قٌاسا إلى إحداث تغٌٌر مإسسً
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وهنا ٌمكن القول أن التمٌٌز الذي  لمجتمع ،عدم تمثٌل النظام السٌاسً لمختلف قٌم ومصالح ا -

وتزداد فرص عدم  قد ٌمارس ضد جماعة معٌنة ٌكون سببا فٌعدم قبول تلك الجماعة للنظام ،

 . استقرار النظام السٌاسً بقوة ونفوذ حجم الجماعة أو الجماعات المعارضة له

تمع وفً مقدمتها ظهور عدم قدرة النظام السٌاسً على استٌعاب التغٌرات الجدٌدة فً المج -

فئات جدٌدة ٌعجز عن توفٌر فرص المشاركة لها ،وٌحدث هذا بشكل خاص فً الفترات التً 

 فٌها النظام السٌاسً تحوالت اقتصادٌة أو اجتماعٌة .ٌشهد 

ضعف دور ومكانة البرلمان فً النظام السٌاسً ،وهذا االعتبار له وضعٌة خاصة بالنظر  -

ي ٌجسد اإلرادة العامة ،ومن ثم فإن عجزه ٌإدي إلى خل  فجوة بٌن إلى أن البرلمان هو الذ

النظام والمجتمع ،وهنا ٌمكن القول أن ضعف دور المإسسة التشرٌعٌة سبب مباشر ألزمة 

 الشرعٌة التً قد ٌعانٌها النظام .

على تحقٌ   ضعف فعالٌة النظام السٌاسً ،سواء لقدرته على فرض االستقرار أو لقدرته -

 ات تشبع الحاجات المجتمعٌة .انجاز

صورة النظام على الصعٌد الدولً ،فالنظام المعزول دولٌا ألسباب مختلفة ،قد ٌكون عرضة  -

هذا  أهمٌةوتزداد بقائه ، وأهلٌةلدعاٌات تشكك المواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً ظله فً قدرته 

ً مجال االتصاالت ،وتتسع الثورة التً شهدها العالم ف إلىاالعتبار فً الوقت الراهن بالنظر 

 . (1)كان هذا النظام بالفعل ٌعانً من أسباب لعدم شرعٌته فً الداخل إذافرص حصول ذلك 

 : قوة المجتمع المدنيتصاعد  - 2

تإدي الى تهدٌد بقاء األنظمة  التًالعوامل الداخلٌة  أهمقوة المجتمع المدنً من تصاعد و ٌعد 

ملٌة التحول الدٌمقراطً بفعل الضغوط التً تمارسها وسببا رئٌسٌا وقوٌا فً ع السلطوٌة

منضمات المجتمع المدنً إلعادة قواعد اللعبة السٌاسٌة باتجاه صحٌح آلٌات ممارسة وإدارة 

 العملٌة السٌاسً.

تردى عام  إلىتحصل جماعــات المصالح أو كل جماعات المجتمع المدنً على قوتها نتٌجة 

تزداد  أٌضاالتحضر  إلىٌة االقتصادٌة و التصنٌع ونتٌجة على المستوي االجتماعً و التنم

هً " حجر األساس  بؤنهاالقوة ، وٌتحدث " دي توكفٌل "عن مإسسات المجتمع المدنً 
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للدٌمقراطٌة ، حٌث أصبحت المصادر البدٌلة للمعلومات و االتصاالت، فهم ٌتحدون مباشرة 

رع و التً تإدي إلى تآكل قدرة الحكام األنظمة السلطوٌة من خالل تتبع المصالح التً تتصا

 .(1) السلطوٌٌن على السٌطرة على مجتمعاتهم

  تسلطية الثقافة السياسية السائدة : – 3

نعنً بالثقافة السٌاسٌة مجموعة من القٌم والعواطف السٌاسٌة المسٌطرة فً الدولة ،وعلٌه 

سٌاسً وكذا التوجه السٌاسً وكذا فالثقافة السٌاسٌة تتعل  بالتوجٌهات السٌاسٌة نحو النظام ال

فنمط الثقافة السٌاسٌة  ،أو التوجهات نحو النشاط السٌاسً ،التوجه نحو اآلخر فً النظام 

السائدة داخل النظام التسلطً تحدد عالقة النظام السٌاسً بالقوى االجتماعٌة ومإسساتها 

،ألنها إفراز لتنشئة سٌاسٌة  وتنظٌماتها،فهذه الثقافة تفتقر إلى القٌم والمبادئ الدٌمقراطٌة

 . (2)اجتماعٌة تكرس من القٌم السلبٌة والطاعة واالمتثال 

التقبل  وأو العادات أالقٌم ثقافة معٌنة داخل المجتمع سواء كانت هذه الثقافة تتعل  بوجود إن  

 تشجع على تحول النظام السٌاسً نحو الدٌمقراطٌة ، اى انه البد من ان ٌسودفإنها  الدٌنً 

المجتمع قٌم الدٌمقراطٌة من التضامن الوطنً و االحترام المتبادل و اإلٌمان باإلرادة الوطنٌة 

 . و العامة التً تحتاج إلٌها الدٌمقراطٌة حتى تقوم

 دور القيادة : – 4

ٌذهب الكثٌرون إلى التؤكٌد على الدور الذي تقوم به القٌادة فً عملٌة التحول الدٌمقراطً 

إلى قٌادة لدٌها القدرة والجرأة على تدشٌن عملٌة التحول  بما قد ٌترتب على ،فالتحول ٌحتاج 

 .   (3)ذلك من نهاٌة وجودها فً السلطة أصال 

أن النظام غٌر الدٌمقراطً ٌضع كل مفاتٌح السلطة   إلىٌمكن تقدٌر  أهمٌة هذا الدور بالنظر  

د لكونها لٌست نظما مإسسٌة فً ٌد القٌادة ،وتتمٌز بعض النظم بتمحورها حول شخص القائ

 ،تعتمد على مإسسات راسخة وقوٌة لكل منها دورها المحدد فً النظام السٌاسً . 

التً البد وان  للقادةوٌري كال من " لٌنز، و مارتن لٌست " علــى هذا الدور الفعال والحاسم 

م السٌاسً على النظا إصالحاتتتمٌز بالكفاءة و االلتزام بالدٌمقراطٌة فً محاولة عمل 
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اك القٌادة السٌاسٌة بؤن استمرارها فً رأو اد إحساسلعب ٌجانب هذا  إلىالسلطوي القائم ، 

 .(1)العملٌة الدٌمقراطٌة  فًالحكم ٌإدي إلى إضعافها وٌبعد وجود دور لها 

بالخٌار  األخذتجعل قادة النظم السلطوٌة ٌتجهون نحو  التً األسباب أهمو ٌمكن وضع 

 تالً:الدٌمقراطً كال

 غٌاب أو فقدان النظام السٌاسً لشرعٌته . *

لجوء القادة إلى الدٌمقراطٌة باعتبارها بدٌال عن نظامهم السلطوي الذي استغر  كل كروت  *

سٌطرته على الرأي العام داخلٌا ،  وإعادةفرصة للفوز داخلٌا بالشرعٌة  أيلعبته ولم ٌعد له 

 وط الخارجٌة .جانب عدم قدرته على السٌطرة على الضغ إلى

بالعدٌد من المنافع لدولتهم مثل زٌادة  ٌؤتًاعتقاد القادة التحول الدٌمقراطً سوف  فً *

الشرعٌة الدولٌة ، و الحد من العقوبات التً تفرضها الدول المانحة على دولهــم ، و منحهم 

ندو  الحصول على قروض من ص إمكانٌةالعدٌد من المساعدات االقتصادٌة و العسكرٌة ، و 

 النقد الدولً . 

بقائها فً السلطة مرتفعة للغاٌة و أنه من األفضل المبادرة  تكالٌفإدراك القٌادة السٌاسة بؤن  *

 .ا فً السلطة بالتحول لعدة أسباب منها انقسام التحالف الذي ٌإٌد بقاءه

 األوضاع االقتصادٌة : . – 5

فإن ذلك ٌزٌد من عدم شرعٌتها حٌنما تواجه النظم غٌر الدٌمقراطٌة أزمات اقتصادٌة 

وٌعرضها للمزٌد من عوامل عدم االستقرار ،وهذا الوضع قد ٌكون مدخال مناسبا لدفع النظام 

 .(2) فً سبٌل التحول الدٌمقراطً

 التًمن العوامل الهامة  أو ما ٌطل  علٌها أٌضا باألزمات االقتصادٌة تعد األوضاع االقتصادٌة

فهً تعتبر بمثابة عنصر االستقرار فً لنظام السٌاسً لطوٌة ،الس األنظمةتإثر على شرعٌة 

ففً حال تردي األوضاع االقتصادٌة  وصمام األمان الذي ٌمكن النظام السٌاسً مدة أطول 

 . تهتز شرعٌة النظام السٌاسً نتٌجة نوع من الغضب العام الذي ٌسود المجتمع آنذاك

قوى اجتماعٌة التعلٌم وهذا ٌإدي إلى ظهور  ارتفاع نسبة إلىأدى ازدٌاد النمو االقتصادي  

جدٌدة )اتساع حجم الطبقة الوسطى ،ونستطٌع تسمٌتها بالبرجوازٌة الوسطى ( هذه الشرائح 
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الجدٌدة ترٌد أن تعبر عن مصالحها من خالل قنوات ومإسسات شرعٌة وهذا ما ٌهدد 

 . (1)االستقرار السٌاسً واالجتماعً للنظام القائم 

  الخارجية :العوامل  - ب

 دور القوى الخارجٌة فً دفع الدول للتحول نحو الدٌمقراطٌة : -1

،ولعل من  اإلقلٌمٌةتعتبر بٌئة النظام السٌاسً الخارجٌة سواء تلك القادمة من البٌئة الدولٌة أو 

السٌاسً الداخلً هو  النظامأسباب تصاعد هذا التؤثٌر الذي تمارسه هذه البٌئة الخارجٌة على 

 ،لثورة الهائلة التً شهدها العالم فً مجال االتصاالت بسبب ا

تلعب الدول و المنظمات المانحة على النظم الغٌر دٌمقراطٌة دور الضاغط من أجل تحولها 

الدٌمقراطٌة ، حٌث نجد الدول المانحة تإكد على ضرورة وجود المزٌد من المشاركة  تجاه

لدول المستقبلة للمنح أن تستخدمها بفاعلٌة فً السٌاسٌة و المسإولٌة الشعبٌة إذا ما أرادت ا

التنمٌة، فتإكد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا و غٌرها من الدول المانحة على وجود 

  . (2)الدٌمقراطٌة السٌاسٌة كشرط أساسً لتقدٌم المنح و المساعدات لهذه الدول

نظم غٌر دٌمقراطٌة الى نظم إن اتساع مساحة الدٌمقراطٌة على الصعٌد الدولً ،وتحول 

 .(3)دٌمقراطٌة ،ٌخل  ضغوطا قوٌة على األنظمة غٌر الدٌمقراطٌة للتحول الدٌمقراطً 

هدفها التحفٌز على التحول الدٌمقراطً ، وفً  كانتؤسٌس العدٌد من المإسسات الدولٌة ، إن

قراطً الى بعض األوقات ٌرتقً دور الدول الضاغطة من عملٌة التحفٌز على التحول الدٌم

 المراقبة على عملٌة التحول الدٌمقراطً .

دور فً التعجٌل فً التحول ،فالدول التً  فقد كان لضغوطات المإسسات المالٌة والنقدٌة مثال

خدمات الدٌون ،وهذا ما جعلها تعرف أزمة الدٌون ،ألن  عرفت التحول وقعت فً فكً كماشة

،وقد لجؤت هذه الدول الى سٌاسٌة إعادة جدولة  هذه الدول كانت تعتمد فً اقتصادها على الرٌع

دٌونها أي أنها تطلب موارد من صندو  النقد الدولً لكن مقابل شروط سٌاسٌة كان لها 

 انعكاسات على سٌرورة النظام السٌاسً ومنها :
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 النهج اللٌبرالً . إتباع* 

 * فتح المجال القتصاد السو  من خالل تحرٌر األسعار

 العملة الوطنٌة . * تخفٌض من قٌمة

 .(1)* الدعوة إلى حرٌة التجارة الخارجٌة 

مساعداتها االقتصادٌة حٌث تربط الدول المانحة :الضغوط التً تفرضها الدول المانحة  – 2

بضرورة توسٌع عملٌة المشاركة السٌاسٌة وقاعدة الحرٌات العامة فً الدول التً تتلقى 

 المساعدات .

ح سٌاسً لٌس جدٌد ،فقد استخدمته على نطا  واسع كل من إن استخدام المساعدات كسال

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً الساب  ،لفرض توجهات بعٌنها على الدول 

 .(2)المتلقٌة للمساعدات المقدمة من كلٌهما

 : ثر العدوى أو االنتشارأ - 3

ولة فى دولة اخري ، حٌث ٌشجع ذلك ونعنً بؤثر العدوى التقلٌد للتحول الدٌمقراطً الناجح لد

على إحداث تحول دٌمقراطً فً دولة أخرى بنفس الشاكلة ، والدول مثل االنسان عادة ما 

تقلٌد غٌره من الناجحٌن ففً أوائل موجة التحول الدٌمقراطً ونجاحها شجعت  إلىٌسعً 

 الدول األخرى على السعً فً طرٌ  الدٌمقراطٌة 

الثقافً والحدود  التشابهمثل  العدوىتحقٌ  اثر  فً أخري جانب هذا تلعب عوامل إلى

الجغرافٌة بٌن الكثٌر من الدول مثل دول أوروبا الشرقٌة وخروجها من لواء سٌطرة االتحاد 

 .(3)السوفٌتً القامع والقابض لهم 

ن ٌمكن اإلشارة إلى العدوى الدولٌة والدور الذي تقوم به المإسسات الدولٌة التً تم تؤسٌسها م

 أجل تحفٌز عملٌة التحول الدٌمقراطً فً الدول النامٌة.

إن وجود األسباب الداخلٌة والخارجٌة التً تإدي إلى عملٌة التحول وفً األخٌر نقول 

 .الدٌمقراطً وتضافرها قد أعطى الدفعة القوٌة فً تعجٌل عملة التحول نحو أنظمة دٌمقراطٌة 

 

 

                                                           
 81الهام ناٌت سعدي ،مصدر ساب  الذكر ،ص  - ((1
 306أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع ساب  الذكر ، ص  - ((2
 20/05/2013:ٌوم محمد مختار قندٌل ،مرجع ساب  الذكر ،آخر اطالع  - ((3
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 تمهٌد :

شهدت دول المؽرب العربً وكؽٌرها من دول العالم ككل ابتداء من فترة         

التسعٌنات تحوالت سٌاسٌة ؼٌرت من طبٌعة األنظمة الحاكمة وسٌاساتها والتً كانت 

التسعٌنات ،أٌن كان ٌسود نظام الحزب الواحد كما كان سابدة فً هذه الدول قبل فترة 

سابقا فً الجزابر أو وجود االنظمة االستبدادٌة كما هو الحال فً تونس ولٌبٌا والمؽرب 

،هذه التحوالت السٌاسٌة أفرزت مجموعة من الحقوق السٌاسٌة والتً كانت ؼاببة فً 

فً مشاركة المواطن فً الحٌاة  فترة األنظمة االستبدادٌة وانظمة الحكم الواحد كالحق

السٌاسٌة ،أٌن  أصبح للمواطن فً ظل تلك التحوالت السٌاسٌة الحق فً انتخاب من 

ٌحكمونه ومن ٌنوبون عنه ومن ٌمثلونه ،كما أصبح له الحق أٌضا فً الترشح لبلنتخاب 

 و االنضمام الى أحزاب سٌاسٌة .

ات من القرن الماضً مجموعة من منذ مطلع التسعٌنٌ العربً أطلقت أؼلب دول المؽرب

التً كان لها األثر الكبٌر و مإسساتٌةاللٌات اآل و قانونٌةالجراءات اإلصبلحات واإل

والبالػ فً انتشار مفهوم المشاركة السٌاسٌة واهتمام المواطن بها ،وشعوره بؤن هذا الحق 

لرضا او السخط كما له التؤثٌر فً حٌاته السٌاسٌة فمن خبلله ٌكون له الحق فً التعبٌر با

 ٌكون له الحق فً تقٌٌم ونقد سٌاسات نظام الحكم القابم.

اإللمام بجوانب هذا الفصل فقد ارتؤٌنا أن تكون الخطوات المتبعة  الباحث محاولة منو

 فً هذا الفصل على النحو اآلتً :

 المؽاربٌة الحكم ةنظموٌتكلم فٌه الباحث عن المشاركة السٌاسٌة فً أ:  األول المبحث -

،وٌتم التطرق فٌه الى أسباب التحول الدٌمقراطً فً دول  الدٌمقراطً التحول وعملٌة

 التحول .المؽرب العربً ،كذا عوابق هذا 

وفٌه ٌتم التطرق الى االنتخاب واالستفتاء باعتبارها من بٌن أكثر  المبحث الثانً : -

دمها ودورها فً دفع عجلة الوسابل التً تعبر عن المشاركة السٌاسٌة ووجودها من ع

الدٌمقراطٌة فً دول المؽرب العربً، كما ٌتم التطرق إلى أحد عوامل ترسٌخ عامل 

 المشاركة السٌاسٌة وتقوٌمها فً هذه الدول اال وهو المجتمع المدنً. 

 فً الحٌاة السٌاسٌة فً كل دولة. ةالمبحث الثالث : ٌتكلم عن مشاركة المرأة المؽاربٌ -
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 ل : أنظمة الحكم المغاربٌة وعملٌة التحول الدٌمقراطً :المبحث األو

تطورت األنظمة السٌاسٌة المحددة لطبٌعة العبلقة بٌن الحاكم والمحكوم ،ولعل من أهم 

ول الى تطور الفكر السٌاسً أسباب هذا التطور فً أنظمة الحكم ٌرجع فً المقام األ

نظمة السٌاسٌة ،وكانت دول وثانٌا الى الظروؾ السٌاسٌة من خبلل تؽٌر وتنوع األ

المؽرب العربً من بٌن أهم دول العالم الثالث التً شهدت تطورات وتحوالت فً أنظمة 

حكمها السٌاسٌة ،والتطرق الى نظم الحكم فً هذه الدول ٌمكننا وٌساعدنا من معرفة نوع 

اقً الحقوق النظام القابم فً كل دولة مؽاربٌة وطبٌعة العبلقة بٌن نظام الحكم هذا وبٌن ب

السٌاسٌة وعلى رأسها المشاركة السٌاسٌة التً تعتبر أحد أهم ركابز دٌمومة نظام الحكم 

 واستمراره إذا كان ٌعطً مشاركة أكبر للمواطن دون وجود قٌود أو عراقٌل .

 طبٌعة النظام السٌاسً فً الدول  المغاربٌة : -أوال 

للحدٌث و، فلكل دولة نظام خاص بهاتختلؾ األنظمة المتواجدة فً دول المؽرب العربً 

 حٌث من السٌاسً والسلوك األنشطة بكافة ٌرتبط عن النظام السٌاسً فإن هذا األخٌر

 نراها السٌاسٌة األنظمة حٌاة فً المظاهر من فكثٌر ،سٌاسً بؤنه ٌوصؾ عندما طبٌعته

 فهم علٌنا وتٌسر ونشوبها صدورها وكٌفٌة بحٌثٌاتها نلم أن دابما فنحاول ونتابعها ٌومٌا

 النظام سٌتبعه الذي السٌاسً السلوك إدراك أي، النظام السٌاسً ٌصدرها التً القرارات

  .القرارات صنع فً

 مفهوم النظام السٌاسً :

استون النظام السٌاسً بؤنه جزء من نظام أشمل هو النظام االجتماعً وأن  دٌرى دٌفٌ 

هناك عبلقة تؤثٌر متبادلة ما بٌن النظامٌن وؼن محدد النظام االجتماعً هو النظام 

السٌاسً الذي ٌعد أكثر تطورا وأكثرها تؤثٌرا فً حٌاة أي دولة ،أما مورٌس دي فٌرجٌه 

 . (1)رٌفه بإٌجاز على انه حكم وتنسٌق فٌرى  أن النظام السٌاسً ٌمكن تع

النظام السٌاسً بؤنه :"مجموعة االجراءات الخاصة  ركما ٌعرؾ جون ولٌام البٌا

بالقرارات الموجهة لكل المجتمع ،سواء منها ما تعلق بتنظٌم او تنسٌق العبلقات بٌن 
                                                           

 العراق ، المستقبلً للنظام السٌاسً العراقً ،منشورات معهد األبحاث والتنمٌة الحضارٌة ،منعم خمٌس محلؾ ،الشكل  - ((1

 . 09،ص 2007
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المجموعات الخاصة أو تلك المتعلقة بتعببة المجتمع ككل ،او بالقرارات الخاصة 

 .   (1)م قهرٌة "أبالعبلقات السلطوٌة سواء كانت مشروعة 

كما ٌعرؾ الدكتور صادق األسود النظام السٌاسً أٌضا بانه :"مجموعة من االنماط 

تً تترجم اهداؾ وخبلفات المتداخلة و المتشابكة والمتعلقة لعمٌلة صنع القرارات وال

ومنازعات المجتمع الناتج من خبلل الجسم العقابدي الذي اضفى صفة الشرعٌة على 

القوة السٌاسٌة فحولها الى سلطات مقبولة من الجماعة السٌاسٌة تمثلت فً المإسسات 

 .(2)السٌاسٌة 

بٌن السلطات الثبلث وٌعتبر مبدأ الفصل  لتقوم النظم السٌاسٌة المعاصرة على مبدأ الفص

 جاء لقد فً السلطات المدخل الربٌسً للتفرٌق بٌن النظم السٌاسٌة المعاصرة المتواجدة ،

 من مهمة قاعدة وبناء المطلق الحكم على قٌود وضع أجل من السلط فصل مبدأ إقرار

 ،واحدة ٌد فً الدولة فً الثبلث السلطات وتكتل تجمع بمنع وذلك السٌاسٌة الحرٌة قواعد

فمن بٌن أهم خصابص النظم السٌاسٌة المعاصرة هو توزٌع السلطات وعدم تركٌزها فً 

ٌد واحدة بل ٌتم توزٌعها على شكل هٌبات ومإسسات ٌقوم علٌها هذا النظام ،وهذه 

السلطات الثبلث هً :السلطة التشرٌعٌة والتً تقوم بتشرٌع القوانٌن ،والسلطة التنفٌذٌة 

مهمتها تنفٌذ القانون وتقوم السلطة القضابٌة بتطبٌق القانون مع وجود عملٌة التعاون التً 

 والتواصل بٌن هذه السلطات الثبلث .

حسب تصنٌفات النظم السٌاسٌة المعاصرة فإن هناك أربع أنواع من أنظمة الحكم فً 

ام حكومة العالم هً النام الرباسً ،والنظام البرلمانً ،والنظام الشبه رباسً ،ونظ

 الجمعٌة.

 (3)السلطات الثبلث بٌن والمطلق بالفصل التامالنظام الرباسً ٌتمٌز النظام الرباسً : -

 سلطة التدخل فً أليأي ال ٌمكن  والسلطة القضابٌة التشرٌعٌةالسلطة السلطة التنفٌذٌة و

                                                           
1))

،ص  2008محمد بوضٌاؾ ،مستقبل النظام السٌاسً الجزابري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزابر ،كلٌة العلوم السٌاسٌة واالعبلم ، - 
21. 

2))
 269، ص1990، 2السٌاسً ،التعلٌم العالً ،بؽداد، طصادق األسود ،علم االجتماع  -

3))
حسنٌة شرون ،مبدأ الفصل بٌن السلطات بٌن النظامٌن البرلمانً والرباسً ،االجتهاد القضابً ،)جامعة محمد خٌذر بسكرة (،العدد الرابع  -
 190،ص
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السلطة التشرٌعٌة تقوم بالتشرٌع وال تتدخل فً التنفٌذ. أول مرة ظهر  ،السلطة األخرى

  هذا النظام بالوالٌات المتحدة الذي أقر أول دستور مكتوب. 

 ٌسمى بالنظام الرباسً ذلك ألن للربٌس دورا حاسما فً إدارة شإون الحكم ،حٌث ٌمنح

 ذا الدور ،فالربٌس منتخب منهذا النظام الربٌس الحرٌة الكافٌة والقدرة البلزمة ألداء ه

 .(1)طرؾ الشعب ومسإول أمامه مباشرة 

 من كل تساوي على بالمرونة ٌتسم الذي البرلمانً النظام ٌعملالنظام البرلمانً :  -

 وتعتبر. األخرى على إحداهما سٌطرة أو تبعٌة أدنى دون والتنفٌذٌة، التشرٌعٌة السلطتٌن

 .عشر والثامن عشر السابع القرنٌن منذ النظام هذا مهد" إنجلترا"

إن نظام حكومة الجمعٌة النٌابٌة هو أحد  أو النظام المجلسً : نظام حكومة الجمعٌة -

من هذا النظام تم تعمٌمه فً عدٌد  ،األنظمة السٌاسٌة وشكل من أشكال األنظمة السٌاسٌة

 .المستقلة حدٌثاالدول األخرى نتٌجة القرب الجؽرافً بؤمرٌكا الجنوبٌة والدول 

ٌقون نظام حكومة الجمعٌة على أساس ان ٌجمع البرلمان بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة 

والتنفٌذٌة ،ؼٌر أن البرلمان وإن كان ٌملك هاتٌن السلطتٌن ،إال أنه وإن كان ٌتولى مهمة 

التشرٌع فإنه ٌترك مهمة التنفٌذ إلى لجنة تباشرها باسمه وتحت رقابته وإشرافه ،وعلى 

فؤعضاء اللجنة التنفٌذٌة هم مجرد تابعٌن للبرلمان ،بقاإهم أو عدم بقابهم فً الحكم  ذلك

متروك لمطلق تقدٌر البرلمان ولٌس ألعضاء اللجنة التنفٌذٌة أن ٌستقٌلوا ألنهم مجرد أداة 

لتنفٌذ إرادة البرلمان ،بمعنى أن الخبلؾ بٌن اللجنة التنفٌذٌة والبرلمان ٌحل على أساس 

 .   (2)البرلمان  إنفاذ رأي

ٌعرؾ أحد الفقهاء النظام السٌاسً شبه الرباسً بؤنه :"... النظام  النظام شبه الرباسً : -

الذي ٌجمع بٌن النظامٌن البرلمانً والرباسً ،وترجح فٌه كفة السلطة التنفٌذٌة على كفة 

الفصل المرن السلطة التشرٌعٌة ،وتقوم العبلقة بٌنهما على أساس التعاون المتبادل او 

وكما ٌتضح من التعرٌؾ السابق فإن النظام السٌاسً  .(3)بٌنهما ولٌس الفصل المطلق "

 ببعض بٌن النظامٌن البرلمانً والرباسً ،فهو ٌتسم شبه الرباسً ٌجمع فً خصابصه

                                                           
 06، ص2006لبرلمانٌٌن" ،الٌمن ،المعهد الوطنً الدٌمقراطً الٌمنً ،كٌؾ ٌعمل النابب العام "دلٌل ارشادي ل -((1
 .122،ص  2007،دون دار نشر ،القاهرة ،النظم السٌاسٌة فً العالم المعاصر سعاد الشرقاوي ، -((2
،دار النهضة العربٌة الدور التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام المختلط )دراسة مقارنة(عبد السبلم عبد العظٌم ، -((3

 .23،ص2004،القاهرة،
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 خصابص النظام الرباسً فً وقت واحد. خصابص النظام البرلمانً وببعض

 لدول المغاربٌة و المشاركة السٌاسٌة:األنظمة السٌاسٌة فً ا -ثانٌا 

مرت جل الدول المؽاربٌة بمراحل متعددة فً أنظمة حكمها منذ نٌلها استقبللها وحتى 

 وقت لٌس بالبعٌد ،حٌث شهدت هذه الدول أصنافا متعددة من أنظمة الحكم فٌها ،واختلفت

 حدى .مراحل كل دولة عن اخرى وهذا على حسب النظام القابم فً كل دولة على 

 المشاركة السٌاسٌة فً لٌبٌا فً ظل نظام العقٌد معمر القذافً : -أ

 تتٌح والتً المباشرة الدٌمقراطٌة على العظمى الجماهٌرٌة فً السٌاسً النظام ٌقوم

و  ،الحاضر العصر فً نوعها من فرٌدة بصورة المشاركة حق المواطنٌن لجمٌع

 هً بل آراءه، عن التعبٌر على المواطن قدرة على تقتصر ال العام الشؤن فً المشاركة

 فً والمشاركة المجتمع سٌاسة ورسم السٌاسً القرار اتخاذ على تنصب فاعلة مشاركة

 . القرارات أنواع كافة اتخاذ

 تبذل الجهود فإن ، العظمى الجماهٌرٌة فً اللٌـبٌٌن والنساء للرجال المشاركة ولتعزٌز

 أمامهم المجال وفتح المواطنٌن آراء الستٌعاب الشعبٌة المإتمرات لتهٌبة الدوام على

 والمشاركة للتعبٌر منابر وهى الكومونات، فكرة مإخرا   استحدثت وقد الحرة، للمناقشات

 تضم كومونه ألؾ عشرٌن من أكثر الٌوم العظمى الجماهٌرٌة فً وٌنتشر القرار، واتخاذ

 و السٌاسٌة القرارات أخطر واتخاذ العام الشؤن لمناقشة عضو مبلٌٌن ثبلثة من أكثر

 .(1) االقتصادٌة

 دابرة توسٌع خبللها من تتم التً العملٌة هو معانٌه أحد فً الدٌمقراطٌة مفهومان 

وقد بدى  السلطة، تداول تنتج التً التنافسٌة العملٌة أنها إلى إضافة، الشعبٌة المشاركة

 ٌعترؾ ال ==?7 عام منذ خاصة لٌبٌا فً السٌاسً النظام و السٌاسً الخطابن أجلٌا 

 للدٌمقراطٌة فرٌد كنموذج نفسه وٌقدم للدٌمقراطٌة، التمثٌلً اللٌبرالً التعددي بالمفهوم

 النظم أكثر من أنه على اللٌبً السٌاسً النظام لٌبٌا فً السٌاسٌة األدبٌات تقدم حٌث

 سلطة مفهوم على تعتمد التً المباشرة الدٌمقراطٌة نظام ٌتبنى ألنه العالم فً دٌمقراطٌة

 . -للتنفٌذ كؤداة - الشعبٌة واللجان -للتشرٌع كؤداة - الشعبٌة المإتمرات خبلل من الشعب

                                                           
 مإتمر أمانة ، اإلنسان حقوق حالة تعزٌزو  التشرٌعٌة التدابٌر حول الرابع الدوري تقرٌرال ، الصادق الوحٌشً حسنً -((1

 >6دون سنة نشر، ص، العام الشعب



 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

25 
 

 للوثٌقة فوفقا ، سٌاسٌة أحزاب إقامة تمنع التً العالم دول أبرز من انها على لٌبٌا تصنؾ

 ممنوعة السٌاسٌة فاألحزاب"  التشرٌعٌة الهٌبة"  العام الشعب مإتمر عن الصادرة

 ، الببلد وتطور نهضة امام وٌقؾ وعمٌل خابن الحزبٌة الحٌاة ٌمارس من كل وٌعتبر

 اإلسبلمٌة الجماعة تٌار وكان المعارضة، السٌاسٌة الحركات من عددا ظهرت ذلك ورؼم

 .(1)الساحة على ظهورا االكثر هو" لٌبٌا فً المسلمٌن اإلخوان لجماعة اللٌبً االسم" 

 السٌاسٌة فً مورٌتانٌا :المشاركة  -ب 

 عانت مورٌتانٌا من هٌمنة الجٌش على السلطة ما ٌزٌد على ثبلثة عقود بعد االستقبلل،

فتارٌخ مورٌتانٌا حافل بالخبلفات  ،(2)وصارت سمة النظام السٌاسً فٌها عسكرٌة الطبع 

ا منذ استقبللها فً دواالنقبلبات صعو  م ، فبعد فوز حزب1960نوفمبر  28ا وهبوط 

ا للببلد، أطاح سمختار ولد دادة بكافة المقاعد فً أول انتخابات عامة، وتنصٌبه ربٌ

م، وتم اعتقاله ثم أفرج عنه الحق ا حٌث توجه إلى 1978انقبلب عسكري بحكمه فً عام 

منفى له فً فرنسا، وتولت السلطة لجنة عسكرٌة بقٌادة ربٌس األركان مصطفى ولد 

بالدستور وحل الجمعٌة الوطنٌة وتشكٌل ما عرؾ بلجنة وتم وقؾ العمل  ،محمد السالك

 ا.ضاإلنقاذ الوطنً، وهً لجنة عسكرٌة أٌ

الحكم المدنً فً مورٌتانٌا إال مرحلتٌن :األولى امتدت لثمانٌة عشر عاما  لم ٌستمر

برباسة المختار ولد داده والثانٌة لستة عشر شهرا برباسة ولد الشٌخ عبد هللا ولم ٌستطع 

ٌجابٌا ٌمكن استقراره فٌظل قوة المإسسة العسكرٌة وقدرتها إكل منهما أن ٌقدم أنموذجا 

 .(3)ٌاسً على الحسم فً الواقع الس

لم ٌعرؾ  7??7وحتى  <=?7إن الحقبة العسكرٌة التً مرت بها مورٌتانٌا منذ 

المورٌتانٌون خبللها المشاركة السٌاسٌة إال بطرٌقة التعببة ،إذ لم تسهم القنوات الشرعٌة 

التً أوجدها العسكرٌون فً خلق مشاركة سٌاسٌة فاعلة من أجل التطوع إلى المجالس 

                                                           
عام تحت سٌطرة العقٌد، تقرٌر الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق االنسان، متحصل علٌه من  6:الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا:  -((1

 8679/=6/=8،آخر إطبلع ٌوم : http://www.anhri.netالموقع: 
،العدد الثالث دراسات دولٌة   خٌري عبد الرزاق جاسم ،التجربة الدٌمقراطٌة فً مورٌتانٌا : دراسة فً االصبلح السٌاسً ، -( (2

 .23واألربعون، ص
 55،العدد الثانً و األربعون ،ص دراسات دولٌة االنقبلب العسكري والحكم المدنً ،هٌفاء احمد محمد ،مورٌتانٌا بٌن  –( (3

http://www.anhri.net/
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هذٌب الجماهٌر ،بل إن نظام الحك فً مورٌتانٌا فً تلك الحقبة لم ٌوفر النٌابٌة وهٌاكل ت

 .( 1)ضمانات تحقٌق المشاركة السٌاسٌة ومتطلباتها 

 العسكر، حكم من طوٌبل عانت التً البلدان من ؼٌرها فً كما مورٌتانٌا، فً والمشكلة

 الضرر ضوء فً الشعبٌة، الحركات وفً الجماهٌرٌة المنظمات فً البالػ الضعؾ هً

 دولة فمورٌتانٌا الوقت نفس وفً. المتعاقبة الحاكمة األنظمة من بها تلحق الذي البالػ

 أولوٌات علً المادٌة والمنفعة القبلٌة الوالءات وؼلبة والفقر األمٌة انتشار من تعانً

ونقص فً المشاركة السٌاسٌة وعدم  واألٌدٌولوجٌة الحزبٌة واالنتماءات العام الصالح

 مراقبة فً المدنٌة المإسسات دور ٌعرقل ا من شؤنه أنمهذا  ،وجود فنوات لتفعٌلها

 .قوي ومدنً سٌاسً مجتمع وخلق األفراد حقوق أجل من والنضال السلطات

بمجموعة من االصبلحات السٌاسٌة ومن أهم هذه االصبلحات  1991جاء دستور 

اركة السٌاسٌة وكٌفٌة التداول على السلطة ،وٌعد جوهرا فً هذا مسؤلتً طبٌعة المش

االصبلح هو تؤسٌس عقد اجتماعً جدٌد بٌن الدولة ومواطنٌها وٌجعل من المواطنة 

بمعنٌٌها السٌاسً والقانونً محور الرابطة المعنوٌة بٌن الحاكم والمحكوم وٌستند الى 

ددٌة السٌاسٌة والفكرٌة وتمكٌن مختلؾ مبادئ احترام حقوق االنسان وأسسه، وإقرار التع

القوى والتكوٌنات االجتماعٌة من التعبٌر عن مصالحها وتوصٌل مطالبها من خبلل 

قنوات مإسسٌة شرعٌة مع توفٌر ضمانات تمثٌلها فً هٌاكل الدولة ومإسساتها بصورة 

 .(2)عادلة ومتوازنة

 العسكري المجلس قام ،مورٌتانٌا شهدتها التً التحوالت وبعد األخٌرة السنوات فً

 األمم وبرنامج المورٌتانٌة السٌاسٌة القوى مختلؾ مع تشاور بعد والدٌمقراطٌة  للعدالة

 مشاركة ترقٌة سٌاق فً للببلد؛ االنتخابً القانون على تعدٌبلت بإدراج لئلنماء؛  المتحدة

 بتارٌخ 2006/029 رقم القانونً األمر أكد حٌث المحلٌة؛ والمجالس البرلمان  فً المرأة

 المؤمورٌات إلى النساء نفاذ بترقٌة المتعلق النظامً القانون المتضمن 2006   أوت 22

 :(3)على   والوظابؾ

                                                           
 33.32خٌري عبد الرزاق جاسم ،مرجع سابق الذكر ،ص ص  -( (1
 .34،صالذكرمرجع سابق ،خٌري عبد الرزاق جاسم  -((2
مارس  29   إلى  2005أوت  03النتقالٌة منعن عمل الحكومة ا الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة الوزارة األولى، تقرٌر  -( (3

 .09، ص  2007، مارس 2007



 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

25 
 

 بالمابة 20 عن تقل ال دنٌا نسبة على النساء تحصل البلدٌة، لبلنتخابات بالنسبة - 

 .البلدٌة المجالس فً المقاعد  من

 بالمابة  20 عن تقل ال دنٌا نسبة على النساء تحصل النواب، النتخاب بالنسبة -  

  : التالً للبٌان طبقا المترشحة، اللوابح فً المقاعد  من

 اللوابح تشتمل أن ٌجب المقعدٌن، ذات الوالٌات لعواصم االنتخابٌة الدوابر فً -أ

 .الجنسٌن كبل من مرشح  على

 على األقل على اللوابح تشتمل أن ٌجب مقاعد، الثبلثة ذات االنتخابٌة الدوابر فً - ب

 .الثانٌة أو األولى المرتبة فً  مرشحة

: الوطنٌة واللوابح( نواقشوط) ثبلثة من األكثر المقاعد ذات االنتخابٌة الدوابر فً -ج

 (وبالتناوب الجنسٌن من متساو عدد على البحة كل تشتمل أن ٌجب ،(مقعدا 25   أي

 الثبلث، االنتخابٌة نواقشوط لدوابر وبالنسبة الشٌوخ مجلس انتخابات وبخصوص

 صدارة فً األقل على واحدة مرشحة على تتضمن أن ٌجب المرشحة اللوابح  فإن

  .(1)البلبحة

 تتمكن التً السٌاسٌة األحزاب لتموٌل تحفٌزي نظام سن تم ذلك، عن وفضبل

 التدابٌر هذه سمحت لوابحها، وقد على النساء من المزٌد إنجاح من المناسبة،  بالوسابل

 فً مرة ألول البلدٌة  المجالس إلى 1128و البرلمان إلى امرأة 27 وصول فً الهامة

 التوالً على الببلد  شهدتها التً والمحلٌة التشرٌعٌة االنتخابات خبلل مورٌتانٌا تارٌخ

 . 2006 لسنة دٌسمبر شهر من والثالث نوفمبر شهر من 19 ٌومً

  : المغربٌة المملكة فً السٌاسٌة المشاركة -د 

 العام بالشؤن باالهتمام تبدأ مختلفة مراحل وأ بدرجاتبشكل عام   السٌاسٌة المشاركة تمر

 سٌاسً بنشاط القٌام الى تتحولف السٌاسًفً المجال  االنخراط الى تتطورثم  السٌاسً وأ

 السٌاسٌة النشاطات وتعاطً السٌاسٌة المسإولٌات تحمل بضرورة بالوعً تنتهً وأخٌرا

 مختلفة تعبٌرات هًأو الدرجات  المراحل هذهو .السٌاسً والنضال العمل أشكال وكل

                                                           
 10الجمهورٌة اإلسبلمٌة المورٌتانٌة الوزارة األولى، مرجع سابق الذكر، ص   - ( (1
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 والعمل السٌاسٌة الثقافة وتدعٌم السٌاسٌة واالعتقادات المعرفة تطوٌر وتتطلب للمواطنة

 . المجتمع فً السٌاسٌة التنمٌة على

دٌمقراطٌة بدون مواطنة"؛ فهما وجهان لعملة واحدة، ال مواطنة بدون دٌمقراطٌة وال 

فالمواطنة باعتبارها حٌاة جماعٌة قائمة على روابط تشرٌعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة وإنسانٌة، 

وإطارا تتحقق من خالله الحقوق السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الالزمة 

ة إال بإعمالها، الذي ٌتحقق عن طرٌق للمساواة والعدالة، ال ٌمكن أن تصبح فعالة وبناء

مشاركة كل فرد فً تدبٌر شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقٌام بمبادرات تهدف إلى 

تحقٌق المنفعة العامة، والمشاركة باعتباره ناخبا أو مرشحا فً اختٌار نوع السلطة التً 

  .(1) ٌجب أن ٌخضع لها المجتمع. وتسمح هذه المشاركة بتثبٌت الدٌمقراطٌة

 ٌؤدي أن فً المواطن حق الواسع معناها فً تعنً السٌاسٌة المشاركة أن ٌرى من هناك

 المواطن حق تعنً الضٌق معناها وفً السٌاسٌة، القرارات صنع عملٌة فً معٌنا دورا

 تعرٌف ٌمكن كما ،(2)صدورها  عقب والضبط بالتقوٌم القرارات هذه ٌراقب أن فً

 العامة السٌاسات انتقاء على التأثٌر ٌستهدف طوعً فعل كل بكونها السٌاسٌة المشاركة

 أم كان محلٌا حكومٌا، مستوى أي على السٌاسٌٌن القادة واختٌار العامة الشؤون وإدارة

 .وطنٌا

ولعل من أهم العناصر التً تجعل المواطن المؽربً فً أن ٌكون له دور فعال فً 

شهدت المؽرب فقد  السٌاسٌة والمشاركة المؽربٌة المملكة دستور هوالمشاركة السٌاسٌة 

 8=?6،7=?7، 8>?7مجموعة من الدساتٌر والتعدٌبلت الدستورٌة بداٌة بدستور 

عً االنتباه فً التجربة المؽربٌة هو أن دوأول ما ٌست >??7،إلى ؼاٌة دستور  8??7،

المإسسة الملكٌة تعتبر نفسها سلطة تؤسٌسٌة أصلٌة ،وهً صاحبة المبادرة الدستورٌة 

تعدٌبل كان أم إنشاء على األقل من الناحٌة الرمزٌة ومن ثم هً من تحتكر ضبط قواعد 

ر األزمة السٌاسٌة اللعبة السٌاسٌة والتحكم فً مسارها العام حسب تقٌٌمها لطبٌعة وتطو

                                                           
، 2007ربٌع  3جمال بندحمان، الدٌمقراطٌة وأنماط المشاركة فً تدبٌر الشؤن العام بالعالم العربً، مجلة رهانات، العدد  -( (1

 .15ص 
،  بٌروت، 2معوض جبلل عبد هللا،  الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فً الوطن العربً، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط - ((2

 .63،  ص 1986نوفمبر 
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التً ٌمر منها المؽرب ،ولقد نهجت المإسسة الملكٌة نوعا من التدرٌجٌة فً اإلصبلح 

 . (1)والتعدٌبلت الدستورٌة 

 علٌها متعارؾ هً كما اإلنسان بحقوق االلتزام على المؽربً الدستور دٌباجة تإكد

 أهم على وصادق ووقع األممٌة، المنظومة فً استقبلله منذ المؽرب انخرط وقد عالمٌا،

 الدورٌة تقارٌره تقدٌم على مواظب وهو اإلنسان، حقوق مجال فً والمعاهدات االتفاقٌات

 بشؤنها، تحفظاته رفع وعلى معها الوطنٌة تشرٌعاته مبلءمة على وٌسهر بها، المتعلقة

 أكدت وقد التعارض، عند الوطنٌة التشرٌعات على الدولٌة االتفاقٌات سمو مبدأ وٌحترم

 االتفاقٌات مبادئ األحكام فً تراعى حٌث القاعدة هذه القضابٌة االجتهادات من مجموعة

 الحال هو كما الرسمٌة الجرٌدة فً ونشرها علٌها والمصادقة التوقٌع بمجرد الدولٌة

 حالٌا المؽرب وٌقوم. والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة للحقوق الدولً للعهد بالنسبة

 . (2) الدولٌة االتفاقٌات هذه مع الوطنٌة تشرٌعاته كل لمبلءمة خاص بمجهود

 إعبلن بمثابة هو الحالً المؽربً الدستور دٌباجة فً اإلنسان حقوق حماٌة ترسٌخ إن

 النظام علٌها ٌقوم التً األساسٌة الثوابت ضمن اإلنسان حقوق حماٌة إدراج على

 الدستورٌة والملكٌة كاإلسبلم األخرى للدعامات بالنسبة الشؤن هو كما المؽربً السٌاسً

 دولٌا علٌها متعارؾ هً كما اإلنسان حقوق بحماٌة بالتشبث فاإلقرار. الترابٌة والوحدة

 توطٌد فً للدولة السٌاسٌة اإلرادة على حقٌقً تعبٌر هو الببلد فً قانون أسمى دٌباجة فً

 .للمواطن والحرٌات الحقوق احترام

 و المعرفة و بالمعلومات الجماهٌر زودت و أمدت الثقافة و التعلٌم تزاٌد كما أن

 تطور و التعلٌم فً فالتوسع الدٌمقراطٌة، اإلصبلحات لمتابعة الحوافز و المهارات

 بالعالم االحتكاك عن فضبل البصري، و السمعً اإلعبلم و الصحافة انتشار و برامجه

 الجماهٌر إدراك من زاد و الثالث العالم لدول الثقافً النمو معدالت رفع الخارجً

 .(3)الطبٌعٌة لحقوقهم

                                                           
مد ،مجلة الفكر ،العدد الثامن ،جامعة مح-تحدٌات وعراقٌل –سعاد العقون ،نمط التحول الدٌمقراطً فً التجربة المؽاربٌة  - ((1

  182خٌضر بسكرة ،ص 
مناقشة التقرٌر الدوري الثالث المتعلق بإعمال المؽرب للعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،  - ((2

 06المملكة  المؽربٌة، وزارة العدل ،دون سنة نشر، ص 
دول العالم الثالث ، ملتقى  التحول الدٌمقراطً فً العالم آلٌات و عوامل التحول الدٌمقراطً فً  مسالً نسٌمة وآخرون ،(3) -  

 11،ص  2009جامعة منتوري ، قسنطٌنة ، كلٌة الحقوق ، الثالث ،
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 الحقوق فً سواسٌة جمٌعا المؽاربة أن على الدستور من الخامس الفصل ٌِإكدكما 

 أو اللؽة أو الجنس بسبب نوع أي من تمٌٌز دون من القانون أمام سواسٌة والواجبات،

 تنوع اعتبر وقد. الجهوي أو الثقافً أو السٌاسً االنتماء أو الفرعٌة الثقافة أو الدٌن

 وعاش للوحدة، الداعمٌن والؽنى للتنوع مصدرا دابما وأمازٌػ عرب بٌن الساكنة أصول

 والكنابس المساجد فتجاورت قرون، منذ جنب إلى جنبا والٌهود والمسٌحٌون المسلمون

 نفس وتحملوا الحقوق بنفس والرجل المرأة وتمتعت وتعاٌش، تساكن فً والبٌع

 كنصؾ بها البلبقة المكانة المرأة تبوٌا على سنوات منذ ٌعمل والمؽرب الواجبات،

 .(1)التنمٌة فً أساسً وكفاعل المجتمع

 والحرٌات الحقوق فً والمرأة الرجل بٌن والمساواة المناصفة لمبدأ المؽربً الدستور ٌقر

 تحقٌق إلى الدولة وسعً والبٌبٌة، والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة المدنٌة

 كل ومكافحة للمناصفة هٌبة إحداث على المؽربٌة لملكةا دستور ٌنص كما المبدأ هذا

 بحقوق المؽربٌة المملكة تشبث على دٌباجته دستور فًال تؤكٌد نكما أ ،التمٌٌز أشكال

 باالتفاقٌات بالتزاماتها صرٌح اعتراؾ بمثابة هو علٌها متعارؾ هً كما اإلنسان

 من ٌتجزأ ال جزءا تشكل وبؤنها اإلنسان حقوق بحماٌة المتعلقة الدولٌة والمعاهدات

 .المؽربً التشرٌع

 عوامل التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً : : ثالثا

إن عملٌة التحول الى نظم دٌمقراطٌة وترسٌخ هذه النظم هً فً األؼلب األعم عملٌة 

من العوامل الداخلٌة والخارجٌة  معقدة تتداخل فً تشكٌل مساراتها وتحدٌد نتابجها جملة

 التً ٌتفاوت تؤثٌرها من حالة ألخرى .

العربً من بٌن دول العالم التً أرادت أن تتجه إلى نظام حكم  بوتعتبر دول المؽر

 : (2)دٌمقراطً ،ولعل نجاح هذا التحول الدٌمقراطً فً تلك األقطار ٌبقى رهٌنا بشرطٌن

سن سٌاسة دستورٌة تهدؾ الى مواكبة تفاعبلت النسق السٌاسً واالجتماعً عند تبنً  *

 الى الخلفٌات التارٌخٌة والشروط االجتماعٌة . دأي اصبلح مرتقب وذلك باالستنا

                                                           
 الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، مناقشة التقرٌر الدوري الثالث المتعلق بإعمال المؽرب للعهد - ((1

 07مرجع سابق الذكر ، ص 
 محمد الداسر ،التحول الدٌمقراطً فً دول المؽرب العربً ،متحصل علٌه من الموقع : - (2)

http://www.enamaroc.com/t30-topic 

 27/07/2013آخر إطبلع ٌوم :

http://www.enamaroc.com/t30-topic
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الحصول على الحد األدنى من التراضً بٌن الفاعلٌن على نوعٌة االصبلح ومرامٌه ،  *

لموقع  واألهداؾ، تبعا تروم توحٌد الخططات قبلٌة  وهذا ٌفترض أن تكون هناك مفاوض

المنافسة والمعارضة قابمة لتحقٌق  ل طرؾ فً مٌزان القوى، شرٌطة أن تبقى روحك

 .واالستراتٌجٌاتتلك األهداؾ 

ٌذهب البعض الى القول بؤن التحول الدٌمقراطً هو عملٌة تساهم فٌها ثبلث أطراؾ هً 

 .(1)مل الخارجٌة النظام الحاكم والمعارضة والعوا

توجد مجموعة من العوامل واألسباب الداخلٌة والخارجٌة والتً دفعت السلطة السٌاسٌة 

فً دول المؽرب العربً الى إجراء تؽٌٌرات وتحوالت نحو الدٌمقراطٌة ،وهذه العوامل 

 أو األسباب هً على النحو اآلتً :

 العربً :األسباب الداخلٌة للتحول الدٌمقراطً فً دول المغرب  -1

توجد العدٌد من األسباب الداخلٌة والتً تدفع بالدول المؽاربٌة الى عملٌة التحول 

الدٌمقراطً بحٌث ٌوجد هناك اختبلؾ فً تؤثٌر هذه العوامل من حالة ألخرى ومن دولة 

 ألخرى ،وٌمكن حصر العوامل الداخلٌة فً النقاط التالٌة :

  :انهٌار شرعٌة النظام السٌاسً الحاكم   -أ

ٌكون شرعٌا  عند الحد الذي ٌشعر  ٌذهب ماكس فٌبر الى ان النظام الحاكم ٌكون شرعٌا 

فٌه مواطنوه أن ذلك النظام صالح وٌستحق التؤٌٌد والطاعة. والمواطنون ال ٌضفون 

الشرعٌة على نظام الحكم، أي ال ٌقبلون بحقه فً أن ٌمارس السلطة إال ألسباب ٌقوم 

 .( 2) أكانت دٌنٌة أم دنٌوٌة، روحٌة أو عقبلنٌةعلٌها هذا القبول سواء 

النظام الحاكم بشكل مبسط الى مدى قبول المواطنٌن ،أما النظام  ةٌنصرؾ مفهوم شرعٌ 

شرعٌة النظام الحاكم وانهٌارها  ز،فاهتزا (3)ؼٌر الشرعً فهو الذي ال ٌتمتع بهذا القبول 

  تإدي فً نفس الوقت الى اهتزاز شرعٌة الدولة .

فالنظام السٌاسً الشرعً هو الذي ٌمتلك القدرة على الحكم من دون استعمال وسابل 

القمع والقسر واإلكراه، ومن ثم تصبح الشرعٌة البدٌل األكثر إنسانٌة لقواعد اإلكراه أو 

اإلجبار المادي والمعنوي التً ٌتم استخدامها لتسٌٌر عملٌة الحكم، ولضبط الحركة العامة 
                                                           

 297أحمد منٌسً ،مرجع سابق الذكر ، ص  -  (1)
 متحصل علٌه من الموقع : ،اشكالٌة الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة ،خمٌس حزام والً  - ((2

http://annabaa.org/nbanews/63/249.htm ، : 27/07/2013آخر إطبلع ٌوم 
 297أحمد منٌسً )محرر( ،مرجع سابق الذكر ، ص  -( (3

http://annabaa.org/nbanews/63/249.htm
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ي سلطة أو حكومة ال بد لها، كً تفرض وجودها واستمرارٌتها، من نحوها، ذلك أن أ

شًء من القوة أو الترهٌب، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، ولكن ذلك وحده ال ٌستقٌم 

إال فً الدكتاتورٌات واألنظمة البولٌسٌة البحتة، إن لم تصحبه قناعة مجتمعٌة بقبول هذه 

هذه السلطة، وبوجود أسس فكرٌة لها تبرر السلطة، عبر االقتناع االجتماعً بجدوى 

وجودها واستمرارٌتها. وهذا ما ٌمكن وصفه بالشرعٌة التً كلما تزاٌدت نسبها على 

 .(1)حساب القوة واإلرؼام والقسر كانت المجتمعات المعنٌة أكثر استقرارا  وجدوى وفعالٌة

 لم التً حكمها وأدوات وأسالٌبها شرعٌتها فً هً العربٌة السٌاسٌة األنظمة إشكالٌة نإ

 بدعوى الطرق وأؼلقت المسالك فسدت حٌث وأسالٌبه العصر روح وفق التطور تستطٌع

 وإنكار مصالحها على والحرص لها واإلخبلص والحكم الدولة بشإون والمعرفة العلم

 حول أفكارهم كانت ومهما الدولة بشإون إلمامهم كان مهما اآلخرٌن على الحق هذا

 .  تطوٌرها

 أكان سواء فرد أو حزب بٌد مازالت العربٌة السٌاسٌة األنظمة فً الحقٌقٌة السلطةإن 

 تضفً ، شكلٌة مإسسات فكلها البرلمانٌة والهٌاكل المإسسات ماأ.  ربٌسا أم املك

 مطلق األمٌر أو الملك أو الربٌسف ، وتباركها الدولة رأس أعمال على الشرعٌة

.  الوحٌد شخصه على انتخاب بوسٌلة منتخب أو الحٌاة مدى معٌن ، بالدستور الصبلحٌة

 والضامن والسٌاسات للقوانٌن والموجه ، والمإسسات المجالس أعمال على الرقٌب وهو

ال  وحٌن، والقانون الدستور نصوص بحسب الصبلحٌة مطلق له ، والحرٌات للوحدة

 ، الوطنٌة الوحدة على للحفاظ البدٌل هً الطوارئ فقوانٌن تلك أو هذه هتسعف

 والقانون الشرعٌة وعن األمة إجماع عن الخارجٌن من رأي لهم من ولقمع واالستقرار،

 .(2) الحكام ٌصفهم كما

ثمة الكثٌر من األسباب التً ٌإدي توافرها أو بعضها إلى أزمة فً شرعٌة النظام ، ومن 

 هذه األسباب : 

* قد تكون أزمة الشرعٌة فً أساسها دستورٌة ، بمعنى أن تكون المإسسات السٌاسٌة أو 

من ٌشؽلها ال ٌحظون بالرضا أو القبول العام ،والمشكلة األكبر فً هذا اإلطار عدم 

                                                           
 http://annabaa.org/nbanews/63/249.htm،خمٌس حزام والً ، مرجع سابق الذكر  -((1
 الجزابر نموذجا ، متحصل علٌه من الموقع : -ولٌد خالد أحمد ، إشكالٌة الشرعٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة  -((2

http://www.kitabat.com، : 29/07/2013آخر إطبلع 

http://annabaa.org/nbanews/63/249.htm
http://www.kitabat.com/
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الرضا عن المإسسات فً حد ذاتها ، ألن السٌاسات التً تصنعها تلك المإسسات أو 

 .ؽٌٌرهم ،بسهولة أكبر قٌاسا إلى إحداث تؽٌٌر مإسسًاألشخاص الذٌن ٌدرونها ٌمكن ت

لدى تحالؾ  سٌاسًؼٌاب تصور  فًتمثلت األزمة الدستورٌة، ففً الجزابر مثبل 

التكنوقراط، والجٌش لما ٌمكن أن تسفر عنه االنتخابات من نجاح لئلنقاذ، وعجز حزب 

بتبلفٌة ـ مع قوى جبهة التحرٌر عن تحقٌق نسبة من المقاعد، تكفى ألن ٌشكل حكومة ا

أخرى ـ تسمح باستمرارٌة النظام، ولكن الهزٌمة القاسٌة، للحزب الحاكم، وإمكانٌة 

 الشاذلًبٌن اإلنقاذ، والربٌس، أدت إلى ممارسة الضؽط على  مخارطها التعاٌش، و

لبلستقالة، وفى ذات الوقت خلقت االستقالة، وضعا فرٌدا، حٌث ال ٌنص الدستور 

حل  فًالمإسسات الدستورٌة تتمثل  فًلى تنظٌم لحالة فراغ الجدٌد ع الجزابري

البرلمان، واستقالة الربٌس، وإنما نظم فقط حاله حل البرلمان ووفاة الربٌس وهنا ٌتولى 

، وٌدعو إلى انتخابات رباسٌة خبلل الدستوريمنصب الرباسة المإقتة ربٌس المجلس 

 .(1) ٌوما ;:مدة 

لمختلؾ قٌم ومصالح المجتمع ، وهنا ٌمكن القول أن التمٌٌز * عدم تمثٌل النظام السٌاسً 

الذي قد ٌمارس ضد جماعة معٌنة ٌكون سببا فً عدم قبول تلك الجماعة للنظام ، وتزداد 

اعة أو الجماعات المعارضة فرص عدم استقرار النظام السٌاسً بقوة ونفوذ حجم الجم

 .هل

رات الجدٌدة فً المجتمع وفً مقدمتها * عدم قدرة النظام السٌاسً على استٌعاب التؽٌ

ظهور فبات جدٌدة ٌعجز عن توفٌر فرص المشاركة لها ،وٌحدث هذا بشكل خاص فً 

 . (2)الفترات التً ٌشهد فٌها النظام السٌاسً تحوالت اقتصادٌة أو اجتماعٌة

 إن استقرار النظام السٌاسً الشرعً ٌكون فً خطر إذا ما انهارت فعالٌته لمدة طوٌلة أو

تكرار انهٌارها ألكثر من مرة، كما هو الحال فً البلدان المتخلفة، حٌث كثٌرا ما تؤتً 

أزمة الشرعٌة فٌها، من عجز سلطاتها عن إثبات فعالٌتها فً إدارة الشإون العامة للببلد، 

 .وبصورة خاصة عجزها عن تحقٌق اإلنجازات الكبرى فً التنمٌة والتطوٌر

                                                           
،متحصل الجزابر المكونات والصراعات والمسارات ،موقع االهرام الرقمً  فًنبٌل عبد الفتاح محمد ،األزمة السٌاسٌة   -((1

 30/07/2013آخر اطبلع ٌوم : http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217269&eid=4030 :علٌه من الموقع االلكترونً 
 298، 297أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص  -((2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217269&eid=4030
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 من السٌاسٌة والمإسسة ناحٌة، من السٌاسٌة المشاركة بٌن عبلقةال هنتؽتون، حدد وكما

 طبٌعة خبلل من ٌتحدد عدمه من السٌاسٌة النظم استقرار"  أن ٌرى هوف أخرى، ناحٌة

 االجتماعٌة العملٌات نتاج هً السٌاسٌة المشاركة. المتؽٌرٌن هذٌن بٌن العبلقة

 من ٌنعكس السٌاسً االستقرار على التحدٌث وتؤثٌر بالتحدٌث، المرتبطة واالقتصادٌة

 االجتماعً اإلحباط وبٌن االقتصادٌة، والتنمٌة االجتماعٌة التعببة بٌن التفاعل خبلل

 .(1) "السٌاسٌة والمإسسٌة السٌاسٌة المشاركة وبٌن السٌاسٌة الحركة وفرص

* ضعؾ دور ومكانة البرلمان فً النظام السٌاسً ،وهذا االعتبار له وضعٌة خاصة 

إلى أن البرلمان هو الذي ٌجسد اإلرادة العامة ،ومن ثم فإن عجزه ٌإدي إلى خلق بالنظر 

فجوة بٌن النظام والمجتمع ،وهنا ٌمكن القول أن ضعؾ دور المإسسة التشرٌعٌة سبب 

 مباشر ألزمة الشرعٌة التً قد ٌعانٌها النظام .

 المجتمع، تحكم التً القوانٌن ٌشرع الذى وهو للجماهٌر، المباشر الممثل هو البرلمانإن 

 دور تطور بلػ وقد. الشعب إلٌه ٌتطلع ما تنفٌذ نحو تصرفاتها فً الحكومة ٌراقب كما

 التحول عملٌة فً البرلمان لعبوٌ ، مسبوقة ؼٌر مرحلة الدول بعض فً البرلمان

 فاعل أنه أي أٌضا، هدفها وهو التحول، هذا أداة أنه أدركنا إذا جوهرٌا ادور الدٌمقراطً

 المواطنٌن ٌمثل برلمان، ببل دٌمقراطٌة تحقٌق ٌمكن فبل. الوقت نفس فً به ومفعول

 قوة عنصر البرلمان هذا ٌكون أن ٌمكن ال كما وتطلعاتهم، مصالحهم عن وٌعبر

 الى تهدؾ الدٌمقراطٌة فإن ،بالتالً و. نزٌهة انتخابات نتٌجة كان إذا إال للدٌمقراطٌة

  .الوقت نفس فً قوى برلمان وجود على تعتمد أنها كما سلٌم، برلمان إنشاء

* ضعؾ فعالٌة النظام السٌاسً ،سواء لقدرته على فرض االستقرار أو لقدرته على 

 الشرعً السٌاسً النظام استقرار إنحٌث . (2)تحقٌق انجازات تشبع الحاجات المجتمعٌة 

 مرة، من ألكثر انهٌارها تكرار أو طوٌلة لمدة فعالٌته انهارت ما إذا خطر فً سٌكون

 عجز من فٌها، الشرعٌة أزمة تؤتً ما كثٌرا حٌث المتخلفة، البلدان فً الحال هو كما

 عن عجزها خاصة وبصورة للببلد، العامة الشإون إدارة فً فعالٌتها إثبات عن سلطاتها

 .والتطوٌر التنمٌة فً الكبرى اإلنجازات تحقٌق

                                                           
)1)

 -Huntington , " The change to change : modernization , Development and politics",p.45-55. 
 298، 297أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص  - 2



 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

55 
 

* صورة النظام على الصعٌد الدولً ،فالنظام المعزول دولٌا ألسباب مختلفة ،قد ٌكون 

عرضة لدعاٌات تشكك المواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً ظله فً قدرته وأهلٌة بقابه ،وتزداد 

أهمٌة هذا االعتبار فً الوقت الراهن بالنظر إلى الثورة التً شهدها العالم فً مجال 

حصول ذلك إذا كان هذا النظام بالفعل ٌعانً من أسباب لعدم االتصاالت ،وتتسع فرص 

 .(1)شرعٌته فً الداخل 

 لعب دٌمقراطً بشكل شرعٌتها على األنظمة بعض حصول عدم فإن ومما سبق لذلك

 السٌاسٌة التنشبة عملٌة فً جهودها على المإثرة الصعوبات خلق فً مهما دورا

 الى تصل لم العربً العالم فً السٌاسٌة األنظمة ؼالبٌة الن راجع وهذا فٌها، المرؼوب

..   العسكرٌة االنقبلبات ، العنؾ طرٌق عن بل دٌمقراطً، بشكل السٌاسٌة السلطة

 السلطة تقود أنها او بالسلطة، ما حد الى تتمسك بفضله والذي.. لٌبٌا تونس، مورٌتانٌا،

 السلطات هذه تلجؤ المإٌدٌن من أكبر عدد على الحصول وبهدؾ دٌمقراطً، ؼٌر بشكل

 عملٌة فً منه ٌستفاد االفراد لدى الذعر من حالة خلق اجل من العنؾ أسلوب الى

 .(2)السٌاسً الهرم قمة على للبقاء وتوظٌفه استثماره

وقد تكثفت أسباب عدم شرعٌة النظم المؽاربٌة فً ذات المشهد باحتكار الدولة للفضاء 

نخبة بعٌنها ،فدولة ما بعد االستقبلل لم تنجح فً بناء السٌاسً وتؤمٌم المجتمع لصالح 

مإسسات تحظى بالرضاء من قبل المجتمع ،وضلت عملٌة صنع القرار محتكرة من قبل 

تٌار بعٌنه ،أما وضع البرلمانات إن وجدت ،فكان ضعٌفا وال ٌلبً اشتراطات تجسٌد 

النفاذٌة الشدٌدة  ل،بفع عنصر اإلرادة العامة التً هً أساس قٌام البرلمانات فً األصل

لمإسسة السلطة التنفٌذٌة على حساب  باقً المإسسات األخرى للنظام السٌاسً بشكل 

 نوع على تقوم أن ٌجب الشرعٌة إن . (3)خاص وفساد العملٌة السٌاسٌة برمتها بشكل عام

 العلٌا للسلطة قبوله فقط لٌس الفرد، قناعة فً ٌدخل الذي ، والوعً السٌاسٌة الثقافة من

 ولمبادبه لهوٌته تجسٌدا فٌه ٌرى وإنما السٌاسً، سلوكه عن رضاه حتى وال للحاكم،

فً دول المؽرب  الحكم أنظمة ألؼلب متوفرة ؼٌر الشرعٌة هذه مثل إن. الخاصة

 الحكم أجهزة بها تؤتً شكلٌة شرعٌة إال هً فما لبعضها توافرت وإن ،العربً

                                                           
 298سابق، ص المرجع ال - (1)

 12، ص 1992سوٌم العزي، السلوك السٌاسً فً المجتمع العربً، دار االلفة، الطبعة االولى،  - (2)
 299.298أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص  -((3



 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

55 
 

 ،فً هذه الدول السٌاسٌة الممارسة عرفتها التً التعبوٌة باألسالٌب الرسمٌة ومإسساتها

 قوٌة أنها على التركٌز وتحاول الدابم، والخوؾ بالقلق األنظمة هذه تشعر ولذلك

 سٌاسٌة معارضة أٌة مواجهة فً للقوة والتعسفً القسري االستعمال وتمارس وراسخة،

 وبؤسالٌب شرعٌتها، خلق لؽرض متعددة سببل نفسه الوقت فً مستخدمة اجتماعٌة، أو

 بعض استٌعاب على قادرة ما فترة فً كانت األنظمة هذه أن ومع. والترؼٌب الترهٌب

 الصورٌة، المعارضة بتقبل حتى األخٌرة، السنوات فً ضاقت أنها إال المعارضة، صور

 ذلك من كثربل األ ،شٌبا مسلم به ومفروغ منه الحاكم النظام استمرار ظاهرة وأصبحت

  .الحكام أبوٌة ظاهرة تجسٌد

ومن األمثلة الدالة على أزمة الشرعٌة التً واجهتها النظم المؽاربٌة تصاعد حدة 

المعارضة ،وظهور العدٌد من القوى السٌاسٌة الرافضة لتلك النظام وعلى سبٌل المثال : 

فقد شهدت لٌبٌا منذ مطلع السبعٌنات تصاعد العٌدي من جماعات الرفض ،ومنها : 

الوطنٌة إلنقاذ لٌبٌا" وهً منظمة ذات مٌول اسبلمٌة و "الجبهة الدٌمقراطٌة "الجبهة 

،فضبل عن "حركة  1973اللٌبٌة "والتً تكونت بعد ما سمً بالثورة الثقافٌة سنة 

التحرٌر الوطنً للٌبٌا "والتً استهدفت تنظٌم المعارضة فً الداخل فً تنظٌم كٌانً 

 .  (1)واحد 

ٌجمع الكثٌر من المتتبعٌن للوضع الجزابري أن األزمة التً عرفتها الببلد عقب احداث  

واختٌار النظام التحول الدٌمقراطً وفتح المجال أمام التعددٌة السٌاسٌة  1988أكتوبر 

والحزبٌة ،وإجهاض هذه التجربة الفتٌة فً أول اختبار لها فً ما بعد بإلؽاء أول 

ٌة ترتبط بشكل كبٌر مباشر أو ؼٌر مباشر بشرعٌة النظام انتخابات تشرٌعٌة تعدد

السٌاسً الحاكم الذي اعتمد بعد االستقبلل مباشرة على الشرعٌة التارٌخٌة والثورٌة 

،وأجل العمل بالشرعٌة الدستورٌة التً تعنً كل سٌاسة أو تصرؾ تقوم به السلطة 

والحقوق والحرٌات  ٌتطابق وأحكام الدستور والقانون ،وتبرز من خبلل السلطات

واالنتخابات الدورٌة النزٌهة ،التداول على السلطة بما ٌكرس الدٌمقراطٌة وٌنهً كل 

 .  (2)صور وصٌػ التبلعب بحتمٌة الحل الدٌمقراطً 

                                                           
(1) 

 299أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص  -
2)) 

–
 

،  2006،قسنطٌنة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، النظام السٌاسً الجزائري من االحادٌة الى التعددٌة السٌاسٌةناجً عبد النور ،
 144ص
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ٌفترض دابما أن ٌحظى النظام السٌاسً بشرعٌته السٌاسٌة والدستورٌة من خبلل  

الشعبٌة أو الرضا العام وما ٌحمله ذلك من صورة عبلقات التوافق واالنسجام بٌن اإلرادة 

موضع قبول وترحٌب فً القطاعات المإثرة من المجتمع، وبٌن النصوص والقوانٌن وما 

تعكسه هذه النصوص أٌضا من إرادة صانعٌها داخل ذلك النظام السٌاسً، وهً إرادة 

 .اهٌفترض أساسا أنها جزء من المجتمع السٌاسً وتمثل مختلؾ عناصره وقو

 دور القٌادة : -ب  

كافة المجتمعات المعاصرة، ال سٌما العربٌة منها،  فًتمثل القٌادة السٌاسٌة أهمٌة فابقة 

 فًالعملٌة السٌاسٌة، خصوصا أن تؽٌر القٌادة  فًدورا مإثرا  السٌاسًحٌث ٌلعب القابد 

 .(1)ذه النظمه فً السٌاسًكثٌر من النظم، خاصة العربٌة، قد ٌعظم من احتماالت التحول 

  األولى األولوٌة ٌمثل التؽٌر لنوع والسٌاسٌٌن االجتماعٌٌن والفاعلٌٌن القادة تحدٌد وٌعتبر

 لتحقٌق المجتمع ٌسلكه أن ٌجب الذي المسار تحدٌد ذلك وٌلً ، التؽٌرٌة العملٌة فً

 . الشامل التؽٌٌر

  األولى األولوٌة ٌمثل التؽٌر لنوع والسٌاسٌٌن االجتماعٌٌن والفاعلٌٌن القادة تحدٌد وٌعتبر

 لتحقٌق المجتمع ٌسلكه أن ٌجب الذي المسار تحدٌد ذلك وٌلً ، التؽٌرٌة العملٌة فً

  . (2) الشامل التؽٌٌر

لقد عانت دول المؽرب العربً من أزمة المشاركة السٌاسٌة ضمان المشاركة السٌاسٌة :  -ج

كل القوى الموجودة فً المجتمع التً تتمثل فً عجز المإسسات السٌاسٌة عن استٌعاب 

والراؼبة فً المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة وعدم رؼبة النخب الحاكمة فً إشراك هذه 

 توقؾ أو ؼٌاب إلى ٌرجع ، بلد أي فً الدٌمقراطً التحول تعثر نإ، وعلٌه ف (3)القوى

 مدنٌة ثقافة وازدهار الدٌمقراطٌة القٌم تعزٌز من له ٌتبع ما وتوقؾ المدنً المجتمع نمو

 السٌاسً النشاط فً للمشاركة وتهٌبهم المجتمع فً المواطنٌن سلوك توجه دٌمقراطٌة

 دٌمقراطٌة بناء أجل من"  نهأ مفادها فرضٌة إثبات الى هإالء وٌنتهً.  القٌم هذه وفق

                                                           
،األهرام  فً النظم السٌاسٌة العربٌة فً التسعٌناتالتغٌر فً القٌادة السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً أشرؾ سعد العٌسوي ،-  (1)

إطبلع ٌوم :  آخر، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221802&eid=255 الموقع االلكترونً : ٌه منعلمتحصل الرقمً ،
13/07/2013   

التؽٌٌر السٌاسً من منظور حركات اإلسبلم السٌاسً فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة  –ببلل محمود محمد الشوبكً (2) - 
 . 36ص  ،  2007،ماجستٌر فً التخطٌط والتنمٌة السٌاسٌة ، جامعة النجاح الوطنٌة بنابلس ،رسالة "حماس نموذجا " 

 150، دراسات دولٌة ،العدد السابع والثبلثون ،ص التعددٌة فً دول المغرب العربً ، نؽم محمد صالح -( (3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221802&eid=255%20،آخر
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221802&eid=255%20،آخر
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 أن الدٌمقراطٌة تستطٌع ال األخٌر هذا وبدون,  قوي مدنً مجتمع بناء من بد ال,  رصٌنة

 "وتتحصن تنمو

ولكً نقول عن نظام ما أنه ٌتجه نحو الدٌمقراطٌة ٌفترض أن تتواجد فٌه مجموعة من 

 العناصر واألسس الهامة :

ضمان الحرٌات والحقوق األساسٌة للمواطن بصورة تمكنه من المشاركة دون رهبة أو  -

ٌنتمً ضؽوط فً الحٌاة السٌاسٌة وفً التعبٌر عن رؼبة الفرٌق السٌاسً المستقل الذي 

 إلٌه .

حرٌة إنشاء وتنشٌط مإسسات تؤطٌر اجتماعً وسٌاسً و خاصة األحزاب السٌاسٌة  -

والنقابات والجمعٌات بشرط ان تلتزم هذه المإسسات باحترام القانون ومقتضٌات المٌثاق 

 الوطنً .

ضمان حرٌة التعبٌر واالجتماع لمإسسات التؤطٌر االجتماعً والعمل السٌاسً التً لها 

 قانونً . وجود

مراجعة نظام االنتخابات بما ٌجعل الحرٌات السٌاسٌة ممكنة ،وضمان المشاركة فً  -

 العملٌات االنتخابٌة فً كنؾ المبادئ الدٌمقراطٌة والمبادئ المقترنة بهذا الحق  .

فً كنؾ احترام  تالشعبٌة أو االنتخابات فً جمٌع المستوٌا ةتنظٌم عملٌات االستشار -

قوانٌن جمٌع المإسسات المإهلة قانونٌا للمشاركة فٌها وتحت مراقبة هٌاكل وطنٌة 

مستقلة تمتلك سلطات خاصة لضمان الشفافٌة الكاملة والشروط البلزمة لحسن سٌر 

عملٌات االستشارة الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة ودون استبعاد حضور مبلحظٌن دولٌٌن 

 .(1)مستقلٌن ومحاٌدٌن 

ومن أهم سلبٌات النظم السٌاسٌة العربٌة ٌبلحظ أنها أولت كشرط من متطلبات المشاركة 

السٌاسٌة والدٌمقراطٌة ،تمكٌن األفراد من االختٌار بٌن أحزاب سٌاسٌة متنافسة واإلدالء 

بؤصواتهم فً انتخابات حرة وبطرٌق االقتراع السري ،ولكن الذي ٌبلحظ أن أمر تداول 

م النظم العربٌة محتكر بٌن فبة حاكمة أوال ،تلك التً أقرت بنفسها السلطة فً معظ

المشاركة السٌاسٌة وإعطاء الحق للمإسسات السٌاسٌة فً التنافس أو إقرارها أن السٌادة 

                                                           
 .58،59دون دار نشر ،دون سنة نشر ،ص ٌوم أدركت فٌه أن تونس لم تعد بلد حرٌة ،محمد البوصٌري بوعبدلً ، –( (1
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ملك الشعب ،وثانٌا عدم إعطاء فرصة جدٌة لبلتجاهات المعارضة ألن آلٌات السلطة 

 .  (1)ل إلى السلطة العربٌة لم تعط الحق للتعددٌة بعد كً تص

وعلى ضوء ما سبق نقول أن هناك معاٌٌر تجعل من عملٌة التحول الدٌمقراطً ممكنة 

ولعل أهم معٌار من هذه المعاٌٌر هو معٌار المشاركة الفعلٌة للمواطنٌن ،فالعملٌة 

السٌاسٌة التً ال تقود إلى توسٌع دابرة المشاركة السٌاسٌة ال ٌمكن أن تعبر عن انتقال 

 ً وحقٌقً ،وٌؤتً تحقٌق المشاركة الفعلٌة للمواطنٌن من خبلل :فعل

إقرار حقوق المواطنة ومبتدإه تجاوز اإلرث المخزنً التارٌخً وطرح مفهوم جدٌد  -

للسلطة ٌتؤسس على الرعاٌة وتجاوز منطق المعالجات األمنٌة ورفع الٌد عن المواطنٌن 

ال التوظٌؾ السٌاسً اإلفسادي لٌنظموا أنفسهم فً إطار طوعً ومستقل عن كل أشك

 واالنتخابً .

 تصحٌح وضع التنمٌة البشرٌة كمحو األمٌة مثبل . -

دفع الثمن االقتصادي واالجتماعً للمواطن بما ٌجعله مقتنعا بالمشاركة فً إدارة  -

 . (2)وتدبٌر الشؤن العام 

 على( والقبلٌة والطابفٌة والدٌنٌة العرقٌة) األولٌة لبلنتماءات السلبٌة التؤثٌرات تقلٌص نإ

 طرٌق على بفاعلٌة التحرك ٌتطلب إنما السٌاسٌة والمشاركة الدٌمقراطً التحول عملٌة

 القانون، وسٌادة المواطنة، ومبادئ أسس تكرٌس إلى تستند المشترك للعٌش ثقافة بناء

  .المدنً المجتمع مإسسات دور وتعزٌز االجتماعٌة، والعدالة

 االقتصادٌة :األزمات  -د  

والذي ٌعتبر بمثابة عنصر  االقتصادي التخلؾ من المؽرب العربً دول معظم تعانً

 تعتمد ما ؼالبادول المؽرب العربً ف ، استقرار الدولة أو صمام االمان فً أي دولة كانت

 بسبب الحقٌقٌة التنمٌة تؽٌب حٌن فً الخارجٌة والمعونات السٌاحة أو النفط واردات على

 ، الوطنٌة الكوادر نقص و، الدول هذه فً السكان تزاٌد معدل ارتفاع فً تتمثل صعوبات

                                                           
جامعة محمد خٌضر ،مجلة العلوم االنسانٌة ،النظم السٌاسٌة العربٌة بٌن  سلبٌات الثبات وإٌجابٌة التؽٌٌر ، عمر فرحاتً –( (1

 .78،ص  2002بسكرة ،العدد الثانً ،جوان 
، العدد السابع أبرٌل مجلة النوافذ محمد المروانً ،التجربة الدٌمقراطٌة فً المؽرب :اآلفاق ،الممكنات والرهانات ، – ((2

 /http://aloummah.org ،تم تحمٌل الملؾ من الموقع االلكترونً :2000

http://aloummah.org/
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 وفً.  االدخار مستوى انخفاضو  ، واالجتماعً االقتصادي التطور مستوى فً التفاوت

 .هو اآلخر متدنً سٌكون الفرد دخل نإف المتردي الوضع هذا ظل

حٌنما تواجه النظم ؼٌر الدٌمقراطٌة أزمات اقتصادٌة فإم ذلك ٌزٌد من أسباب عدم 

شرعٌتها وٌعرضها للمزٌد من عوامل عدم االستقرار وهذا الوضع قد ٌكون مدخبل 

 . (1)مناسبا لدفع النظام فً سبٌل التحول الدٌمقراطً 

 الفرنسً االستعمار عن االستقبلل منذ الواحد الحزب نظام تحت عاشت مثبل الجزابرف

 القوى جمٌع تضم كانت التً – الوطنً التحرٌر جبهة تحوٌل تم حٌث 1962 عام

 االشتراكً، التوجه ذي الوطنً التحرٌر جبهة حزب إلى - االستقبلل لتحقٌق الوطنٌة

 أدى مما االقتصادٌة، األزمة تفاقمت حٌث 1988 عام أحداث حتى النظام ذلك واستمر

 .(2) شدٌدة اضطرابات لحدوث

أحد أهم العوامل والمداخل  تعتبر الثقافة السٌاسٌة غٌاب الثقافة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة : -ه

 من لمجموعة العربٌة بصفة عامة وذلك الحتوابها لدراسة المشاركة السٌاسٌة فً الدول

 المعتقدات والقٌم والمشاعر وأنماط السلوك التً تخص الحكم والسٌاسٌة.

ٌعد مفهوم الثقافة السٌاسٌة من المفاهٌم التً ظهرت حدٌثا فً علم السٌاسٌة ،فهً بمثابة 

التنظٌم ؼٌر المقنن للتفاعبلت السٌاسٌة ،وتعتبر بذلك جزء من الثقافة العامة للمجتمع 

،تشبه فً دلك إلى حد كبٌر الثقافة االجتماعٌة رؼم اتسامها بنوع من االستقبللٌة ،وكما 

الجتماعٌة تنتقل عن طرٌق التنشبة االجتماعٌة فإن الثقافة والقٌم السٌاسٌة تنتقل أن القٌم ا

هً االخرى عن طرٌق التنشبة السٌاسٌة ،وذلك من خبلل بث هذه القٌم لدى األفراد 

،وتصبح الثقافة السٌاسٌة بكل اختصار منظومة القٌم واألفكار والمعتقدات المرتبطة 

 .     (3)بظاهرة السلطة فً المجتمع 

 للتحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً : الخارجٌة األسبابثانٌا : 

 رٌاح تحرٌك فًلقد ساهمت العدٌد من األسباب الداخلٌة باإلضافة إلى العوامل السابقة 

 بداٌة و الثمانٌنٌات نهاٌة من ابتداء العربً، المؽرب فً السٌاسٌة النقلة و التؽٌٌر

                                                           
 302أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص -((1
العربً، ، أحمد منٌسً )محرر(، التحول الدٌموقراطً  فً دول المؽرب أزمة التحول الدٌمقراطً فً الجزائرهناء عبٌد،  -((2

 .136(، ص 2004)القاهرة: مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة، ٌناٌر 
دفاتر السٌاسة والقانون منصور مرقومة ،المجتمع المدنً والثقافة السٌاسٌة المحلٌة فً الجزابر بٌن الواقع والنظرٌة ، -((3

  300،ص 2011،جامعة مستؽانم،
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 بهذه اإلداري و السٌاسً اإلصبلح درب على مهمة خطوات تسجٌل تم حٌث التسعٌنٌات،

 المراجعات فً الممثلة الهامة الدٌمقراطٌة المنجزات بعض تحقٌق طرٌق عن الدول،

 اجتماعٌة و اقتصادٌة خطــوات تسجٌل و المؽاربٌة، الــدول جل طالت التً الدستورٌة

 .نسبٌا لو و المـنجزات هذه تحقٌق فً ساهم قد و اإلنسان، حقوق تنمٌة كذا و هامة،

 الضغوط النابعة من النظام الدولً : -أ

شكلت هذه النقطة تحدٌا فً وجه استمرار النظم المؽربٌة على حالها ما دفعها إلى 

االنفتاح السٌاسً ،وٌمكن التدلٌل على ذلك بالتؤكٌد على أن هذا االنفتاح قد جاء تالٌا لما 

ك الفت نحو الدٌمقراطٌة وكان لذلك التحدي تؤثراته شهدته الساحة الدولة من تحر

الملموسة من عدة أوجه ،فمن ناحٌة مثل التحول نحو الدٌمقراطٌة عامبل محفزا للقوى 

االجتماعٌة المطالبة باإلصبلح السٌاسً للدفع فً سبٌل االنفتاح السٌاسً ،ومن ناحٌة 

تجدٌد روافد شرعٌتها موقع ٌفرض علٌها  ًأخرى فقد وجت النظم الحاكمة نفسها ف

بمصادر دٌمقراطٌة ،بعد أن أصبح التحول إلى هذه الدٌمقراطٌة السمة األكثر بروزا على 

 .(1)الصعٌد الدولً 

 دولٌة ضؽوطات ممارسة طرٌق عن الخارج من مفروض الدٌمقراطً النظام فؤصبح

 دولهذه ال انضمام تسهٌل أجل من أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة مزاٌا منح مقابل فً مختلفة

 .عالمٌة أو إقلٌمٌة دولٌة منظمات إلى

 : الباردة الحرب بعد الدولً النظام -ب 

 و الشرقٌة أوربا فً الشمولٌة الحكم أنظمة فً جذرٌة تؽٌرات الدولٌة البٌبة شهدت لقد

 .الؽربً النمط على اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة إلى أؼلبها تحول و السوفٌٌتً، االتحاد

 و التؽٌٌر نحو االتجاه تدعٌم إلى أدت البعض، وصفها كما الدٌمقراطٌة الثورة هذه و

 العربً العالم فٌها بما الثالث، العالم بلدان مختلؾ فً الشمولً النظام حكام لدى اإلصبلح

 االتحاد فً حدثت التً التؽٌٌرات تلك أن القول ٌمكن و، الدرجة فً اختبلؾ مع

 بتحقٌق عجلت الشٌوعٌة األنظمة انهٌار حٌث الشرقٌة، أوربا دول و السابق السوفٌٌتً

  .للدٌمقراطٌة الثالثة الموجة

 

                                                           
 306.305أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ،ص ص  -((1
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 الضغوط التً تفرضها الدول المانحة : – ج

حٌث تربط الدول المانحة مساعداتها االقتصادٌة بضرورة توسٌع عملٌة المشاركة 

 السٌاسٌة وقاعدة الحرٌات العامة فً الدول التً تتلقى المساعدات .

استخدام المساعدات كسبلح سٌاسً لٌس جدٌد ،فقد استخدمته على نطاق واسع كل إن 

من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً السابق ،لفرض توجهات بعٌنها على 

 .(1)الدول المتلقٌة للمساعدات المقدمة من كلٌهما

توجٌه الدول أٌضا لعبت المإسسات الدولٌة كصندوق النقد الدولً الذي ساهم فً 

المؽاربٌة اقتصادٌا وسٌاسٌا عبر تطبٌق سٌاسٌة التقوٌم الهٌكلً بسبب الوضعٌة 

االقتصادٌة والمالٌة المتؤزمة بهذه البلدان ،وقد تجلت هذه السٌاسٌة فً فرض إجراءات 

 .(2) ذات طابع تقشفً فً المٌادٌن المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 الدٌمقراطٌة، نحو تحولها أجل من السلطوٌة النظم على المانحة والمنظمات الدول تضؽط

 المسإولٌة و السٌاسٌة المشاركة من مزٌد إلى الحاجة على تإكد المانحة الدول نجد إذ

 فتإكد التنمٌة، فً بفاعلٌة تستخدمها أن للمنح المستقبلة الدول أرادت ما إذا الشعبٌة

 أساسً كشرط السٌاسٌة الدٌمقراطٌة على فرنسا و برٌطانٌا و الٌات المتحدة االمرٌكٌةالو

 . الدول لهذه المساعدات و المنح لتقدٌم

 :   عوامل لعدة استجابة السٌاسً التؽٌٌر وٌؤتً

 من كثٌر فً تتحول المطالبة هذه ، السٌاسً النظام من األفراد مطالب أو العام يأالر -

 . والضؽط المصالح وجمات األحزاب من تبنٌها ٌتم لم إذا مخرجات إلى األحٌان

 أو الحزبٌة األهداؾ تحول ٌعنٌه بما واألحزاب الحركات بعض وقوة نفوذ فً تؽٌٌر -

 . الدولة إطار إلى الحزب إطار من الخاصة

 أخرى حاالت فً األدوار توزٌع إعادة أو الدٌموقراطٌة الحاالت فً السلطات تداول -

 . كالنقابات

 أشكال بعدة الضؽوط هذه وتكون منظمات أو دول قبل من خارجٌة ومطالبة ضؽوط -

 . وعسكرٌة واقتصادٌة سٌاسٌة

                                                           
 306أحمد منٌسً )محرر( ، مرجع سابق الذكر ، ص  -((1
 http://search.4shared.com أحمد الداسر ،مرجع سابق الذكر ،متحصل علٌه من الموقع : -((2

http://search.4shared.com/


 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

52 
 

 إعادة فً تإثر قد الدولٌة التوازنات طبٌعة فً أو اإلقلٌمً الوسط فً خارجٌة تحوالت -

 السٌاسة فً الجدٌدة المدخبلت مع التعامل إطار فً والخارجٌة الداخلٌة السٌاسات صٌاؼة

  .(1) الدولٌة

 عوائق التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً : –رابعا

من أنظمة  العربً هناك جملة من المعوقات كانت عقبة فً سبٌل تحول دول المؽرب

 نذكر منها : ،وهذه العوابق دٌمقراطٌة ظمةؼٌر دٌمقراطٌة إلى أن

 -التقلٌدي : البعد الثقافً -أ

ٌأأؤتً ضأأمن عوابأأق التحأأوالت الدٌمقراطٌأأة فأأً الأأوطن العربأأً والعأأالم اإلسأأبلمً سأأٌادة  

بعض القٌم الثقافٌة الجامدة ، المرتبطة بالعادات والتقالٌد السلبٌة التً تمجد القوة وتورٌأث 

الحكم واالستعبلء والشمولٌة واالحتكام لؤلهواء بعٌدا عن المإسسأات والقأوانٌن واألنظمأة 

دٌثأأأة، وتتمسأأأك بأأأالعرؾ وبعأأأض العبلقأأأات والوشأأأابج االجتماعٌأأأة المضأأأرة المدنٌأأأة الح

 بالمصلحة الوطنٌة . 

تسأأأتخدم بعأأأض االتجاهأأأات أسأأألحة التكفٌأأأر والتوظٌأأأؾ ؼٌأأأر الحسأأأن للأأأدٌن لمحاربأأأة 

الدٌمقراطٌأأة تحأأت سأأتار سأأمٌك مأأن الشأأعارات حٌأأث تصأأور أن الدٌمقراطٌأأة ضأأد الأأدٌن 

وأن الدٌمقراطٌة ضد الحاكمٌة هلل، وأنهأا سأتإدي إلأى والعادات والتقالٌد وثقافة المجتمع ، 

 مسأأاواة المسأألم بالكأأافر فأأً العقابأأد والشأأعابر الدٌنٌأأة ،وأن مبأأدأ الشأأعب مصأأدر السأألطات

ٌتنأأاقض مأأع الشأأرٌعة اإلسأأبلمٌة وال ٌعتأأرؾ بأأالقرآن كدسأأتور للمسأألمٌن ، وتصأأر بعأأض 

ؼلبٌأأة هأأو تأأرجٌح لأأرأي طروحأأات السأألفٌة الجامأأدة ،علأأى أن االعتأأراؾ بمبأأدأ حكأأم األاأل

 .(2)األؼلبٌة الجاهلة على رأي الفقهاء وعلماء األمة 

 :  والجٌش والحزب والعائلة الزعٌم -ب

 الحدٌثة الدولة كانت فإذا. الحكم على السلمً التداول ومنع المشاركة من للحد كوابح

 أي أن فً األساسٌة المعضلة وتكمن، القانون وعلوٌة المإسسات على ارتكازها تعنً

. ذلك على وتروٌضها وموافقتها الحاكمة الجهات بإشراك ٌتم أن البد منشود تؽٌٌر

 فشل إلى انتهت العسكري واالنقبلب العنؾ طرٌق عن الثوري التؽٌٌر محاوالت فجمٌع

                                                           
 . 36مرجع سابق الذكر ،ص ،ببلل محمود محمد الشوبكً  (1) -

 الجامعة  ،اجتماعٌة شؤون مجلة، ومحدداته مإشراته:  الٌمن فً الدٌمقراطً التحول ، الشمٌري هابل الرحمن عبد سمٌر  - ((2
 82ص ،2005 شتاء  ،88 العدد  الشارقة ، ،األمرٌكٌة
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 ال القابمة األنظمة لكن. السٌاسً لئلصبلح الجدٌدة القٌم مع تتعارض وأصبحت ذرٌع

 علٌه المشرفة تكون أن ٌجب بؤنها تعتقد وإنما مطلوب، تؽٌٌر أي فً طرفا نفسها تعتبر

 تمكنها التً الوسابل جمٌع تملك أنها وبما. وحدوده وأهدافه ووسابله لمجاالته والمحددة

 بقٌة على وشروطها نظرها وجهة تفرض أن النهاٌة فً تستطٌع فإنها العنؾ احتكار من

 جمٌع توفٌر إلى ٌهدؾ دٌمقراطً توافق عن الحدٌث ٌكون أن بدل وهنا. األطراؾ

 إجراء هو اإلصبلح من الهدؾ لٌصبح األمر ٌنقلب الحكم، على السلمً التداول مقومات

 تنا مقابل الحكم احتكار فً االستمرار من الحاكمة الجهات تمكن جوهرٌة ؼٌر تعدٌبلت

 .(1)التؤثٌر ومحدودة محسوبة زالت

 : وتداوله الحكم على التنافس مبدأ غٌاب -3 

 الشعب عن السلطة صدور لمبدأ العربٌة المنطقة فً والجامع العام الرفض هذا ٌشكل

 أو برلمانٌة مإسسات بوجود النخب تسمح عندما حتى- مراقبتها فً الكامل وحقه

 وهو العربٌة، للشعوب المزورة السٌاسٌة الحٌاة علٌها تقوم التً القاعدة -شكلٌة انتخابات

 معظم فً تماما   وأسٌرة محتجزة عام بشكل تزال ال السٌاسٌة الحٌاة هذه أن ٌفسر الذي

 أو الحكم على ونزٌه حقٌقً تنافس عن الحدٌث الصعب من ٌزال وال العربٌة، الدول

  .العربٌة الببلد عموم فً تداوله

 المشاركة السٌاسٌة فً دول المغرب العربً :مظاهر  المبحث الثانً :

باألنظمة الدٌمقراطٌة فً المجتمع حٌث ا المرتبطة أساسعد االنتخابات من المظاهر ت

تقتضً الممارسة الدٌمقراطٌة مشاركة المواطنٌن بوعً واٌجابٌة فً صٌاؼة السٌاسات 

حد أهم المإشرات لقٌاس درجة المشاركة أعد التصوٌت فً االنتخابات ٌوالقرارات ، و

بلح إن أهمٌتها لٌس بإجرابها السٌاسٌة ، باعتبارها المدخل األساسً إلحداث عملٌة اإلص

فقط ، وإنما ٌتعدى األمر ذلك لجهة النظام اإلداري فٌها وتختلؾ الدالالت والنتابج 

المتعلقة باالنتخابات من نظام سٌاسً إلى أخر ، حٌث تمثل االنتخابات إحدى أهم أدوات 

لكثٌر من الدول التؤثٌر المباشر على الرأي العام فً العملٌة السٌاسٌة ، وتشكل أهمٌة فً ا

والمجتمعات وخاصة الدول التً تؤخذ بنظام التعددٌة الحزبٌة ونظرا  الن الممارسة 

                                                           
 ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : العربً العالم فً الدٌمقراطً التحول عوابق ،بعض الجرشً الدٌن صبلح -((1

http://www.alwasatnews.com  :16/06/2013،آخر إطبلع ٌوم 

http://www.alwasatnews.com/
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االنتخابٌة وسٌلة تتكرر بصفة دورٌة كل عدة سنوات بحسب قانون االنتخابات وطبٌعة 

 النظام السٌاسً للدولة

 السٌاسٌة : المشاركةومظاهر المشاركة االنتخابٌة و االستفتاء كأحد أهم مؤشرات  – 1

 االنتخاب :المشاركة فً  أوال :

االنتخاب هو سلطة قانونٌة ٌقررها المشرع للمواطنٌن للمشاركة فً اختٌار السلطات 

العامة فً الدولة ،فالسلطة القانونٌة مقررة من أجل الجماعة ولٌس من أجل الفرد 

 . (1)،وللمشرع سلطة تعدٌل مضمونها وطرق استعمالها  

 من صبحتأ نهاأ كما الدٌمقراطٌة الدول فً عام بشكل ٌمارس حق االنتخابات إن

 لم ما دٌمقراطٌا   ما نظام اعتبار ٌمكن فبل وبالتالً الدٌمقراطٌة للنظم األساسٌة السمات

 األزمة األسس بعض وهناك السلطة وممارسً الرإساء اختٌار فً االنتخابات تستخدم

 :  دٌمقراطٌة انتخابات لضمان

 (مرشحٌن و كناخبٌن)المواطنٌن جمٌع بمشاركة ومفتوحة عامة االنتخابات تكون أن -أ  

 اللؽة أو الجنس أو الدٌن أساس على تمٌٌز أي دون االنتخاب حق ممارسة فً والمساواة

 .آخر سبب أي أو السٌاسً االنتماء أو

 .بؤصواتهم الناخبٌن إدالء كٌفٌة على ٌطلع أن ألحد ٌحق ال حٌث االنتخابات سرٌة -ب 

 . محددة فترات فً والدستور للقانون وفقا وتتم دورٌة االنتخابات تكون أن -ج 

 التعبٌر وإلمكانٌة الدٌمقراطٌة المنافسة عنصر لتحقٌق حزبٌة سٌاسٌة تعددٌة وجود -د 

 .الرأي عن

 الدعاٌة - التسجٌل) االنتخابات عملٌة نزاهة من للتؤكد محاٌدٌن مراقبٌن وجود -ه 

 .(2) ( األصوات فرز – االنتخابٌة

 الحمبلت فً االشتراك أو والتصوٌت الترشح خبلل من االنتخابٌة للمشاركة ٌنظر

 فً المشاركة فإن ثم ومن اتساعا ، السٌاسٌة المشاركة أشكال أكثر بؤنها االنتخابٌة

 فضبل الدٌمقراطً، التطور على الهامة المإشرات أحد لكونها أهمٌة تحتل االنتخابات

                                                           
العدد مجلة االجتهاد القضائً ،حسٌنة شرون ،دور االدارة المحلٌة فً مراقبة العملٌة االنتخابٌة "المراحل التحضٌرٌة" ، - ((1

 89،ص  السادس
-http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog : ً،االنتخابات ،متحصل علٌه من الموقع اإللكترون شٌخانً دٌندار - ((2

post_1413.html8679/>6/>6إطبلع ٌوم:  ،آخر. 

http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog-post_1413.html،آخر
http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog-post_1413.html،آخر
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 لحسم آلٌة وبكونها واالجتماعٌة، االقتصادٌة للتنمٌة األخرى بالجوانب عبلقتها عن

 السٌاسٌة القرارات على السٌطرة وتقاسم سلٌمة، بصورة المجتمع فً القابمة التناقضات

 القوى لمصالح تجاهلها عند السلطة شاؼلً ومحاسبة المجتمع، فً المتباٌنة القوى بٌن

  .عنها تعبر التً

تقترن المشاركة السٌاسٌة بالدٌمقراطٌة كنظام سٌاسً ٌقوم على مشاركة أعضاء الجماعة 

فً إدارة شإونها ،والدٌمقراطٌة السٌاسٌة هً أن ٌحكم الناس أنفسهم بؤنفسهم وٌستخدم 

مصطلح الدٌمقراطٌة للداللة على القٌادة الجماعٌة ،وتتخذ هذه المشاركة أشكاال متعارؾ 

ٌة االنتخاب ،هذه االخٌرة هً االجراءات التً تفرزها منظمة ما علٌها تتصدرها عمل

حٌث ٌختار بمقتضاها بعض أو جمٌع األعضاء شخصا أو عددا من األشخاص لتولً 

من الدولة كمنظمة إلى منظمات اجتماعٌة واقتصادٌة   ابتداءالسلطة فً المنظمة 

 .(1)وسٌاسٌة 

 المواطنة، حقوق من حقا كونها من تؤتً عامة بصفة االنتخابات إجراء أهمٌة إن كما

 التعبٌر فً عنهم ٌنوب من أو ممثلٌهم اختٌار من خبللها من المواطنون ٌتمكن هامة وأداة

 للتؤكد المستوٌات كل على القرار صانعً ومراقبة التشرٌعٌة، السلطة فً مصالحهم عن

 كما وسلٌمة، دورٌة بصفة تؽٌٌرهم على طنٌناالمو وقدرة المجتمع، بمصالح التزامهم من

 سلمً تداول لتحقٌق ووسٌلة والخاصة، العامة المإسسات أداء بنوعٌة االرتقاء فً تسهم

 .سٌاسً تؽٌٌر أي إنجاز أو للسلطة

 مرهون بما ٌلً : االنتخابٌة المشاركة نسبة ارتفاع إن

 الرباسٌة، االنتخابات بؤهمٌة المواطنٌن لتوعٌة الدولة تمارسها التً اإلعبلمٌة الحملة -أ 

 .المشاركة ثقافة ونشر

 للمواطن تتٌح بذلك فهً الدولة، فً شخصٌة أعلى الرباسٌة االنتخابات تخص -ب 

 . مباشرة ؼٌر بطرٌقة للدولة العامة السٌاسة رسم فً المشاركة

 .والخارجً الوطنً المستـوى على المرشحون ٌمارسها التً االنتخابٌة الحمبلت -ج 

 .ٌهمهم األمر بؤن المواطنٌن كل ٌشعر بالتـالً الوطنٌة، السٌادة رموز بؤحد ارتباطها -د 

                                                           
،ص  8676العدد العشر ،سبتمبر مجلة الباحث االجتماعً ،،المشاركة السٌاسٌة أساس الفعل الدٌمقراطً ،شرٌفة ماشطً  -((1

7;8 
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 . السٌاسً الدعـم قوة -ه 

 . االنتخابً والسلوك االجتماعٌة الظروؾ -و

وانطبلق مما سبق سنحاول التطرق إلى العملٌة االنتخابٌة فً بعض الدول المؽاربٌة التً 

 شهدت محطات انتخابٌة مختلفة. 

 مورٌتانٌا :فً  باالنتخا -أ 

 تمثل الحكم فً مورٌتانٌا بثبلث حقب ربٌسٌة هً :

 .=<?7إلى 6>?7الحقبة المدنٌة )الجمهورٌة األولى( الممتدة من  -

 .7??7إلى  <=?7الحقبة العسكرٌة والممتدة من  -

 .8676إلى  7??7الحقبة المختلطة بٌن العسكرٌة والمدنٌة من  -

ٌعتبر ناخبا كل من بلػ سن الرشد من مواطنً الجمهورٌة تنص المادة الثالثة على أنه :" 

   .  (1)ذكرا أو أنثى وٌتمتع بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة " 

 ٌعرؾ لم 7??7وحتى <=?7 منذ مورٌتانٌا عاشتها التً العسكرٌة الحقبةفً 

 الشرعٌة القنوات تسهم لم إذ التعببة بطرٌقة إال السٌاسٌة المشاركة خبللها المورٌتانٌون  

فقد  ذلك من العكس على بل ، فاعلة سٌاسٌة مشاركة خلق فً العسكرٌون أوجدها التً

 الرفض قوى ضرب فً وأسهمت االستبداد شرعت ردٌبة سٌاسٌة طبقة تشكلت

 المشاركة تحقٌق ضمانات ٌوفر لم مورٌتانٌا فً الحكم نظام أن آخر ،بمعنى والمعارضة

 .ومتطلباتها السٌاسٌة

 : 5665فً  والبلدٌة االنتخابات التشرٌعٌة المشاركة

بمشاركة شعبٌة كثٌفة  >866والبلدٌة المورٌتانٌة من العام  ةتمٌزت االنتخابات التشرٌعٌ

والتً أجرٌت فً   حٌث بلؽت نسبة المشاركة فً الجولة األولى من هذه االنتخابات

 الجولة الثانٌةمنهم على المستوٌٌن نفسهما فً  %?>مقابل  %9=بـ  >866أكتوبر?7

 . (2) >866دٌسمبر 69والتً أجرٌت فً 

 : 5665المورٌتانٌة  نتخاباتالفً ا المشاركة

                                                           
 03،المادة  12/06/1991دستور الجمهورٌة  اإلسبلمٌة المورٌتانٌة المصادق علٌه بتارٌخ : -( (1
،مركز دراسات  زمات الداخل والخارج( أ2007-2006حال األمة العربٌة )أحمد ٌوسؾ أحمد ،نٌفٌن مسعد )محرران(،-((2

  85.  84،ص ص  2007الوحدة العربٌة،بٌروت،
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أطاح الجنرال محمد ولد عبد العزٌز بحكم  <866فً السادس من شهر أوت من العام 

ولد الشٌخ عبد هللا مستؤنفا بذلك ظاهرة االنقبلبات  فً  بالربٌس المورٌتانً المنتخ

مورٌتانٌا بعد أن ظن البعض أنها ودعتها إلى األبد عقب تجربتها مع االنقبلب الذي وقع 

 .(1)قبل ثبلث سنوات فً الشهر نفسه 

 >6كان االنقبلب العسكري فً مورٌتانٌا والذي قام به الجنرال ولد عبد العزٌز فً 

مقوضا لبلنطبلقة الدٌمقراطٌة التً بدأت فً مورٌتانٌا وذلك بإسقاط  <866أؼسطس 

 .(2)الربٌس محمد ولد سٌدي أحمد الطاٌع 

 رزٌزٌمأ ولد محمد الداخلٌة وزٌر علنأجرٌت انتخابات رباسٌة حٌث أ ?866وفً 

 العزٌز عبد ولد محمد المترشح أن مإكدا الرباسٌة، االنتخابات من المإقتة العامة النتابج

 .    (3) % <;.:>حٌث بلؽت نسبة المشاركة  ،%<;،8; من بنسبة فاز

 لٌبٌا : فً باالنتخا -ب 

 ربعٌنواأل االثنٌن تجاوزت مدة لنفسه السلطةلٌبٌا  فً  القذافً معمر احتكر

 هو ٌحكم الذي نماإو للببلد ربٌسا ٌكن لم نهؤب ٌدعً كان فقد ،(8677-?>?7)اعام

 للسلطة سلمً انتقال يؤب ٌسمح ولم دكتاتورٌة، سلطة فٌه مارس الذي الوقت فً الشعب

 معمر بدأ حٌث ،اٌضأ التورٌث باتجاه تسٌر لٌبٌا كانت نفسه طاراإل وضمن. ببلده فً

 من ، القذافً اإلسبلم سٌؾ لنجله الحكم تورٌث من تمكنه التً االوضاع بتهٌبة القذافً

 الحكم"لـ كونةمال الهٌبات قامت ما وسرعان. الدولة فً ثانٌا رجبل تسمٌته  خبلل

 منصب فً والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطتٌن رأس على باٌعتهم باستكمال" الجماهٌري

 متزاٌدا سٌاسٌا ادور بمنحه الخطوة لهذه التمهٌد وتم ،"الشعبٌة للقٌادات العام المنسق"

 .   (4) األخٌرة العشر السنوات طوال

 ؼٌاب مع ،?>?7 عام منذ استبدادٌة قمعٌة سلطة ٌمارس عقٌد معمر القذافًال كان 

 وكبت واإلعدامات واالعتقاالت والتنكٌل القمع كان ،حٌث اللٌبً االنسان لحقوق واضح
                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ( أمة فً خطر5665-5665حال األمة العربٌة)أحمد ٌوسؾ أحمد ،نٌفٌن مسعد )محرران(، -((1

 . <76،ص ?866بٌروت،
 :6، ص8678الدٌمقراطً ،مركز الجزٌرة للدراسات ،فٌفري  مهدي تاج، تقرٌر مشروع المؽرب العربً : فرصة التحول -((2
 نتابج االنتخابات المورٌتانٌة ،موقع الوطن المورٌتانً ،متحصل علٌه من الموقع : – ((3

http://www.alwatanrim.net/vb/showthread.php?t=5686 ،8679/>6/:8إطبلع ٌوم : آخر . 
   :، منشور على الموقع2010شباط )فبراٌر( ،  1، لٌبٌا البدو قراطٌة بٌن التورٌث واإلصبلح،رشٌد خشانة -( (4

www.metransparent.com : 05/06/2013، آخر إطبلع ٌوم 

http://www.alwatanrim.net/vb/showthread.php?t=5686
http://www.metransparent.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=3534&lang=ar
http://www.metransparent.com/
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 ولم ، الحدٌث، التارٌخ عرفها التً صورها أبشع فً اإلنسان حقوق وانتهاك الحرٌات

 القانون دولة الى والعودة الدستورٌة والحٌاة الدستور عن الحدٌث على احد ٌتجرأ

 انواع اشد تمارس القذافً لنظام القمعٌة جهزةاأل كانت كلذ على وعبلوة.(1) والدستور

 عوابلهم العقاب طال نماإو هإالء على مراأل ٌقتصر ولم نالسٌاسٌٌ للمعارضٌن العقاب

 بحقوق للمطالبة صوته رفع من وكل الجامعات اساتذة العقاب شمل كما ، صدقابهمأو

 . الفاعلة السٌاسٌة المشاركة وأ اللٌبً الشعب

 الدولة علٌها قامت التً الدستورٌة الشرعٌة وجّسد سسأ الذي 7;?7 دستور إلؽاء ولعل 

 لذلك الداعمة القوانٌن انهالت حٌث الدولة على قبضته لتشدٌد القذافً خطوات ولىأ كان

 :(2)القوانٌن هذه ومن ، والحرٌة الدٌمقراطٌة التجاه المعاكس االتجاه ذات فً تسٌر والتً

 والمظاهرات  االعتصامات و اإلضرابات ٌحرم والذي 8=?7 لسنة ;: رقم القانون -

 ممارسة مواده حدىإ اعتبرت والذي الحزبٌة تجرٌم بشؤن 8=?7 لسنة 7= رقم قانون -

 تبورت"  خان تحزب من " مقولة علٌها طلقأ والتً الوطن حق فً خٌانة الحزبٌة الحٌاة

 من لكل سنوات عشر عن تقل ال مدة والسجن اإلعدام عقوبات منه والرابعة الثالثة المواد

 .محظور تشكٌل أو تنظٌم أو تجمع أي إقامة إلى دعا

 الحرٌات كبت فً إمعانا جاءت التً ، 6??7 مارس ?6 فً الثورٌة الشرعٌة وثٌقة -

 .قانونٌة مسابلة أي من حصانة النظام لقابد وأعطت اإلنسان حقوق وإهدار

 االنتخاب فً المغرب : -ج

 أجرٌت العدٌد من االنتخابات فً المؽرب نذكر منها :

 : 1993فً   ةاالنتخابات البرلمانٌ -1

 بمقتضى الخامسة التشرٌعٌة الوالٌة:  1997 ؼشت 17 إلى 1993 أكتوبر 8 من

 عضوا 333 تضم أصبحت واحدة ؼرفة من ٌتكون البرلمان ظل وقد ،1992 دستور

 لدن من المباشر ؼٌر باالقتراع عضوا 111و المباشر العام باالقتراع ٌنتخبون 222

 من تتؤلؾ ناخبة وهٌبات والقروٌة الحضرٌة المجالس أعضاء من تتؤلؾ ناخبة هٌبة

 .سنوات ست من لوالٌة المؤجورٌن، وممثلً المهنٌة الؽرؾ فً المنتخبٌن
                                                           

عام تحت سٌطرة العقٌد، تقرٌر الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق االنسان، متحصل علٌه من  40الدٌكتاتور المعمر لٌبٌا:  -((1
 27/07/2013آخر إطبلع ٌوم :، http://www.anhri.netالموقع: 

 http://www.anhri.net ،مرجع سابق الذكر ،الموقع : العقٌد سٌطرة تحت عام 6:: لٌبٌا المعمر الدٌكتاتور - ((2

http://www.anhri.net/
http://www.anhri.net/
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 : 1997انتخابات مجلس المستشارٌن فً  -2

 برلمان السادسة، التشرٌعٌة الوالٌة:  2002 شتنبر 3 إلى 1997 دجنبر 26 من

 خمس لمدة المباشر العام باالقتراع ٌنتخبون عضوا 325 من النواب بمجلس بؽرفتٌن،

 عضوا 30و المحلٌة االنتخابٌة الدوابر صعٌد على ٌنتخبون منهم عضوا 295 سنوات،

 تسع لمدة ٌنتخبون عضوا 270 من فٌتكون المستشارٌن مجلس أما. الوطنً الصعٌد على

 تتؤلؾ ناخبة هٌؤة المملكة جهات من جهة كل فً تنتخبهم المجلس أخماس ثبلث سنوات،

 أٌضا فتنتخبهم المجلس أعضاء من الباقٌان الخمسان أما المحلٌة، الجماعات ممثلً من

 على تنتخبهم وأعضاء المهنٌة الؽرؾ فً المنتخبٌن من تتؤلؾ ناخبة هٌبات جهة كل فً

 .المؤجورٌن ممثلً من تتؤلؾ ناخبة هٌؤة الوطنً الصعٌد

 تتعد لم إذ متدنٌة مشاركة نسبة ،2007شتنبر 7 لٌوم البرلمانٌة االنتخابات عرفت

 %(.52)المشاركة نسبة بها وصلت التً 2002 انتخابات مع مقارنة%( 37)

 : 2002 أكتوبر فً  البرلمانٌة االنتخابات -3

 البرلمانً النظام ظل وقد السابعة، التشرٌعٌة الوالٌة 2007 إلى 2002 أكتوبر 11 من

 صعٌد على ٌنتخبون عضوا 295 من النواب مجلس ٌتشكل ؼرفتٌن، من الوالٌة هذه فً

 .سنوات خمس من لوالٌة الوطنً، الصعٌد على ٌنتخبون عضوا 30و المحلٌة الدوابر

 : 2007فً   البرلمانٌة االنتخابات -4

 بصفة وتجلى سنوات، قبل المؽربً، السٌاسً المشهد به اتسم الذي للركود وبالنسبة

 من% 63نحو قاطعها التً ،2007 انتخابات فً الضعٌفة  المشاركة خبلل من خاصة

 الصدمة، تم من بنوع توجهاتها بكل المؽربٌة السٌاسٌة الطبقة أصاب ما وهو الناخبٌن،

كانت نسبة .(1)الجماهٌر  وطموحات تطلعات ٌلبً ٌعد لم السٌاسً العمل بكون ذلك تفسٌر

من مجموع الناخبٌن أي  %37المشاركة فً هذه االنتخابات التً تم اإلعبلن عنها هً 

 .  (2)ألؾ ناخب  700مبلٌٌن و 5ما ٌوافق 

 

                                                           
 الموقع االلكترونً :التعدٌبلت الدستورٌة فً المؽرب ،متحصل علٌه من  عماد البشتاوي ، -( (1

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/cw3snEDlj3s ،: 06/07/2013آخر إطبلع ٌوم 
،المجلس االستشاري لحقوق االنسان ،المملكة المؽربٌة  2007التقرٌر النهابً حول تتبع االنتخابات التشرٌعٌة لسنة  – ((2
 80،ص 2008،

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/cw3snEDlj3s


 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

55 
 

 : 2011نوفمبر  25االنتخابات التشرٌعٌة فً  -5

 ألوانها سابقة تشرٌعٌة انتخابات أول إجراء المؽرب، شهد ،2011نوفمبر 25 فً ٌوم

 ،2011 جوٌلٌة 01 فً المؽربً الشعب علٌه صادق الذي الجدٌد الدستور ظل فً

 االنتخابات فً المشاركة تٌار ٌتجاذبه دٌمقراطً مناخ فً مرت االنتخابات هذه وجرت

 20 وحركة واإلحسان العدل جماعة ٌضم الذي المقاطعة وتٌار حزبا 31 ٌضم الذي

 . الدٌمقراطً النهج حزب ، الطلٌعة حزب ، الموحد االشتراكً الحزب فبراٌر،

 االهتمام على قوٌا مإشرا ٌعتبر االقتراع صنادٌق على الضعٌؾ أو الكثٌؾ إن اإلقبال

 وأكثرها المإشرات أول كان ربما بل إٌجابا، أو سلبا العام، وبالشؤن السٌاسٌة بالحٌاة

 الفعلً والتعبٌر المباشرة ترجمتها تجد السلٌمة ة الدٌمقراطً الممارسة أن ذلك داللة،

 .(1)ذاك  أو الطرؾ هذا صؾ فً تقؾ التً عنها المعبر األصوات حصٌلة فً عنها

 ربٌسا بنكٌران االله عبد بتعٌٌن السادس محمد الملك قام ،2011 نوفمبر 29 ٌوم

 نونبر 25 انتخابات فً األولى المرتبة احتل الذي ـ والتنمٌة العدالة حزب من للحكومة،

 حزب:  أحزاب أربعة ضم بتحالؾ الحكومة تشكٌل الحكومة ،تم بتشكٌل وكلفه ـ 2011

 الوطنً بالتجمع تعوٌضه تم(  الحكومة من المنسحب) االستقبلل حزب والتنمٌة، العدالة

 تشكٌل إعبلن تم وقد واالشتراكٌة، التقدم وحزب الشعبٌة، الحركة حزب لؤلحرار،

 10 بتارٌخ تعدٌلها تم و 2012 جانفً 03 ٌوم المؽربً العاهل على وعرضها الحكومة

 . 2013 أكتوبر

 :(2)ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن السٌاسٌة، المشاركة أزمة أسباب عن البحث حاولنا وإذا

 االقتصادي . للكفاؾ األدنى الحد ضمان وعدم السوسٌو اقتصادي * التفاوت

 االجتماعٌة . للحٌاة السٌاسٌة ؼٌر األخرى المجاالت فً المشاركة * ضعؾ

 .مصالح وجماعات سٌاسٌة أحزاب من الوسٌطة السٌاسٌة التنظٌمات * ضعؾ

 الوسطى . االجتماعٌة والقوى الطبقات ضعؾ األقل على أو * ؼٌاب،

 السٌاسٌة . العملٌة على الشخصً العنصر * طؽٌان

 السٌاسً . الوعً درجة * انخفاض

                                                           
 .8. 7ص ص  سعٌد بنسعٌد العلوي ،مرجع سابق الذكر ، - ((1
 .68معوض جبلل عبد هللا ، مرجع سابق الذكر، ص  - ((2
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 االستفتاء :المشاركة فً  ثانٌا :

الشعب فً موضوع معٌن قد ٌتعلق بمشروع قانون  ياالستفتاء ٌعرؾ بؤنه أخذ رأ

وٌسمى فً هذه الحالة باالستفتاء التشرٌعً وقد ٌتعلق بموضوع آخر ؼٌر القوانٌن 

وٌسمى باالستفتاء السٌاسً ولدى عرض الموضوع على الشعب فإن حقه ٌنحصر فً 

 . (1)دون ان ٌكون له الحق فً اجراء أي تعدٌل علٌه الموافقة أو الرفض 

 االستفتاء فً المغرب : -أ

 أجرٌت العدٌد من االستفتاءات فً المؽرب نذكر منها :

 : 1992سبتمبر  04 ءاستفتا -1

 ترق لم ولو حتى اإلٌجابٌة النقط ببعض جاءت 1992 دستور تعدٌبلت فإن العموم على

 دشن أنه األقل على جوهرٌة، إصبلحات إدخال من الكتلة أحزاب إلٌه تطمح كانت ما إلى

 ٌخص فٌما والقصر المعارضة أحزاب ما بٌن التواصل جسور لربط جدٌدة لمرحلة

 تمهٌدا تلٌت التً المشاورات فً انعكس ما وهو والدستورٌة، السٌاسٌة اإلصبلحات

 . (2)لها  أرضٌة التعدٌبلت كانت التً االنتخابات فً للمشاركة

 : 1996سبتمبر  13استفتاء  -2

 باالستفتاء مباشرة ٌمارسها الذي المؽربً بالشعب السٌادة 1996سبتمبر 13دستور ٌنٌط

 المؽربً النظام أن الدستور وٌعلن المنتخبٌن، ممثلٌه بواسطة مباشر ؼٌر وبشكل العام،

 المناطق ومجالس والنقابات السٌاسٌة األحزاب وتشارك الحزبٌة، التعددٌة على ٌقوم

 .وتمثٌلهم المواطنٌن تنظٌم فً التجارة وؼرؾ

 قبل من ٌحصل لم ما وهو إجماع، ٌحصل الدستورٌة االستفتاءات تارٌخ فً مرة ألول

 المعارضة وأحزاب الحكومة أحزاب كل فإن وعلٌه الدستورٌة، االستشارات مختلؾ فً

 دعت التً الشعبً الدٌمقراطً العمل منظمة باستثناء 1996 دستور على بنعم صوتت

 االشتراكً الحزب بعد فٌما أسس تٌار خروج المقاطعة هذه ثمن وكان المقاطعة، إلى

 .(3)الدٌمقراطً

 : 2011استفتاء  -3

                                                           
 . 263نعمان أحمد الخطٌب ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((1
 الدستورٌة بٌن الممانعة والموافقة، متحصل علٌه من الموقع االلكترونً :الوثٌقة عبد الرحٌم الطنطاوي ، - ((2

http://www.mohammediapresse.com/news1009.html : 25/07/2013،آخر إطبلع ٌوم 
 25/07/2013ٌوم : عبد الرحٌم الطنطاوي ،مرجع سابق الذكر ،آخر إطبلع - ((3

http://www.mohammediapresse.com/news1009.html
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على أن نتٌجة االستفتاء عبرت عن  01/07/2011أعلنت وزارة الداخلٌة المؽربٌة لٌلة 

ورحبت عموم  % 73.46على الدستور ،وأن نسبة المشاركة بلؽت % 98.50موافقة 

األحزاب المإٌدة للدستور بهذه النتٌجة ،مإكدة على نزاهة عملٌة االستفتاء وسبلمتها ،فً 

حٌن سجلت تصرٌحات متناقضة لقٌادٌٌن من حزب العدالة والتنمٌة حول نزاهة األرقام 

 . (1)المعلنة 

 مورٌتانٌا :االستفتاء فً  -ب 

 فً علٌه المصادقة وتمت. جدٌد دستور على استفتاء مورٌتانٌا شهدت ،7??7 ٌولٌو فً

( :76)و دٌباجة الدستور تضمن. األصوات من بالمابة =?تتجاوز بنسبة عام استفتاء

 .(2) 7??7 ٌولٌو/  تموز 86 فً التنفٌذ حٌز الجدٌد الدستور دخلو. مادة

 السٌاسٌة المشاركة مسؤلتا هو السٌاسً باإلصبلح ٌتعلق فٌما الدستور هذا فً المهم

 عملٌة فً الزاوٌة حجر تعد السٌاسً اإلصبلح عملٌة نؤب سلمنا إذا. السلطة وتداول

 الدولة بٌن جدٌد اجتماعً عقد تؤسٌس هو السٌاسً اإلصبلح وجوهر الدولة، إصبلح

 بٌن المعنوٌة الرابطة محور والقانونً السٌاسً بمعنٌٌها المواطنة من ٌجعل ومواطنٌها،

 التعددٌة وإقرار اإلنسان، حقوق احترام وأسس مبادئ الى ٌستند والمحكوم الحاكم

 عن التعبٌر من االجتماعٌة والتكوٌنات القوى مختلؾ وتمكٌن والفكرٌة، السٌاسٌة

 تمثٌلها ضمانات توفٌر مع شرعٌة، مإسسٌة قنوات خبلل من مطالبها وتوصٌل مصالحها

 نمو أمام المجال إفساح الى إضافة ومتوازنة، عادلة بصورة ومإسساتها الدولة هٌاكل فً

 العقد مقومات ومن. الدولة عن استقبللٌتها وتحقٌق وتطورها المدنً المجتمع تنظٌمات

 السلطة استقبللٌة واحترام السلطات، بٌن الفصل مبدأ إقرار أٌضا، الجدٌد االجتماعً

 ٌقود أن ٌجب ذلك وكل السٌاسٌة، المشاركة تحقٌق ومتطلبات ضمانات وتوفٌر القضابٌة،

 تعكس كما الشعبٌة لئلرادة طبقا   للسلطة السلمً التداول مبدأ إقرار الى المطاؾ نهاٌة فً

 . الحرة االنتخابات نتابج ذلك

                                                           
تقرٌر حول تعدٌل الدستور فً المؽرب :إصبلح أم احتواء التحول الدٌمقراطً ،المرك العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات  - ((1

 09،ص 2011،الدوحة ،
،النظام السٌاسً المورٌتانً و إشكالٌة التحول الدٌمقراطً ،صحٌفة الخبر المؽربٌة ،متحصل علٌه من الموقع  محمد بوبوش -( (2

 .15/05/2013،آخر إطبلع ٌوم : /http://www.alkhabar.ma االلكترونً :

http://www.alkhabar.ma/
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فً دول المؽرب  االنتخابٌةٌمكن حصر أهم أسباب وعوامل العزوؾ عن المشاركة 

 : (1)العربً بصفة عامة فٌما ٌلً 

   االقتصادي وعدم ضمان الحد األدنى للكفاؾ االقتصادي . و التفاوت االجتماعً -

 انخفاض درجة الوعً السٌاسً نتٌجة انتشار األمٌة ونقص الخبرة وؼٌاب الحرٌة -

 االعبلمٌة .

 لة التنمٌة وصانعة المشاركة .ؼٌاب القوى االجتماعٌة الوسطى حاملة التؽٌٌر وحام -

 طؽٌان العنصر الشخصً على العملٌة السٌاسٌة . -

كاألحزاب والنقابات والجمعٌات وجماعات  ةضعؾ التنظٌمات السٌاسٌة الوسٌط -

 الضؽط .

إقامة خبلٌا وتنظٌمات ذات أنشطة سرٌة نتٌجة عدم االعتراؾ بالمعارضة وقبول النقد  -

 والرأي اآلخر.

االنتخابات ال بد من تعزٌز المشاركة السٌاسٌة للجمٌع دون إقصاء، وتعزٌز ولكً تكتمل 

 مشاركة المواطنٌن فً انتخابات حرة ونزٌهة، وقد ٌتطلب ذلك تنفٌذ عدة إجراءات

مإتمرات الندوات وكالوفعالٌات من الجمعٌات السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً، 

وممثلو مإسسات المجتمع المدنً  شارك فٌها الجمعٌات السٌاسٌةتوحلقات نقاش 

والمواطنون لمناقشة سبل ووسابل تعزٌز قٌام انتخابات حرة ونزٌهة، وكٌفٌة انخراط 

الجمٌع فٌها. وتـهدؾ هذه الفعالٌات إلى رفع وعً المواطنٌن ومإسسات المجتمع المدنً 

فً مجال  بالمعاٌٌر الدولٌة لبلنتخابات الحرة والنزٌهة، والدور الذي ٌمكن أْن تإدٌه

 التؤكٌدتعزٌز المشاركة فً االنتخابات، إضافة إلى تعزٌز مفهوم المواطنة. وٌجدر بنا 

على مفهوم المواطنة كمصدر أساسً للحقوق والواجبات، ال مكان فٌه للتمٌٌز بٌن 

المواطنٌن على أساس العرق واللون والدٌن والجنس والمعتقد والمذهب. وبوجٍه عام 

ة االنتخابٌة على الحد األدنى من المعاٌٌر الدولٌة والتً سنتطرق ٌجب أن تشتمل العملٌ

 .إلٌها فً العدد القادم

 المجتمع المدنً ودوره فً تحقٌق وتفعٌل المشاركة السٌاسٌة : – 2

                                                           
وآفاقها ،رسالة ماجٌستٌر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة الحاج حسن بكاي ،التنمٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً  – ((1

 778،ص  <866لخضر باتنة، سنة 
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 مبادئ) مإلفه فً( هٌجل) كتبه ما خبلل من المدنً للمجتمع الحدٌث المفهوم ٌتبلور بدأ

 بٌن ٌقع المدنً المجتمع:"  أن إلى فٌه أشار حٌث ،78<7 سنة الصادر( الحق فلسفة

 كلها وتنتظم والمإسسات، والجماعات والطبقات األفراد من ٌتكون وأنه والدولة، األسرة

 .(1) المدنً القانون داخل

 تعرٌف المجتمع المدنً : -6

مع اتساع دور المجتمع المدنً وتزاٌد أهمٌته فً المجتمعات الدٌموقراطٌة، فقد أصبح 

ٌحظى باهتمام الكثٌر من المفكرٌن والباحثٌن المعاصرٌن فً الؽرب وفً العالم العربً، 

 نذكر منها : ولذلك نجد أن هناك عدة تعارٌؾ للمجتمع المدنً

 كما المدنً للمجتمع محدد تعرٌؾ وضع فً النظرٌات واصحاب المفكرون اختلؾ

 التنظٌمات مجموعة" هو البعض ،فاعتبره دوره وطبٌعة مفهومه تحدٌد فً اختلفوا

 االفراد مصالح لتحقٌق والدولة األسرة بٌن العام المجال تمؤل التً الحرة التطوعٌة

 االنسانٌة المثل من وؼٌرها والتسامح والتراضً االحترام ومعاٌٌر بقٌم ذلك فً ملتزمة

 التفاسٌر جمٌع على المطروحة بصٌؽته المدنً المجتمع نأ ٌتضح تقدم مما، و" الراقٌة

 :(2) هً بخصابص ٌتصؾ

 للدولة تضعٌفا ٌعنً ال وهذا الدولة مقابل فً مستقلة بشخصٌة المدنً المجتمع ٌتمتع -أ 

 المجتمع فقٌام القانونٌة والصبلحٌات الدستور دابرة خارج التمدد من الدولة منع نماإو

 فً احقٌقٌ ادور الفرد وٌمنح وساستها للدولة االستبدادٌة الظواهر على سٌقضً المدنً

 . المجتمع

 تقوم السٌاسٌة السلطة عن مستقلة مإسسات مجموعة من المدنً المجتمع ٌتكون -ب 

 مإسسات فهً خرىأ جهة من بالدولة ،وعبلقتهم جهة من فراداأل بٌن العبلقات بتنظٌم

 دفاع لوانأ من لون هً التً المإسسات تلك خبلل ومن والدولة المجتمع بٌن وسٌطة

 . هدافهأو طموحاته عن ٌعبر نأ الفرد ٌستطٌع نفسه عن المجتمع

                                                           
 دمشق ،7:ط الفكر، دار جدٌد، لقرن حوارات سلسلة ،الدٌموقراطٌة بناء فً ودوره األهلً المجتمع ،،شكر الؽفار عبد -((1

 >=7ص ،8669
 لحقوق العراقٌة المجلة التعاٌش، وروح الحوار مبدأ ترسٌخ فً ودورها المدنً المجتمع مإسسات الرحمن، عبد صدٌق  -((2

 . 97 ص ،8668 ،; ددعال ،اإلنسان
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 انتمابه فً امجبور لٌس فالفرد المدنً المجتمع مإسسات لىإ نتماءاال فً الطواعٌة -ج 

 . فاعلٌة كثرأ مشاركته تكون هذا وعلى الجهات من جهة ألي

 سعد الذي ٌقترحه التً أعطٌت لمصطلح المجتمع المدنً هو التعرٌؾ رٌؾامن بٌن التع 

المجال الذي ٌتفاعل فٌه المواطنون، وٌإسسون بإرادتهم الحرة،  ": الدٌن إبراهٌم بؤنه

تنظٌمات مستقلة عن السلطة، للتعبٌر عن المشاعر، أو تحقٌق المصالح، أو خدمة القضاٌا 

المعاصر، أو بتعبٌر  ، وٌفٌد مصطلح المجتمع المدنً فً التداول السوسٌلوجً"المشتركة

 .(1)آخر فً األدبٌات السٌاسٌة الحدٌثة، معنى الوسابط المبادرة 

مجموعة التنظٌمات التطوعٌة الحرة، التً تمؤل : " ٌعرفه عبد الؽفار شكر بؤنـهكما 

المجال العام بٌن األسرة والدولة، لتحقٌق مصالح أفرادها، ملتزمة فً ذلك بقٌم ومعاٌٌر 

،وهً تلك  (2)" ً والتسامح، واإلدارة السلمٌة للتنوع واالختبلؾاالحترام والتراض

 المختلفة مٌادٌنها فً تعمل التً والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة المإسسات

 كالمشاركة سٌاسٌة أؼراض: منها متعددة ضألؼرا الدولة سلطة عن نسبً استقبلل فً

 ؼاٌات ومنها السٌاسٌة، حزاباأل ذلك ومثال الوطنً، المستوى على القرار صنع فً

 المهنة بمستوى واالرتفاع النقابة، ألعضاء االقتصادٌة المصالح عن كالدفاع نقابٌة

 والمثقفٌن الكتاب اتحادات فً كما ثقافٌة ؼراضأ ومنها اعضابها، مصالح عن والتعبٌر

 ومنها جمعٌة، كل اعضاء التجاهات وفقا الوعً نشر الى تهدؾ التً الثقافٌة والجمعٌات

 إن القول ٌمكن وبالتالً،. التنمٌة لتحقٌق االجتماعً العمل فً لئلسهام اجتماعٌة ؼراضأ

 العمالٌة، النقابات السٌاسٌة، االحزاب:  هً المدنً المجتمع لمإسسات البارزة العناصر

 . واالجتماعٌة الثقافٌة الجمعٌات المهنٌة، االتحادات

 المجتمع ندوة تبنتها كما نعرفها أن الممكن من المدنً المجتمع اتتعرٌف وباختبلؾ

 جملة"  أنها على 1992 عام العربٌة الوحدة دراسات مركز نظمها التً المدنً

 المختلفة مٌادٌنها فً تعمل التً والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة المإسسات

 ، سٌاسٌة أؼراض منها ، متعددة أؼراض لتحقٌق الدولة سلطة عن استقبلل فً

 األحزاب ذلك على ومثال ، والقومً الوطنً، المستوى على القرار صنع فً كالمشاركة

                                                           
 ص نطر، وجهة منشورات،( الطرؾ مفترق فً المؽرب) الفعالٌة؟ أوهام أم فعالٌة المؽربً المدنً المجتمع عروب، هند -((1

7<9. 
 =9ص ،مرجع سابق الذكر شكر، الؽفار عبد -((2
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 ثقافٌة أؼراض ومنها ، أعضابها مصالح عن كالدفاع نقابٌة أؼراض ومنها ، السٌاسٌة

 الوعً نشر إلى تهدؾ التً الثقافٌة والجمعٌات ، والمثقفٌن الكتاب اتحادات فً كما

 االجتماعً العمل فً لئلسهام أؼراض ومنها ، جماعة كل أعضاء التجاهات اوفق الثقافً

 . (1)"  التنمٌة لتحقٌق

 أفراد من مكون حر مجتمع ظل فً إال تتطور و تنمو ال المدنً، المجتمع ظاهرة إن

 وٌعملون االجتماعً العمل ثمار و نتابج عادل، بشكل وٌتبادلون بمواطنتهم، متمتعٌن

 واضح، قانونً و منظم سٌاق فً والمصالح  القٌم لتداول الدٌمقراطٌة األسس تدعٌم على

 و التعددٌة و االختبلؾ و المشاركة على تقوم سٌاسٌة ثقافة ٌتطلب ذلك كل أن ؼٌر

 على الؽابب المناخ وهو،  (2) جدٌدة وسٌاسٌة اجتماعٌة فضاءات خلق فً بالتالً تساهم

 فضاءات كافة على تسٌطر الدولة أجهزة إن حٌث العربً السٌاسً المشهد مستوى

 أن ٌجب ال الذي واالحتجاج النقد من ضبٌل بهامش إال تسمح ال و تراقبها و التعبٌر

  . (3) بها المسموح الحدود الحاالت شتى فً ٌتجاوز

 األعمال تشمل ولكنها االنتخابات، فً التصوٌت على فقط السٌاسٌة المشاركة تقتصر ال

 األوسع، بالمعنى السٌاسٌة العملٌة نطاق فً تدخل التً كافة والمساعً واألنشطة

 االتصاالت ذلك ومثال السلطة، أو النفوذ أصحاب طبقة أو فبة على التؤثٌر إلى والهادفة

 القضاٌا ومناقشة االنتخابٌة الحمبلت تموٌل فً والمشاركة الحكومة فً المسإولٌن مع

 والعمل معٌن مرشح بتؤٌٌد آخرٌن إقناع ومحاولة السٌاسٌة االجتماعات وحضور العامة

 فً مإسسات المجتمع المدنً عضوٌة على والحصول السٌاسٌة األحزاب نشاط إطار فً

 العملٌة فً التصوٌت جانب إلى بالطبع هذا السٌاسٌة، التنظٌمات أو المنظماتك

 .االنتخابٌة

 ، الدٌمقراطٌة العملٌة سٌاق فً المدنً المجتمع مإسسات لدور البنٌوي البعد تحلٌل وعند

 :(4) مستوٌات ثبلثة إلى شٌرن نأ ٌمكن

                                                           
: إلى مقدمة ورقة ، الوطنٌة الوحدة تحقٌق فً المدنً والمجتمع واإلعبلم االجتماعٌة التنشبة دور ، الكندري ٌوسؾ ٌعقوب -((1

 >7،ص <866، مارس <9/866/;8الى:8 من ، االجتماعٌٌن رابطة الوطنٌة الوحدة مإتمر
 15،ص.  2000، ربٌع 7، العدد مجلة وجهة نظرمحمد أحمد بنٌس، المجتمع المدنً العربً و التباسات التؤصٌل،  -( (2
-222،ص.1997، الدار البٌضاء، فرٌقٌا الشرقاالمجتمع المدنً و النخبة السٌاسٌة، إقصاء أم تكامل، حسن قرنفل،  - ((3

223 
 والدراسات للتنمٌة الفرات ،مركز  الدٌمقراطً البناء فً ودورها المدنً المجتمع مإسسات، مإٌد سامر  اللطٌؾ عبد -((4

 8679/>79/6،آخر إطبلع ٌوم : http://www.fcdrs.com/articles/p8.html االستراتٌجٌة ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً :

http://www.fcdrs.com/articles/p8.html
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 ذات السٌاسٌة التنشبة وفرص حلقات استكمال عبر ثقافً تربوي دور هو: األول

 الحٌاة فً الدٌمقراطٌة األسس على العملً والتدرٌب.  للمواطنٌن الدٌمقراطً المضمون

 . المدنً المجتمع لمإسسات الداخلٌة

 المجتمع ورفد السٌاسٌة المشاركة آفاق توسٌع خبلل من ٌتحقق تعبوي دور هو:  الثانً

 . واعدة سٌاسٌة وقٌادات بكوادر

 مشروعٌتها حدود تجاوزت ما اذا الحكومة على والضؽط والنقد الرقابة دور هو:  الثالث

   الدستورٌة

فً تفعٌل  اٌلعب المجتمع المدنً دور نومن األهمٌة بمكان اإلشارة إلى ضرورة أ

الحوار حول اآللٌات المطلوبة إلجراء انتخابات دٌمقراطٌة ونزٌهة وشفافة، وإلى دوره 

فً حث القوى السٌاسٌة والمواطنٌن على االنخراط فً االنتخابات. وعلى المجتمع 

المدنً تشجٌع القوى السٌاسٌة على تعزٌز مشاركة الشباب فً العملٌة االنتخابٌة بكافة 

على رفع الوعً لدى الشباب حول المعاٌٌر الدستورٌة والدولٌة  مراحلها والعمل

 .لبلنتخابات الحرة والنزٌهة وأهمٌة المشاركة فٌها

وٌشٌر سعد الدٌن إبراهٌم إلى أن المجتمع المدنً الذي ٌلتزم بمجموعة من القٌم 

ختبلؾ " والمعاٌٌر المرتبطة " باالحترام والتراخً والتسامح واإلدارة السلٌمة للتنوع واال

إلى أنه ـ أي المجتمع المدنً ـ ٌرتكز على ثبلثة أركان ربٌسٌة أساسٌة ، المتمثلة فً 

اإلرادة الحرة ألفراده ، والتنظٌم الجماعً المبنً على شروط التراضً ، باإلضافة إلى 

أن " للمجتمع المدنً ركن أخبلقً ، وسلوكً ، ٌنطوي على قبول االختبلؾ والتنوع بٌن 

خرٌن ، وعلى حق اآلخرٌن فً أن ٌكونوا منظمات تحقق وتدافع عن الذات واآل

مصالحها المادٌة والمعنوٌة ، وااللتزام بإدارة االختبلؾ داخل وبٌن منظمات المجتمع 

المدنً بعضها البعض ، وبٌنها وبٌن الدولة بالوسابل السلٌمة المتحضرة ، أي بقٌم 

االحترام ، والتسامح ، والتعاون ،  المجتمع المدنً وضوابطه المعٌارٌة ، وهً قٌم

والتنافس ، والصراع السلمً
 (1). 

                                                           
 ، والتوزٌع والنشر للطباعة قباء دار ، القاهرة ، مصر فً الدٌمقراطً والتحول المدنً المجتمع ، إبراهٌم الدٌن سعد -((1

 :7 .79 ص ص، 8666
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ٌتفق بعض من نخبة المثقفٌن والمفكرٌن العرب على إعطاء مفهوم للمجتمع المدنً حٌث 

ٌرون أن المجتمع المدنً هو المإسسات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة فً استقبلل عن سلطة الدولة لتحقٌق أؼراض متعددة 

اركة فً صنع القرار السٌاسً على المستوى الوطنً ،منها أؼراض سٌاسٌة كالمش

والقومً ،ومثال ذلك األحزاب السٌاسٌة ،ومنها أؼراض نقابٌة كالدفاع عن مصالح 

األعضاء ،ومنها أؼراض ثقافٌة كما فً اتحاد الكتاب والمثقفٌن والجمعٌات الثقافٌة التً 

،ومنها أؼراض  تهدؾ إلى نشر الوعً الثقافً وفقا التجاهات أعضاء كل جماعة

 . (1)اجتماعٌة لئلسهام فً العمل االجتماعً لتحقٌق التنمٌة 

 من الحد بٌن تتراوح دٌمقراطٌة، مضامٌن ذات أساسٌة بؤدوار المدنً لمجتمعاٌقوم 

 القٌادات، وتدرٌب المصالح، وتنمٌة وتجمٌع السٌاسٌة المشاركة وتعزٌز الدولة، سلطة

 المجموعات وربط واختراق المدنٌة، الثقافة وإشاعة الدٌمقراطٌة، القٌم تعزٌز إلى إضافة

 اإلصبلح فً والمساهمة المعلومات ونشر الدٌن، أو العرق أو األصل فً المتنافرة

، ووظابؾ المجتمع المدنً المدنٌة والحٌاة للحكومة المتبادل والتعزٌز االقتصادي

 األساسٌة هً على النحو التالً :

 المجتمع المدنً :وظائف مؤسسات  -2

 تقوم مإسسات المجتمع المدنً فً أي دولة بوظابؾ معٌنة ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌلً :

 :االجتماعٌة التنشئة-أ

 إعادة أو المجتمع بناء عملٌة فً اإلسهام على المدنً المجتمع قدرة تعكس الوظٌفة وهذه

 من األفراد نفوس فً والمبادئ القٌم من لمجموعة ؼرسه خبلل من جدٌد من بنابه

 والتضامن والتعاون واالنتماء الوالء قٌم رأسها وعلى ومنظماته جمعٌاته أعضاء

 للشبون والتحمس واالهتمام اإلٌجابً بالعمل والمبادرة المسإولٌة، لتحمل واالستعداد

 . الضٌقة الشخصٌة والمصالح الخاصة االهتمامات ٌتجاوز بما ككل، للمجتمع العامة

                                                           
محً الدٌن بٌاض ،المجتمع المدنً فً دول المؽرب العربً ودوره فً التنمٌة السٌاسٌة ،رسالة ماجٌستٌر، كلٌة الحقوق  -((1

  98، ص 8678بسكرة، والعلوم السٌاسٌة ،جامعة محمد خٌذر
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 باالنتماء ٌشعره حٌث النفسٌة حالته فً ٌإثر معٌنة جماعة عضوٌة إلى الفرد فانضمام

 اآلخرٌن مع المشاركة على ذلك وٌشجعه محددة، مستقلة هوٌة منها ٌستمد التً للجماعة

 .(1) داخلها

 أجل من الفرد لها ٌخضع وتثقٌفٌة وتعلٌمٌة تؤهٌلٌة عملٌة هً السٌاسٌة التنشبة إن وبما

 مإسسات للفرد السٌاسٌة التنشبة مسإولٌة تتحمل أن ٌنبؽً لذا, المجتمع فً دوره تفعٌل

 التربوي الدور ممارسة على االقدر ولكونها  ؛ مستقلة مإسسات لكونها, المدنً المجتمع

 مإسسة لكل الداخلٌة العبلقات خبلل من الدٌمقراطٌة العملٌة على المجتمع فً التثقٌفً و

 وأسس األعضاء وواجبات حقوق ٌحدد أساسً نظام أو داخلٌة البحة تنظمها والتً

 أعلى وتعتبر األعضاء كل تضم عامة وهٌبة منتخب إدارة مجلس خبلل من إدارتها

 نتابج من ٌحققه ما على وتحاسبه أداءه وتراقب اإلدارة مجلس تنتخب المإسسة فً سلطة

 للرأي واالستماع الرأي عن والتعبٌر النشاطات فً مشاركة من العملٌة هذه تتضمنه وما

 ضرورٌة أمور جمٌعها وهً االنتخابات فً والترشٌح القرارات على والتصوٌت اآلخر

 .(2) دٌمقراطٌة ممارسة ألي

 الوظٌفة السٌاسٌة : -ب

 تعد كما السٌاسً، المجال وفً العام المجال فً االختٌارٌة للمشاركة قناة وفرت ًفه 

 الحرة اإلرادة عن المعبرة الفردٌة للمبادرة أداة المدنً المجتمع وجمعٌات منظمات

 الدولة تفرضها التً اإلجبارٌة، التعببة ولٌس التطوع، من النابعة اإلٌجابٌة والمشاركة

 . الشعبً والتؤٌٌد بالجماهٌرٌة بالتمتع للتظاهر المجتمع على

 آرابهم لعرض مفتوحة قنوات لدٌهم بؤن األفراد ٌشعر ومإسساته المدنً المجتمع فوجود

 مصالحهم عن للتعبٌر وسٌاساتها الحكومة تعارض كانت لو حتى بحرٌة نظرهم ووجهات

 البدٌل أن طالما العنؾ استعمال إلى حاجة ودون سلمٌة وبطرٌقة منظم بؤسلوب ومطالبهم

 باالنتماء األفراد شعور تقوٌة إلى تإدي الوظٌفة هذه أن والحقٌقة. ومتاح متوافر السلمً

 تشجعهم بل قٌود، دون التطوعً اإلٌجابً بالعمل المبادرة على قادرون وبؤنهم والمواطنة

 مطمبنون وهم المجتمع لخدمة علٌها اعتماد دون بحرٌة المستقل التحرك على الحكومة

                                                           
 79،ص، <866 ، دمشق،  العرب الكتاب اتحاد منشورات ، (والدٌمقراطٌة المواطنة)المدنً مجتمعال، الشماس عٌسى -((1
 ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : الدٌمقراطً البناء فً ودورها المدنً المجتمع مإسسات، اللطٌؾ عبد مإٌد سامر -((2

http://www.fcdrs.com/articles/p8.html  ،: 8679/>88/6آخر إطبلع ٌوم 

http://www.fcdrs.com/articles/p8.html
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 حالة فً به لبلحتماء إلٌه ٌلجإون حصنا   هناك ألن مصانة وحرٌاتهم حقوقهم أن إلى

 .(1) علٌها الدولة تعدي

 بدور تقوم فإنها السلطة إلى للوصول تسعى ال المدنً المجتمع مإسسات أن وحٌث

 عن فضبل   الدٌمقراطً التحول قٌم ٌدعم بما المشاركة ثقافة تنمٌة فً ٌتمثل بارز سٌاسً

 الممارسة خبرة وإكسابهم عملٌا   وتدرٌبهم المواطنٌن تعلٌم فً أساسً بدور قٌامها

 لدى الشعبٌة الثقافة تطوٌر فً المدنً المجتمع بمهام ٌتعلق ما أٌضا   وهناك. الدٌمقراطٌة

 فً التطوعٌة والمبادرات الذاتٌة الجهود تنظٌم أهمٌة إعبلء على تقوم والتً الناس،

 ٌدفع وبما السٌاسٌة وبالثقافة السٌاسً بالوعى االرتقاء إلى تإدى خبلقة تنظٌمٌة صٌاؼة

 الدولة سٌاسات على التؤثٌر وفى السٌاسً القرار صناعة فً الجادة المشاركة إلى الناس

 جدٌدة أدوار برزت ذلك على وبناء. العامة بالسٌاسات ٌعرؾ ما أو المجاالت مختلؾ فً

 ذو اآلخر والبعض الدٌمقراطً بالتحول متعلق بعضها ،المدنً المجتمع بها منوط وعدٌدة

 .السٌاسة بصنع صلة

 : الحقوق وحماٌة بالحاجات الوفاء -ج

 حرٌة ومنها اإلنسان حقوق عن والدفاع للحماٌة الحاجة :الحاجات تلك رأس وعلى

 متساوٌة معاملة فً والحق إلٌها االنضمام أو الجمعٌات وتؤسٌس والتنظٌم والتجمع التعبٌر

 حول العام والنقاش والحوار االنتخابات فً والمشاركة التصوٌت وحرٌة القانون أمام

 . المختلفة القضاٌا

 مفهوم أن الحقٌقةف. المواطنٌن عن ٌدافع محامً بمثابة المدنً المجتمع ٌصبح وهكذا،

 مواجهة فً األفراد إلٌه ٌلجؤ الذي الحصن أو الملجؤ بصفة عادة ارتبط المدنً المجتمع

 قوىالو الدولة من فكل (2)ثانٌة ناحٌة من السوق وقوى ناحٌة وحكومتها من الدولة

 ضد والقهر االستؽبلل وٌمارس اإلنسانٌة والحقوق الحرٌات بتصرفاته ٌهدد قد األخرى

 هذه ضد به تتسلح وقاٌة درع الجماعات هذه تجد وال. المجتمع فً الضعٌفة الفبات

 المادٌة القوة من لدٌها التً المدنً المجتمع تنظٌمات أحد إلى باالنضمام إال التهدٌدات

                                                           
 >7. ;7،ص ص  الذكر سابق مرجع ، الشماس عٌسى -((1
  :7مرجع سابق الذكر ،ص - ((2
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 علٌها. التعدي ووقؾ الحقوق تلك الحترام الحكومة على الضؽط من ٌمكنها ما والمعنوٌة

 الوظٌفة االجتماعٌة : -د

 الشروط وتوفٌر الدٌمقراطً التطور تعزٌز فً المدنً للمجتمع الحٌوي الدور إن

 طبٌعة من ٌنبع ،  األساسٌة قٌمها وتؤكٌد الدٌمقراطٌة الممارسة لتعمٌق الضرورٌة

 بذلك لتصبح ،  المجتمع فً ووظابؾ أدوار من مإسساته به تقوم وما المدنً المجتمع

 .(1) للدٌمقراطٌة التحتٌة البنٌة بمثابة

 إعادة أو المجتمع بناء عملٌة فً اإلسهام على المدنً المجتمع قدرة تعكس الوظٌفة وهذه

 من األفراد نفوس فً والمبادئ القٌم من لمجموعة ؼرسه خبلل من جدٌد من بنابه

 والتضامن والتعاون واالنتماء الوالء قٌم رأسها وعلى ومنظماته جمعٌاته أعضاء

 للشبون والتحمس واالهتمام اإلٌجابً بالعمل والمبادرة المسإولٌة، لتحمل واالستعداد

 .(2) الضٌقة الشخصٌة والمصالح الخاصة االهتمامات ٌتجاوز بما ككل، للمجتمع العامة

 : المدنً والمجتمع الدولة بٌن العالقة -3

 متبادل واعتماد تكامل عبلقة إنها المدنً والمجتمع الدولة بٌن العبلقة فً األصل إن

 أحد إال هو ما المدنً فالمجتمع خصومة، أو تناقض عبلقة ولٌست لؤلدوار، وتوزٌع

 ٌنظم للحقوق نظامٍ  تقنٌن طرٌق عن قٌامه شرط توفر التً الحدٌثة الدولة تجلٌات

 الدولة على ٌعتمد المجتمع أن كما.  المجتمع داخل والجماعات األطراؾ كافة ممارسات

 من تضعه ما خبلل من والتعلٌمٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة األساسٌة بوظابفه القٌام فً

 .  تنظٌمات

 دولة، دون من مجتمع وال مجتمع دون من دولة ال متبلزمان، المدنً والمجتمع الدولةإن 

 المجتمع ٌتطور فلم.  قوتها موازنة أجل ومن الدولة قوة ولٌد هو المدنً المجتمع إن بل

 التطور حصٌلة القوٌة والدولة المدنً المجتمع كان لقد الدولة، لتقوٌض الؽرب فً المدنً

 مجتمع تطور فً أو المدنً المجتمع تقوٌة فً تسهم أن تستطٌع الدولة أن كما.  المتوازي

 وأٌضا المجتمع، هذا لعمل للتطبٌق قابلة واضحة قوانٌن وضع خبلل من صحً مدنً

 فعالٌة أكثر تصبح المدنً المجتمع منظمات فإن المقابل الصعٌد وعلى.  له حوافز تقدٌم

                                                           
 ،http://www.fcdrs.com/articles/p8.html : الموقع االلكترونًسامر مإٌد عبد اللطٌؾ ،مرجع سابق الذكر، متحصل علٌه من  - (1)

 22/06/2013آخر إطبلع ٌوم :
 13عٌسى الشماس ،مرجع سابق الذكر، ص  -( (2

http://www.fcdrs.com/articles/p8.html
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 قادرة متماسكة بسلطات تتمتع الدولة كانت إذا السٌاسة، صنع عملٌة فً المشاركة فً

 .(1)وتنفٌذها السٌاسات وضع على

 االجتماعً التؽٌر صنع على التؤثٌر فً وٌسهم ، فعال دور ٌلعب المدنً المجتمع نإ

 العمل روح وؼرس الوعً مستوى تصعٌد الى ٌإدي الذي االتجاه وفً والسٌاسً

 فً الخبرات تبادل و القدرات تطوٌر على العمل و السٌاسٌة بمهارات والتزوٌد الجماعً

 . الجماعٌة المنفعة و العام الحق عن الدفاع مجال

 مستوٌات على تؤثٌرالو التؽٌر إلحداث ساسًأ سند المدنً المجتمع مإسسات تطوٌر نإ

 الدٌمقراطً النظام لدٌمومة اساسً سند ٌضاأ وهو. الجماعً العمل على وقدرته الوعً

 لمرة لٌهإ والوصول تحقٌقه ٌمكن سٌاسً هدؾ لٌست الدٌمقراطٌة نإ حٌث،  تطوٌره و

 ًواالستمرار ف علٌها والحفاظ تنمٌتها ٌجب التً حٌوٌةال عملٌةال هً نماإو ، فقط واحة

 .(2) تطوٌرها

 المجتمع المدنً فً الدول المغاربٌة : -4

 المدنً المجتمع مإسسات من بالعدٌد مؽاربٌةال للمجتمعات االجتماعٌة الساحة تموج

 وحرٌة التنمٌة عن للدفاع تسعى ومنظمات اإلنسان بحقوق تعنى منظمات بٌن تتوزع

 مضافة كقوة إلٌها ٌنظر المواطن وكان. وؼٌرها مهنٌة وجمعٌات الطفل، حقوق و المرأة

 أداءها أن ؼٌر التؽٌٌر، و باإلصبلح للمطالبة النقابٌة اإلطارات و السٌاسٌة األحزاب إلى

 والمردودٌة، الفعالٌة إلى تفتقر بؤنها القول إلى ٌفضً الواقعٌة الممارسة مستوى على

 و صورٌة مإسسات إلى تحولت بؤن  النقابً و الحزبً الفاعل إلٌه انتهى ما إلى فانتهت

 ذلك، بفعل فانهارت، ، الهش المإسساتً المشهد الستكمال دٌكورات إلى و شكلٌة

 من الحد على قادرة تنظٌمات و مإسسات بناء فً المواطنٌن من عرٌضة فبات طموحات

 المجتمع مجال تضٌٌق تم حٌث. االتجاهات كل فً تتحرك التً الحاكمة النخبة سطوة

 من أمكن ما واستبعدت الدولة، من بدال االجتماعٌة الخدمات تقدٌم فً وحصره المدنً

 . واالستقبللٌة والحرٌة المواطنة قٌم عن التعبٌر من تمكن التً التنظٌم أشكال

                                                           
 الوحدة دراسات مركز ، بٌروت ،العربً المدنً المجتمع إلى إشارة مع نقدٌة دراسة المدنً، المجتمع بشارة، عزمً -((1

 ;7.:7 ص ،<??7 العربٌة،
 8; ،ص:866األولى، ،الطبعة القاهرة، المحروسة دار ،أولٌة قراءة المدنً المجتمع مفهوم، الصادق عبد علً  -((2
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 مع العبلقة فً التوتر من العربً الوطن فً المدنً المجتمع مإسسات معظم تعانً

 الفعل فضاء مراقبة األولى أولوٌاته ضمن ٌضع"  الذي السٌاسً نظامها و الدولة أجهزة

 أو مإسسة أٌة ظهور معه ٌستحٌل مما شدٌدة، مراقبة الثقافً و االقتصادي و السٌاسً

  . (1) المختصة النظام ألجهزة المسبقة بالموافقة ٌحظى ال جماعً تنظٌم

 سٌاساتها و أجهزتها تسخٌر إلى المؽاربٌة العربٌة السٌاسٌة األنظمة من العدٌد سعت قدل

 توجها ٌحمل من كل على التضٌٌق أسالٌب فتبنت أنظمتها، شمولٌة و مركزٌتها خدمة فً

 من العربٌة المجتمعات  حرم ما هذا. الدولة سلطة عن بعٌدا حقٌقً مدنً مجتمع لبناء

 أسس على قابمة أي مدنٌة، طبٌعة من ومإسسات هٌاكل لبناء الضرورٌة االرتكاز نقطة

 .والواجبات الحقوق فً متساوٌن مواطنٌن بٌن الشراكة وعلى  عقبلنٌة سٌاسٌة قانونٌة

 : مورٌتانٌا المجتمع المدنً -1

 األساسٌة اإلنسانٌة بالحقوق مورٌتانٌا التزام لىالمورٌتانً ع الدستور دٌباجة تإكد 

 األفرٌقً والمٌثاق اإلنسان لحقوق العالمً اإلعبلن فً علٌها المنصوص وااللتزامات

 بالحقوق الخاص الدولً العهد على مورٌتانٌا دقتاص وقد. والشعوب اإلنسان لحقوق

من الدستور المورٌتانً المقرر فً جوان  10فالمادة ،2004 عام فً والسٌاسٌة المدنٌة

 وفً الجمعٌات فً االشتراك فً الحق ،التعبٌر حرٌة فً الحق تنص على:" 2006

من ذات الدستور على 11 المادة.كما تنص  (2)" والفكر الرأي حرٌة فً لحق،ا التجمع

 ،عنها والتعبٌر السٌاسٌة اإلرادة تكوٌن فً السٌاسٌة والتجمعات األحزاب تساهم": أن

 المبادئ احترام شرط بحرٌة، نشاطها وتمارس السٌاسٌة والتجمعات األحزاب تتكون

 والحوزة الوطنٌة بالسٌادة ونشاطها ؼرضها خبلل من تمس ال أن وشرط الدٌمقراطٌة،

 .(3)"  والجمهورٌة األمة ووحدة الترابٌة

 فً وٌمارس به، معترؾ اإلضراب حق": من ذات الدستور على أن 14 المادةكما تنص 

 المرافق أو المصالح فً اإلضراب القانون ٌمنع أن ٌمكن ،له المنظمة القوانٌن إطار

 ."الوطنٌٌن واألمن الدفاع مٌادٌن فً اإلضراب ٌمنع ،لؤلمة الحٌوٌة العمومٌة
                                                           

 .223،مرجع سابق الذكر ،ص حسن قرنفل -( (1
2 ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً :  2006من الدستور المورٌتانً ،المصادق علٌه فً جوان  10المادة  -((

http://www.amnesty.org : 17/06/2013،آخر إطبلع ٌوم  
 من الموقع االلكترونً : ،2006ٌونٌو  25تعدٌبلت نص الدستور المورٌتانً متضمنا  من الدستور المورٌتانً ، 11المادة  - ((3

http://www.onislam.net ، : 17/06/2013آخر إطبلع ٌوم 

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.onislam.net/
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 وسلطانها، الدولة رادةإ حبٌسة الزمن من طوٌلة لحقبة المدنً المجتمع مإسسات ظلت

 من الشعب وجردت لنفسها، واحتكرتها الحٌوٌة، وظابفه المجتمع من سلبت فالدولة

 آرابه عن التعبٌر وحق السٌاسٌة الحٌاة فً المشاركة حق ومنها االنسانٌة حقوقه

 للمجتمع توجد أن من الدٌمقراطٌة الى التحول ترٌد التً للدولة البد ولذلك، المستقلة

 السماح تقتضً الدٌمقراطٌة الن فاعلٌته، وازدٌاد مإسساته لنمو السلٌم المناخ المدنً

 سمات ابرز من سمة ٌعد اآلراء اختبلؾ إن بل اآلراء واختبلؾ وتنوع بتعدد

 . (1) الدٌمقراطٌة

 :فً المملكة المغربٌة المدنً المجتمع -5

 التحول عملٌة فً أساسٌا محورا المختلفة بتنظٌماته المؽربً المدنً المجتمع ٌمثل

 المجتمع دور نمو فً أسهمت التً السٌاسٌة التؽٌرات وهناك جملة من ،الدٌمقراطً

 إجراءات من تبعه وما ،???7 السادس محمد الملك بصعود بداٌة المؽرب، فً المدنً

 وجسدت المركزي، النظام تفكٌك نحو أولً كخطوة الحرٌة هامش وسعت إصبلحٌة

 .بالمجتمع الدولة عبلقة

جل دساتٌر المؽرب تنص على الحق النقابً للمواطنٌن، و ٌعتبر المؽرب من أكثر الدول 

المؽاربٌة التً فتحت المجال لتعددٌة نقابٌة، كما أعطاها فرصة لمساهمتها فً التحول 

 ،(2)المرجوالدٌمقراطً 

 فً إحداث التؽٌرات خبلل من التنمٌة عملٌة ودفع تطوٌر فً فعال دور التنظٌمات ولهذه

 المستمر، الذاتً التطور من المجتمع تمكٌن إلى أساسا مهدت التً االجتماعٌة البنٌة

 التً بالخدمات واالرتقاء والتطوٌر المجتمع ألفراد الحٌاة نوعٌة تحسٌن ٌضمن بمعدل

 تعنً أنها كما العامة، الحٌاة فً التنظٌمات هذه مساهمة خبلل من الفرد علٌها ٌحصل

 ومسبولٌات بمهام وتضطلع التنمٌة فً الشعبٌة المشاركة وتعزٌز اإلنسان حقوق بحماٌة

 وثقافٌة اجتماعٌة

                                                           
محمد بوبوش ،النظام السٌاسً المورٌتانً و إشكالٌة التحول الدٌمقراطً ،صحٌفة الخبر المؽربٌة ،على الموقع االلكترونً :  -((1

http://www.alkhabar.ma/: 15/05/2013،آخر إطبلع ٌوم 
 .07أمحمد الداسر، مرجع سابق الذكر ، ص  - ((2

http://www.alkhabar.ma/
http://www.alkhabar.ma/
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إن عامل المجتمع المدنً ٌساعد على زعزعة مركز األنظمة السلطوٌة، فعلى المستوى 

االجتماعً و التنمٌة االقتصادٌة و التصنٌع و التحضر، تعمل هذه المتؽٌرات جمٌعا على 

خلق و تقوٌــة جماعــات المصالح و التجمعات الطوعٌة، فالعدٌد من هذه األنظمة كما 

جر األساس للدٌمقراطٌة، حٌث أصبحت المصادر البدٌلة أشار " دي توكفٌل " هً ح

للمعلومات و االتصاالت، فهم ٌتحدون مباشرة األنظمة السلطوٌة من خبلل تتبع المصالح 

التً تتصارع و التً تإدي إلى تآكل قدرة الحكام السلطوٌٌن على السٌطرة على 

 .(1)مجتمعاتهم 

 :(2)دور فً تعزٌز مسٌرة التحول الدٌمقراطً بما ٌلً إن لمنظمات المجتمع المدنً 

نقل تجارب اآلخرٌن فً العالم فً مجال الدٌمقراطٌـة، وحقـوق اإلنسان، والتسامح  -1

 االجتماعً.

تسلٌط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان، والدٌمقراطٌة، واستخدام وسابل لتعلٌم  -2

 الفرد بحقوقه وواجباته.

ؤثٌر على صناع القرار التخاذ القرارات والسٌاسات والتشرٌعات السعً نحو الت -3

 و التعلٌم تزاٌد فإن الفردي، المستوى على و البلزمة، عن طرٌق المشاركة فً الحوار

 لمتابعة الحوافز و المهارات و المعرفة و بالمعلومات الجماهٌر زودت و أمدت الثقافة

 و الصحافة انتشار و برامجه تطور و التعلٌم فً فالتوسع الدٌمقراطٌة، اإلصبلحات

 النمو معدالت رفع الخارجً بالعالم االحتكاك عن فضبل البصري، و السمعً اإلعبلم

 الطبٌعٌة . لحقوقهم الجماهٌر إدراك من زاد و الثالث العالم لدول الثقافً

نستطٌع القول أن دور المجتمع المدنً فً ازدٌاد مضطرد ،سٌما بالنسبة لبعض 

القطاعات المهٌكلة والمنظمة فً شكل جمعٌات وروابط مهنٌة كما هو حال الصٌادلة 

واألطباء والموثقٌن العصرٌٌن والمستثمرٌن فً قطاع الصٌد... وهكذا فقد شهدت بعض 

تشرٌعٌة, قد لعبت الجمعٌات أدوارا مهمة فً المشارٌع نقاشات مهمة داخل المإسسة ال

 .   (3)الدفاع عن مصالحها 

                                                           
 .11مرجع سابق الذكر ، ص  مسالً نسٌمة وآخرون ،  - ((1
2) )-  ًّ ًّ فً الوطن العرب ل الدٌمقراط  13ومرتكزاته )دراسة حالة: األردن( ،المنارة ،المجلد محمد أحمد المقداد ،أسس التحوُّ

 116،ص2007، 07،العدد
 38محمد مالكً ،مرجع سابق الذكر ،ص  -((3



 انعربي انمغرب دول في انديمقراطية وإشكانية انسياسية انمشاركةانفصم انثاني :                                       
 

55 
 

المدنً فً أي  دولة  المجتمع مكونات الجمعٌات والنقابات العمالٌة المهنٌة من أهم تعتبر

، لكن تختلؾ طبٌعة عمل هذه الجمعٌات والنقابات وتواجدها على الساحة العامة فً أي 

 لسٌاسً الموجود فً الدولة.دولة على قدر نسبة االنفتاح ا

 والتً الجمعٌات هناك واألساس الركٌزة تعتبر التً المدنً المجتمع منظمات بٌن من

 عن والدفاع التطوع فكرة إلى تستند باعتبارها المدنً، المجتمع وتطور نشؤة جذور تشكل

 التبعثر سمة علٌه وتؽلب المجتمع، مستوى إلى ٌرقى ال" بدونها والتً العامة، المصلحة

 لٌتصوروا المإهبلت ٌمتلكون ال بمعنى األفراد، ضمٌر فً متعقل ؼٌر ألنه أكثر،

 التً المجتمعات فً إال المدنً المجتمع وٌتطور ٌنضج وال."   إلٌها ٌنتمون التً الجماعة

 .(1)الدٌمقراطٌة  بمبادئ تإمن

 النصوص بعض تطبٌق على السهر المنظمة مهمة والمهن الجمعٌات مدٌرٌة تتولى 

 النقابً والحق الجمعٌات تؤسٌس فً الحق خاص بوجه تضبط التً الخاصة التشرٌعٌة

 .                                                                                  المنظمة المهن وبعض

 إلى ةالمسند باالختصاصات المتعلقة القرارات إعداد على المدٌرٌة هذه تعمل ذلك وألجل

 المنظمة، المهن النقابً، الحق الجمعٌات، تؤسٌس حق: مٌادٌن  فً للحكومة العام األمٌن

 فٌما التوقٌع صحة إثبات الخٌري، والٌانصٌب الٌانصٌب الجمهور، من اإلحسان التماس

 بها اإلدالء قصد الخارج فً الموضوعة أو الخارج فً بها اإلدالء المراد بالوثابق ٌتعلق

 .(2)الخارج  إلى المؽرب من الجثث نقل المؽرب، فً

 الوعً بها ٌرتقً التً السٌاسٌة التنشبة تحقٌق فً بفاعلٌة المدنً المجتمع مإسسات تسهم

 لما السٌاسً وعٌهم وإنضاج الناس تثقٌؾ بعملٌة تقوم عندما ، المجتمع ألبناء السٌاسً

 السٌاسً العمل فً الرؼبة لكوامن تحفٌزها عن فضبل ، قضاٌا من حولهم ٌدور

 الطابع ذي المنظم المدنً العمل ساحة الى جذبهم عبر االفراد هإالء لدى الدٌمقراطً

 ومواجهة  القرارات واتخذا والقٌادة التنظٌم فً دٌمقراطٌة قٌم على والمعتمد الجماعً

 المختلفة . األزمات

                                                           
محمد الؽٌبلنً، المجتمع المدنً : حججه، مفارقاته، ومصابره هل سٌتم االحتفاظ بها؟، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزٌع  -((1
 192، ص  2004، بٌروت ، 1،ط

 http://www.sgg.gov.ma  httpاألمانة العامة للحكومة ،المملكة المؽربٌة ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً :  -( 2(
 04/07/2013،آخر إطبلع ٌوم :

http://www.sgg.gov.ma/arabe/LeSGG/OrganisationduSGG/DirectionAssociations.aspx
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 لٌبٌا : فً المجتمع المدنً - 3

تعتبر لٌبٌا من بٌن الدول  األطراؾ فً المواثٌق الدولٌة األساسٌة السبع لحقوق اإلنسان 

هم أ،لكنها لٌست طرفا فً جمٌع البروتوكوالت االختٌارٌة الملحقة بها ،ومن بٌن 

المواثٌق التً صادقت علٌها لٌبٌا والذي ٌهمنا أكثر فً هذا الموضوع هو العهد الدولً 

كذلك العهد  1976ٌة والسٌاسٌة والذي صدقت علٌه لٌبٌا فً عام الخاص بالحقوق المدن

الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والذي صادقت علٌه لٌبٌا فً 

 .(1) نفس العام

 وعبلقتها المدنً، المجتمع منظمات تطور على لٌبٌا فً السٌاسً النظام طبٌعة تنعكس

 تمر لم لٌبٌا أن مع الحزبً، النظام النظام اللٌبً نتقدحٌث ٌ المختلفة، الدولة مإسسات مع

 وضعت قوانٌن صدرت،و1969 عام فً الثورة قٌام قبل حتى السٌاسٌة األحزاب بتجربة

 الثورة حماٌة قانون منها ،به المصرح ؼٌر السٌاسً النشاط ضد صارمة قانونٌة قٌودا

 المصادر أحد وهو األخضر الكتاب وصؾحٌث  ،1969 دٌسمبر فً صدر الذي

 األحزاب فإن وعلٌه. الحدٌث العصر قبٌلة ٌمثل بؤنه السٌاسً الحزب لٌبٌا فً األساسٌة

 تسمح ال المباشرة الدٌمقراطٌة فً اللٌبٌة والتجربة القانون، بحكم محظورة السٌاسٌة

 إلى بدٌلة برامج وتقدٌم بتنظٌم والجماعات ؤلفرادل ٌسمح بل ال سٌاسٌة، أحزاب بوجود

 اللٌبٌٌن جمٌع ألن نظرا لذلك حاجة أو ضرورة هناك لٌس أنه أساس على المواطنٌن

 المإتمرات فً بحرٌة وآرابهم نظرهم وجهات عن التعبٌر ٌستطٌعون وإناثا ذكورا

 .(2)الشعبٌة

،والذي ٌحظر أي تجمع أو تنظٌم أو تشكٌل ٌقوم على  1972 لسنة 71 رقم والقانون

التً جاب بها العقٌد معمر القذافً إلى  1969فكر سٌاسً مناهض لمبادئ ثورة عام 

السلطة ،وقد ٌتعرض مخالفو القانون لئلعدام ،وٌحظر هذا القانون وؼٌره من التشرٌعات 

 . (3)فعلٌا انشاء أحزاب سٌاسٌة ومنظمات ؼٌر حكومٌة مستقلة حقا 

                                                           
 2006، تقرٌر "لٌبٌا من أقوال إلى أفعال :ضرورة االصبلح فً مجال حقوق اإلنسان" ،جانفً هٌومن راٌتس ووتش -((1

 96،ص
، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمابٌة، المجتمع المدنً والتحول الدٌمقراطً فً لٌبٌامحمد زاهً المؽٌربً،   -((2

 .171، ص 1995القاهرة،
 .02مرجع سابق الذكر ،صهٌومن راٌتس ووتش ،  -((3
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 لٌبٌا فً المدنً المجتمع لمفهوم تطور أو واضح نشاط رصد ٌمكن ال اإلطار هذا وفً

 : هً األسباب من جملة إلى ذلك ٌعود وقد علٌها، المتعارؾ األدبٌات تحدده كما

 والتً فٌه، الثقافٌة واالتجاهات اللٌبً، المجتمع بتركٌبة تتعلق اجتماعٌة أسباب -1

 العابلٌة االرتباطات سٌطرة نتٌجة وذلك المدنً، المجتمع ومفهوم فكرة مع تتناقض

 لتجمٌع أداة القبٌلة  تصبح أن ذلك عن نتج مما المجتمع فً التفاعل أنماط على والقبلٌة

 . المدنً المجتمع مإسسات عن بدٌل أصبحت أنها إلى إضافة األمن، وتحقٌق المصالح

 النظام لبنٌة ومكمبل أساسٌا جزءا المنظمات هذه لٌبٌا فً الرسمٌة األٌدٌولوجٌة تعتبر -2

 دور لها لٌس المهنٌة والروابط واالتحادات النقابات فإن وعلٌه لٌبٌا، فً السٌاسً

 للمإتمرات معززة تكون أن ٌنبؽً بل ضاؼط دور أي تلعب أن ٌنبؽً ال أنها أو مصلحً

 . (1) الشعبٌة

 خصوصٌة أٌة إلى الروابط أو النقابات أو االتحادات سواء التنظٌمات هذه تفتقر -3

 بقرار تنشؤ التنظٌمات هذه فمثل برامجٌة، ،أو مالٌة أو هٌكلٌة أو استقبللٌة أو قانونٌة

 -الوزراء مجلس - العامة الشعبٌة اللجنة أو -البرلمان - العام الشعب مإتمر من وموافقة

 تكوٌن أعٌد أن حدث فقد تنظٌمها، وإعادة حلها، فٌها بما فوقٌة إلجراءات ؼالبا وتخضع

 2004 عام فً وأخرها التسعٌنٌات منتصؾ منذ مرات عدة وبنابها التنظٌمات هذه مثل

 كمإسسة القذافً، أبناء ٌترأسها التً الجمعٌات أو المإسسات بعض ذلك من وٌستثنى

 وجمعٌة االنسان، لحقوق العالمٌة القذافً ولجنة الخٌرٌة، للجمعٌات العالمٌة القذافً

 واالستقبللٌة االمتٌازات من بالكثٌر تتمتع التً المإسسات من وؼٌرها عتصموا،او

 .القانونٌة

 6ال ٌسمح بموجب القوانٌن الدستورٌة اللٌبٌة إال ببعض انواع الجمعٌات ،وتنص المادة

من الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق االنسان على أن :"أبناء المجتمع الجماهٌري أحرار 

فً تكوٌن االتحادات والنقابات والروابط لحماٌة مصالحهم المهنٌة" ،لكنها ال تتطرق إلى 

من القانون رقم  9صدى لمواضٌع اجتماعٌة أو سٌاسٌة ،وتنص المادة الجمعٌات التً تت

بشؤن تعزٌز الحرٌة على أن :"المواطنٌن احرار فً إنشاء النقابات  1991لسنة  20

                                                           
1))

 581محمد زاهي المغيربي، مرجع سابق الذكر، ص.  -
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واالتحادات والروابط المهنٌة واالجتماعٌة والجمعٌات الخٌرٌة واالنضمام إلٌها لحماٌة 

 .  (1)نشبت من أجلها " مصالحهم أو تحقٌق األؼراض المشروعة التً أ

فً دول المؽرب العربً تتطلب تفعٌل دور الدٌمقراطٌة  العملٌةوانطبلقا من ما سبق ف

 كافة المجتمع شرابح بحٌث تشمل السٌاسٌة المشاركة قاعدة توسٌعالمجتمع المدنً و

 على وقادرة ضامنة تكون أن عن فضبل ،موانتماءاته السٌاسٌة متوجهاته بمختلؾ

 مسإولٌة تؤتً وهنا. المتصاعدة ومطالبها الجدٌدة االجتماعٌة الشرابح استٌعاب

 الحاصلة التؽٌرات مع التكٌؾ على القابلٌة لها تكون أن ٌنبؽً التً السٌاسٌة المإسسات

 ضمنت اإلجراء وبهذا المطالب، تلك استٌعاب على قادرة نفسه الوقت وفً المجتمع، فً

 .الدٌمقراطٌة العملٌة نم اإلقصاء أو االستبعاد أو التهمٌش عدم

 المبحث الثالث :المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة :

 فً أولوٌة وتؤخذ القضاٌا فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة، من أهم المرأة أصبحت مسؤلة

 دٌمقراطٌة مجتمعات نحو فٌه التوجه ٌؤخذ زمن فً أننا وبما ، المجتمعات من الكثٌر

 فمشاركة وحقوقها، المرأة عن بمعزل ذلك تحقٌق من ٌمكننا فبل اإلنسان لحقوق ورعاٌة

 على السٌاسٌة المشاركة تقوم المجتمع، لتقدم السبل إحدى هً العامة الحٌاة فً المرأة

 النساء بٌن المساواة قدم على االعتراؾ ،وتفترض والرجال للنساء المتساوٌة الحقوق

 ٌقوم أن ٌمكن ال بدونها ،التً األساسٌة والحرٌات العامة الحقوق من بمجموعة والرجال

  .المهّمة بهذه والمواطنة المواطن

 القدٌمة النظم فً موجودة تكن لم المواطنٌن بٌن حتى أو والمرأة الرجل بٌن المساواة إن

 من الحدٌث العصر فً  ظهرت وإنما ، ةالدٌمقراطٌ ابتدعت التً ( والٌونان ، الرومان )

 الرجل بٌن المساواة وهذه ، م1948 عام فً اإلنسان لحقوق العالمً االعبلن خبلل

  :(2) ٌؤتً ما تشمل والمرأة

 . والواجبات الحقوق فً والمرأة الرجل بٌن المساواة -1

 : ٌؤتً لما الشاملة السٌاسٌة الحقوق فً بالرجل المرأة مساواة -2

                                                           
 88هٌومن راٌتس ووتش ،مرجع سابق الذكر ،ص  -((1
دراسة فً الفقه والفكر السٌاسً اإلسبلمً  -، المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة  علً محٌى الدٌن القره داؼً - (2)

 03،ص 2006،المجلس األوربً لئلفتاء والبحوث ،اسطنبول،
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 مجلس ورباسة ، البرلمان أو ، الدولة رباسة العامة السٌاسٌة الوظابؾ المرأة ىتول - أ

 . ونحوها والقضاء والوزراة ، الوزراء

 للبرلمان. والترشٌح االنتخاب فً المرأة حق - ب

 الدولٌة ودساتٌر الدول  المغاربٌة: المواثٌقالمشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة فً ظل  -1

 خبلل من شدٌد بإلحاح نفسها تطرح المؽاربٌة للمرأة السٌاسٌة المشاركة قضٌة أخذت

التحوالت السٌاسٌة ومن  ظل فً دول المؽرب العربً تشهدها التً اإلنمابٌة المرحلة

خبلل المعاهدات والمواثٌق الدولٌة والدساتٌر العربٌة التً جعلت مشاركة المرأة فً 

،اختلفت طبٌعة المشاركة السٌاسٌة فً دول  الرجل الحٌاة السٌاسٌة أمرا واجبا مثلها مثل

المؽرب العربً من دولة ألخرى حسب طبٌعة النظام القابم فً كل دولة ،وحسب ما 

 ٌسمح لها القانون والدستور فً أي دولة.

 * المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً المواثٌق الدولٌة :

ام االنسان والحرٌات األساسٌة تنص المادة األولى من مٌثاق األمم المتحدة على :"احتر

للناس جمٌعا والتشجٌع على ذلك إطبلقا ببل تمٌٌز بسبب الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال 

 . (1)تقرٌق بٌن النساء والرجال " 

 كما تنص المادة الثامنة فً الفصل الثالث من ذات المٌثاق على أن األمم المتحدة "ال 

تفرض قٌودا تحد بها جواز اختٌار الرجال والنساء لبلشتراك بؤٌة صفة وعلى وجه 

 .  (2)المساواة فً فروعها الربٌسٌة والثانوٌة " 

م ، 1948ً لحقوق اإلنسان فً عام عبلن العالمفً العصر الحدٌث من خبلل اإل ظهر 

 :  (3) ًلما ٌوالذي تضمن المساواة بٌن الرجل والمرأة ب ما ٌسمى

 المساواة بٌن الرجل والمرأة فً الحقوق والواجبات . -1

 مساوة المرأة بالرجل فً الحقوق السٌاسٌة الشاملة لما ٌؤتً : -2

تولى المرأة الوظابؾ السٌاسٌة العامة رباسة الدولة ، أو البرلمان ، ورباسة مجلس  -

 والقضاء ونحوها . والوزارةالوزراء ، 

 شٌح للبرلمان .حق المرأة فً االنتخاب والتر -
                                                           

 01،الفصل األول ،المادة  1945مٌثاق االمم المتحدة سنة  -(1)
 08،الفصل الثالث ،المادة  1945مٌثاق االمم المتحدة سنة  - ((2
 دراسة فً الفقه والفكر السٌاسً اإلسبلمً ، -المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة  علً محٌى الدٌن القره داؼً ، - ( (3

 03،ص 2006للدورة السادسة عشرة للمجلس األوربً لئلفتاء والبحوث ، اسطنبول ،جوان 
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كما تلزم اتفاقٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة )السٌداو( الصادرة سنة 

الدول األطراؾ باتخاذ التدابٌر واإلجراءات التً تمكن المرأة من المشاركة فً  1979

الحٌاة السٌاسٌة ومواقع صنع القرار ،حٌث دعمت المادة الرابعة من االتفاقٌة الى اعتماد 

 . (1)ا ٌسمى بمبدأ التمٌٌز اإلٌجابً لصالح المرأة م

وتنص اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة الصادرة بموجب قرار الجمعٌة العامة لؤلمم 

دٌسمبر بؤن :"لكل شخص حق المشاركة فً إدارة  20( المإرخ فً 7-)د640المتحدة 

 .(2)الشإون العامة لبلده سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلٌن ٌختارون فً حرٌة " 

قٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة على:" أن كما تنص المادة السابعة من اتفا

تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً الحٌاة 

السٌاسٌة والعامة للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق فً 

فٌذ سٌاسة الحكومة وفً شؽل الوظابؾ :أن تنتخب وأن تنتخب ،المشاركة فً صٌاؼة وتن

العامة وكذلك المشاركة فً أٌة منظمات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة العامة 

، حٌث التزمت الدول األطراؾ فً االتفاقٌة المتعلقة بهذا الموضوع   (3)والسٌاسٌة للبلد

لرجل الحق باحترام حقوق المرأة ، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع ا

 : (4)فً

التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلٌة لبلنتخاب للهٌبات  -أ

 جمٌعها التً ٌنتخب اعضاإها باالقتراع العام .

المشاركة فً صٌاؼة الحكومة وفً تنفٌذ هذه السٌاسة ،وفً شؽل الوظابؾ العامة  -ب

 ات الحكومٌة.،وتؤدٌة جمٌع المهم العامة على جمٌع المستوٌ

المشاركة فً أي منظمات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة العامة والسٌاسٌة  -ج

 .    (5)للبلد

                                                           
،مركز الرافدٌن للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ،دون  دراسة بعنوان :الكوتا النسوٌة فً الدول المغاربٌةنعٌمة سمٌنة ،  -((1

  13سنة نشر،ص
الجزائر  –المشاركة السٌاسٌة للمرأة العربٌة ودورها فً محاولة تكرٌس الدٌمقراطٌة التشاركٌة حرٌزي زكرٌاء ، - ((2

  53،ص 2011ج لخضر ،باتنة ،سنة، رسالة ماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة الحا نموذجا
 . 13مرجع سابق الذكر ،ص دراسة بعنوان :الكوتا النسوٌة فً الدول المغاربٌة نعٌمة سمٌنة ، - ((3
توسٌع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرٌة فً المجالس المنتخبة أو تحقٌق المساواة عمار عباس ،بن طٌفور نصر الدٌن ، - ((4

 88،ص2013،جوان  10األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واالنسانٌة ،العددعن طرٌق التمٌٌز االٌجابً ،
مجلة جامعة دمشق للعلوم التمكٌن السٌاسً للمرأة العربٌة بٌن القرارات والتوجهات الدولٌة والواقع ،،  صابر بلول -  (5)

 656، 655،ص 2009،العدد الثانً  25،المجلد االقتصادٌة والقانونٌة 
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 . المشاركة فً المنظمات الدولٌة -د

 المساواة تحقٌق فً المتمثل الهدؾ على الصرٌح تؤكٌدها االتفاقٌة هو هذه سمات أبرز

 واإلعبلنات المواثٌق من عدد على انعكس ما وهو القانونٌة، المساواة جانب إلى الفعلٌة

 انعقد الذي الرابع العالمً المرأة مإتمر عن الصادر العمل منها وآخرها األخرى، الدولٌة

 . (1) 1995 عام بكٌن فً

 * المشاركة السٌاسٌة فً دساتٌر الدول المغاربٌة :

تختلؾ الدول المؽاربٌة من حٌث االعتراؾ والتمتع بالحقوق السٌاسٌة ،فمثبل الجزابر 

اعترفت بالحقوق السٌاسٌة وخاصة الحق فً االنتخاب والترشح وبالحق فً تولً 

بمناسبة  1957المناصب السٌاسٌة فمثبل اعترفت تونس بالحقوق السٌاسٌة للنساء منذ 

بمناسبة انعقاد االنتخابات التشرٌعٌة بدأت النساء  2004تنظٌم أول انتخابات بلدٌة ومنذ 

بالمبة من أعضاء المجالس البلدٌة ،كما  25بالمبة من النواب فً البرلمان و 22تمثل 

خصصت الدول المؽاربٌة موادا فً دساتٌرها تعترؾ بالحقوق السٌاسٌة كحق المشاركة 

فً الدول المؽاربٌة ٌختلؾ من فً الحٌاة السٌاسٌة ،وحق المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة 

 دولة ألخرى ووفقا لدستور كل دولة.  

 ٌا :مورٌتان -أ 

حقوق المرأة والمساواة  1991ٌولٌو  12كرس الدستور المورٌتانً الصادر فً  

من القانون األساسً على أن جمٌع  6الرجال والنساء، إذ تنص المادة  القانونٌة بٌن

وهو أكبر ضمان بؤن المرأة المورٌتانٌة لها الحق فً  القانون،متساوون أمام  المواطنٌن

 . (2) التمتع بجمٌع حقوقها السٌاسٌة ومواطنتها الكاملة

 لٌبٌا : - ب

 من العدٌد تبنً لٌبٌا فً السٌاسً النظام ، حاول1969 سبتمبر 1 فً الثورة قٌام منذ

 باألسرة اهتمامهوالببلد ، بناء فً المشاركة من المرأة تمكٌن إلى سعت التً السٌاسات

 المرأة تكون أن المفترض من القذافً أنه معمر العقٌد حٌث كان ٌرى اجتماعٌة ، كوحدة

 ال االنسان بنً إن: "معبرا على هذه الفكرة قاببل األطفال تربٌة عن بالكامل مسإولة

                                                           
 08علً محٌى الدٌن القره داؼً ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((1
، مجلة دفاتر السٌاسة والقانون، تمكٌن المرأة المغاربٌة فً ظلّ النظم االنتخابٌة المعتمدة الفرص والقٌودعصام بن شٌخ،  - ((2

 277جامعة ورقلة ، الجزابر، عدد أفرٌل.ص
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أمه"  تربٌه الطفل أن أي...الطبٌعٌة األمومة إال بكرامته وتلٌق طبٌعته وتناسب له تصلح

(1). 

انضمت لٌبٌا إلى جمٌع المواثٌق والعهود والبروتوكوالت الدولٌة واإلقلٌمٌة التً تقرر 

المبادئ والسٌاسات المختلفة لمشاركة المرأة وضمان حقوقها، كما ارتبط ذلك 

بالتشرٌعات المحلٌة التً تسعى إلى تمكٌن المرأة وتفعٌل دورها فً المجتمع، كالوثٌقة 

، وكثٌر من القوانٌن المسٌرة للنشاط 1997بتقرٌر حقوق المرأة الصادرة فً الخاصة 

% من الرخص 20االقتصادي والتً تشترط حصول المرأة على نسبة ال تقل عن 

المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادٌة.
2

 

من حٌث المبدأ، لم ٌرفض الكتاب األخضر عمل المرأة، ولكن اقتصره على الحقول التً 

 طبٌعتها. وفً هذا اإلطار ٌإكد معمر القذافً على أن:تناسب 

فالعمل ٌجب أن  -"المسؤلة لٌست أن تعمل المرأة أو ال تعمل فهذا طرح مادي سخٌؾ

ٌوفره المجتمع لكل أفراده القادرٌن علٌه والمحتاجٌن له رجاال ونساء ولكن أن ٌعمل كل 

 .(3)ن ٌعمل ما ال ٌناسبهفرد فً المجال الذي ٌناسبه...وأن ال ٌضطر تحت العسؾ أ

 : المغرب -ج

 على إبقابه مع الحقوق تنظٌم أجل من قوانٌن وضع على حرص المؽرب استقبلل منذ

 األحوال مدونة وتعد الحماٌة، عهد خبلل الفرنسً المستعمر أقرها التً القوانٌن بعض

 المبادرة تمت األسرة داخل العبلقات ٌنظم تشرٌع أول م1956 سنة الصادرة الشخصٌة

 ومواطنتها، اإلنسانٌة لكرامتها مهٌن دونً وضع فً المرأة حصر أنه ؼٌر بإصداره،

 السٌاسٌة، البنٌة فً وجود لها ٌكون وأن العصر مكتسبات من تستفٌد أن معه ٌصعب

 المسطرة قانون الجنابً، كالقانون أخرى تشرٌعات زكته نفسه الوضع وأن خاصة

  .(4)الشؽل ومدونة ٌةالمدن الحالة قانون الجنابٌة،

                                                           
 .153 )الفصل الثالث(، ص. الكتاب االخضرمعمر القذافً ،  -  (1)
ٌوسؾ الصوانً، "المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً لٌبٌا: األطر األٌدٌولوجٌة والقانونٌة وإشكالٌات الممارسة" فً حمدي عبد  - (2)

(، 2001، القاهرة ، مركز دراسات المستقبل األفرٌقً، المشاركة السٌاسٌة للمرأة خبرة الشمال األفرٌقًالرحمن )تحرٌر(، 
 .75-74ص. ص 

 .168-167معمر القذافً ، مرجع سابق الذكر، ص ص.  - (3)
نحو اإلصبلح السٌاسً فً الوطن  المنتدى الدٌمقراطً األول للمرأة العربٌة ،)التمكٌن السٌاسً للنساء خطوة ضرورٌة -((4

 م 2004دٌسمبر 13 -11صنعاء ، منتدى الشقابق العربً لحقوق اإلنسان، العربً( ،
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اقتصادٌة التً عرفتها المؽرب  فً البروز القوي للمرأة -ساعدت التحوالت السوسٌو

تحول على المستوى  ٌواكبها اقتصادٌا واحتبلل مكانة مهمة داخل النسٌج االجتماعً و

القانونً حٌث التشرٌعات الخاصة بالمرأة وحقوقها، و فً هذا الصدد فتحت العدٌد من 

هذا األمر فعبل  األوراش تتوخى االهتمام بالمرأة و إدماجها فً التنمٌة، و قد تحقق

بصدور مدونة األسرة التً أعادت للمرأة مكانتها اإلٌجابٌة داخل المجتمع المؽربً
(1)

 

 ٌونٌو 14 فً المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على القضاء اتفاقٌة على المؽرب صادق

 فً الرجل ألهلٌة مماثلة أهلٌة المرأة منح" على 15 مادتها فً تنص التً و1993

 ضد التمٌٌز على للقضاء المناسبة التدابٌر اتخاذ" على 16 مادتها وفً ،"المدنٌة الشإون

 أساس على تضمن، خاص وبوجه العابلٌة والعبلقات بالزواج المتعلقة األمور فً المرأة

 . (2)"والمرأة الرجل بٌن المساواة

 مهملة فٌها كانت التً الفترة فبعد ،البشري اإلمكان تطور فً مهما دورا المرأة لعبت

 قطع طوٌل كفاح بفضل استطاعت المستقل، للمؽرب البشرٌة التنمٌة عملٌة فً تماما

 وقانون األسرة مدونة إصبلح من ذلك على أدل وال الٌوم أحد ٌنكرها ال مهمة أشواط

 الحركة لحٌوٌة الدإوب النشاط لتتوج المتقدمة المبادرات هذه جاءت وقد .الجنسٌة

 طبٌعٌة نتٌجة الوقت نفس فً الحركة هذه كانت ولقد ،بحقوقها وتشبثها ونضالها النسابٌة

 قامت فلقد وبالفعل ؛ المسار هذا فً مإثرا دورا لعبت كما والدٌمقراطً السٌاسً النفتاح

 النضج فً المواطنة المشاركة دابرة توسٌع مجال فً طبلبعً بدور النسوٌة الحركة

 الدٌمقراطً النقاش فً أسهمت أنها كما .المدنً المجتمع هوٌة تثبٌت وفً السٌاسً،

 النطاق هذا المناحً، من العدٌد فً تجاوز، لكنه المرأة وضع فعلٌا تهم التً القضاٌا حول

 .(3) الفرص وتكافا والحرٌات الحقوق حول أوسع نقاش إلى لٌتحول

 الدٌموقراطٌة النسابٌة الحركة طرؾ من الدولة على مورس الذي للضؽط ونظرا

 المناهضة القوى مع قوٌة وصراعات مواجهات بعد االستراتٌجٌٌن وحلفابها بالمؽرب

 السٌاسٌة الظرفٌة هاته فً مجملها فً تمٌزت التً األسرة مدونة تعدٌل تم النساء، لحقوق

                                                           
 .07أمحمد الداسر، مرجع سابق الذكر ، ص  - ((1
المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،المملكة  التقــرٌر السنـوي عن حالة حقـوق اإلنسـان وحصٌلة وآفاق عمل المجلس ، - ((2

 09،ص 2005المؽربٌة ،
،اللجنة المدٌرٌة للتقرٌر  2025سنة من التنمٌة البشرٌة وآفاق سنة 50تقرٌر عام ،المستقبل ٌشٌد واألفضل ممكن ، - ((3

  11،المؽرب ،دون سنة نشر ،ص 
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 المساواة ثقافة فً المتمثل إطاره المختل لسٌاسًا القوة بمٌزان الصلة ذات بالذات

 إدخال تم كما بٌنهما، التراتبٌة العبلقة عوضت التً الزوجٌن بٌن التشاركٌة والعبلقة

 وؼٌرهما. الجنابٌة والمسطرة الجنابً القانون على مهمة أخرى تعدٌبلت

 السٌاسٌةو المدنٌة والحرٌات بالحقوق المساواة، قدم على والمرأة، الرجل ٌتمتع

 االتفاقٌات فً وكذا األخرى، مقتضٌاته وفً ، والبٌبٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 وثوابت الدستور أحكام نطاق فً ذلك وكل المؽرب، علٌها صادق كما الدولٌة، والمواثٌق

 والنساء الرجال بٌن المناصفة مبدأ تحقٌق إلى الدولة تسعى كما ،وقوانٌنها المملكة

 .(1)التمٌٌز أشكال كل ومكافحة للمناصفة هٌبة الؽاٌة لهذه وُتحدث

 2011دستور و 1992 ،1972 ،1970 ،1962 لسنة المؽربٌة الدساتٌر جل أكدت 

 .للنساء خاصة للمواطنٌن السٌاسٌة الحقوق من المزٌد إعطاء على عازم المؽرب أن على

 والمواثٌق والمعاهدات االتفاقٌات مع الوطنٌة التشرٌعات مبلءمة على الدولة عملت وقد

 والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والمدنٌة السٌاسٌة بالحقوق الصلة ذات السٌما الدولٌة،

 ضد التمٌٌز أشكال مختلؾ لمناهضة الدولٌة االتفاقٌة على التحفظات كل ورفع للنساء،

 الٌوم مقبوال ٌعد لم فإنه تحقٌقها، تم التً المكاسب هذه حجم إلى وبالنظر )سٌداو(، المرأة

 القٌادة، إلى الوصول وفً الدولة شإون تسٌٌر فً المرأة ومساهمة مشاركة عن التخلً

 تشكٌلتها ضمن واحدة امرأة على االقتصار بؤن الوعً تمام واعٌة تكون أن الدولة وعلى

 ٌمكن ال بحٌث الوراء، إلى نكوصا ٌعتبر  و والدولً، الوطنً العام الرأي انتباه أثار قد

 المرأة ؼٌاب فً التنموٌة والمخططات للبرامج محورا  البشري العنصر من نجعل أن

 مراكز فً الفعلٌة مشاركتها خبلل من التنموٌة بؤدوارها االضطبلع من تمكٌنها وعدم

 .(2)القرار صنع

 ٌتقلدوا أن المواطنٌن لجمٌع ٌمكن" أنه الثامن فصله فً المؽربً الدستور ٌضمن

 فكل" لنٌلها المطلوبة للشروط ٌرجع فٌما سواء وهم الحكومٌة والمناصب الوظابؾ

 إطارا المؽرب وضع وقد للبلد، العامة الشإون إدارة فً المشاركة فً الحق له شخص

 وتحٌٌنه تطوٌره على وعمل العامة، الشإون فً المشاركة حق تكرٌس إلى ٌهدؾ قانونٌا

                                                           
 19،الباب الثانً، الفصل  2011دستور المملكة المؽربٌة الصادر سنة  - ((1
مارس  17العصبة المؽربٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان،  "المرأة والمشاركة السٌاسٌة بالمؽرب" ، ندوة وطنٌة حول: - ((2
 02،ص 2012،
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 من أو علٌها منصوص حقوق تكرٌس عبر وذلك تشرٌعٌة إصبلحات عدة أدخل حٌث

 اتجاه فً قوٌة دفعة أعطً ما وهو المرأة، لصالح جدٌدة قانونٌة أوضاع ابتكار خبلل

 القرار اتخاذ فً فاعلة مشاركة المرأة لتصبح السٌاسٌة، الحقوق فً الجنسٌن بٌن المساواة

 . (1)أكثر بشكل السٌاسً

 المؽربً الدستور فً للمرأة والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق :ٌلخص (01) رقم جدول

  

 87 ،ص الذكر سابق مرجع ، الحكم بؤنظمة وعبلقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المؽاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة المصدر :         

 نص حٌث ،الحصة نظام خبلل من النٌابٌة الحٌاة فً النساء مشاركة المملكة عززت

 علٌها تتنافس مقعدا (30) عدد تخصص على 2002 عام المعدل االنتخابً القانون

 القوابم، تلك خارج التنافس فً حقهن عن فضبل الوطنٌة، القوابم إطار فً النساء

 من %8,10 بنسبة مقعدا   (35) عدد 2002 انتخابات فً النساء شؽلت ذلك وبموجب

 .مقعدا (325) البالؽة المقاعد إجمالً

 الرجال طرؾ من بسلبٌة السٌاسً النشاط فٌه ٌقابل المجتمع داخل العام المناخ أن وبما

 أمام ضروري ؼٌر للمرأة السٌاسً النشاط اعتبار إلى المٌل فإن السواء حد على والنساء

 الدور مع المجتمع تعاطؾ كسب أن ٌإكد وهذا ترسٌخا، ٌزداد األسرٌة ٌتهامسإول

 عن والعزوؾ البلمباالة مظاهر كل مواجهة عن بمعزل ٌتم أن ٌمكن ال للمرأة السٌاسً

  . (2)ككل المجتمع تسود التً السٌاسً العمل

 باب بفتح فقط ٌرتبط الفً الحٌاة  وإدماجهن النساء مشاركة تعزٌز أن بالذكر والجدٌر

 على بتمكٌنها ٌرتبط ما بقدر ،المحلٌة والمجالس البرلمانات وولوج السٌاسٌة المشاركة

                                                           
تقرٌر الدوري الثالث المتعلق بإعمال المؽرب للعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، مناقشة ال - ((1

 .09مرجع سابق الذكر ، ص 
 203 ، ص1998محمد طبلل ،المرأة العربٌة فً الدٌن والسٌاسة ، دار النشر المؽربٌة ،المؽرب ، - (2(

 السياسية الحقوق المدنية الحقوق

 االنتخابات فً التصوٌت فً الحق - والعمل التعلٌم فً الحق -

 لالنتخابات الترشح فً الحق - المملكة جهات كل فً والسكن التنقل فً الحق -

 االجتماع وحق أشكاله بكل التعبٌر وحق الرأي إبداء حق- والرسائل الشخصٌة الحٌاة حماٌة -

 فً الوظائف كل الى الوصول فً الحق -

 العمومً القطاع

  سٌاسٌة أو نقابٌة منظمات الى االنتماء وحق التجمع حق -

 االضراب فً الحق
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 االقتصادٌة المجاالت مختلؾ ضمن ،الحٌوٌة القرارات اتخاذ فً الفعالة المساهمة طرٌق

 . والثقافٌة واالجتماعٌة

 مساهمتها مجال فً للمرأة الحالٌة الوضعٌة تبرٌر تحاول التً واألبحاث الدراسات جل

 وإعطاء العامة الحاالت بعض إبراز إلى اتجهت السٌاسٌة، الحٌاة فً المتقدمة الفعلٌة

 هذا فً كؤم المرأة ودور وتطوٌرها األسرة قضاٌا عن تخرج ال وهً عنها، نظرٌا تحلٌبل

 ٌعطً النظري التوجه هذا أن وٌبدو أساسٌة، مساهمة ولٌست مساعدة باعتبارها التطور،

 جمٌع على السٌاسً العمل دابرة من ٌخرجها كما السٌاسً، المرأة ؼٌاب عن تبرٌرا

 .(1)المنتخبة السٌاسٌة المإسسات ضمن الضبٌل التواجد ذلك ٌفسر ما وهو األصعدة،

" الحرٌة والحكم الصالح فً الوطن العربً "  2004ففً تقرٌر التنمٌة االنسانٌة للعام 

السٌاسٌة كمإشر المشاركة السٌاسٌة للمرأة والذي ركز بشكل كبٌر على المإشرات 

أحرز المؽرب فً ذلك مراتب متقدمة ومهمة مقارنة مع العدٌد من الدول العربٌة 

 .(2) %10.8،فبالنسبة الى مشاركة المرأة فً مجلس النواب سجل المؽرب نسبة 

العربً " "نحو نهوض واقع المرأة فً العالم  2005أما فً تقرٌر التنمٌة االنسانٌة للعام 

فبالنسبة لمرتبة المؽرب فهً ال تختلؾ عن التقرٌر السابق ،فبالنسبة الى بعض 

المإشرات المتعلقة بالمرأة فالمؽرب ٌحتل المرتبة الرابعة ،حٌث مثبل بالنسبة الى المقاعد 

من هذه المقاعد  % 6.45النٌابٌة التً تشؽلها النساء من مجموع المقاعد : تشؽل المرأة 

وهً  % 0.84الى مإشر البلمساواة الجنوسٌة فً التعلٌم نجد أنها تبلػ نحو  ،وبالنسبة

نسبة منخفضة ،أما بالنسبة الى المشاركة السٌاسٌة للنساء فالمؽرب  ٌؤتً فً  مراتب 

 . (3)من مقاعد مجلس النواب  % 10.80متقدمة ، إذ تحتل المرأة ما نسبته 

 دول المغرب العربً : المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة فً -2

عرؾ البناء االجتماعً والثقافً للعبلقات بٌن الجنسٌن فً الدول المؽاربٌة خبلل العقود 

األخٌرة، تحوالت هامة سواء كان ذلك فً الفضاء العام أو الفضاء الخاص، وٌمكن 

تفسٌر هذه التحوالت بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونٌة المإكدة على 

واة بٌن المرأة والرجل وإقرار التعلٌم المجانً واإلجباري للجنسٌن وخروج النساء المسا
                                                           

1))
  09محمد طبلل ،مرجع سابق الذكر ،ص  - 

2))
 15عبد الواحد بلقصري  ،المؽرب فً التقارٌر التنموٌة ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،العدد  - 

 186.187،ص  2007صٌؾ 
3) )

  188.189،مرجع سابق الذكر ،صعبد الواحد بلقصري   -
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للعمل واعتماد سٌاسات التنظٌم العابلً والصحة اإلنجابٌة ، وشهدت الهٌمنة الذكورٌة 

تراجعا واتجه المجتمع المؽاربً أكثر فؤكثر نحو ضمان تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن فً 

 التعلٌم ، الصحة حضور متزاٌد للمرأة فً مختلؾ القطاعاتأدى إلى   عدٌد المجاالت،

  . ،القضاء

 لٌبٌا : -أ

 األٌدٌولوجٌة الرإٌة من مستمد جٌرانها باقً عن ٌمٌزها سٌاسً بنظاملٌبٌا  تختص

 الشعب مإتمر لٌبٌا فً التشرٌعٌة السلطة وٌمثل. األخضر الكتاب ٌطرحها التً والتعالٌم

 سنوات لثبلث المباشر ؼٌر باالقتراع أعضاإه وٌنتخب 1976 منذ تؤسس الذي العام

 المواطنٌن جمٌع من منتخبة الببلد أنحاء فً منتشرة شعبٌة ولجان مإتمرات بواسطة

 من الكثٌر واعتمدت قوانٌن عدة الدولة أصدرت الثمانٌنات ومنذ. ونساء رجاال اللٌبٌٌن

 .السٌاسً والشؤن العام الشؤن فً المرأة انخراط على المساعدة اإلجراءات

ٌنبؽً القول بؤن المتتبع لتطور أوضاع المرأة فً لٌبٌا ال ٌستطٌع أن ٌؽفل الجهود 

المختلفة من قبل النظام السٌاسً عبر فترات زمنٌة مختلفة لتعزٌز دور المرأة فً 

المجتمع، إضافة إلى الدور الذي لعبته التؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والتً 

 .(1)و ساهمت بدورها فً هذا التطور عبر فترات تارٌخٌة مختلفة أثرت

على الرؼم من جهود النظام فً عرض أٌدٌولوجٌته وسٌاساته حول المرأة، فإنها لم تتول 

مسإولٌة كاملة داخل المجتمع. وكان دور المرأة محدودا مقارنة بما استهدفته السٌاسات 

امل الثقافة التقلٌدٌة ٌلعب دورا حاسما فً منع المختلفة لتعزٌز دور المرأة. فبل ٌزال ع

المرأة من أن تكون عضوا نشطا فً المجتمع، على الرؼم من تواجدها الشكلً 

والموسمً الذي ٌفتقر إلى التنظٌم، مما ٌقلل فعالٌة هذا الوجود الذي كان نتٌجة ألجواء 

 .(2)التعببة السٌاسٌة والتحرٌك الجماعً الموسمً

 مقارنة كثٌرا تقل العام الشعب مإتمر لعضوٌة المنتخبات النساء أعداد تزل لم ذلك برؼم

 فً الممثلة النسابٌة النسبة بحوزتنا لٌس. اللٌبً للمجتمع السكانً التعداد فً المرأة بنسبة

 مإتمر فً العلٌا للمناصب تصل لم اللٌبٌة المرأة أن الوحٌد ومإشرنا التشرٌعٌة السلطة

                                                           
، مجلة دراسات فً "تطور حركة المرأة فً المجتمع اللٌبً بٌن المكٌن والتفعٌل: دراسة توثٌقٌة" ان العبٌدي،آمال سلٌم - (1)

 .51، ص. 2004-2003االقتصاد والتجارة، المجلد الثانً والعشرون والثالث والعشرون، 
 .85ٌوسؾ الصوانً ، مرجع سابق الذكر، ص  - (2)
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 مإتمر أمانة إلى تصل لم 2003 إلى 1977 من الفترة فطوال نادرا إال العام الشعب

 فً وفقط علٌا سٌاسٌة بإرادة الوصول هذا وتحقق. فقط نساء ست سوى العام الشعب

 .(1) (االجتماعٌة والشبون المرأة شبون) بالمرأة ارتباطا األكثر المٌادٌن

 مشاركة المرأة المغربٌة فً الحٌاة السٌاسٌة : -ب

 المرأة المغربٌة فً الحكومة :مشاركة  - 1

 المجالس فً المرأة تمثٌل الخصوص وجه وعلى السٌاسٌة المشاركة موضوع إن

  والمتهمٌن  خاص بشكل النساء بٌن والجدل االهتمام جذب القرار صنع ومواقع المنتخبة

 إلى والسعً العالم شهده الذي الدٌمقراطً للتحول كنتٌجة عام بشكل العالم فً  بالسٌاسة

 وهذا، الوطنٌة والتشرٌعات الدولٌة والمواثٌق العهود به نادت الذي المساواة مجتمع

 السٌاسٌة المواقع فً للمرأة المساواة عدم فً المتعلقة المشكلة من نبع والجدل االهتمام

 . والعامة

 التنمٌة آلفاق بالنسبة حٌوٌا مشروعا القرار واتخاذ صنع مواقع فً النساء مشاركة تمثل

 من فترات خبلل النساء طال الذي التهمٌش إنهاء اتجاه فً حاسمة وخطوة ، المؽرب فً

 .والمجتمعٌة واألسرٌة الشخصٌة حٌاتهم جوانب مختلؾ وفً الزمن،

 نساء أربع نٌٌتع تم حٌنما 1997 سنةألول مرة   الحكومة الى النساءولجت  المؽرب فً

 01 إلى فقط أشهر لبضعة مناصبهن فً وبقٌن ،عضوا 38 بٌن من وزارٌة مناصب فً

 .(2) 1998مارس

 تجمع من تشكلت الوطنً، التنسٌق بلجنة سمٌت لجنة تكوٌن تم 2002 انتخابات قبٌل

 تضمن كٌفٌة وضع أجل من والٌسارٌة الٌمٌنٌة االتجاهات مختلؾ من أحزاب تسعة

 نسبة بزٌادة المطالبة مجرد من االنتقال تقرر بعدها. القرار صنع لمراكز المرأة وصول

 العربٌة الدول تجارب دراسة فتمت العمل، آلٌة عن البحث إلى للمرأة السٌاسٌة المشاركة

 بالجمعٌات االتصال وتم األوقات، من وقت فً المجال هذا فً نجحت التً األخرى

                                                           
 :ٌوم آخر إطبلع ،http://www.alwasatnews.comمرجع سابق الذكر، متحصل علٌه من الموقع:  فوزٌة مطر، -((1

12/06/2013 
 87مرجع سابق الذكر ،ص نعٌمة سمٌنة ، دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها بؤنظمة الحكم ،  -2) )

http://www.alwasatnews.com/
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 الترشٌحات نسبة لرفع تحفٌزٌة تدابٌر اعتماد إلى للدعوة المجال، هذا فً العاملة األهلٌة

 .(1)لها  أدنى كحد% 20 بنسبة بالمطالبة القانونٌة النسابٌة

 فً وزارٌة حقابب 03 المؽربٌة للمرأة المؽربً العاهل أسند فقد 2002 حكومة أما

 مجلس إلى بوصولها المؽربٌة المرأة حققته  بعدما األولى، التوافقً التناوب حكومة

 ٌشهد بدأ الذي ، العربً العالم فً اٌجابٌة " المرأة استوزار" ظاهرة وتعتبر ، النواب

 7.6 التعٌٌن هذا بعد المؽرب فً المرأة تواجد نسبة بلؽت حٌث الخصوص، بهذا تطورا

 الخارجٌة وزارة لدى منتدبة وزٌرة -وزٌر منصب تولً من نساء ثبلثة وتمكنت ،% 

 المكلفة والتضامن التشؽٌل وزٌر لدى دولة وكاتبة بالخارج، المؽربٌة بالجالٌة مكلفة

 الحكومً التؽٌٌر لكن -األمٌة بمحاربة مكلفة التربٌة وزٌر لدى دولة وكاتبة ، بالعابلة

 إلى الحكومة فً النساء عدد لصق الثانٌة التناوب حكومة بتعٌٌن ذلك بعد جرى الذي

 .(2)فقط  واحدة

التً أجرٌت  االنتخابات فً الحكومة أعضاء من% 20 أي وزٌرات 7 بتعٌٌن أنه كما

 السٌاسً العمل مجال فً نوعٌة نقلة انتقل قد المؽرب ٌكون ،2007 سبتمبر 07ٌوم  فً

 .(3)النسابً 

 أن وبعد ولكن ،دستورٌة حتمٌة الحكومً، التدبٌر مجال فً المرأة مشاركة أهمٌة نإ

 أن وبعد الحكومٌة، الهٌكلة مستوى على وبلورتها المشاركة هذه ترجمة الجمٌع انتظر

 إلكمال الطوٌل المخاض أثناء بقوة ذلك عن ٌتحدث العام والرأي تتنبؤ الصحافة ظلت

 خطوات متابعة إعمال فً مهاما تولٌها فً واألساسً الهام الدور المرأة بإعطاء العمل

 وقد خاصة ومإثرة، كبٌرة مساهمة لها تكون ألن تتطلع كانت ألنها المنشود، اإلصبلح

 مراكز داخل تحقق ما ومنها عدٌدة قٌادٌة مواقع وتبوأت له، مشهودا تعلٌمٌا تقدما حققت

 المجالس وداخل ، وربٌسات وسفٌرات كوزٌرات علٌا مناصب وفً القرار صنع

 إلى الببلد حاجة وأكدت العالٌة جدارتها عن فؤبانت ، المختلفة والوطنٌة الجماعٌة

                                                           
 قراءة فً مسار المشاركة السٌاسٌة للمرأة المؽربٌة ،/تحصل علٌه من الموقع االلكترونً : هٌرات فاطمة الزهراء ، - ((1
 topic-http://dimatanmia.assoc.co/t128 : 12/09/2013،آخر إطبلع ٌوم 

 87مرجع سابق الذكر ،ص نعٌمة سمٌنة ، دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها بؤنظمة الحكم ،  -( (2
 12/09/2013مرجع سابق الذكر ،آخر إطبلع ٌوم : هٌرات فاطمة الزهراء ، - ((3

http://dimatanmia.assoc.co/t128-topic
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 المرأة دور فً التشكٌك عمق عن الحكومة هٌكلة أبانت ذلك كل بعد، جهودها

 .(1)المؽربٌة

 ةلكام وزٌرة بصنم إلى لتص  ٌجعلها لم المؽربٌة المرأة استوزار أّن نبلحظ

 راصاقت إلى إضافة ، ذكورٌة قٌادة تحت دولة ككاتباتا لتعٌٌنه نظرا اإلستوزار،

 كاألسرة االجتماعً لاالمج إطار فً وزارٌة حقابب على المؽربٌة استوزار المرأة

 ضمت فقد كٌران بن اإلله عبد حكومة فً أما ،(2)الجالٌةو التضامنو، والعمل والطفل

 الحكومة فً المرأة تمثٌل ٌبقى لكن 3 منتدبات وزٌرات 3 و واحدة وزٌرة هذه الحكومة

فعاد اإلقصاء للواجهة وؼٌبت عدالة مراعاة قدراتها وكفاءاتها،  ،المطلوب المستوى دون

المجتمع للمرأة المؽربٌة، بل حرمها وجانب واقع األمر اإلصبلح الجذري لتؽٌٌر نظرة 

 . من هذا الحق المنصوص علٌه فً الدستور

 لحقوق العالمً اإلعبلن فً الواردة اإلنسان حقوق من المشاركة فً الحق أن ورؼم

 المرأة مشاركة أن إال اإلنسان، بحقوق المتعلقة اإلقلٌمٌة المواثٌق كل وفً اإلنسان،

 بما أساسا ومرتبطة الرجل، مع بالمقارنة ضعٌفة تبقى القرار صنعمواقع  فً المؽربٌة

 وتنظٌمه الوقت استعمال فً ومرونة مهنً، ورصٌد دراسً، رأسمال من المرأة لدى

 .البٌت وخارج داخل

وبمناسبة ذكرى اإلعبلن العالمً لحقوق االنسان عٌن جبللة الملك أعضاء المجلس 

 . (3)نساء ضمن أعضاء هذا المجلس  8االستشاري لحقوق االنسان وقد تم تعٌٌن 

 مشاركة المرأة المغربٌة فً البرلمان : - 2

 األول ٌتكون المستشارٌن ومجلـس النواب مجلـس :ؼرفتٌن من المؽربً البرلمان ٌتكون

 أما سنوات، 5 لمدة البلبحة بواسطة المباشر العام باالقتراع وٌنتخب عضوا، 325 من

 كل الثلث تجدد مع سنوات تسع والٌته مدة عضوا 270 من فٌتكون المستشارٌن مجلس

 الجماعات ممثلً طرؾ من ؼٌر مباشرة بطرٌقة وٌنتخب القرعة، طرٌق عن سنوات 3

 ..المؤجورٌن وممثلً المهنٌة والؽرؾ المحلٌـة
                                                           

 الموقع االلكترونً :محمد التهامً بنٌس، أبعاد تقزٌم دور المرأة فً الحكومة ،متحصل علٌه من  -( (1
http://www.maghress.com/alittihad/141412 : 13/12/2013،آخر اطبلع ٌوم 

  282عصام بن شٌخ ،مرجع سابق الذكر ،ص  -( (2

المشاركة السٌاسٌة للمرأة العربٌة)تحدٌات أمام التكرٌس الفعلً دامٌة بنخوٌا ، واقع المشاركة السٌاسٌة للمرأة المؽربٌة ، - ((3
  446،ص  2004للمواطنة(:  دراسة مٌدانٌة فً احد عشر بلدا عربٌا ،تونس ،

http://www.maghress.com/alittihad/141412
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 مبدأ إقرار تم حٌث ،النوعً التحسن بداٌة التسعٌنٌات عقد من األول النصؾ ٌعتبر

 30 أي% 10 نسبة وهً للنساء، البرلمان فً معٌن عدد بتخصٌص( الكوتا) الحصة

 االنتخابات فً فازت وقد عضوا، 325 البرلمان مجموع من الوطنً الصعٌد على مقعد

 المؽرب فً االنتخابً النظام أن حٌث األخرى، الدوابر فً نساء خمس( 2002 أٌلول) 

( 4-3) بمعدل انتخابٌة دابرة 92 إلى الببلد تقسٌم وتم النسبً التمثٌل أساس على ٌقوم

 نسبته ما أي سٌدة 35 المؽربً البرلمان فً النساء عدد أصبح وبهذا. دابرة لكل مقاعد

10,8 % (1). 

 وٌنتخب.  العام االقتراع أساس على ودورٌة حرة انتخابات إجراء على القانون ٌنص

 مباشرة، بصورة البرلمان فً النواب مجلس وأعضاء البلدٌة المجالس أعضاء المواطنون

 اإلقلٌمٌة المجالس وأعضاء البرلمان فً المستشارٌن مجلس أعضاء ٌنتخبون بٌنما

 المواطنون ٌتمتع ولم.  الُمنَتَخبٌن الممثلٌن بواسطة ذلك ٌتم حٌث مباشرة، ؼٌر بصورة

 .الببلد فً الملكً الحكم نظام تؽٌٌر فً بالحق

 وذكورا إناثا المؽاربة المواطنٌن تساوي على 41 المادة فً االنتخابات مدونة تنص كما

 بالؽا الجنسٌة، مؽربً ناخبا: "التالٌة الشروط ضمن االنتخابات، فً الترشٌح حق على

 سن بتخفٌضها 41 المادة عدلت وقد-"  االقتراع ٌوم كاملة شمسٌة سنة 23 العمر من

 ذكر الثانٌة، المادة المدونة من األول الباب أن العلم مع بعد، فٌما سنة 21 إلى الترشٌح

 لبلنتخابات الترشٌح صفة ٌفقدها مانع أي ٌوجد وال الرجل، مثل مثلها" ناخبة" المرأة أن

 . (2)كالرجل 

فً المشاركة فً االنتخابات التً تعتمد فً المؽرب على التعددٌة تحظى المرأة بالحق 

الحزبٌة ،ومع ذلك ال تتمكن جمٌع النساء من ممارسة حقهن فً التصوٌت والمشاركة فً 

العادلة بحرٌة حٌث ٌستؽل بعض المرشحٌن فقر وأمٌة فبات واسعة من النساء  تاالنتخابا

فً شراء أصواتهن ،ومن المعروؾ أٌضا أن السلطات الحكومٌة تتدخل وتتولى توجٌه 

 . (3)عملٌة التصوٌت وخاصة فً المناطق الرٌفٌة وشبه الحضرٌة 

                                                           
1) )

-
 

بلقٌس أبو اصبع
 
آلٌة  تخصٌص مقاعد للمرأة فً المجالس المنتخبة: التجارب الدولٌة والعربٌة فً تطبٌق نظام الحصص ) الكوتا( ، ،

 16ملخص ،المجلس االعلى للمرأة ،الٌمن ،دون سنة نشر، ص -تفعٌل المشاركة السٌاسٌة للمرأة الٌمنٌة 
2))

، عصام بن شٌخ، تمكٌن المرأة المؽاربٌة فً ظّل النظم االنتخابٌة المعتمدة الفرص والقٌود، مجلة دفاتر السٌاسة والقانون، جامعة ورقلة  - 
  280، ص2011الجزابر، عدد أفرٌل 

3))
  196ربٌعة الناصري، ، مرجع سابق الذكر ،ص  - 
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 عدة تمت وقد لجنسٌن،ا بٌن المساواة مبدأ تكرس المؽرب فً االنتخاب قوانٌن كل إن

:  منها للمرأة السٌاسٌة المشاركة لتعزٌز وذلك المؽرب فً االنتخابات لقانون مراجعات

 على التصوٌت بإدخال سمح بما 2002 فً النواب لمجلس العضوي القانون مراجعة

 المقاعد من تقرٌبا% 10 أي مقعدا 30 تشمل التً الوطنٌة والقابمة الجهوٌة القابمات

 .(1) 2007 انتخابات فً وكذلك

الى  1993( :ٌوضح تمثٌل النساء فً مجلس النواب للفترة ما بٌن 02جدول رقم )

2011  : 

 

 

 التارٌخ

 

 المسجلون

 

 المقترعون

 

نسبة 

 المشاركة

 

 المرشحون

 

 وقع انتخابهم

العدد 

 االجمالً

 العدد عدد النساء

 االجمالً

 عدد

 النساء

1993 98739811 2111537 62.75 % 0092 33 

(1.64%) 

222 

 (333على)

2 

0.9% 

1997 63179012 9964567 58.30% 2883 69 

(2.09%) 
325 2 

0.61% 

2002 46788413 2061657 51.61% 5865 

1774 

266 

(4.53)% 

325 35 

10.77% 

2007 50515510 8867385 37% 6916 (269) 325 34 

10.46% 

2011 - - 54.4%  - 395 60 

17% 

 90 ،ص الذكر سابق مرجع ، الحكم بؤنظمة وعبلقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المؽاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة المصدر :   

 36 إلى ارتفع المرشحات فعدد التشرٌعً، للمجلس واالنتخاب الترشٌحات ٌخص فٌما أما

اٌن لم ٌتجاوز عدد  م1984 سنةمقارنة ب م1993 سنة% 1.07 بنسبة أي مرشحة

،بٌنما البرلمان  فً امرأة أي تمثل ولم فقط% 1.17 بنسبة أي مرشحة 16المرشحات 

 البرلمان فً النساء تمثٌل لٌكون مرشحة 87 بٌن من م1997 سنة امرأتان تفوقت

0.6.% 

                                                           
بثٌنة شرٌط وآخرون ، المرأة وقانون االسرة والنظام القضابً فً الجزابر و تونس والمؽرب ،مطبعة لون ، الرباط  - ((1
 84، ص  2010،
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وقد اعتمدت الحكومة المؽربٌة إجراء انتقالٌا لدفع المشاركة والتمثٌل السٌاسً للمرأة 

باعتماد نظام الحصة بعد  2002بمناسبة مراجعة القانون االساسً لمجلس النواب سنة 

مقعدا أي بنسبة  30أن تم العمل باالقتراع على القابمات االقلٌمٌة والقابمة الوطنٌة مع 

اعد وقد تم تخصٌص القابمة الوطنٌة الى الترشحات النسابٌة فقط من مجموع المق 10

 . (1)بفضل المناصرة والدعوة التً أمنتها الحركات النسابٌة 

 انتخاب تم حٌث السٌاسً، المؽرب تارٌخ فً حقٌقٌا منعطفا م2002 انتخابات شكلت وقد

 وقد المطلوب، األدنى الحد دون تظل والتً المنتخبٌن من% 10 ٌعادل ما أي امرأة، 35

 تؽٌٌر وبعد الترشٌحات ٌخص فٌما األحزاب على( كوتا) فرض نتٌجة التحول هذا تؤتى

 مقدمة فً المرأة وضع وفرض الكبٌرة المدن فً البلبحً االقتراع إلى االقتراع نمط

 ،(2) للفوز حظوظها لتتضاعؾ األحزاب لوابح

لم ٌشر الى أن  2002البلبحة الوطنٌة : عندما صدر قرار المجلس الدستوري فً ٌونٌو 

اللوابح الوطنٌة هً لوابح خاصة بالنساء ،لكن االحزاب السٌاسٌة توافقت فٌما بٌنها على 

مقعد على  30أي  %10، وبتخصٌص نسبة  (3)أن تخصص اللوابح الوطنٌة للنساء فقط 

 خبلل تراجع المرأة تمثٌل إال أن نمقاعد البرلماالمستوى الوطنً من مجموع 

 عضوا 325 بٌن من فقط امرأة 34 البرلمان فً عددهن وصل حٌث ،2007انتخابات

 بالنساء خاصة وطنٌة قابمة بتبنً والمتعلّقة 2002 فً المسجلة التجربة رؼم وذلك

 قابمتهم . على للنساء حّصة إدراج أجل من السٌاسٌة األحزاب بٌن الحاصل واإلجماع

 فٌما ملحوظا تطورا - 2002 العام منذ - السابقة السنوات فً المؽربٌة المرأة شهدت

 انتخابات بعد المؽرب وأصبح المؽربً، السٌاسً المشهد داخل المرأة بدور ٌتعلق

 حضور نسبة حٌث من العربٌة الدول ترتٌب وٌتصدر عالمٌا، 71 المرتبة ٌحتلّ  2002

 بتدابٌر قامت المؽربٌة الحكومة أن بالذكر الجدٌر ومن التشرٌعٌة، المجالس فً النساء

 بٌن المساواة أجل من الحكومٌة األجندة: منها  وحقوقها المرأة دور لتعزٌز متعددة

                                                           
فً الحٌاة السٌاسٌة فً الجزابر والمؽرب وتونس ، المعهد الدولً لؤلمم المتحدة للبحوث  بثٌنة قرٌبع ،وضعٌة مشاركة المراة - ((1

 58،ص  2009والتدرٌب فً مجال النهوض بالمراة ومركز المرأة للتدرٌب والبحوث ،
لتمكٌن السٌاسً للنساء المنتدى الدٌمقراطً األول للمرأة العربٌة)ا خدٌجـة الروكانً، التمكٌن السٌاسـً للمرأة فً المؽرب ،  - ((2

 81، ص 2004دٌسمبر  13-11خطوة ضرورٌة نحو اإلصبلح السٌاسً فً الوطن العربً( ،صنعاء ،
 441مرجع سابق الذكر ،دامٌة بنخوٌا ، - ((3
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 تحقٌق سبٌل فً الحكومة مجلس علٌها صادق وقد 2015 سنة نهاٌة قبل وذلك الجنسٌن

 .(1)المؽرب  والنساء الرجال بٌن المساواة

 فً مرة وألول وصل حٌث 2011 فً األخٌرة االنتخابات فً نوعٌة قفزة شهدت لكن

 ، رؼم أن المحللون(2)الوطنٌة  البلبحة نظام تطبٌق بفضل للبرلمان سٌدة 60 المملكة

 من% 45 وهً المؽربٌة، الداخلٌة وزارة عنها أعلنت التً المشاركة ٌرون أن نسبة

 محمد الملك أطلقها التً اإلصبلحات باستحضار ضعٌفة االنتخابٌة، اللوابح فً المسجلٌن

 فٌه شارك وسٌاسً إعبلمً دعم من صاحبها وما ،2011 مارس من التاسع فً السادس

 بالمقارنة مرتفعة النسبة هذه عدت الوزارة أن من الرؼم وعلى حزبا، ثبلثٌن ٌقارب ما

 مقاعد أكثر. إال أن النساء تحصلن على 2007 انتخابات فً المشاركة نسبة مع

 بصفة وتجلى سنوات، قبل المؽربً، السٌاسً المشهد به اتسم الذي للركود وبالنسبة

 من% 63نحو قاطعها التً ،2007 انتخابات فً الضعٌفة  المشاركة خبلل من خاصة

 الصدمة، تم من بنوع توجهاتها بكل المؽربٌة السٌاسٌة الطبقة أصاب ما وهو الناخبٌن،

 .(3)الجماهٌر  وطموحات تطلعات ٌلبً ٌعد لم السٌاسً العمل بكون ذلك تفسٌر

 هذا فً الحاصل التقدم حول وتساإالت نقاشات للنساء السٌاسٌة التمثٌلٌة سإال ٌثٌر

 فً المؽرب للنساء السٌاسٌة التمثٌلٌة ضعؾ إشكالٌة أن اإلطار ٌبدو هذا وفً. المجال

 المدنً، إذ والمجتمع والحزبً المإسساتًللفاعل  مختلفة مستوٌات على تساإالت ٌطرح

 أجل وطنٌة من آلٌة إحداث من بالرؼم و واالنتخابٌة السٌاسٌة اإلصبلحات من بالرؼم

 المدنً المجتمع أطلقها التً المتعددة تالمبادرا ورؼم االجتماعً، النوع قضاٌا مؤسسة

 جدول على مطروحة دابما تبقى المسالة فان الماضً، من القرن التسعٌنٌات منذ

.  مفرؼة حلقة شبه فً التراكم  وتدور بعدم أحٌانا تتسم الصٌرورة أن ٌبدو بل األعمال،

. تمٌزا مؽربٌا أو خاصٌة تشكل ال الوضعٌة، هذه أن نعترؾ أن ٌجب الوقت نفس فً لكن

 تقوم التً االجتماعٌة العبلقات بطبٌعة أخرى عوامل ضمن تفسر الظاهرة عالمٌة أن إذ

 .(4)النوع  المبنٌة على التراتبٌة على

                                                           
)1)

 / http://hayatouki.comالكوتا النسابٌة... حّق من حقوق المرأة ،مجلة حٌاتك االلكترونٌة ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : - 
 13/05/2013،آخر إطبلع ٌوم :

2))
 88نعٌمة سمٌنة ،دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها بؤنظمة الحكم ، مرجع سابق الذكر ،ص  - 

3) )
 06/07/2013:،آخر إطبلع ٌوم  عماد البشتاوي مرجع سابق الذكر -

4))
  17،ص  2011،المنتدى الدٌمقراطً المؽربً ،الرباط ، 2011نوفمبر  25تقرٌر حول مبلحظة االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم  - 

http://hayatouki.com/
http://hayatouki.com/
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 مشاركة المرأة المغربٌة فً منظمات المجتمع المدنً : - 3

 الشروط وتوفٌر الدٌمقراطً التطور تعزٌز فً المدنً للمجتمع الحٌوي الدور إن

 طبٌعة من ٌنبع ،  األساسٌة قٌمها وتؤكٌد الدٌمقراطٌة الممارسة لتعمٌق الضرورٌة

 بذلك لتصبح ،  المجتمع فً ووظابؾ أدوار من مإسساته به تقوم وما المدنً المجتمع

 . للدٌمقراطٌة التحتٌة البنٌة بمثابة

إن لمإسسات المجتمع المدنً الدور األساسً فً تفعٌل اإلصبلح السٌاسً والتنمٌة بشكل 

.  عام، وهذه المإسسات ُتَعتدُّ  من الركابز الهامة فً تفعٌل الدٌمقراطٌة والحٌاة السٌاسٌة

والمجتمع المدنً، كمفهوم، هو مجتمع المدن والمإسسات، وتعنً المإسسات تلك التً 

ٌنشإها الناس إرادٌا وطوعا فٌما بٌنهم لتنظٌم حٌاتهم.  وهً مإسسات طوعٌة ٌقٌمها 

األفراد داخل الدولة، وال تخضع لسٌطرة الدولة مباشرة، وتعمل بشكل أساس على مبدأ 

أهم ما ٌمٌز هذه ، ، والجمعٌات، واألحزاب، واالتحاداتؼٌر ربحً، وتشمل النقابات

 .(1)المنظمات المرونة، والثقة الشرعٌة، والخبرة الجماهٌرٌة

 ونشاطها، األهلٌة والمنظمات الجمعٌات إنشاء العامة الحرٌات قانون ٌنظم المؽرب فً

 ٌطبق ال ذلك ولكن الجمعٌات، تكوٌن وحق التجمع، حرٌة المؽربً الدستور وٌضمن

 وزارة بموافقة مقٌدة والجمعٌات المنظمات جمٌع ألن وذلك الواقع أرض على بلفع

 الجمعٌات تسجٌل بتعطٌل الحكومة تقوم وال نفسها، تسجٌل من تتمكن حتى الداخلٌة

منظمات المجتمع  وٌتضح دور، والٌسارٌٌن اإلسبلمٌٌن الى تنتمً التً تلك عدا األهلٌة

 :(2)فً تعزٌز مسٌرة التحول الدٌمقراطً بما ٌلً المدنً 

نقل تجارب اآلخرٌن فً العالم فً مجال الدٌمقراطٌـة، وحقـوق اإلنسان، والتسامح  -1

 االجتماعً.

تسلٌط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان، والدٌمقراطٌة، واستخدام وسابل لتعلٌم  -2

 الفرد بحقوقه وواجباته.

على صناع القرار التخاذ القرارات والسٌاسات والتشرٌعات  السعً نحو التؤثٌر -3

 البلزمة، عن طرٌق المشاركة فً الحوار

                                                           
 116،صمرجع سابق الذكر  محمد أحمد المقداد ، - (1)
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 والبرامج السٌاسات إعداد فً وفعاال فاعبل شرٌكا ٌعتبر المدنً المؽربً المجتمع إن

 حكومٌة ؼٌر منظمة  38500 من أكثر تواجد المؽربً الجمعوي النسٌج وٌعرؾ

 .(1)النسٌج  هذا من مهمة نسبة النسابٌة الجمعٌات وتشكل. المحلٌة للتنمٌة وجمعٌة

 فً المنظمة المناقشات واتاحت الجمعٌات، قانون تعدٌل لصالح مهما حراكا المؽرب شهد

 دراسة وضع االتجاه هذا فً وتم القانون، تؽٌٌر اجل من توصٌات رفع الى مناطق عدة

 ٌراعً قانونً اطار محاور ابراز من مكنت الجمعٌات قانون حول مقارنة قانونٌة

 . الجمعٌات بحرٌة المتعلقة الدولٌة المعاٌٌر

 الداخلٌة وزارة مع بتعاون والتضامن واألسرة االجتماعٌة التنمٌة وزارة كما قامت

 أفق فً للنساء السٌاسٌة المشاركة لتعزٌز الثانٌة التحسٌسٌة الوطنٌة الحملة بإطبلق

 المجال فً الفاعلة المدنً المجتمع لجمعٌات موازٌة أنشطة دعم وتم ،2009 استحقاقات

 .(2)المملكة  جهات جمٌع مستوى على

تحظى المنظمات ؼٌر الحكومٌة النسابٌة بالمؽرب بحرٌة الدفاع عن حقوق المرأة 

وتؤسٌس الجمعٌات والحصول على التموٌل األجنبً دون أي رقابة من جانب الدولة ،وقد 

 -المؽرب لنساء الدٌمقراطٌة الجمعٌة-للدفاع عن حقوق المرأة  تؤسست الجمعٌة األولى

،وقد أصبحت العدٌد من المنظمات ؼٌر الحكومٌة الخاصة بالمرأة التً بدأت  1985عام 

عملها كمنظمات تسعى إلى الدفاع عن حقوق المرأة خبلل النصؾ الثانً من الثمانٌنٌات 

ابتبلفات واسعة النطاق مع النقابات جماعات للضؽط وتقدٌم المقترحات وشكلت  ةبمثاب

العمالٌة ومنظمات حقوق االنسان ووسابل االعبلم ،وقد حثت المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

الخاصة بالمرأة الحكومة مرارا وتكرارا على رفع التحفظات على معاهدة االمم المتحدة 

نظٌم بشؤن القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة من خبلل إصدار بٌنات وت

مإتمرات صحفٌة ودورات تدرٌبٌة وكذا إعداد تقارٌر موازٌة بهدق تقٌٌم مدى تقدم 

 .  (3)الدولة فً تنفٌذ معاهدة االمم المتحدة بشؤن القضاء على كافة أشكال تمٌٌز ضد المرأة 

                                                           
  21،مرجع سابق الذكر ،ص 15بٌكٌن + -( (1
 18مرجع سابق الذكر ،ص ،  15بٌكٌن + - ((2
  188.187ربٌعة الناصري ،مرجع سابق الذكر ،ص ص  - ((3
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 دولة  أي فً المدنً المجتمع مكونات أهم من المهنٌة العمالٌة والنقابات الجمعٌات تعتبر

 أي فً العامة الساحة على وتواجدها والنقابات الجمعٌات هذه عمل طبٌعة تختلؾ لكن ،

 .الدولة فً الموجود السٌاسً االنفتاح نسبة قدر على دولة

 الجمعٌات :  -أوال

أنجزت الجمعٌات المؽربٌة المهتمة بالشؤن النسابً عددا مهما من األعمال االٌجابٌة فً 

كل المٌادٌن السٌاسٌة بما ٌجعل منها الٌوم قوة معتبرة ،حٌث ساهمت هذه المنظمات فً 

اإلصبلحات التً أدخلت ثورة على المشهد اإلقتصادي واإلجتماعً فً المؽرب وؼٌرت 

 .  (1)ل مجاال للتواصل والتعبٌر عن  المواقؾ أمام العموم العقلٌات ،كما انها تمث

 وجمعٌة حكومٌة ؼٌر منظمة 38500 من أكثر تواجد المؽربً الجمعوي النسٌج ٌعرؾ

 . (2)النسٌج  هذا من مهمة نسبة النسابٌة الجمعٌات وتشكل. المحلٌة للتنمٌة

 من بٌن أهم الجمعٌات الخاصة بالنساء فً المؽرب نذكر : 

 :(3) المغرب لنساء الدٌمقراطٌة الجمعٌة

 الربح : تستهدؾ ال حكومٌة نسابٌة ؼٌر منظمة هً -1

 بالتفرٌق مرتبط وضعٌة ،ٌتشاركن انتماء أي عن النظر وبؽض النساء أن ٌفترض -

 ، الجندر أو للنوع االجتماعً

 ، الكاملة والمواطنة المساواة اجل من لنضالهم النساء تولً عن تعرب -

 واستراتٌجً سٌاسً بعد ذو -

 مستقلة: منظمة هً -2

 والنقابات السٌاسٌة األحزاب ، الحكومٌة األجهزة) خارجٌة رقابة ألٌة تخضع ال -

 .(المانحة والجهات

 .ومسإولٌة وكفاءة استقبللٌة بكل وأنشطتها ورإٌتها رسالتها تحدد -

 : تتدخل المؽرب لنساء الدٌمقراطٌة الجمعٌة -3

 . المرأة حقوق انتهاكات سلطتها تحت و بنفسها تحدد عندما -

                                                           
 64بثٌنة قرٌبع ، مرجع سابق الذكر ،ص  -( (1
 21مرجع سابق الذكر ،ص ،  15بٌكٌن + - ((2
،آخر إطبلع ٌوم   http://www.adfm.maالجمعٌة الدٌمقراطٌة لنساء المؽرب ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : - (3(
:23/05/2013 

http://www.adfm.ma/
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 أو الشكاوى تدوٌن أجل من للجمعٌة االنتهاكات وشهود الضحاٌا النساء ٌتوجه عندما -

 الشهادة .

 واألهداؾ لقد القٌم نفس تشاركهم التً الجمعٌة شركاء طرؾ من مبادرات تقوم عندما -

 كانت التً تلك فٌها ،بما القطاعات جمٌع بولوجها ملموسا تقدما المؽربٌة المرأة أحرزت

% 33 المرأة تشكل القطاعات، حٌث مختلؾ فً الفعالة ومساهمتهن الرجل، على حكرا

 من% 38.8المحامٌات،و من% 30 من ،وأكثر القاضٌات من% 20، الموظفات من

% 31.3الصٌدالنٌات،و من%38.7 من ،وأزٌد الطبٌبات من%24.6،و الموثقات

 . (1)أسنان  طبٌبات

 ثانٌا :النقابات العمالٌة والمهنٌة : 

 فً للمشؽلٌن، المهنٌة المهنٌة ،والمنظمات لؤلُجراء، والؽرؾ النقابٌة المنظمات تساهم

 النهوض وفً تمثلها، التً للفبات واالقتصادٌة االجتماعٌة والمصالح الحقوق عن الدفاع

 .(2)والقانون  الدستور احترام نطاق فً بحرٌة، أنشطتها وممارسة تؤسٌسها وٌتم. بها

 المدنً المجتمع فً االنخراط فً المرأة بها تتمتع التً الجامحة الرؼبة من بالرؼم

 المناطق فً خصوصا للرجل، وتابعة مقصٌة تزال ال فإنها واإلنتاج، للعطاء واستعدادها

 العار، جلبت وإال إخفاءها ٌجب عورة األنثى ٌعتبرون والزوج االبن و فاألخ المتخلفة،

 والعلمٌة الفكرٌة إمكاناتها الحابط عرض وضاربٌن فقط، الجسد فً كٌنونتها ملخصٌن

 . (3)الببلد رقً فً والمساهمة اإلنتاج على وقدرتها

  مشاركة المرأة المغربٌة فً المجالس المحلٌة : - 4

 المحلٌة، الجماعات مؤسسة لتعزٌز  ،2002 انتخابات منذ مهمة جهودا المؽرب لذب لقد

 المحلً، الشؤن تدبٌر فً موقعها وتطوٌر اختصاصاتها، وتقوٌة صبلحٌاتها وتوسٌع

 المجالٌن على ركزت الجهود هذه لكن. أجهزتها فً والنساء الشباب مشاركة وتعزٌز

 ومدنٌة وسٌاسٌة اجتماعٌة وبرامج مبادرات وتإطرها تواكبها ولم والتنظٌمً، التشرٌعً

                                                           
 23مرجع سابق الذكر ،ص ،  15بٌكٌن + - ((1
 ، الباب األول، الفصل الثامن2011الدستور المؽربً لسنة  -(  2)

 علٌه من الموقع االلكترونً :جرٌدة ساٌس أخبار، متحصل  القٌمة المضافة للمرأة فً المجتمع المدنً ، أسماء بوٌا ، - (3)
http://www.saissakhbar.net/ : 16/11/2013،آخر إطبلع ٌوم 

http://www.saissakhbar.net/
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 لتعزٌز التنموٌة وأدوارها الدٌمقراطٌة، بوظابفها والنهوض المحلٌة الجماعات لتؤهٌل

السكان مشاركة
 (1) . 

 النساء دخلت ،2009 جوان شهر فً المؽرب فً أُجرٌت التً البلدٌة االنتخابات خبلل 

 منتخبة، امرأة 3406 ثمة كان فقد، الببلد تارٌخ فً مرة ألول المحلٌة المجالس إلى بقوة

 فً فقط % 0,56 نسبة مقابل فً المنتخبٌن، عدد إجمالً من%12,17 ٌمثل العدد وهذا

 % 5 من أقل مقابل ،% 16 حوالً كذلك النسابٌة الترشٌحات ومثلت، 2003 العام

 . 2003 لعامل االنتخابات خبلل

 تعزٌز من الجماعً ،والمٌثاق االنتخابات مدونة عرفتها التً التعدٌبلت وتستهدؾ

 من المرأة وتمكٌن ،2009 لٌونٌو الجماعٌة االنتخابات فً للمرأة السٌاسٌة المشاركة

 .(2)جدٌدة  مإسساتٌة حكامة إطار فً المحلً الشؤن تدبٌر فً المشاركة

(:ٌوضح تطور عدد النساء المرشحات والتً تم انتخابهن فً االنتخابات 03جدول رقم )

 الجماعٌة

النساء  العام

 المرشحات

نسبة النساء  المرشحون

 المرشحات)بالمائة(

النساء 

 المنتخبات

النسبة  مجموع المقاعد

 المئوٌة

1984 1651 108292 1.62 84 24293 0.34 

1992 1086 91945 - 75 22282 0.33 

2003 6024 192069 - 127 23689 0.56 

 130،المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً المؽرب بٌن المعوقات وسبل التجاوز ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ،ص المصدر :محمد بنهبلل   

 اإلصبلح مسلسل نجاح ٌإكد السٌاسً القرار فً النسابٌة المشاركة مإشر أن الشك

 اإلصبلح دٌنامٌة إطبلق إن أي  المدونة، إقرار منذ انطلق الذي والسٌاسً االجتماعً

 التشرٌعٌة االنتخابات كانت وقد السٌاسٌة، المشاركة مجال فً إٌجابٌة نتابج عنها ترتبت

 .(3)على ذلك  داال مإشرا 2009 ٌونٌو فً البلدٌة واالنتخابات 2007 سبتمبر فً

 مقعدا 127 على 2003 لسنة الجماعٌة االنتخابات فً المؽربٌة المرأة حٌث حصلت

 لسنة االنتخابٌة النتابج أظهرت حٌن فً اإلجمالٌة، النتٌجة من  0,54%ٌمثل ما وهو

 المقاعد إجمالٌة من%  12,3 ٌمثل ما وهذا مقعدا، 3406 ب النساء فوز 2009

                                                           
 84جمال بندحمان ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((1
 05، ص 2009، 15التقرٌر الوطنً للمملكة المؽربٌة بٌجٌن + - ((2
 82،مرجع سابق الذكر ،ص  جمال بندحمان - ( (3
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 نسبة الجماعٌة لبلنتخابات المرشحات سجلت وقد الوطنً، الصعٌد على علٌها المتنافس

 استطعن منتخبة 15 أن كما15,7%  أي بنسبة امرأة 20458 ٌناهز ما أي كبٌرة

 واحدة منتخبة منهن المقاطعات ومجالس الجماعٌة المجالس مكاتب رباسة على الحصول

 جماعٌة بمقاطعات منتخبات 3و القروٌة بالجماعات منتخبات وعشر حضرٌة بجماعة

 الوسط فً 101 منهن للربٌس نابب بمنصب الفوز استطعن منتخبة 169 أن ،كما

 .(1)الحضري  الوسط فً 68و القروي

 مدونة تستحضر فلم ، 2011للمرأة فً انتخابات نوفمبر  السٌاسٌة للمشاركة أما بالنسبة 

 المنصوص بالمناصفة ٌتعلق فٌما خصوصا عبلته، على الدستور منطوق االنتخابات

 وكذا والمرأة، الرجل بٌن للمساواة ٌإسس أن فٌه المفروض و 19 الفصل فً علٌها

 المساواة لتحقٌق اإلجراءات من مجموعة باتخاذ الدولة ٌلزمان الذٌن 30و 6 الفصلٌن

 .(2)الفعلٌة 

 مشاركة المرأة المغربٌة فً األحزاب السٌاسٌة: - 6

 التؽٌٌر لربط منها محاولة وفً السٌاسٌة األحزاب فً المرأة وضعٌة مستوى على

 بدورها األحزاب اهتمت بالمؽرب، النسابٌة الصفوؾ طال الذي والسٌاسً المجتمعً

 أن جٌدا تعً كانت وأنها وخاصة وبقوة السٌاسٌة الحٌاة ولوج إلى بالمرأة الدفع بسٌاسة

 عاتق على ملقاة النٌابٌة والمجالس البرلمان فً المرأة دعم فً الربٌسٌة المسإولٌة

 تعمل"  السابع فصله فً صراحة المؽربً الدستور علٌه ٌنص ما وهو األحزاب

 وتعزٌز ، السٌاسً وتكوٌنهم المواطنٌن و المواطنات تؤطٌر على السٌاسٌة األحزاب

 .(3) "العام الشؤن تدبٌر وفً السٌاسٌة، الحٌاة فً انخراطهم

 تؤطٌر على السٌاسٌة األحزاب تعمل :"ٌلً  بما السٌاسً الحزب المؽربً الدستور ٌعرؾ

 وفً الوطنٌة، الحٌاة فً انخراطهم وتعزٌز السٌاسً، وتكوٌنهم والمواطنٌن المواطنات

                                                           
خبلل الفترة  ورقة حول موضوع : تنمٌة المهارات المهنٌة والقدرات التنافسٌة للمرأة المؽربٌة ، المجاهد ؼزالن ، - ((1

 11.12دمشق ،ص ص  ،2009ٌولٌو  8و  6المتراوحة ما بٌن 
الجمعٌة المؽربٌة لحقوق اإلنـسان ،المؽرب  ، 2011التقرٌر السنوي حول وضعٌة حقوق اإلنسان بالمؽرب خبلل سنة  - (2)
 122،ص ص 2012،
 إكرام عدننً ، المرأة فً المؽرب بٌن المكتسبات والتحدٌات ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : - (3)

http://www.ncwegypt.com : 20/11/2013،آخر إطبلع ٌوم 

http://www.ncwegypt.com/
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 ممارسة فً والمشاركة الناخبٌن، إرادة عن التعبٌر فً وتساهم العام، الشؤن تدبٌر

 المإسسات نطاق وفً الدٌمقراطٌة، بالوسابل والتناوب، التعددٌة أساس على السلطة،

 .(1) "الدستورٌة

 المرجعٌة عن المتولدة تلك أهمها جدٌدة أحزاب الماضً القرن تسعٌنٌات منذ برزت

 فً الحضاري والبدٌل أولى، مرحلة فً والتنمٌة العدالة حزب فً ممثلة اإلسبلمٌة

 الٌسار عن المتولدة األحزاب بعض برزت كما ثالثة، مرحلة فً ،والفضٌلة ثانٌة مرحلة

 االنتخابٌة االستحقاقات مقاطعة من اتخذ الذي الدٌمقراطً النهج حزب مثل ،الجدري

 الطبٌعة ذات القضاٌا من الكثٌر تبنٌه إلى ،إضافة المرجعٌة اختٌاراته من واحدة

 رٌكثال نرى أنها واجهت اإلسبلمٌة المرجعٌة ذات األحزاب إلى نظرنا وإذا ،االجتماعٌة

 فً مساهمتها رؼم الدٌمقراطٌة، بالقواعد اقتناعها فً التشكٌك خبلل من اإلكراهات من

 .(2) التشرٌعٌة المإسسات فً وانخراطها المحلً التدبٌر

تعد المعلومات الخاصة بمشاركة المرأة فً األحزاب السٌاسٌة نادرة ،وتشٌر إحدى 

فقط من النساء هن عضوات األحزاب السٌاسٌة ،وقد  % 1الدراسات القومٌة إلى أن 

أظهرت دراسة أخرى أجرٌت بٌن طبلب جامعة الرباط أن األؼلبٌة العظمى من 

سٌة أو نقابات عمالٌة أو منظمات ال ٌنتمٌن إلى أي أحزاب سٌا % 89.2الطالبات 

نساء من  10من  6تعاونٌة ،وقد ذكرت دراسة أخرى عن المستوى الوطنً المؽربً أن 

 .  (3) قاطنً المناطق الحضرٌة أنهن ٌجهلن بوجود األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات

فً توخً  2000وقد شرع عدد من كبٌر من األحزاب السٌاسٌة المؽربٌة بداٌة من سنة 

أخذ القرار داخلها على المستوى الوطنً وفً هذا  تمن تركٌبة هٌبا 20تقارب  حصص

من قانون األحزاب السٌاسٌة على ضرورة أن تبٌن األحزاب  22اإلطار ٌنص الفصل 

 . (4)المدٌرة  افً قانونها الداخلً النسبة المخصصة للمرأة والشباب فً هٌباته

 المرجوة الدٌنامٌة خلق فً مهما دورا لعبت قد بالمؽرب السٌاسٌة األحزاب أن ورؼم  

 الكثٌر تجاوز على قدرتها وعدم الذاتٌة، أعطابها من جزءا أن إال الدٌمقراطً لئلصبلح

                                                           
 ، الباب األول، الفصل السابع.2011المؽربً لسنة الدستور  - ((1
 78جمال بندحمان ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((2
 197ربٌعة الناصري ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((3
  56بوثٌنة  قرٌبع ،مرجع  سابق الذكر ،ص - ((4
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 األساسً الفاعل موقع ؼٌر موقع فً جعلتها واجهتها التً ةالتنظٌمٌ اإلكراهات من

 لمعالجة 2005 سنة المعتمد الجدٌد األحزاب قانون جاء وقد اإلصبلحً، المسار لضمان

 للشباب كوطا تخصٌص ضرورة على نص فقد الحزبً؛ العمل معوقات من الكثٌر

 .(1)دٌنً  أو عرقً أساس على األحزاب قٌام ومنع والنساء

 نظاما الحكومة وضعت الجماعٌة، المجالس فً للمرأة السٌاسٌة التمثٌلٌة تعزٌز أجل ومن

 لوابح بمختلؾ للنساء متقدمة مراكز تخصٌص أجل من السٌاسٌة لؤلحزاب مالٌا تحفٌزٌا

،لذلك  (2)الفردي  االقتراع طرٌق عن ممثلوها ٌنتخب التً الدوابر ،وكذا العادٌة الترشٌح

أصبحت األحزاب السٌاسٌة المؽربٌة تلعب دورا هاما فً دفع النساء نحو الهٌبات 

السٌاسٌة المنتخبة وذلك عبر تنظٌماتهم السٌاسٌة وانتدابهن من داخل هٌاكل األحزاب 

صعود أول امرأة  إلى رباسة حزب سٌاسً وٌتعلق األمر بـ  2006،حٌث شهدت سنة 

 .  (3)كً التقدمً زهور شقاقً من الحزب االشترا

 واستٌعاب ومتابعتها السٌاسٌة الحٌاة تنشٌط فً مهم دور السٌاسٌة لؤلحزاب كان وإذا

 باألحزاب المؽربٌة المرأة عضوٌة فإن سٌاسٌا، وتنشبتها المجتمع فً الفاعلة الطاقات

 علٌه ترتب الذي األمر المدنً، بالمجتمع نشاطها مع مقارنة متدن مستوى فً السٌاسٌة

 نسبة ضعؾ وكذلك ألجهزتها القٌادة مراكز وتحمل األحزاب بهذه المرأة نشاط ضعؾ

 .(4)الدولة  ومإسسات أجهزة داخل أخرى سٌاسٌة لمهام الحزب باسم ترشٌحها

رؼم كل ما تقدم من تحفٌزات تبقى األحزاب السٌاسٌة المؽربٌة فً آخر المطاؾ نتاج 

مجتمع معٌن ،مجتمع ٌختزل النساء فً أدوار تقلٌدٌة ،فؽالبا عندما تضع هذه األحزاب 

برامجها فإن قضاٌا المرأة تكون فً آخر هذه البرامج وترتبط دابما بالطفل وبقضاٌا 

ة ، أي أنه ٌتم الجمع فً خانة واحدة بٌن كل الشرابح الطفولة وبالمعوقٌن والعجز

المستضعفة فً المجتمع ،ومن ٌنظر إلى المرأة على أساس أنها كابن مستضعؾ ال ٌمكنه 

 .   (5)أن ٌعمل على إشراكها فً قضاٌا الشؤن العام 

                                                           
 80جمال بندحمان ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((1
 18، مرجع سابق الذكر ، ص  15بٌجٌن +التقرٌر الوطنً للمملكة المؽربٌة  - ((2
  92نعٌمة سمٌنة ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((3
  82خدٌجة الروكانً ، مرجع سابق الذكر ،ص  - ((4
 .448، 447دامٌة بنخوٌا ،مرجع سابق الذكر ، - ((5
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استٌاء نسبة كبٌرة  أدى تدنً مستوى مشاركة المرأة المؽربٌة داخل األحزاب السٌاسٌة

األحزاب  من عدد وتحفظ بقة هامة من المجتمع المؽربً وهً المرأة نتٌجة تهاونوط

 فً ترفعها التً الشعارات ورؼم لكونها للنساء؛ السٌاسٌة المشاركة إزاء السٌاسٌة

 البرلمان، إلى لوصولها البلزمة والشروط الفرصة للمرأة تتٌح االنتخابٌة ال حمبلتها

 حققته ما مع ٌنسجم ال ما وهو االنتخابٌة، اللوابح بترأس ٌحظٌن لم النساء من فالعدٌد

 .وعملٌة وعلمٌة سٌاسٌة مجاالت عدة فً تطور من المرأة

 العمل فً المرأة مشاركة عرفت 2011وفً االنتخابات التً أجرٌت فً نوفمبر 

  فً المرأة ال تستحضر حكومٌة  مشارٌع وجود بسبب ملحوظا ضعفا السٌاسً

 التنظٌمً بنابها فً ترق لم ، االنتخابات فً شاركت التً األحزاب كما أن ،ااستراتٌجٌته

 من أن إذ تنظٌمٌة، كآلٌة االجتماعً النوع مقاربة اعتماد مستوى إلى ، واالٌدٌولوجً

 النسابٌة المشاركة أن كما ، وطنٌة ببلبحة  تقدم حزب 12 فقط  سٌاسٌا حزبا  31 بٌن

 مرشحة ، وأسندت 484 فقط  األحزاب ،وقدمت % 9 تتجاوز لم المحلً الصعٌد على

 . (1) % 13,4 نسبة ٌعادل ما وهو محلٌة، ترشٌح دابرة 64 قٌادة للنساء

 : 2011المؽربً  ن( :ٌوضح عدد النساء حسب األحزاب بالبرلما04جدول رقم )

 16 العدالة و التنمٌة

 09 حزب االستقبلل

 08 التجمع الوطنً لؤلحرار

 08 والمعاصرةاألصالة 

 06 االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة

 05 الحركة الشعبٌة

 04 حزب االتحاد الدستوري

 04 حزب التقدم واالشتراكٌة 

 60 العدد اإلجمالً

 %17 %النسبة المبوٌة 

 138 ،ص الذكر سابق مرجع ، الحكم بؤنظمة وعبلقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المؽاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة المصدر :  

                                                           
 122.123ص  مرجع سابق الذكر،ص ، 2011التقرٌر السنوي حول وضعٌة حقوق اإلنسان بالمؽرب خبلل سنة  - ((1
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 على مقتضٌات إدماج تم فقد المحلً، الشؤن تدبٌر فً المساهمة من المرأة ولتمكٌن

 إلحداث االنتخابات مدونة فً ومقتضٌات النوع، مقاربة إلدماج الجماعً المٌثاق مستوى

 فً النساء النساء، وسثمتل لصالح مقعد 3260 ٌخصص جماعة، كل فً إضافٌة دوابر

للنساء ،وٌمكن  السٌاسٌة التمثٌلٌة لدعم صندوق إنشاء وتم األقل، على امرأتٌن جماعة كل

القول أن حضور النساء داخل األحزاب السٌاسٌة بصدد التطور وذلك ٌرجع الى االسباب 

 : (1)التالٌة 

التؤثٌر الحركة النسابٌة التً تعٌشها المؽرب منذ بداٌة العشرٌة األخٌرة والتً كان لها  -1

 على األحزاب السٌاسٌة .

اإلجراءات التمٌٌزٌة االٌجابٌة التً أتخذت بؽرض زٌادة عدد النساء بٌن صفوؾ  -2

 االحزاب وخصوصا فً الهٌاكل القٌادٌة .

وضع الحكومة المؽربٌة نظاما تحفٌزٌا مالٌا لؤلحزاب السٌاسٌة من أجل تخصٌص   -3

مركز متقدمة للنساء بمختلؾ لوابح الترشٌح العادٌة ،وكذا الدوابر التً ٌنتخب ممثلوها 

 الفردي.  االقتراععن طرٌق 

 معوقات المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة : -3 

ٌة العربٌة أن النساء ٌعانٌن بشكل عام من عدم المساواة بٌنهن ٌإكد تقرٌر التنمٌة االنسان

و بٌن الرجال , ومن التمٌٌز ضدهن فً القانون , الواقع وعلى الرؼم من الجهود 

المسطرة لتطوٌر وضع المرأة , تضل هناك مجاالت  عدٌدة تتعثر فٌها هذه الجهود , 

قوانٌن األحوال الشخصٌة ,  وٌمكن اجمالها فً المشاركة السٌاسٌة للمرأة  وتطوٌر

 . (2)وادماج المرأة فً عملٌة التنمٌة 

إن المرأة المؽاربٌة و كؽٌرها من النساء العربٌات عانت من أزمة فً المشاركة السٌاسٌة 

و تدنً هذا الحق الذي تكفله لها القوانٌن الدولٌة و الدساتٌر العربٌة , فهناك جملة من 

االقتصادٌة و السٌاسٌة و التً تإدي الى عدم وجود مشاركة المعوقات االجتماعٌة و 

سٌاسٌة فعالة للمرأة العربٌة بصفة عامة والمرأة المؽاربٌة بصفة خاصة و هذه المعوقات 

 هً على النحو اآلتً :

                                                           
  18،مرجع سابق الذكر ،ص  15المملكة المؽربٌة ،بٌكٌن + - ((1
 . 656صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  – ((2
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 أوال : العراقٌل السٌاسٌة و المؤسساتٌة :

شاركة فعالة للمرأة هناك جملة من العراقٌل السٌاسٌة و المإسساتٌة والتً تحول دون م

 المؽاربٌة أو انعدامها تماما . وهذه العراقٌل نلخصها فً ما ٌلً :

 * عدم تحمس األحزاب و القوى السٌاسٌة لترشٌح النساء على قوابمها

 .   (1)* تعلٌق األمر بؤداء المرأة ذاتها فً البرلمان و المجال المحلً 

كة النساء و الرجال على حد سواء حٌث *المناخ االنتخابً و الذي ٌإثر سلبا على مشار

تسٌطر آلٌات استخدام العنؾ و الفساد و سبلح المال على المناخ السٌاسً ,مما أدى الى 

 احجام النساء من المشاركة .

* قلة الموارد المالٌة , فالدعم الذي تتلقاه المنظمات النسابٌة قلٌل جدا وهذا سٌستلزم بناء 

 لدعم و التموٌل الذاتً و الوطنً لهذه المنضمات.استراتٌجٌة مستمرة لتوفٌر ا

* ؼٌاب استراتٌجٌة تمكٌن شاملة و ضعؾ الوعً بؤهمٌة التمكٌن و مفهومه الحقٌقً لدى 

هذه المنضمات و أجهزتها التنفٌذٌة و القدرة على التوجه الى جمٌع الشرابح النسابٌة و 

 . (2) القواعد الشعبٌة خصوصا المرأة الرٌفٌة

شاشة الدعم الحزبً للمرأة حٌث تكاد تعدم االرادة الحقٌقٌة لدى األحزاب *ضعؾ وه 

السٌاسٌة فً تشجٌع انخراط المرأة و تمكٌنها من تقلٌد مناصب قٌادٌة فً األحزاب و 

كذلك فً جعلها فً المراتب األولى فً قوابم مرشحٌها حٌث أن أؼلب األحزاب فً هذه 

نضامها الداخلً , فمعظم األحزاب فً المؽرب  الدول دول المؽرب العربً ال تعتمد فً

العربً ال تقدر دور المرأة و امكانٌتها فً العمل العام و تتبنى المفهوم المؽلوط للمشاركة 

الشكلٌة التً ال تتعدى امرأة هنا وامرأة هناك ، و ٌتضح موقؾ األحزاب لٌس من خبلل 

سب بل و على المستوى القاعدي من التمثٌل فً الهٌبات العلٌا أو الترشٌح لبلنتخابات فح

حٌث تكوٌن الكادر الحزبً النسابً سٌاسٌا, فقد اكتفت األحزاب بتكوٌن لجان للمرأة و 

 . (3)كان الهدؾ المعلن منها هو تفعٌل العضوٌة النسابٌة 

* ضعؾ اآللٌات المإسساتٌة التً من شؤنها تعزٌز حقوق المرأة و ان وجدت فهً تعانً 

 دم االستقبللٌة فً القرار ضعؾ التسٌٌر و ع

                                                           
 12،جمعٌة النهوض وتنمٌة المرأة ،القاهرة ،دون سنة نشر ،ص المشاركة السٌاسٌة للمرأةإٌمان بٌبرس ، - ((1
 664صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((2
 15.14إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص  -( (3
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* قلة و جود منضمات نسابٌة ناشطة فً الدفاع الحقٌقً عن المرأة دون التبعٌة ألي 

حزب أو جهة , فؤؼلب المنضمات النسابٌة فً دول المؽرب العربً هً منضمات 

 . (1)حكومٌة , أما الخاصة فهً تعانً من قلة التموٌل 

 العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة :ثانٌا : العراقٌل المتمثلة فً 

* الفهم الخاطا والمشوش للدٌن لمعارضً التمكٌن السٌاسً للمرأة العربٌة و مشاركتها  

فً الحٌاة السٌاسٌة , وممارسة السلطة من خبلل المجالس السٌاسٌة أو مجالس الشورى , 

النساء حسب  و ٌإكدون أي المعارضون الى أن الوالٌة العانة مقتصرة على الرجال دون

الشرٌعة و عمبل باآلٌة الكرٌمة " الرجال قوامون على النساء " و استنادا إلى الحدٌث 

 .    (2)الشرٌؾ " لن ٌفلح قوم ولو أمرهم امرأة " 

بٌن الممكنة الفجوة الكبٌرة بٌن نصوص الدستور والقوانٌن المنظمة للعمل بالمساواة * 

الواقع وبالتالً فقد أدى واقع المرأة إلى ابتعاد  الرجل والمرأة وبٌن تطبٌقها على األمر

 . (3) عن مجاالت صنع القرار وإلى ضعؾ مشاركتها السٌاسٌة

* ارتفاع نسبة األمٌة ٌعتبر أكبر مشكل من المشكبلت التً تواجه تفعٌل المشاركة 

السٌاسٌة للمرأة , وخاصة أن أمٌة النساء أكبر حجما و أشد خطرا و أبعد أثرا , لتؤثٌرها 

 السلبً على األسرة و األطفال 

تمع و عدم * االفتقار الى القدر البلزم من الثقافة المإهلة للمشاركة فً أنشطة المج

 الوعً بالحقوق و الواجبات فً هذا المجال 

* التؤثٌرات السلبٌة للقٌم و العادات المتراكمة التً أدت الى عدم حصول المرأة على 

الموروثات ف . (4)وضعها التً تستحقه , وقد تتؤثر المرأة نفسها سلبا بهذه القٌم و العادات 

ٌجعلها  حصر دور المرأة فً أدوار محددةقد توالتً المؤخوذة من التقالٌد  التارٌخٌة

 .التبالً إطبلقا بحقها فً المشاركة السٌاسٌة 

* الثقافة الشعبٌة : حٌث تعمل الثقافة السابدة فً المجتمع المؽاربً على التفرقة بٌن 

الشؤن العام والشؤن الخاص ,وتحدد أن دور المرأة ٌقتصر على العمل الخاص المتعلق 

                                                           
 116.نعٌمة سمٌنة ،المشاركة السٌاسٌة للمرأة المؽاربٌة فً ظل أنظمة الحكم ،مرجع سابق الذكر ،ص - ((1
 658صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  -( (2
 ، فً الفقه والفكر السٌاسً اإلسبلمًدراسة  -المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة  علً محٌى الدٌن القره داؼً ، -( (3

 11ص 
 11إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص  -( (4
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والد , بٌنما تعتبر ادارة الدولة أي العمل العام جزء أصٌل من بؤمور المنزل و األ

 اختصاص الرجل .

* نقص فً تحكم النساء فً التكنولوجٌا الحدٌثة لوسابل االعبلم , فؤؼلب النساء فً الدول 

المؽاربٌة ال تحسن استعمال وسابل االعبلم و التكنولوجٌا الحدٌثة كالدخول الى شبكة 

 . (1)مواقع الكترونٌة و مواقع التواصل االجتماعً األنترنت , واستعمال 

* هٌمنة القبٌلة والطابفٌة والعشابرٌة على نظام االنتخابات ،فهو نظام ٌإسس بدرجة أولى 

على االنتماء الى القبٌلة أو العشٌرة ،وٌحكم حسب تقالٌد قبلٌة خاصة ،ففً هذا النظام 

ٌقدم المرشح أو ٌشارك فً االنتخابات بوصفه ممثبل للقبٌلة أو العرش باألساس ،ولٌس 

ع أي مواطن وهذا ما ٌقع خاصة فً جنوب الجزابر والجنوب التونسً كفرد فً المجتم

والرٌؾ المؽربً ،إذ تطؽى على المنافسات السٌاسٌة االنتماءات الضٌقة الى القبٌلة قبل 

الشعور بالمواطنة أمام نظام الطوابؾ ،فهو نظام ٌقوم على تمثٌل الطابفة بالدرجة األولى 

والمواطنات وهذا ما هو سابد فً مناطق األمازٌػ فً  بدال من أن ٌكون تمثٌبل للمواطنٌن

 .(2)الجزابر والمؽرب 

مام مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة أوكما لكل دولة خصوصٌاتها فهناك كذلك عراقٌل 

وهذه  تخص كل دولة على حدة تختلؾ فً عناصر مما ذكرنا وتتفق فً عناصر أخرى ،

 كل دولة من دول المؽرب العربً :العراقٌل هً على النحو التالً وحسب 

 مورٌتانٌا : -

% من مقاعد 17.9، أصبحت 2005فً مورٌتانٌا بعد االنقبلب العسكري لسنة  

 المرأةمع ذلك ال تزال مسؤلة تمكٌن .الجمعٌة العامة المورٌتانٌة مخصصة للنساء

المورٌتانٌة تواجه العدٌد من العراقٌل والصعوبات خصوصا االضطرابات الحادة التً 

شهدتها مورٌتانٌا واالنقبلبات العسكرٌة المتتالٌة التً رهنت المكاسب الدٌمقراطٌة 

 .(3)المحققة ،نتٌجة عدم احترام خٌار الشعب 

 :العامة الحٌاة فً المرأة دور تفعٌل أمام المعوقات أهم وأن

                                                           
 117 نعٌمة سمٌنة ، المشاركة السٌاسٌة للمرأة المؽاربٌة فً ظل أنظمة الحكم ، مرجع سابق الذكر ،ص  -( (1
 .25 إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص - ((2
 ==8 ص ، الذكر سابق مرجع -((3
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 ومخلفات علٌها الممارس والعنؾ الصحة و التعلٌم فً تتركز اجتماعٌة : أسباب -

 أوضاعها ٌتناول اقتصادي وما هو ، األسرة اتجاه الجسٌمة المسإولٌات و الطبلق

 ٌنجم الذي المجال هذا فً معاناتها أوجه و أمامها المتاحة العمل ومجاالت االقتصادٌة

 اتخاذ عملٌة على شك دون تإثر التً و تبعٌتها تكرس التً المالٌة االستقبللٌة عدم عنه

 تجسد التً القرار صنع لمراكز الرجل باحتكار مرتبط هو وما مستقل، بشكل القرار

 . (1)ألذكوري البطرٌركً النظام تجلٌات

 والتً حصرت دور المرأة فً أدوار محددة.المؤخوذة من التقالٌد  الموروثات التارٌخٌة -

لحركة المرأة فً نشاطها الوطنً  وعابقا اخطٌر اتلعب دورالتً  مشكلة األمٌة

والدٌمقراطً، واألمٌة ال ٌمكن حصرها فقط فً معرفة الكتابة والقراءة ومعرفة المرأة 

التشرٌعٌة والقانونٌة والسٌاسٌة فإن كل هذا ٌصبح هباء إذا كانت األمٌة هو  احقوقه

 .لمجتمع األساس الذي ٌتحكم وٌقنن نشاط المرأة فً ا

بٌن الممكنة الفجوة الكبٌرة بٌن نصوص الدستور والقوانٌن المنظمة للعمل بالمساواة  -

الرجل والمرأة وبٌن تطبٌقها على األمر الواقع وبالتالً فقد أدى واقع المرأة إلى ابتعاد 

 .(2) عن مجاالت صنع القرار وإلى ضعؾ مشاركتها السٌاسٌة

 العمل فً المرأة لمشاركة المعٌقة األسباب من األكبر الجزء تحتل الثقافٌة المعوقات -

 ٌسعى تؽٌٌر أي إلحداث أساسً رافد هً مجتمع أي فً الثقافة أن حٌث ، السٌاسً

 السٌاسٌة بالمشاركة المرتبطة الثقافٌة المعوقات ضمن وٌدخل.  تحقٌقه إلى المجتمع

 صلة ذات أعراؾ و ومعارؾ وتقالٌد  عادات من المجتمع ٌسود ما ، المورٌتانٌة للمرأة

 قدراتها و وألدوارها لها المجتمع ورإٌة المرأة لدى الذات رإٌة ٌرسم وما المجال بهذا

  .(3) المشاركة من النوعٌة لهذه رفضه أو المجتمع قبول ومدى

 تعد حٌث. المستحكمة االقتصادٌة األزمة بفعل واالجتماعٌة االقتصادٌة األوضاع تدنً -

 تضاعفت المدٌونٌة هذه. الخارجٌة المدٌونٌة تفاقم بسبب إرهاقا األكثر البلد مورٌتانٌا

( 2299) الى 1980 عام دوالر ملٌون( 844) من بانتقالها سنة( 11) خبلل تقرٌبا  

                                                           
متحصل علٌه من الموقع  سٌدي ولد سٌد أحمد البكاي ،معوقات المشاركة السٌاسٌة للمرأة ، -((1

 22/06/2013آخر اطبلع ٌوم :  http://sikhm.arabblogs.comاإللكترونً:
 ،  ، دراسة فً الفقه والفكر السٌاسً اإلسبلمً مقراطٌةالمرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌ علً محٌى الدٌن القره داؼً ، -((2

 11ص 
 22/06/2013آخر اطبلع ٌوم :  سٌدي ولد سٌد أحمد البكاي ،مرجع سابق الذكر ، -(3(

http://sikhm.arabblogs.com/
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 التقلٌدٌة، مما  بالهٌاكل معاقا المورٌتانً االقتصاد ، وٌبقى1991 عام دوالر ملٌون

 والسٌاسات العدالة، وانعدام الحرٌات وقمع الدٌمقراطٌة أدى ذلك بمورٌتانٌا إلى ؼٌاب

 السٌاسٌة المشاركة ضعؾ للسخط المثٌرة الخارجٌة
(1)

. 

إن النقص الحاصل فً المشاركة السٌاسٌة للمرأة المورٌتانٌة ٌرجع إلى كونه جزء من 

إطار أوسع ٌتناول قضاٌا اإلصبلح والتنمٌة و أن المجتمع ٌعانً اآلن من حالة تخلؾ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن واقع المرأة المورٌتانٌة فً األحزاب  وجمود فكري.

السٌاسٌة ، المإثرة فً الساحة السٌاسٌة الوطنٌة ، ٌتؤثر نتٌجة توازنات القوى داخل 

األحزاب ذاتها حٌث ٌبقى زمام المبادرة فً أٌدي القوى التقلٌدٌة التً ال تزال تمارس 

بقدر من الحرٌة من داخل األحزاب ، ومن هنا ٌصبح تؽٌٌر ذلك   تؤثٌراتها و إمبلءاتها

التوازن مرهون بقدرة قوى التحدٌث فً كل حزب على حدة ، وفً إطار المجتمع بؤسره 

على ابتداع أشكال أرقى لدعم توجهات التجدٌد و االنفتاح للقبول الفعلً لآلخر و أهمٌة 

  الدٌمقراطً.التفكٌر و الفعل الجماعً لتعزٌز أسس المشروع 

 : لٌبٌا -

 وزٌرة وأصبحت ، السٌاسٌة حقوقها بعض على حصلت اللٌبٌة المرأة أن رؼم على

 فما,  القضاء لمنصة وصلت أنها كما ، العلمً، البحث فً ٌشاركن النساء من والعدٌد

 على للقضاء السٌاسات بعض تطوٌر من البد ولذلك الرجل، وبٌن بٌنها فجوة هناك زالت

 دور تفعٌل و السٌاسً المجال فً تمثٌلها نسبة زٌادة نحو والسعً المرأة، ضد التمٌٌز

 .القرارات واتخاذ السٌاسات رسم فً مشاركتها ونسبة المرأة

 : هو اللٌبٌة للمرأة السٌاسٌة المشاركة  معوقات اهم بٌن من إن

 .فقط الرجال على حكرا السٌاسة جعلت والتً المجتمع فً السابدة والتقالٌد األعراؾ -

 الرجال، مهام من مهمة والرٌادة القٌادة جعلت والتً اللٌبً للمجتمع الذكورٌة الثقافة -

 على قاصرا المرأة دور جعلت التً المجتمعٌة الثقافة له تابع مجرد المرأة جعلت بٌنما

 .العامة الحٌاة عن تماما وبعٌدة وأم زوجة كونها

 .منهن المتعلمات بٌن فٌما حتى السٌاسٌة الثقافة وضعؾ النساء بٌن األمٌة انتشار -

                                                           
 محمد بوبوش ،النظام السٌاسً المورٌتانً و إشكالٌة التحول الدٌمقراطً ،صحٌفة الخبر المؽربٌة ،على الموقع االلكترونً : -((1

http://www.alkhabar.ma/ : 15/05/2013،آخر إطبلع ٌوم 

http://www.alkhabar.ma/
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 عن ٌحجمن النساء من كثٌر جعل مما انتخابات كل تواكب إلى والمشكبلت األزمات -

 .(1)فٌها المشاركة

 هو السٌاسة فً المشاركة عن المرأة إحجام أسباب أهم احد أن الدراسات كشفت كذلك -

 وال المرأة دور تقدر ال األحزاب معظم أن حٌث للمرأة، الحزبً الدعم وؼٌاب ضعؾ

 .العام العمل ؼمار خوض فً قدراتها وال إمكانٌاتها

 المغرب : -

بٌن المرأة والرجل فً مجال العمل السٌاسً حسب  رؼم أن الدستور المؽربً ٌسوي

القوانٌن المنظمة للفعل السٌاسً على المستوى  من الدستور، وكذا ما تمنحها 8الفصل 

االتفاقٌات الدولٌة للمرأة حقوقا  واضحة، فاالتفاقٌة  والمتمثلة بمجموعة منالدولً 

تنص فً مادتها الثانٌة على أن للنساء  1952للمرأة لسنة  الخاصة بالحقوق السٌاسٌة

الهٌبات المنتخبة باالقتراع العام، والمنشؤة بمقتضى التشرٌع  األهلٌة فً أن ٌنتخبن

ن الرجال دون تمٌٌز، والعهد الدولً الخاص بالحقوق بٌنهن وبٌ الوطنً بشروط تساوي

"، لكل مواطن الحق فً المشاركة فً تسٌٌر  25فً المادة" المدنٌة والسٌاسٌة ٌقول

أما اتفاقٌة القضاء على كافة أشكال  ،طرٌق ممثلٌن مختارٌن الحٌاة العامة مباشرة أو عن

لى حق المرأة فً التصوٌت " ع7تنص فً مادتها رقم"  1979 التمٌٌز ضد المرأة لعام

واالستفتاءات العامة، واألهلٌة لبلنتخاب لجمٌع الهٌبات التً تنتخب  فً جمٌع االنتخابات

باالقتراع العام والمشاركة فً صٌاؼة سٌاسة الحكومة وفً تنفٌذ هذه السٌاسة  أعضاءها

 لمؽربٌةالوظابؾ العامة إال أن هناك عوابق تحول دون مشاركة قوٌة للمرأة ا وفً شؽل

(2)، 

لم ٌتم بعد رفع التحفظات الرسمٌة للمؽرب عن اتفاقٌة السٌداو للقضاء على كافة  -1

أشكال التمٌٌز ضد المرأة ،مما جعل الجمعٌات الحقوقٌة النسابٌة تطالب برفعها، وانضمام 

 .(3)المؽرب للبروتكول االختٌاري المتعلق بهذه االتفاقٌة 

                                                           
 ،متحصل علٌه من لموقع االلكترونً :مجلة حرٌتً دستور المجلس الوطنً االنتقالً ومشاركة المرأة السٌاسٌة ،  -((1

http://horryati.ly/articles.php?action=show&id=54 : 13/06/2013،آخر إطبلع ٌوم 
 21/09/2013هٌرات فاطمة الزهراء ، مرجع سابق الذكر، آخر إطبلع ٌوم : – ((2
 276عصام بن شٌخ ،مرجع سابق الذكر ،ص  -  (3)

http://horryati.ly/articles.php?action=show&id=54
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 بل فعالـة، سٌاسٌة مشاركة لها ٌكفل بما المرأة تكوٌن فً السٌاسٌة تـقصٌر األحزاب -2

 االنتخابٌة الحمبلت إبان النسابٌة كرهان لجلب األصوات وٌستعملونها ٌستؽلونهـا أنهـم

 العربٌة  . المجتمعات فً للنساء العددٌة األهمٌة إلى طبعا بالنظر

 حصرت والتً الحنٌؾ الدٌن من ولٌست التقالٌد من المؤخوذة التارٌخٌة الموروثات -3

 .(1)محددة أدوار فً المرأة دور

 الوطنً نشاطها فً المرأة لحركة وعابقا خطٌرا دورا تلعب التً  األمٌة مشكلة -4

 المرأة ومعرفة والقراءة الكتابة معرفة فً فقط حصرها ٌمكن ال واألمٌة والدٌمقراطً،

 هو األمٌة كانت إذا هباء ٌصبح هذا كل فإن والسٌاسٌة والقانونٌة التشرٌعٌة حقوقها

، وبالرؼم من أن األمٌة كانت (2) المجتمع فً المرأة نشاط وٌقنن ٌتحكم الذي األساس

منتشرة فً صفوؾ الرجال أٌضا إال أنها لم تكن مانعا من نجاح ترشٌح رجال أمٌٌن 

 كنواب فً البرلمان ،إضافة الى الثقافة الذكورٌة والنظرة الدونٌة للمرأة

أن المرأة ال تشارك فً الهٌبة التنفٌذٌة  ًالمرأة الى استوزار كامل ،ما ٌعنلم تصل  -5

فً مناصب قٌادٌة ،وهً ال تستطٌع أن تتحرك فً هذه الهٌبة دون اشراؾ شخصٌة 

ذكورٌة ،ورؼم ارتفاع نسب النساء كمساعدات وكاتبات فً العدٌد من الهٌبات الرسمٌة 

 على استوزار كامل .ؼٌر أنه لم تمنح الثقة الكاملة للحصول 

المعوقات التً تجدها المرأة بخصوص خروج المرأة للعمل والتمٌٌز الواقع علٌها فً  -6

العدٌد من مناحً الحٌاة ،حٌث تخضع المرأة حسب بنود مدونة األحوال الشخصٌة الى 

تحمٌلها مسإولٌات تجعلها ؼٌر قادرة على المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة ،أو حتى فً 

ات األحزاب ،ألن تحول األحزاب الى منتدٌات ذكورٌة كرسته وضعٌة اجتماعٌة اجتماع

معقدة زاد من سوبها ؼٌابات المرأة عن الحٌاة السٌاسٌة باالنتظام الكافً الذي ٌمنحا 

 الحق فً تمثٌل نفسها بشكل مباشر .

ل اشتداد الصراع داخل األحزاب الذي ٌدفع الى تهمٌش المرأة وضعؾ تمثٌلها الزا -7

موجودا رؼم اعتماد نظام الكوتا المضمون ،ونتٌجة الستمرار الثقافة الذكورٌة التسلطٌة 

                                                           
اإلقلٌمٌة حول "النوع االجتماعً والتنمٌة : عبلقات شراكة عابشة زٌناي ،النوع االجتماعً وصنع القرار ، الندوة  - ((1

 02،ص  2002 أكتوبر   22إلى  20وتشبٌك"، تونس من  
  11علً محٌى الدٌن القره داؼً ،مرجع سابق الذكر،ص -( 2)
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داخل االحزاب ،تجد المرأة المؽربٌة صعوبة فً طرح مطالبها باعتماد المناصفة مستقببل 

 ، (1)للمناقشة لدى مإسسات المجتمع المدنً وبٌن االحزاب السٌاسٌة 

 بٌن الممكنة بالمساواة للعمل المنظمة والقوانٌن ستورالد نصوص بٌن الكبٌرة الفجوة -8

 ابتعاد إلى المرأة واقع أدى فقد وبالتالً الواقع األمر على تطبٌقها وبٌن والمرأة الرجل

 .(2) السٌاسٌة مشاركتها ضعؾ وإلى القرار صنع مجاالت عن

انعدام اإلرادة السٌاسٌة لدى الحكومات العربٌة من أجل تعزٌز المشاركة السٌاسٌة  -9

راوؼة، فنجدها من مللمرأة، فتعامل هذه الحكومات مع حقوق المرأة ٌطبعه نوع من ال

تـقوم بالتوقٌع والتصدٌق علـى النصوص الدولٌة  –سعٌا إلى تلمٌع صورتها  –ة هج

ري تبدي تحفظاتها على أهم البنود فً تلك خومن جهة أ حقوق اإلنسان للمرأةبعلقة تالم

النصوص، وتمتنع عن جعلها مبلبمة لقوانٌنهـا الداخلٌة ذات العبلقة بالمرأة والتً تكرس 

 .(3) رأة وأهـمها قانون األحوال الشخصٌةمالتمٌٌز والقهر ضد الـ

مجال السٌاسة، فهذا ً ٌعكسها اإلعبلم العربً للمرأة المقتحمة لتالصورة السلبٌة ال -10

اإلعبلم ٌعرض لصورة للمرأة بصفة عامة ككابن جنسً ومخلوق ناقص، ٌفتقد القدرة 

على التفكٌر العقبلنً و ٌستوجب المساعدة والقٌادة من الرجل، بل أكثر من ذلك كرمز 

لئلثارة الجنسٌـة وأداة للجـذب و تروٌـج السلع، أما المرأة السٌاسٌة فٌظهرها " مسترجلة" 

ها العابلٌة والشخصٌة. كل هذا التقزٌـم للمرأة فً حٌن نحن فً تانسانة فاشلة فً حٌاو

ومن  ،،لتدعٌم تواجد المرأة فً الحٌاة العامةضاؼط أشد الحاجة إلى جهد إعبلمً مكثؾ، 

ز كأجل الحصول على إعبلم من هـذا الـنوع ال بد من تواجد المرأة اإلعبلمٌة فً مرا

 .(4) اسات اإلعبلمٌةصنع القرار ووضع السٌ

 ومرتبطة ومتنوعة متعددة السٌاسً المستوى على المشاركة السٌاسٌة للمرأة إن عوابق

 ضعؾ وٌظهر الدولة، داخل السٌاسٌة بالهٌبات أخرى جهة ومن نفسه بالمجتمع جهة من

                                                           
 277. 276عصام بن شٌخ ،مرجع سابق الذكر ،ص  - (1)

 11علً محٌى الدٌن القره داؼً ،مرجع سابق الذكر،ص - (2)
 02عابشة زٌناي ،مرجع سابق الذكر ،ص  -(  (3
 02عابشة زٌناي ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((4
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 والبرلمان كالحكومة الدولة داخل السٌاسٌة الهٌبات فً تمثٌلها ضعؾ فً المرأة مشاركة

 .(1)واألحزاب  والنقابات

أما على مستوى عوابق المشاركة السٌاسٌة المرتبطة بالمرأة المؽربٌة نفسها ،فٌشٌر 

 : (2)العدٌد من الباحثٌن الى العوامل التالٌة 

 عدم توفر النساء على الوقت الكافً لمزاولة العمل السٌاسً. -

 السٌاسٌةافتقار النساء الى التكوٌن البلزم لخوض مجال  -

 افتقارهن للتجربة السٌاسٌة -

 ما وهو حققتها، التً المكتسبات تحصٌن هاجس إٌقاع على تعٌش نفسها المرأة وجدت

 بمزٌد مطالبٌن والمجتمع الحكومة أن كما العمل، من بمزٌد أكثر مطالبة المرأة أن ٌعنً

 السٌاسات فً االجتماعً النوع مقاربة وإدماج الجنسٌن بٌن والمساواة اإلنصاؾ من

 أن على التؤكٌد ٌمكن االخٌر وفً. المجتمع بنهضة عبلقة له ما وكل التنموٌة والبرامج

 فً المؽرب انخراط وٌفرضه الواقع ٌفرضه وملحا ضرورٌا أمرا تبقى المرأة مشاركة

 .(3)والحداثة  الدٌمقراطٌة مسلسل

 بٌن بالمساواة التقدم فً تساعد السٌاسٌة الحٌاة فً المرأة مشاركة وفً األخٌر فإن 

 الحلول وأشكال فٌها ٌنظر التً السٌاسات مجاالت مجموعة على وتإثر الجنسٌن،

 اهتمامات تمثٌل أجل من السٌاسة فً المرأة حضور أهمٌة إلى ٌشٌر ما ، المقترحة

 الحكم ونظام السٌاسات استجابة تحسٌن فً والمساعدة المهمشٌن والناخبٌن النساء

 ما السٌاسات، صٌاؼة عملٌة تزداد المنتخبات، النساء عدد ازداد فكلما العامة، الحتٌاجات

 والعرقٌة، االثنٌة واألقلٌات والنساء، األسر، أولوٌات وٌعكس الحٌاة نوعٌة على ٌإثر

 المجتمعات على عمٌق ودٌمقراطً إٌجابً تؤثٌر السٌاسٌة الحٌاة فً المرأة فلمشاركة

 تحقٌق فً وٌساعد المواطنٌن، وحٌاة السٌاسٌة، واألحزاب التشرٌعٌة، والهٌبات المحلٌة،

 .الدٌمقراطٌة

                                                           
 20/11/2013إكرام عدننً ، مرجع سابق الذكر ،آخر إطبلع ٌوم : - (1)

 135محمد بن هبلل ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((2
   20/11/2013إكرام عدننً ، مرجع سابق الذكر ،آخر إطبلع ٌوم : -(3)
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 تمهٌد :

تعد الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة من بٌن أهم حقوق اإلنسان فً العصر الحدٌث وقد 

أصبحت أحد المعاٌٌر الربٌسٌة للحكم على مدى دٌمقراطٌة النظام السٌاسً والحكم 

،وتعتبر المشاركة السٌاسٌة أحد أهم هذه الحقوق ومإشرا تفاعلٌا لصحة العالقة  الرشٌد

مونهم ،وتعتبر المملكة المغربٌة من بٌن أهم دول المغرب بٌن المواطنٌن ومن ٌحك

العربً التً عرفت وشهدت منذ مطلع التسعٌنات مجموعة من االصالحات واالجراءات 

القانونٌة واآللٌات المإسساتٌة والتً كان لها األثر الكبٌر والبالغ فً تعزٌز مفهوم 

دمه السلطة من اصالحات المشاركة السٌاسٌة واهتمام المواطن بها ،فبقدر ما تق

واجراءات بقدر ما ٌمكنها ذلك من تعزٌز المشاركة السٌاسٌة االٌجابٌة والمنظمة لألفراد 

 فً الشإون العامة سواء بصفتهم الفردٌة أو عبر المإسسات والوسابط السٌاسٌة.

إن المشاركة فً الشؤن العام ال تقتصر على قدرة المواطن فً التعبٌر عن آراءه 

ه فقط، بل هً مشاركة فاعلة تنصب على اتخاذ القرار السٌاسً ورسم سٌاسة وتطلعات

انطالقا مما سبق سٌحاول المجتمع والمشاركة فً اتخاذ كافة أنواع القرارات ،وعلٌه و

الباحث فً هذا الفصل التطرق الى واقع المشاركة السٌاسٌة فً المملكة المغربٌة من 

 اط والخطوات والتً ستكون على النحو اآلتً :خالل تناول مجموعة من المحاور والنق

 األنظمة السٌاسٌة و المشاركة السٌاسٌة فً كل من تونس والجزابرالمبحث األول :  -

 والجزابر تونس فً السٌاسٌة المشاركة مظاهرالمبحث الثانً :  -

  المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً تونس والجزابر:  الثانً المبحث -
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 األنظمة السٌاسٌة و المشاركة السٌاسٌة فً كل من تونس والجزائر::  ولاأل المبحث

 :الجزائر فً السٌاسٌة المشاركة -أ

مرت الجزابر منذ استقاللها وحتى الوقت الراهن بمرحلٌتٌن هامتٌن اختلفت كل مرحلة 

عن أخرى ،مرحلة كان الحكم فٌها لحزب واحد عتٌد هو حزب جبهة التحرٌر الوطنً 

 أخرى تمثلت فً مرحلة التعددٌة والحزبٌة أٌن سقط نظام الحكم الواحد . ،ومرحلة

 :الواحد الحزب ظل نظام فًالجزائر فً السٌاسٌة المشاركة -

وقد كانت أشكالها فً كل  عرفت الجزابر المشاركة السٌاسٌة فً كل مراحلها التارٌخٌة

السٌاسً للجزابر نجد ان  مرة مرتبطة بالنظام السٌاسً القابم ،ومن خالل تصفح التارٌخ

هذه المشاركة كانت فً الغالب بعٌدة عن المشاركة الشعبٌة نظرا لألحداث التً مرت 

علٌها فً كل المراحل التارٌخٌة ابتداء من الحقبة االستعمارٌة الى ٌومنا هذا ،ففً فترة 

كل االحتالل الفرنسً أقصً الجزابرٌون من ممارسة حقهم فً المشاركة السٌاسٌة ومن 

 .(1)الحقوق المرتبطة بهذا الحق الذي جاءت به الثورة الفرنسٌة 

لم تكن فً  فً عهد الحزب الواحد الجزابر فً السٌاسٌة المشاركةٌمكن القول أن 

 السٌاسٌة المإسسات عجز خالل منالمستوى المنشود بل كانت فً مرحلة أزمة وذلك 

 للحرٌات إقصاء الواحد الحزب حكم رافق فقد واالجتماعٌة، السٌاسٌة القوى استٌعاب عن

 ،ذات األخرى القوى إشراك عدم فً الحاكمة النخب رغبة برزت و والجماعٌة، الفردٌة

 إطار فً للتمثٌل الكامل واحتكارها ضدها اإلقصابٌة النزعة وممارسة السٌاسً التوجه

 رالتحرٌ جبهة حزب رإٌة اقتصرت فقد ولذلك المشاركة، إلى تفتقر تعبوٌة سٌاسة

 والمساندة والحشد التؤٌٌد شكل تؤخذ التً السٌاسٌة، التعببة بمعنى المشاركة إلى بالنسبة

 قدرته وعدم الحزب، لضعف نتٌجة صنعها فً الحقٌقً اإلسهام دون القرارات لبعض

 وجود افتقاد وبالتالً ومطالبها، مصالحها عن التعبٌر من القوى مختلف تمكٌن على

 .أخرى شرعٌة قنوات

                                                           
 ، 2010سبتمبر 10شرٌفة ماشطً ،المشاركة السٌاسٌة اساس الفعل الدٌمقراطً ،مجلة الباحث االجتماعً ، عدد – (1)

  166 ،165ص 
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خول للشعب حق ممارسة الحرٌات السٌاسٌة من خالل اختٌار  1976دستور  فمثال

ممثلٌن عنه فً المجلس الشعبً الوطنً وحدد الدستور طرٌقة التحدٌد المتمثلة فً 

تكفل الدولة  41وفً مادته الـ  1976على دستور راع العام المباشر والسري ،فبناءاالقت

من ذات  42اركة السٌاسٌة كما نصت المادة لكل المواطنٌن المساواة فً الحقوق والمش

الدستور على أن هذا األخٌر ٌضمن كل الحقوق السٌاسٌة للمرأة الجزابرٌة ،ونصت 

أٌضا على االنتخاب والترشح وحصرته فً الوطنٌٌن ما عدا األجانب ولكنها  58المادة 

ن دستور م 99لم تمٌز بٌن الجنسٌة األصلٌة والجنسٌة المكتسبة ،كما أعطت المادة 

حق المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة من خالل جعل المإسسات السٌاسٌة المنتخبة  1976

فً جمٌع المستوٌات تركز على مبدأ الجماعة فً المداولة واالغلبٌة فً القرار والوحدة 

 .  (1)فً التنفٌذ 

ا إن مرحلة الحزب الواحد شهدت نوعا من المشاركة السٌاسٌة ولو بصورة نسبٌة وهذا م

،فقد أقر بضرورة المشاركة السٌاسٌة وضرورة  1976أقره الدستور الجزابري فً 

تفعٌلها خاصة مشاركة المرأة ،وأن السلطة مصدرها الشعب ٌمارسها من خالل االستفتاء 

،وٌعبرون عن إرادتهم الشعبٌة من خالل المجلس الشعبً الوطنً ،الذي ٌقوم بوظٌفة 

ٌد المساواة فً الحقوق والواجبات ملغٌا كل التشرٌع لجملة من القوانٌن وتؤك

 .  (2)االعتبارات

  :الدٌمقراطً التحول بعد السٌاسٌة المشاركة -

 أو تقالٌد أٌة تمتلك تكن لم 1989 عام فً الحزبٌة التعددٌة إلى التحول وقبل الجزابر إن

 .مشاركةال ولٌس التعببة هو السابد فالمفهوم حقٌقٌة، سٌاسٌة مشاركة عن ٌفصح مٌراثا

 إال السبعٌنٌات، خالل الجمعٌات تكوٌن فً الجزابر شهدته الذي التطور من الرغم وعلى

 قٌمة الدٌمقراطٌة من ٌجعل الذي المإسسً النضج ذلك مفتقدا بقً السٌاسً النظام أن

 . المجتمع حٌاة تحكم علٌا

                                                           
عدٌالت الدستورٌة فً البلدان أحسن غربً ،الحرٌات السٌاسٌة فً البلدان العربٌة "الجزابر نموذجا"، الملتقى الدولً حول الت -((1

 04/06/2013،آخر إطالع ٌوم :  www.sci_dz.comالعربٌة، متحصل علٌه من الموقع االلكترونً :
مجلة العلوم االنسانٌة نور الدٌن زمام ،بن قفة سعاد ،قانون األسرة األساسً بٌن المشاركة السٌاسٌة وسٌاسة المشاركة ، -((2

 151،ص  2012ر بسكرة ،العدد السابع ،جافً ،جامعة محمد خٌذواالجتماعٌة 
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لدولة بمثابة نقطة تحول حاسمة فً تارٌخ ا 1988تعتبر احداث الخامس من أكتوبر 

 صٌغ وضع خالل من السٌاسٌة بالمشاركة السٌاسً النظام اهتمام ٌظهرالجزابرٌة ،

 : (1) اإلنسان وحقوق السٌاسٌة المشاركة تمس قانونٌة و دستورٌة

 1989 دستور من ( 40 ) المادة نصت حٌث  :والسٌاسٌة الحزبٌة بالتعددٌة كاالعتراف

 باتجاه السٌاسً االنفتاح هذا تدعم السٌاسً الطابع ذات الجمعٌات إنشاء حق" على

 الخاص ، 1989 جوٌلٌة 05المإرخ فً  8911/ رقم القانون بصدور التعددٌة

 هذه لتؤسٌس الالزمة والشروط المبادئ حدد الذي السٌاسً الطابع ذات بالجمعٌات

 فصال 1989 دستور خصص وإٌقافها وتموٌلها عملها، وقواعد السٌاسٌة، الجمعٌات

 جوهر هً واعترافات ضمانات عن ٌتحدث ألنه والحرٌات، للحقوق هاما مركزٌا

. .حٌث جاء فً المادة الثانٌة :"تستهدف الجمعٌة ذات الطابع السٌاسً ذاتها الدٌمقراطٌة

من الدستور جمع مواطنٌن حول برنامج سٌاسً ،ابتغاء هدف ال ٌدر  40فً إطار المادة 

سابل دٌمقراطٌة وسلمٌة "و ٌرى بعض ربحا وسعٌا للمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة بو

االساتذة أن استعمال مصطلح الجمعٌة بدال من الحزب ٌرمً فً األساس الى تضٌٌق 

 .(2)مجال ونفوذ التعددٌة لٌنحصر دورها فً المعارضة دون المشاركة الفعالة والمإثرة 

لرباسٌة إن مشاركة المواطن الجزابري وتصوٌته فً االنتخابات بمستوٌاتها المختلفة ا

والتشرٌعٌة ) الوطنٌة / المحلٌة ( تعد آلٌة لتجمٌع المصالح وأسلوب من أسالٌب التؤثٌر 

فً السٌاسة العامة ،فتبنً الجزابر للنظام الدٌمقراطً وإقرارها للعدٌد من المبادئ كحرٌة 

التعبٌر وتشكٌل األحزاب السٌاسٌة والتداول السلمً على السلطة عن طرٌق االنتخاب 

المواطن الجزابري القدرة على التؤثٌر فً السٌاسٌة العامة وبالتالً المساهمة فً  ...منح

صنعها بطرٌقة مباشرة والمتجسدة فً امتالكه حق تؤٌٌد ودعم واختٌار حزب سٌاسً أو 

شخصٌة سٌاسٌة ما وحتى المشاركة فً الحمالت االنتخابٌة لتعببة تؤٌٌد باقً المواطنٌن 

 .   (3)ٌة لهذا الحزب أو هذه الشخص

 سٌتم التطرق إلى المشاركة السٌاسٌة فً تونس من خالل :المشاركة السٌاسٌة فً تونس -ب

                                                           
 ، 2006 ، قالمة النشر مدٌرٌة :،الجزابر السٌاسٌة  ةالتعددٌ إلً األحادٌة من الجزائري السٌاسً النظام النور، عبد ناجً -( (1

 149 ص
 ،ص 2006، 04،مجلة الباحث ،العدد 1002-2691التجربة الحزبٌة فً الجزائر أحمد سوٌقات ، - ((2
ضمٌري عزٌزة ،الفواعل السٌاسٌة ودورها فً صنع السٌاسٌة العامة فً الجزابر ،رسالة ماجٌستٌر ،كلٌة الحقوق والعلوم  – ((3

 . 123،ص 2008السٌاسٌة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،ستة 
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 حقبتٌن هامتٌن هما : 

 :علً بن الرئٌس نظام ظل فً تونس فً السٌاسٌة المشاركة -

 إقالته مسؤلة  تبرٌر وتم 7891 عام بورقٌبة الحبٌب سبقاأل بالربٌس اإلطاحة تمت

 ربٌسا   أصبح حٌث علً، بن العابدٌن زٌن -آنذاك– الدفاع وزٌر لفهوخ صحٌة، بؤسباب

 التارٌخ، ذلك منذ، - الدٌمقراطً الدستوري التجمع حزب - الحاكم للحزب وزعٌما   للدولة

ال تحو ٌمثل ال لكنه ورباسٌة، تشرٌعٌة انتخابات وبإجراء الحزبً بالتعدد السماح ورغم

 بعض فً نص قد التونسً الدستور ان من رغمال على ، (1)للسلطة سلمً لانتقا نحو

 ،مباشرا احر عاما انتخابا ، اعوام خمسة لمدة"  ٌنتخب الجمهورٌة ربٌس نأ على بنوده

 داهم خطر وأ حرب حالة لسبب المقرر المٌعاد فً االنتخاب أجراء تعذر واذا..  ،سرٌا

 الجمهورٌة لربٌس وٌجوز. االنتخاب جراءإ ٌتسنى نأ لىإ بقانون تمدد الرباسٌة المدة نإف

 ان علً بن العابدٌن زٌن على كان ذلك ومعنى ، (2)..."متتالٌتٌن مرتٌن ترشحه ٌجدد نأ

 ثالثة والٌة له تجٌز التونسً الدستور على تعدٌالت جرىأ لكنه ، 7881 سنة فً ٌرحل

 زٌن تمكن التً الدستورٌة التعدٌالت كثرت الحٌن ذلك ومن ، 2002 سنة فً انتهت

 .2072 عام حتى رباسته مدة تمدٌد بموجبها علً بن بدٌنالعا

 الوالتً  االنتخابٌة العملٌةب علً بن الربٌس حكم ظل فًتمثلت المشاركة السٌاسٌة 

 بشبح والمحكومة واإلداري األمنً بالجهاز المفروضة الجماعٌة البٌعة معنى تتجاوز

 .الممات حتى رباسة له نٌضم بما السابق الربٌس مقاس على مرة من أكثر عدل دستور

 هذا ، عقدٌن من ألكثر استمرت بولٌسٌة وقبضة األمنً الجهاز على الحكم نظام اعتمدو

 األجهزة تمارسه الذي والخاصة العامة الحرٌات ضد المنهجً العنف من الهابل الحجم

 خٌم والخوف الرعب من أجواء خلقت لها، منحت التً الواسعة والصالحٌات األمنٌة،

الذٌن أصبحوا ال ٌبالون بحقهم الذي ٌكفله لهم  المواطنٌن وحٌاة السٌاسً لمشهدا على

 أصبح والتً بها المعترف األحزاب حركة فشلكما أدى إلى  ،القانون الدولً والدستور

                                                           
 :الموقع لىع ،منشور المعرفة والتطبٌقات، التشرٌعات بٌن العربً الوطن فً السلطة ،تداول خربوش الدٌن صفً -( (1

http://aljazeera.net 
وبالقانون الدستوري  1988المإرخ فً 1988لسنة  88،المنقح بالقانون الدستوري عدد من الدستور التونسً 39الفصل  - ((2

 2002جوان  1المإرخ فً  2002لسنة  51عدد 
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 السلطة، علٌها تنازعها التً مقراتها فً حتى واجتماعاتها أنشطتها تنظٌم علٌها متعذرا

 . الحاكم الحزب ٌحتكره لذيا العمومً الفضاء عن فضال

كانت الساحة خالٌة تماما من المشاركة السٌاسٌة  2011فقبل قٌام الثورة التونسٌة فً 

ٌرون أن أي نشاط  اوخصوصا المشاركة الشبابٌة فقد كانت شبه خالٌة تماما ،فهم كانو

ها فً ظل نظام بن علً ٌنجر عنه الحرمان من التمتع بحق الحصول على وظٌفة أو فقدان

وغالبا ما ٌإدي إلى اضطرابات عابلٌة وعدم استقرار وقد ٌصل إلى حد التهدٌد 

بالتعرض إلى المالحقات والمضاٌقات األمنٌة التً غالبا ما تنتهً بعقوبة السجن أو 

،حٌث أدت هذه األوضاع إلى تدنً (1)الفرار من البلد والبحث عن سبل اللجوء السٌاسً 

عند الشباب الذٌن ٌمثلون النسبة األكثر فً الحٌاة  نسب المشاركة السٌاسٌة خصوصا

 السٌاسٌة التونسٌة إلى درجة احساسهم باإلحباط الشدٌد .  

  : 1188فً جانفً   علً بنالمشاركة السٌاسٌة فً تونس بعد سقوط نظام الرئٌس  -

 على سلمً وتداول سٌاسٌة ومشاركة حزبٌة تعددٌة من تعنٌه بما الدٌمقراطٌة مطلب ظل

 السٌاسٌة للحركة مالزما والخاصة، العامة للحرٌات وبسط للقانون وسٌادة لسلطةا

 المطبق الحصار برغم الكبرى، الفكرٌة وتٌاراتها المدنٌة ومنظماتها بؤحزابها التونسٌة

 .الناس بجمهور وعالقاتها وأنشطتها حركتها على

 نصٌبها كان فقد لعام،ا العربً الوضع من داٌبع 2077 ٌناٌر 72 ثورة قبل تونس تكن لم

 على الحكم من النمط ذلك تداعٌات تكن ولم وافرا، التسلطٌة العربٌة الدولة حكم من

 ولم. المنطقة بلدان باقً أوضاع على تداعٌاته من بؤفضل وتعلٌمها وثقافتها اقتصادها

 الدٌمقراطً االنتقال ترتٌبات حول ٌدور الدٌمقراطٌة المسؤلة حول النخبة نقاش ٌكن

 العملً، الواقع إشكاالت من وغٌرها السلطة على السلمً والتداول السٌاسٌة لمشاركةوا

 .(2) كلٌة الدٌمقراطٌة غٌاب حول كان وإنما

 لمطلب وضعها هو على بن نظام إسقاط قبل حتى التونسٌة الثورة إنجازات أولى من إن

 خالل من لها رمزا الشعب إرادة بتكرٌس وذلك الثورٌة الحركة قلب فً الدٌمقراطٌة

                                                           
شباب التونسً ،المإتمر العربً األوربً حول "تمكٌن الشباب ومنظماتهم ودعم مبادرات رٌم القرٌوي ،المشاركة السٌاسٌة لل -((1

 03،مالطا ،ص  2012مارس  24إلى  22المجتمع المدنً فً الدول العربٌة جنوب البحر المتوسط" ،من 
ة للدراسات ،متحصل علٌه من ،مركز الجزٌر الدٌمقراطً االنتقال فً التونسٌة التجربة على أضواء ، المولى عبد الدٌن عز -((2

  . 22/05/2013، آخر إطالع ٌوم :http://studies.aljazeera.net :الموقع االلكترونً 
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 دتحو كما وعقولها الجماهٌر قلوب الثورة دتحو لقد. ٌرٌد الشعب الشهٌر شعار رفعها

 غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى البالد جنوب من التظاهر ساحات مختلف فً أصواتها

.بعد سقوط نظام بن علً بؤشهر اجرٌت أجرٌت أول انتخابات وهً انتخابات المجلس 

 ، 2077أكتوبر  22انت فً التؤسٌسً والتً ك

 وإرساء الماضً صفحة طً باتجاه هابلة خطوة التؤسٌسً المجلس اتانتخاب تعتبر 

 السٌاسٌة النقاشات متاهات من التونسٌٌن أنقذ كما الجدٌد، السٌاسً النظام قواعد

 الثورة وخاصة األخرى العربً الربٌع ثورات فٌها غرقت التً العقٌمة والدستورٌة

 . (1) المصرٌة

 الحزبً النظام ضعف هو 2077 عام التغٌٌر حركات الى دتأ التً المهمة العوامل ومن

 الى الوصول حق من وحرمانها خرىاأل حزاباأل بقٌة وتهمٌش الواحد الحزب سٌادة مع

 سمح علً ابن  أن من الرغم على و تونس فً وواضح جلً بشكل ذلك ظهر وقد الحكم

 الفعالٌة قلٌلة ألحزاب الحق ذلك منح انه حدث الذي نأ الإ السٌاسٌة لألحزاب بالعمل

 حٌن فً ، االشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن واتحاد الخضر حزب مثل التونسٌة الساحة على

 النهضة حركة ومنها البالد فً شعبٌة تمتلك والتً الفاعلة حزاباأل على حظر نجده

 شكلٌة الى صراحة شٌرٌ الذي مراأل وهو ، التونسً الشٌوعً العمال وحزب االسالمٌة

 . تونس فً الحزبٌة التعددٌة

 : تونس والجزائرالمبحث الثانً : مظاهر المشاركة السٌاسٌة فً 

 المشاركة االنتخابٌة و االستفتاء كأحد أهم مؤشرات ومظاهر المشاركة السٌاسٌة : – 2

مواطنٌن االنتخاب هو سلطة قانونٌة ٌقررها المشرع لل أوال : المشاركة فً االنتخاب :

للمشاركة فً اختٌار السلطات العامة فً الدولة ،فالسلطة القانونٌة مقررة من أجل 

 . (2)الجماعة ولٌس من أجل الفرد ،وللمشرع سلطة تعدٌل مضمونها وطرق استعمالها  

 الحمالت فً االشتراك أو والتصوٌت الترشح خالل من االنتخابٌة للمشاركة ٌنظر

 فً المشاركة فإن ثم ومن اتساعا ، السٌاسٌة المشاركة كالأش أكثر بؤنها االنتخابٌة

 فضال   الدٌمقراطً، التطور على الهامة المإشرات أحد لكونها أهمٌة تحتل االنتخابات

                                                           
 http://studies.aljazeera.net ،،مرجع سابق الذكر  المولى عبد الدٌن عز - ((1
 23،ص  مرجع سابق الذكرحسٌنة شرون ، - ((2
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 لحسم آلٌة وبكونها واالجتماعٌة، االقتصادٌة للتنمٌة األخرى بالجوانب عالقتها عن

 السٌاسٌة القرارات على السٌطرة موتقاس سلٌمة، بصورة المجتمع فً القابمة التناقضات

 القوى لمصالح تجاهلها عند السلطة شاغلً ومحاسبة المجتمع، فً المتباٌنة القوى بٌن

 .عنها تعبر التً

  فً الجزائر : باالنتخا -أ 

 السٌاسة صنع فً مباشر بشكل والمساهمة المشاركة تؤشٌرة الجزابري المواطن افتك

فالدستور الجزابري ٌعطً الحق للمواطن فً  ، (1) نتخابواال االستفتاء طرٌق عن العامة

لكل مواطن : "من الفصل الثانً من الدستور 50أن ٌنتخب وٌنتخب ،فقد جاء فً المادة 

،وبداٌة من التسعٌنات مرت الجزابر  (2)ٌنتخب وٌنتخب " تتوفر فٌه الشروط القانونٌة أن 

كانت نسب المشاركة فٌها متباٌنة  بعدد كبٌر من االنتخابات ومجموعة من االستفتاءات

 ومتماٌزة .

 المسار لتكرٌس ذلك و مختلفة، فترات فً االنتخابات من العدٌد الجزابر شهدت

 الجزابر دخلت 1990 جوان 12 ،ف1989ً فٌفري 23 دستور إعالن منذ الدٌمقراطً

 الستقالل،ا منذ تعددٌة محلٌة انتخابات أول تعتبر حٌت جدٌدة، محلٌة انتخابٌة مرحلة فً

 السٌاسٌة انتماءاتهم عن بالتعبٌر للمواطنٌن السماح العمٌقة سماتها من التً التعددٌة هذه

 .دٌمقراطٌة و حرٌة بكل

 : 2662 لسنةاالنتخابات التشرٌعٌة 

تماشٌا مع اإلصالحات الدستورٌة والسٌاسٌة التً تبنتها السلطة ومساٌرة التحول نحو 

،حٌث بلغ  1991دٌسمبر 26تخابات تشرٌعٌة تعددٌة ٌوم التعددٌة السٌاسٌة جرت أول ان

(حزبا إضافة الى المرشحٌن األحرار 49عدد األحزاب المشاركة تسعة وأربعون )

 .   (3)امرأة  57مقعدا ،من بٌنهم  430ٌتنافسون جمٌعا على  7512والذٌن بلغ عددهم 

 : 2665 الرئاسٌة االنتخاباتالمشاركة فً 

                                                           
 262،ص 7888، 7،عمان ،دار الثقافة ،طالوجٌز فً النظم السٌاسٌة نعمان أحمد الخطٌب ، - ((1
 .50،الفصل الرابع :الحقوق والواجبات ،المادة  1996 سنة الصادر الجزابري الدستور - ((2
 ، 2001دٌسمبر 20،عدد مجلة التواصل االجتماعًٌاسً فً البرلمان التعددي الجزابري ،عبد النور ناجً ،التمثٌل الس -( (3

 201ص 
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، والتً فاز فٌها الربٌس زروال 1995نوفمبر16لرباسٌة فً جرت هذه االنتخابات ا

ولقد سجلت هذه االنتخابات نسبة مشاركة عالٌة جدا % من األصوات ،61.34بؤكثر من 

لم تدم مرحلة حكم السٌد الٌمٌن زروال طوٌال فسرعان ما ، (1)% 75بلغت أكثر من 

نً أنه استقال من منصبه عن تنظٌم انتخابات رباسٌة مسبقة ،ٌع 1998أعلن فً سبتمبر 

 . (2)قبل نهاٌة والٌته 

 : 2661 المشاركة فً االنتخابات التشرٌعٌة

تمٌزت االنتخابات التشرٌعٌة الثانٌة من نوعها منذ اعتماد الجزابر مبدأ التعددٌة السٌاسٌة 

بنسبة مشاركة مرتفعة حٌث بلغت النسبة  1997جوان 15والتً أجرٌت بتارٌخ 

التجمع الوطنً الدٌمقراطً على على األغلبٌة من المقاعد  تصل بموجبها 65.6%

 .  (3)مقعد 380مقعدا من  155المقدرة ب

كانت النتابج فً هذه االنتخابات لصالح التجمع الوطنً الدٌمقراطً الذي أسس بثالثة 

أشهر قبل موعد االنتخابات ،وكانت ردود أفعال الطبقة السٌاسٌة خاصة االحزاب 

فً نتابج االنتخابات ومتهمة بالتزوٌر الفادح لصالح هذا الحزب ورغم المشاركة طاعنة 

هذا تم تشكٌل أول مجلس شعبً فً تارٌخ التعددٌة الحزبٌة فً الجزابر بعد ما حدث فً 

 .(4)19914تشرٌعٌات 

 : 2666المشاركة فً االنتخابات الرئاسٌة أفرٌل 

دد من الشخصٌات السٌاسٌة فتحت استقالة لربٌس الٌمٌن زروال المجال أما ترشٌح ع

عن وجود تسعة  1999مارس  11لمنصب الرباسة ،حٌث أقر المجلس الدستوري فً 

شخصٌات مترشحة لهذا المنصب ،أسفرت نتابج االنتخابات الرباسٌة التعددٌة التً 

من  % 73.79 عن فوز السٌد :عبد العزٌز بوتفلٌقة بنسبة 1999أفرٌل  15أجرٌت ٌوم 

 ألن كافٌا ٌعتبره ما وهو% 60.25 إلى مشاركةال وصلت نسبة . (5)أصوات المقترعٌن 

                                                           
(،رسالة ماجٌستٌر ،كلٌة العلوم 2002-7898عمر مرزوقً ،حرٌة الرأي والتعبٌر فً الجزابر فً ظل التحول الدٌمقراطً) -((1

 728،ص2002السٌاسٌة واالعالم ،جامعة بن ٌوسف بن خدة ،الجزابر،
( ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة 2005-1962آلٌات التقنٌن األسري نموذجا)-سعاد بن قفة ،المشاركة السٌاسً فً الجزابر -  ((2

 225،ص 2012العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،
، دار  - تحلٌلٌة ونصوص قانونٌةدراسة  -االنتخابات التشرٌعٌة والرئاسٌة فً ظل التعددٌة الحزبٌة بشٌر كاشه الفرحً ، - ((3

   .14- 13،ص ص 2003الجزابر ، ، اآلفاق

 727عمر مرزوقً ،مرجع سابق الذكر،ص -((4
دفاتر السٌاسٌة :استمرار أم حل لألزمة ، 2007-1999مصطفى بلعور ،االنتخابات الرباسٌة والتشرٌعٌة فً الجزابر  - ((5

 170،ص  2011عدد خاص أفرٌل والقانون ،
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وبانسحاب جل المترشحٌن السٌاسٌٌن تحولت هذه . للجزابر شرعٌا ربٌسا ٌكون

 عبد السٌد شخصٌة حول أكثر ال استفتاء مجرد إلى تعددٌةمن انتخابات  نتخاباتاال

 .بوتفلٌقة العزٌز

 : 1001 المشاركة فً االنتخابات التشرٌعٌة ماي

والٌة  46 فً% 46.09تمٌزت هذه االنتخابات بانخفاض نسبة المشاركة حٌث بلغت 

والٌتٌن. وكان العدٌد من األحزاب والشخصٌات  فًمع وجود مقاطعة شبه كاملة  48من 

منطقة القبابل قد تبنوا الدعوة الى مقاطعة االنتخابات، ولبى  فًالوطنٌة وممثلو العروش 

وزو ي % بوالٌة تٌز1.5القبابل الدعوة فلم تتجاوز نسبة المشاركة  منطقة فًالمواطنون 

 .(1) % بوالٌة بجاٌة شرق الجزابر العاصمة2.5و 

 : 1002المشاركة فً االنتخابات الرئاسٌة 

تم فً هذه االنتخابات إدخال تعدٌالت على النظام االنتخابً بما ٌضمن نزاهة االقتراع 

 مجال اما مشاركة فعلٌة من قبل المواطنٌن .وفً المقابل أٌضا ٌضمن وٌفتح ال

األكثر نزاهة ومصداقٌة وانها تتماشى والمعاٌٌر الدٌمقراطٌة  تاعتبرت هذه االنتخابا

 . (2) %83.49بفوز السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة بنسبة % 58وبلغت نسبة المشاركة فٌها 

 : 1117التشرٌعٌة ماي  المشاركة فً االنتخابات

 من التوقعات كانت تتنبؤ بمشاركة شعبٌة ضعٌفة فً االنتخابات التشرٌعٌة رغم أن الكثٌر

،إال أن نسبة المشاركة المعلن عنها كانت  ،كما حدث فً االستحقاقات االنتخابٌة السابقة

،وهً النسبة التً تم التشكٌك  % 2256 أقل من كل التوقعات المتشابمة بحٌث لم تتجاوز

.جدٌد هذه االنتخابات التشرٌعٌة أن ضعف  كبٌرهً األخرى فٌها رغم ضعفها ال

تقلٌدٌا من مٌزة المواطن الساكن فً المدن الكبرى  المشاركة فً االقتراع الذي كان 

،قد توسع إلى مناطق كانت مشهورة بقوة مشاركتها فً مناطق الشرق  ومنطقة القبابل

                                                           
 واالقتصاد ،األهرام الرقمً ،على الموقع : السٌاسة معادلة الجزابرٌة التشرٌعٌة االنتخابات ، عبدالحلٌم محمد مٌرةأ  - ((1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794117&eid=122 16/06/2013خر إطالع ٌوم :،آ . 
دراسة فً تحلٌل مضمون صحٌفتً -من خالل الصحافة الجزابرٌة الخاصة 2009لحسن رزاق ،الحملة االنتخابٌة لرباسٌات - ((2

 .95،ص 2010جامعة منتوري  قسنطٌنة ، ،رسالة ماجٌستٌر ،كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ، -الخبر والشروق الٌوم

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794117&eid=122
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ثالثة عشر والٌة  2001والغرب، بما فٌها الهضاب العلٌا ، فقد سجلنا خالل تشرٌعٌات 

 . (1) تم فٌها تسجٌل نسبة مشاركة فً االنتخابات، أقل من المعدل الوطنً

عن نتابج أقل ما ٌقال عنها أنها تعبر  2001التشرٌعٌة فً ماي  تلقد أفرزت االنتخابا

عن التعددٌة وانفتاح المجال للمجال فً المشاركة السٌاسٌة فً الترشٌح واالنتخاب كما 

،وبلغت  2002تلك والمختلفة نتابجها عن انتخابات  ةابج العملٌة االنتخابٌتدل عنها نت

% 1.1نسبة تمثٌل المرأة فً البرلمان الجزابري 
 (2) . 

 : 1119المشاركة فً االنتخابات الرئاسٌة أفرٌل 

 وزٌر هأعلن لما وفقا%  12.77 الجزابرٌة الرباسٌة االنتخاب فً المشاركة نسبة بلغت

 .2008 ابرٌل 8 فً زرهونً ٌزٌد الدٌن نور والمحلٌة الداخلٌة عاتللمجتم الدولة

 فً المحلٌة المشاركة نسبة إن زرهونً قال الوطنً التلفزٌون على مباشر بث وفً

،بفوز الربٌس  المغتربٌن للناخبٌن%  22و المابة%  12.87 الى وصلت قد االنتخابات

 فً% 29 بنسبة مقارنة كثٌرا الرقم هذا دوٌزٌعهدته السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة ، ةالمنتهٌ

 .  2002 عام الرباسٌة االنتخابات

  : تونسفً  باالنتخا -ب 

 النواب مجلس: هما تشرٌعٌتان هٌبتان تونس فً ٌوجد رباسً، نظام ذات دولة تونس

 حول وجدال نقاش كساحة متزاٌدة النواب أهمٌة مجلس ٌؤخذ. المستشارٌن، ومجلس

 . لمتبعةا الوطنٌة السٌاسات

نص القانون االنتخابً األول الذي أقر صفة المنتخب للرجل والمرأة عندما نص صراحة 

منه على أن :"ٌتمتع بحق االنتخاب جمٌع التونسٌٌن والتونسٌات الباغٌن  02فً المادة 

من العمر عشرٌن عاما كاملة والمتمتعٌن بالجنسٌة التونسٌة منذ خمسة أعوام على األقل 

                                                           
 النظرٌة للدراسات دمشق مركز ، ؟ ركود أم... استقرار انتخابات... الجزابرٌة التشرٌعٌة جابً ، االنتخابات ناصرال عبد - ((1

 13،آخر إطالع ٌوم :  http://www.dctcrs.org/s2632.htm اإللكترونً : ، الموقع 05/08/2007المدنٌة ، والحقوق
/06/2013 

،العدد مجلة الفكر الجزابر نموذجا ، -حسٌن قادري ،المشاركة السٌاسٌة كآلٌة من آلٌات الدٌمقراطٌة فً العالم العربً  - ((2
 .107،108الرابع،ص ص

http://www.dctcrs.org/s2632.htm
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مدنٌة والسٌاسٌة والذٌن لم تشملهم أٌة صورة من صور الحرمان التً نص وبحقوقهم ال

 . (1)علٌها القانون " 

 : 8999المشاركة فً االنتخابات الرئاسٌة األولى فً أكتوبر 

صالحات رابدة من بٌنها القانون الدستوري المإرخ فً إبادر الربٌس بن علً بإجراء 

حزاب السٌاسٌة، كما ادخلت لى دور األم وبمقتضاه تم التنصٌص ع1997اكتوبر  27

من الدستور باتجاه تكرٌس تعدد الترشحات لرباسة  40على الفصل  التنقٌحات

كتوبر أول انتخابات رباسٌة تعددٌة فً تارٌخها منذ أالجمهورٌة، وشهدت تونس بالفعل 

م وبما ٌوفر 2003م، كما شهدت المجلة االنتخابٌة تنقٌحات وتعدٌالت ٌولٌو 1999

ضمانات القانونٌة الالزمة للناخبٌن ودعم شفافٌة العملٌة االنتخابٌة فً مختلف ال

 1994 عام التونسً النواب مجلس مرة ألول المعارضة أحزاب دخلت.(2)مراحلها

 أكتوبر فً األولى تعددٌة رباسٌةال نتخاباتاال جرتأ كما. مقاعده جملة من% 9 وتحتل

 . %99 بنسبة ساحقة بغالبٌة علً بن بها وفاز 1999

 ثانٌا : المشاركة فً االستفتاء :

االستفتاء ٌعرف بؤنه أخذ رأي الشعب فً موضوع معٌن قد ٌتعلق بمشروع قانون 

وٌسمى فً هذه الحالة باالستفتاء التشرٌعً وقد ٌتعلق بموضوع آخر غٌر القوانٌن 

 وٌسمى باالستفتاء السٌاسً ولدى عرض الموضوع على الشعب فإن حقه ٌنحصر فً

 . (3)الموافقة أو الرفض دون ان ٌكون له الحق فً اجراء أي تعدٌل علٌه 

 االستفتاء فً الجزائر : 

 كانت على النحو اآلتً : 7898أجرٌت فٌها العدٌد من االستفتاءات منذ أحداث  

 : 8996 فً الدستوري التعدٌل حول االستفتاء -8

 والتً الجزابري الدستور من 712 المادة علٌها نصت الدستوري بالتعدٌل المبادرة نإ

 ٌخص ما وفى, الدستوري بالتعدٌل المبادرة فً الحق الجمهورٌة لربٌس نهأ ترى

                                                           
 2010تقرٌر حول الوضع الوطنً التونسً ،الحقوق اإلنسانٌة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعً ، تونس ، - ( (1

 26،ص
،على الموقع  1295سبتمبر ،العدد  26مكاسب وآفاق ،صحٌفة .. نوفمبر من السابع تحول.. تونس ، اجحال دعبٌ - ((2

 ،آخر إطالع ٌوم :   4http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=2951االلكترونً :
09/08/2013 

 . 263نعمان أحمد الخطٌب ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((3

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=29514
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 الٌمٌن السابق الربٌس من المبادرة كانت فقد 7886 فً الدستوري التعدٌل حول االستفتاء

  الدٌمقراطً . المسار تعزٌز التعدٌل هذا وراء من الهدف كان و زروال

 من وانقاص لألفراد والحرٌات الحقوق فً زٌادة من 7898 دستور هحقق ما رغم

 البد كان الجزابر فً السٌاسٌة الحٌاة على لواحد الحزب هٌمنة لغاءإو الربٌس صالحٌات

 هو انتخابً مرعى همأ فكان للسلطات جدٌدا تنظٌما تضمن دستورٌة تعدٌالت اجراء من

  المواطنٌن لدى قبوال لقى والذى 7886 نوفمبر 29 ٌوم الشعبً االستفتاء

 : المدنى الوئام قانون حول االستفتاء -1

 الجٌش مسإولً بٌن الموقعة الهدنة اتفاقٌة على بوتفلٌقة العزٌز عبد الربٌس اعتمد

 عهدته خالل بوتفلٌقة الربٌس طرح, االسالمٌة للجبهة العسكري الجناح وبٌن الجزابري

 االستبصال سٌاسة معالجة على قدراأل كونه نم انطالقا المدنً الوبام قانون ولىاأل

 القانون حصول من وبالرغم, كاملة عشرٌة لمدة البالد فٌها تخبطت التً االمنٌة واالزمة

 ان اغبار على الشعبً لالستفتاء طرحه الربٌس نأ الإ, بغرفتٌه البرلمان موافقة على

 جهة من هذا عنه وٌدافع ذهتنفٌ ٌراقب الذى وهو منه كبراأل و ولاأل المستفٌد هو الشعب

 صوت 76/08/7888 ٌوم وفى خرىأ جهة من الكاملة للشرعٌة مسعاه ٌكسب وحتى

 . (1) % 92 االستفتاء فً المشاركة نسبة بلغت حٌن فً  %89 بنسبة الجزابري الشعب

 الجزابرٌٌن، أذهان فً حاضرة التزال الجزابر فً التسعٌنٌات عنف أحداث ذكرىإن  

 تلك[ 72]األمن، وانعدام العنف من أخرى فترة فً الدخول من خاوفهمم من ٌزٌد مما

 22و 20 بٌن ما تراوحت مادٌة وخسابر قتٌل، ألف مابة من أكثر وراءها خلفت التً

 االستفتاء فً" المدنً الوفاق" قانون على للموافقة الشعب دفعتفهً التً  دوالر؛ ملٌار

 .(2) الشعب من% 89 ةبموافق وحظً ، 7888 سبتمبر فً أُجري الذي

 : والمصلحة السلم مٌثاق حول االستفتاء -3

 فً الجزابري الشعب علٌه وافق الذى والمصالحة السلم جلأ من المٌثاق نص تضمن لقد

 تعرضت بما التذكٌر على دٌباجته فً احتوى قد حرة بإرادة 2002 سبتمبر 28 استفتاء

                                                           
 722ضمٌري عزٌزة ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((1
 722،ص الذكر سابق مرجع ، عبٌد هناء -((2
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 من عجلت الخارجٌة المإامرات و والدسابس زماتاأل من ودولة مجتمعا الجزابر له

  . (1) الوطنٌة الفتنة اندالع

 السلم مٌثاق بتقدٌم الثانٌة الرباسٌة فترته وخالل بوتفلٌقة العزٌز عبد الربٌس قام

 نسبة بلغت ،حٌث (2) 28/08/2002 ٌوم الشعبً باالستفتاء الوطنٌة والمصالحة

،وبلغت نسبة  % 16.18 حوالً ى استفتاء مٌثاق السلم والمصالحة الوطنٌةعل التصوٌت

 . (3) %02.62بٌنما نسبة المصوتٌن بـ ال  %81.26المصوتٌن بـ نعم 

مما سبق وفً ما ٌخص الجزابر ٌتضح جلٌا أن المشاركة السٌاسٌة فً الجزابر تمثلت 

فً مصادقة الشعب الجزابري على مشارٌع دساتٌر الدولة الجزابرٌة أو على مشارٌع 

هذه الدساتٌر ،كما تجلت أٌضا فً مجموع االنتخابات التً شهدتها  التعدٌالت التً مست

 الجزابر منذ االستقالل والى وقتنا الراهن هذا .

بقٌت المشاركة السٌاسٌة وإلى وقت لٌس بالبعٌد من نصٌب األقلٌة فقط والمتمثلة فً 

ها فقدت المإسسة العسكرٌة التً كانت هً المسٌر الحقٌقً والفعلً لسٌاسات البالد ،لكن

ذلك ابتداء من تولً السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة زمام األمور كربٌس للدولة الجزابرٌة 

حٌث قام باستبعاد المإسسة العسكرٌة من الحٌاة السٌاسٌة منهٌنا بذلك مرحلة سادت فٌها 

 هذه المإسسة فً تسٌٌر شإون البالد واختٌار الحاكم فٌها.

 وتفعٌل المشاركة السٌاسٌة : المجتمع المدنً ودوره فً تحقٌق – 1

 المجتمع المدنً فً الجزائر : -أ 

 الرابع فصله ففً، الجمعٌات تكوٌن وحرٌة التجمع حركة الجزابري الدستور ٌكفل

 الفردي الدفاع فً الحق:"  على 22 مادته فً الدستور ٌنص والحرٌات، بالحقوق المتعلق

 الفردٌة الحرٌات أن وعلى لإلنسان األساسٌة الحقوق عن الجمعٌة طرٌق أوعن

 على تنص التً 27 المادة نص فً أكثر الحقوق هذه وتتضح. (4)" مضمونة والجماعٌة

 ٌوضح كما "، للمواطن مضمونة واالجتماع، الجمعٌات، وإنشاء التعبٌر، حرٌات:" أن

                                                           
 :،متحصل علٌه من الموقع  الجزابرٌة الوطنٌة المصالحة و المسلح العنف خلفٌات، العٌد حٌثامة - ((1

http://www.aranthropos.com : 17/07/2013، آخر إطالع ٌوم 
 122ضمٌري عزٌزة ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((2
عامر صبع ،دور المشاركة السٌاسٌة فً ترقٌة الحكم الصالح فً الجزابر، رسالة ماجٌستٌر ،جامعة الجزابر، كلٌة العلوم  – ((3
 106، ص 2008،  لسٌاسٌة واالعالما

 33الدستور الجزابري،المادة - ((4

http://www.aranthropos.com/
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 حزاباأل إنشاء فً بالحق المتصلة 22 المادة ففً والحزب، الجمعٌة بٌن مٌزوٌ الدستور

 ٌمكن الو ،ومضمون به معترف السٌاسٌة األحزاب إنشاء حق:" أن على تنصً والت

 الوطنٌة، للهوٌة األساسٌة والمكونات والقٌم األساسٌة، الحرٌات لضرب الحق بهذا التذرع

 وكذا الشعب، وسٌادة البالد، واستقالل وسالمته، الوطنً التراب وأمن الوطنٌة، والوحدة

 ٌجوز ال الدستور، هذا أحكام احترام ظل وفً. للدولة يوالجمهور الدٌمقراطً الطابع

 أو مهنً أو جنسً أو عرقً أو لغوي أو دٌنً أساس على السٌاسٌة األحزاب تؤسٌس

 على تقوم التً الحزبٌة الدعاٌة إلى اللجوء السٌاسٌة لألحزاب ٌجوز ال وعلٌه،. جهوي

 .(1)السابقة " العناصر

 الحركة ازدهار الدولة تشجع، مضمون الجمعٌات ءإنشا حق أن على 22 المادةكما تنص 

:  أن على 21 تنص المادة كما ،الجمعٌات إنشاء وكٌفٌات شروط القانون ٌحدد ،الجمعوٌة

 القانون ٌمنع أن ٌمكن، القانون إطار فً وٌمارس به، معترف اإلضراب فً الحق"

 فً أو واألمن، نًالوط الدفاع مٌادٌن فً لممارسته حدودا ٌجعل أو الحق، هذا ممارسة

 ."للمجتمع الحٌوٌة المنفعة ذات العمومٌة األعمال أو الخدمات جمٌع

 التوعٌة خالل من السٌاسٌة المشاركة تحقٌق فً المدنً المجتمع مإسسات دور وٌؤتً

 والتعرٌف االفراد ومطالب افكار إلٌصال اتباعها الواجب والطرق المشاركة بعملٌات

 لمشاركة قناة همأو برزأ ن،وإ المشاركة عملٌة تفرضها ًالت والواجبات بااللتزامات

 ثقافة تروٌج خالل من المدنً المجتمع مإسسات دور وٌؤتً ، االنتخابات هً ساسٌةأ

 وضرورة االنتخابٌة التوعٌة إلحداث عدٌدة وسابل وهناك االنتخابات فً المشاركة

 والتلفزٌونٌة االذاعٌة رالتقارٌ عبر االعالم وسابل هذه ومن فٌها المواطنٌن مشاركة

ولكً تكتمل االنتخابات ال بد من تعزٌز المشاركة السٌاسٌة للجمٌع .(2) وغٌرها واللقاءات

دون إقصاء، وتعزٌز مشاركة المواطنٌن فً انتخابات حرة ونزٌهة، وقد ٌتطلب ذلك تنفٌذ 

دوات نكالعدة إجراءات وفعالٌات من الجمعٌات السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً، 

شارك فٌها الجمعٌات السٌاسٌة وممثلو مإسسات المجتمع تمإتمرات وحلقات نقاش الو

                                                           
 42. 41الدستور الجزابري ،المادة  -((1
 من علٌه متحصل ، 2009 ، 2769 العدد، المتمدن الحوار، والسٌاسٌة المحلٌة والمشاركة المدنً المجتمع، علً محمد -((2

 ،آخر إطالع ٌوم : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=184576 :االلكترونً الموقع
12/07/2013 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=184576
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المدنً والمواطنون لمناقشة سبل ووسابل تعزٌز قٌام انتخابات حرة ونزٌهة، وكٌفٌة 

انخراط الجمٌع فٌها. وتـهدف هذه الفعالٌات إلى رفع وعً المواطنٌن ومإسسات المجتمع 

تإدٌه فً  نٌة لالنتخابات الحرة والنزٌهة، والدور الذي ٌمكن أالمدنً بالمعاٌٌر الدول

 .مجال تعزٌز المشاركة فً االنتخابات

  تونس :المجتمع المدنً  -ب 

ٌكفل الدستور التونسً للمواطن الحق فً أن ٌكون له دور فً الحٌاة السٌاسٌة وذلك من 

 6و 5و 4و 3 الفقراتها فٌ أضٌفتمن الدستور التونسً والتً  8خالل ما أقرته المادة 

حٌث جاء   1997 أكتوبر 27 فً المإرخ 1997 لسنة 65 عدد الدستوري بالقانون 7و

 :(1)فٌها 

 مضمونة الجمعٌات وتؤسٌس واالجتماع والنشر والصحافة والتعبٌر الفكر حرٌة -

 .القانون ٌضبطه حسبما وتمارس

 .مضمون النقابً الحق -

 على وتنظم. السٌاسٌة الحٌاة فً مشاركتهم لتنظٌم نٌنالمواط تؤطٌر فً األحزاب تساهم -

 اإلنسان وحقوق الجمهورٌة وقٌم الشعب سٌادة تحترم أن وعلٌها دٌمقراطٌة أسس

 .الشخصٌة باألحوال المتعلقة والمبادئ

 وال .التمٌٌز أوجه وكل والعنصرٌة والتطرف العنف أشكال كل بنبذ األحزاب تلتزم -

 برامجه على أو نشاطه أو أهدافه أو مبادبه مستوى فً ساساأ ٌستند أن حزب ألي ٌجوز

 .جهة أو جنس أو عنصر أو لغة أو دٌن

 .أجنبٌة مصالح أو أطراف إلى حزب أي تبعٌة تحجر -

 .وتنظٌمها األحزاب تكوٌن القانون ٌضبط -

 المبحث الثالث :المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً تونس والجزائر :

ن حٌث االعتراف والتمتع بالحقوق السٌاسٌة ،فمثال الجزابر تختلف الدول المغاربٌة م

اعترفت بالحقوق السٌاسٌة وخاصة الحق فً االنتخاب والترشح وبالحق فً تولً 

بمناسبة  1957المناصب السٌاسٌة فمثال اعترفت تونس بالحقوق السٌاسٌة للنساء منذ 

                                                           
  07،ص2004،منشورات المطبعة الرسمٌة للجمهورٌة التونسٌة ، 8دستور الجمهورٌة التونسٌة ،المادة  -((1
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خابات التشرٌعٌة بدأت النساء بمناسبة انعقاد االنت 2004تنظٌم أول انتخابات بلدٌة ومنذ 

 بالمبة من أعضاء المجالس البلدٌة 25بالمبة من النواب فً البرلمان و 22تمثل 

 : فً كل من الدستور التونسً والجزائريالمشاركة السٌاسٌة للمرأة  -2

 الجزائر : -أ

 حٌث تنص أو نساء، ارجاال كانو كرس الدستور الجزابري مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن

كل المواطنٌن سواسٌة أمام القانون وال ٌمكن أن من الدستور الجزابر أن : "  29المادة 

أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو  ٌتذرع بؤي تمٌٌز ٌعود سببه إلى المولد

 .)1("ظرف آخر شخصً أو اجتماعً

" تستهدف المإسسات ضمان مساواة كل المواطنٌن على أن 31وتنص المادة 

واطنات فً الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التً تعوق تفتح شخصٌة اإلنسان والم

وتحول دون مشاركة الجمٌع الفعلٌة فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

    "والثقافٌة

" ٌتساوى جمٌع المواطنٌن فً تقلد المهام  من الدستور الجزابري  51وتنص المادة

   .أٌة شروط أخرى غٌر الشروط التً ٌحددها القانون والوظابف فً الدولة دون

وحق االنتخاب والترشح مكفول  1962منحت الجزابر حق االنتخاب للمرأة فً عام  كما

من الدستور التً تنص على أنه " لكل مواطن تتوفر فً هذه الشروط  50بموجب المادة 

  .)2(القانونٌة أن ٌنتخب و ٌنتخب

خابات تمثٌال متساو وعادل للمرأة والرجل فً المجالس وتضمن مختلف قوانٌن االنت

المعدل و  1991أكتوبر  14المإرخ فً  91_17المنتخبة خاصة القانون العضوي 

المتضمن قانون االنتخابات و الذي  1989أوت  17المإرخ  89_13المتمم للقانون 

 رأة بالتعبٌرٌنص على إلغاء االنتخاب عن طرٌق الوكالة ، هذا اإلجراء الذي سمح للم

  . (3) السٌاسٌة بمطلق الحرٌة اختٌاراتها  عن

                                                           
 ، 29فصل الرابع :الحقوق والواجبات ،المادة ،ال 1996الدستور الجزابري الصادر سنة  - ( (1
 .50،المادة  1996الدستور الجزابري الصادر سنة  - ( (2
 1989أوت  17المإرخ  89_13المعدل و المتمم للقانون  1991أكتوبر  14المإرخ فً  91_17القانون العضوي  - ( (3

 .  1991الرسمٌة، الجزابر، ، المطبعة1991أكتوبر 14المتضمن قانون االنتخابات ،الجرٌدة الرسمٌة فً
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: وضع التعدٌل الدستوري األخٌر بموجب القانون رقم  ترقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة

المعالم فً اتجاه تكرٌس حقوق المرأة وتعزٌز  2008نوفمبر ، 15المإرخ فً  08-19

رر على أن: "تعمل الدولة مك 31حضورها فً المجالس المنتخبة؛ حٌث تنص المادة 

على أن ، على ترقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة بتوسٌع حظوظ تمثٌلها فً المجالس المنتخبة

ٌحدد قانون عضوي كٌفٌات تطبٌق هذه المادة." وقد تم تكلٌف لجنة وطنٌة بإعداد القانون 

لى عاتق من الدستور تضع ع 31العضوي وإعمال هذه المادة الدستورٌة. علما أن المادة 

مإسسات الدولة مسإولٌة ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التً تحول دون مشاركة 

 .(1) الجمٌع فً كل مناحً الحٌاة

وتعزٌزا لحضور المرأة وتوسٌع حجم مشاركتها فً المجالس المنتخبة تم تعدٌل دستور 

رقٌة الحقوق ، لٌتضمن التزام الدولة على العمل على ت2008الجزابر جزبٌا فً نوفمبر 

مكرر(.وقد تم  31السٌاسٌة للمرأة بتوسٌع حظوظ تمثٌلها فً المجالس المنتخبة )المادة 

 . (2) تشكٌل لجنة وطنٌة تتولى اقتراح مشروع قانون عضوي إلعمال لهذه المادة

 تونس: -ب

 للنساء اإلنسان حقوق تخص التً الدولٌة االتفاقٌات أغلب على التونسٌة الدولة صادقت

 :(3) منها نذكر

 الدولة صادقت 1979:  لسنة المرأة ضد التمٌٌز أشكال كل على القضاء اتفاقٌة -1

 بمقتضى( كٌنٌا) نٌروبً مإتمر انعقاد قبل م1985 سنة االتفاقٌة هذه على التونسٌة

 ٌتعلق فٌما تحفظات قدمت أن بعد ؛لكن1985 جوٌلٌة21 فً المإرخ 68 عدد القانون

 ( .16و15)  ابلةبالع الخاصة الفصول بعض

 توقٌع ٌعتبر:2008 فً النساء ضد التمٌٌز مناهضة التفاقٌة االختٌاري البروتوكول -2

 لهذه االختٌاري والبروتوكول 1985 النساء ضد التمٌٌز مناهضة اتفاقٌة على تونس

 التقارٌر قدمت وقد إنسانٌة كقٌمة المساواة تجاه التزامها عن تعبٌرا 2008 االتفاقٌة فً

                                                           
المتعلق بمجال تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن   -15بٌجٌن + -التقرٌر الوطنً للجمهـورٌة الجزابـرٌة الدٌمـقراطٌة الشعـبٌة   - (1)

 02الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضاٌا المرأة ، ص وتمكٌن المرأة ،
المتعلق بمجال تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن   -15بٌجٌن + -ٌة الدٌمـقراطٌة الشعـبٌة التقرٌر الوطنً للجمهـورٌة الجزابـر -( (2

 18وتمكٌن المرأة ،مرجع سابق الذكر ،ص 
 الموقع اإللكترونً :متحصل علٌه من النساء التونسٌات فً مواقع القٌادة الفرص والقٌود ، ، نعٌمة سمٌنة - (3)

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348 : 03/08/2013آخر إطالع ٌوم 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348
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 المسّجل التقّدم على شاهدا االتفاقٌة تطبٌق متابعة الجنة نظر على تونس عرضتها التً

 البنود بعض عن تونس تحفظ رغم الدولٌة االتفاقٌات هذه مقتضٌات تطبٌق مجال فً

 عن أما الخصوص هذا فً االسالمٌة الشرٌعة تتبع الدولة ألن بالمٌراث المتعلقة خاصة

 . تعدٌله تم فقد الجنسٌة قانون

 االتفاقٌة هذه على التونسٌة الدولة صادقت:  للنساء السٌاسٌة الحقوق بشؤن االتفاقٌة -3

 . 1967 نوفمبر 21 فً المإرخ 41- 67 القانون بمقتضى

 االتفاقٌة هذه على أٌضا   تونس وصادقت:  المتزوجة المرأة بجنسٌة الخاصة االتفاقٌة -4

 . 1967 نوفمبر 21 فً المإرخ 41- 67 القانون بمقتضى

: عقود الزواج  وبتسجٌل الزواج عقود وبإبرام الزواج على بالموافقة المتعلقة االتفاقٌة -5

 فً المإرخ 41- 67 القانون بمقتضى االتفاقٌة هذه على أٌضا   التونسٌة الدولة وصادقت

 .  1967 نوفمبر 21

 . 1957 فً اللٌلً المرأة عمل حول الدولٌة االتفاقٌة -6

 الٌد بٌن العمل بنفس القٌام عند األجور فً المساواة حول الدولٌة العمل ةمنظم اتفاقٌة -7

 .1968 سنة االتفاقٌة هذه على تونس صادقت: والرجالٌة النسابٌة العاملة

 صادقت:) االجتماعً الضمان( المعاملة فً المساواة حول للعمل الدولٌة االتفاقٌة -8

 .1967فً االتفاقٌة هذه على تونس

ر التونسً فً توطبته بؤن نظام الحكم فً تونس ٌتؤسس على النظام ٌقر الدستو

الجمهوري كخٌر كفٌل لحقوق اإلنسان وإقرار المساواة بٌن المواطنٌن فً الحقوق 

والواجبات وعلى إقامة دٌمقراطٌة أساسها سٌادة الشعب كما ٌعلن فً فصله السابع أن 

ٌنة بالقانون ،هذا ما ٌإكد أن السلط المواطن ٌتمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المب

التؤسٌسٌة وإن أخذت بمبدأ المواطنة فهً من ناحٌة قد اقتصرت على إدماجه بالدستور 

بصفة مبهمة ومقتضبة ومن ناحٌة أخرى فهً قد فوضت األمر إلى السلطة التشرٌعٌة 

 .(1)لبٌان شروط المواطن وكٌفٌة استحقاق المواطنة 

                                                           
سناء بن عاشور ،مشاركة المرأة التونسٌة فً الحقل السٌاسً :المشاركة السٌاسٌة للمرأة العربٌة ،المعهد العربً لحقوق  -  ( (1

 105االنسان ، تونس ،ص 
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  ، 1957والذي تم تعدٌله عدة مرات سنة 9591وضعت تونس دستورها سنة 

، وٌتناول الفصل السادس والسابع من الدستور  2002، وآخرها سنة 1981،1976

التونسً الحقوق والحرٌات فً تونس، وٌنص على مبدأ المواطنة والمساواة، فكل 

،أن الدولة  الموطنٌن متساوون فً الحقوق والواجبات، كما ورد فً الفصل الخامس

 . )1(ونسٌة تضمن الحرٌات األساسٌة وحقوق اإلنسانالت

دعمت المرأة التونسٌة فقد ألن المرأة لم ترد بالوضوح الكافً فً الدستور،  اونظر

بالمجلة االنتخابٌة، التً فصلت حق المرأة فً االنتخاب والترشح، أما حرٌة تكوٌن 

 1959لسنة  154الجمعٌات فهو مكفول دستورٌا فً الفصل الثامن، والقانون رقم 

 1988أوت  02المإرخ فً  90المّنقح فً القانون رقم  1959نوفمبر  07المإرخ فً 

 .(2) 1992  أفرٌل 02المإرخ فً  25والقانون 

سنة فً االنتخاب  18كما ٌنص قانون االنتخابات على حق التونسٌٌن ممن بلغوا سن 

لترشح واالنتخاب، حٌث ،وحسب القانون التونسً فإن النساء مثل الرجال ٌحق لهن ا

النسب لألم  ٌساوي القانون فً تحدٌده لشروط الترشح لعضوٌة مجلس النواب بٌن

 .(3)والنسب لألب 

المنظم الثالث الفصل فً  1988 ماي 03بتارٌخ  88 - 32كذلك ٌنص القانون رقم 

حزب سٌاسً لجملة من القٌم  للألحزاب السٌاسٌة فً فصله الثانً على وجوب احترام ك

عت علٌها تونس قو فً أولها حقوق اإلنسان كما حّددها الدستور واالتفاقٌات الدولٌة التً

نبنت علٌها األحوال الشخصٌة، كما ٌجب على كّل حزب سٌاسً نبذ إوأٌضا المبادئ التً 

التطرف والعنصرٌة وكل شكل من أشكال التمٌٌز
(4)

. 

 : فً تونس والجزائرالمشاركة السٌاسٌة للمرأة  -1

  : الجزائر :أوال

                                                           
 .6،7الدستور التونسً ، الفصل  -  ( (1
 1988أوت  02المإرخ فً  90قح فً القانون رقم نالم 1959نوفمبر  07المإرخ فً  1959لسنة  154القانون رقم  - ( (2

 1992أفرٌل.  02المإ رخ فً  25والقانون 
 ، 2000أوت  2األمم المتحدة، اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة ،التقرٌران الثالث والرابع الخاص بتونس ،  -  ( (3
 16ص

 المنظم لألحزاب السٌاسٌة فً تونس . 1988ماي  03بتارٌخ  88 - 32القانون رقم  - ( (4



 المشاركة السياسية وإشكالية الديمقراطية في كل تونس والجزائر                                        الفصل الثالث :      
 

858 
 

 هذه أجله من تناضل مطلبا ٌزال ما القرار صنع مراكز إلى الجزابرٌة المرأة وصول إن

 المرأة تمكٌن أن إلى تشٌر السٌاسٌة الساحة معطٌات أن حٌث سنوات، عدة منذ المرأة

 بصفة السٌاسٌة األحزاب أجندة على كبٌر باهتمام تحظ ولم محتشم، جد مازال سٌاسٌا

 تتجاوز ال ضعٌفة جد بنسبة القرار صنع مواقع فً تواجدها ٌبقى المقابل وفً.. عامة

 السٌاسٌة ونتٌجة األحزاب من الكثٌر تمارسه الذي التهمٌش انشغال ٌطرح مما ،03%

 رغم للبالد السٌاسٌة الحٌاة فً المرأة مشاركة مشروعٌة مدى إشكالٌة استمرار ذلك

 واالنفتاح. العصرنة دولة مشروع

,  1962أة الجزابرٌة على فرصة المشاركة السٌاسٌة منذ االستقالل سنة حصلت المر

أثناء فترة الحزب الواحد وزادت حظوظها فً  1977وتمكنت من دخول البرلمان سنة 

المشاركة السٌاسٌة بالترشح بعد التحول إلى التعددٌة السٌاسٌة التً مكنتها من الوصول 

 .(1) ٌةإلى مناصب هامة كوزٌرة وربٌسة حزب وقاض

 مشاركة المرأة الجزائرٌة فً الحكومة وفً الوظائف العلٌا ومواقع صنع القرار : -2

 القرار، صنع مواقع فً المرأة وجود تعارض ال الجزابرٌة والقوانٌن الدساتٌر أن ورغم

 مساواة ولٌست والواجبات الحقوق فً متساوٌان والرجل المرأة أن التؤكٌد خالل من

 الذي األدوار انتقاء بمفهوم ذلك ٌصطدم ما كثٌرا التطبٌقٌة الناحٌة من أنه إال تماثل،

 المرأة تبدي حٌث العربٌة، الدول معظم فً جار هو كما فرضا، المرأة على فرض

 .السٌاسً المجال فً نفسها إقحام عن صرٌحا عزوفا

 بٌن ام الممتدة الفترة وفً,  الجزابرٌة للحكومة امرأة أول دخول سنة 1982 سنة تعتبر

 ضمن وزارٌة مناصب تولً فً الحظ لهما كان امرأتان فقط 1988-1982 سنة

 1991 سنة وشهدت,  عضوا 40 إلى 33 بٌن ما أعضابها عدد تتراوح حكومات

 تماما النسوي العنصر غاب ما بعد إال وزارات بثالث الحكومٌة لألوساط المرأة رجوع

 مستوى على نسوي تواجد 1994-1991 بٌن ما الفترة وعرفت,  السابقة الفترة فً

 القانونٌة الشإون – المهنً التكوٌن – العمل) متنوعة مجاالت فً الجزابرٌة الحكومات

                                                           
، عدد دفاتر السٌاسٌة والقانونعصام بن الشٌخ ،تمكٌن المرأة المغاربٌة فً ظل النظم االنتخابٌة المعتمدة "الفرص والقٌود" ،-((1

  216،ص 2077خاص أفرٌل 
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 باسم الناطقة منصب إمرأة1994 سنة منحت وقد(  الرٌاضة و الشبٌبة – اإلدارٌة و

 .(1)تنصٌبها  من شهر بعد استقالت أنها غٌر الحكومة

 علٌا وظابف تشغل امرأة 108 فإن شخص 4000 مجموع بٌن ومن 1995 سنة وفً

 60 سوى تحص لم حٌث 1991 عدد مع مقارنة ارتفاع فً العدد وهذا,  الدولة فً

 من الدولة فً علٌا مناصب ٌتقلدون شخصا 40489 هناك 2002 سنة وفً,  امرأة

 .(2)امرأة  367 بٌنهم

 2002 وسنة 1987 سنة بٌن أنه حٌث منتظما تطورا النساء حضور تطور ٌكن لم

 أن إلى االنتظار األمر استوجب وقد وزارٌة مناصب امرأتان أحٌانا و امرأة تولت

 فً نساء 5 تعٌٌن لتشهد 2002 سنة من جوان فً والعشرون السادسة الحكومة تشكلت

 هإالء أن ٌرى ،والمالحظ(3) منتدبات كوزٌرات أربعة و كوزٌرة واحدة الحكومة

 النخبة فً نسبً بتجدٌد ٌوحً مما وزارٌة مناصب لٌنتو أن لهن ٌسبق لم الوزٌرات

تم تعٌٌن ثالث وزٌرات فقط فً  1996إلى سنة  1991ومنذ  الجزابرٌة السٌاسٌة

 بالحكومة وزٌرات خمس تواجد 2002 سنة فً كان ما فبعد العدد تراجع ،ثم (4)الحكومة

 المنتظم الغٌر جدبالتوا ٌوحً ما وهذا 2007 حكومة فً وزٌرات ثالث إلى العدد تراجع

 باإلدارة سواء الدبلوماسٌة المصالح فً النساء نسبة تقدر كما,  الحكومة فً للمرأة

 ب سفٌرة منصب من بدءا بالخارج المعتمدة المصالح فً أو الخارجٌة بوزارة المركزٌة

 .(5) 2009 فٌفري إحصاء حسب هذا  العاملٌن مجموع من% 25.63

المرأة الجزابرٌة فً المناصب الوزارٌة من خالل  وفً الجدول التالً نوضح تواجد

 الحكومات التً تعاقبت فً كل فترة على النحول التالً :

 (2009-1962) من الوزارٌة المناصب فً الجزابرٌة المرأة ( :05جدول رقم )      

 
 الحكومة

 
تارٌخ تعٌٌن 
 الحكومة

 
 عدد المناصب

  عدد النساء فً الحكومات
النسبة 
الوزٌرات  الوزٌرات بالمابة

 المنتدبات

                                                           
 ، الحقوق ،كلٌة مقارنة ،دراسة-2004 إلى االستقالل من-وتونس الجزابر فً للمرأة السٌاسٌة المشاركة سهام بن رحو ، -((1

  101. 100،ص ص 2007وهران، السانٌا جامعة
  122زكرٌاء حرزي ،مرجع سابق الذكر ،ص -((2
 ، تونس الجزابر،: اذجنم) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور نعٌمة سمٌنة ، -((3

 59 ص الذكر، سابق ،مرجع(المغرب
  05،ص2009منتدى النساء السٌاسٌات العربٌات ،اإلشادة بالنساء الجزابرٌات ،الجزابر ، -((4
 122،ص الذكر سابق ،مرجع حرزي زكرٌاء -((5
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 - - 0 17 1962-09-27 حكومة بن بلة

 - - 0 15 1963-09-18 حكومة بن بلة

 - - 0 17 1964-12-02 حكومة بن بلة

 - - 0 19 1965-07-10 حكومة بومدٌن

 - - 0 22 1970-07-21 حكومة بومدٌن

 - - 0 25 1977-04-23 حكومة  بومدٌن

  - 0 27 1979-03-08 حكومة عبد الغانً

 - - 0 27 1980-07-15 حكومة عبد الغانً

 - - 0 32 1982-01-12 حكومة  عبد الغانً

 5 1 1 40 1984-01-22 حكومة براهٌمً

 8.3 1 1 24 1987-11-17 حكومة  براهٌمً

 - - 0 22 1988-11-09 حكومة  مرباح

 - - 0 23 1989-09-09 حكومة  حمروش

 7 0 2 28 1991-06-05 حكومة  غزالً

 - - 0 25 1992-07-19 حكومة عبد السالم

 9.6 2 1 31 1992-10-25 حكومة  عبد السالم

 - - 0 25 1993-09-04 حكومة مالك

 3.5 1 0 28 1994-01-31 حكومة  مالك

 3.5 1 0 28 1994-04-15 حكومة سٌفً

 3.5 1 0 28 1995-11-27 حكومة  سٌفً

 3.2 0 1 31 1996-01-05 حكومة أوٌحً

 5.2 1 1 38 1997-06-25 حكومة  أوٌحً

 5.2 1 1 38 1998-12-19 حكومة  حمدانً

 - - 0 31 1999-12-24 حكومة  بن بٌتور

 - - 0 34 2000-08-20 حكومة بن فلٌس

 - - 0 30 2001-06-17 حكومة بن فلٌس

 13 4 1 38 2002-06-17 حكومة  بن فلٌس

 13 4 1 38 2003-05-09 حكومة أوٌحً

 10 3 1 38 2004-04-20 حكومة  أوٌحً

 7.7 2 1 39 2005-05-01 حكومة أوٌحٌى

 7.5 2 1 40 2006-05-25 حكومة بلخادم

 7.5 2 1 38 2008-06-23 حكومة أوٌحً

الوزارة األولى 
 أوٌحً

15-11-2008 38 1 2 7.5 

المصدر :                                           
 

 146. 145،ص ص  الذكر سابق جع،مر حرزي زكرٌاء

 فً المجلس فً امرأتان فتوجد,  الدولة فً العلٌا الوظابف فً أٌضا النساء مشاركة وعن

 154 بٌن من نساء 08 االجتماعً و االقتصادي المجلس ٌتضمن و الدستوري المجلس

 ٌحتوي 2001 ففً اإلنسان لحقوق الوطنً المرصد أما, (1)% 5.19 بمعدل أي عضوا

                                                           
1))

 706 ص الذكر، سابق ،مرجع رحو بن سهام -
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,  ملحوظ بتطور ٌوحً ما وهذا% 20 ٌعادل ما أي عضوا 40 بٌن من نساء 08 على

 حوالً بٌن من أنه كما,  المرأة مشاركة عنه تغٌب األعلى اإلسالمً المجلس أن غٌر

 49000 حوالً أي% 18.7 ٌعادل ما النسوي العنصر ٌمثل سامً إطار 262000

 .(1)إطار

لطة القضابٌة وتقلدت عدة مناصب علٌا فً كما أدت المرأة الجزابرٌة دورا مهما فً الس

السلك القضابً كمنصب ربٌس مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضابٌة فً القضاء 

ربٌس محكمة،  33نساء رباسة مجلس قضابً ،إضافة إلى  03اإلداري ،كما تولت 

قاضٌة  137وهناك امرأتان فً منصب وكٌل جمهورٌة ،أما قاضٌات التحقٌق عددهن 

 .   (2) % 33قاضً تحقٌق وهو ما ٌعادل الثلث  404من مجموع 

 فً البرلمان : الجزائرٌة المرأة مشاركة

 لسنة الدستوري التعدٌل بحسب وٌنقسم الجزابر، فً التشرٌعٌة السلطة البرلمان ٌمثل

 . األمة ومجلس الوطنً الشعبً المجلس: غرفتٌن إلى 1996

 مّرة ألول تؤسس الذي المجلس هذا و بريالجزا للبرلمان الثانٌة الغرفة األمة: مجلس -

( 2/3) ثلثا ٌنتخب عضوا، 144 ٌضم ، 98 المادة 1996 نوفمبر 28 دستور بموجب

 أعضاء طرف من و بٌن من المباشر غٌر االقتراع طرٌق عن عضوا 96 أي أعضابه

 ٌسرب ٌعٌن فٌما ، والٌة كل ضمن( الوالبٌة و البلدٌة الشعبٌة المجالس) المحلٌة المجالس

 سنوات،( 06) ستة األمة مجلس عهدة تدوم. عضوا 48 أي المتبقً الثلث الجمهورٌة

 سنوات. ثالث كل بالنصف تشكٌلته تجدد فٌما

عضوا ،وٌرتبط عدد أعضاء 389:عدد أعضابه الحالٌٌن  المجلس الشعبً الوطنً -

اب المجلس بعدد أعضاء السكان ،ٌقع انتخابهم بالتصوٌت على القابمات وٌقع احتس

األصوات حسب التمثٌل النسبً ،وال توزع المقاعد إال على األحزاب التً تحصلت على 

 .(3)على األقل من األصوات 5%

 قد 1962 سنة جزابري دستوري مجلس أول أن نجد البرلمانٌة االنتخابات مستوى على

 النساء تواجد نسبة أكثر وتدهورت 5.07 بنسبة أي رجال 197 بٌن من نساء 10 ضم

                                                           
 706 ص الذكر، سابق ،مرجع رحو بن سهام -((1
 722،ص الذكر سابق ،مرجع حرزي زكرٌاء -((2
 نعٌمة سمٌنة ،دور المرأة المغاربٌة فب التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر، تونس ،  -(3)

 61المغرب(،مرجع سابق الذكر، ص
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 بنسبة أي 77 بٌن من نساء 10 إلى بعدها لترتفع التالٌتٌن السنتٌن فً الهٌبة هذه فً

 1985 جوٌلٌة 26 إلى 15 من الدولً نٌروبً مإتمر وبانعقاد 1980 سنة % 12.9

 الدول فً النساء ضد التمٌٌز أشكال كل إلغاء المشاركٌن الدول كل على لزاما كان

 فً الجزابري البرلمان فً النساء نسبة ارتفعت مباشرة االتفاقٌة هذه وبعد,  األطراف

 .(1) % 12.7 بنسبة أي منتخبة امرأة 12 إلى 1990 انتخابات

 الشعب مجلس فً الناببات عدد أصبح 2002 العام الجزابر فً جرت انتخابات آخر بعد

 نساء 4 الوطنً المجلس وفً المقاعد مجمل من% 6.94 بنسبة امرأة 27 الجزابري

 فً النسب هذه ترتفع أن المتوقع فمن ذلك رغم على. المقاعد مجمل من%2.87 بنسبة

 أن الجزابري العمال لحزب العام األمٌن حنون لوٌزة أعلنت فقد الجاري، العام انتخابات

 القوابم سٌتصدرن بٌنهن من امرأة 16 مترشحة 163 تضم بقابمة سٌتقدم حزبها

 .(2)الجزابر من مختلفة مناطق فً االنتخابٌة

 وقع فقد 2002 مجلس فً أما امرأة 12 أٌضا النساء عدد بلغ فقد 1997 سنة فً ماأ

 البرلمانٌة االنتخابات فً نالحظها و نستشفها التً الفعلٌة الزٌادة لكن,  امرأة 27 انتخاب

 اإلحصابٌات وهذه,  5.32 بنسبة أي امرأة 34 فٌه النساء عدد بلغ الذي و 2007 لسنة

  : تًاآل الجدول فً نبٌنها

 (2007إلى  1962ور النساء فً البرلمان من )( : ٌبٌن عدد ونسبة حض06جدول رقم )

  13،صالمصدر: معتوق فتٌحة ،الدراسة المسحٌة الخاصة بالتمكٌن السٌاسً للمرأة، الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضاٌا المرأة ،الجزابر             

                                                           
نٌة رسالة ماجٌستٌر ،كلٌة العلوم االنسا سامٌة بادي ،المرأة والمشاركة السٌاسٌة: التصوٌت العمل الحزبً العمل السٌاسً ، -((1

 126. 125،ص  2005والعلوم االجتماعٌة ،جامعة منتوري قسنطٌنة ،
السبت  - 1716العدد  -صحٌفة الوسط البحرٌنٌة  موقع المرأة فً السلطة التشرٌعٌة بدول المغرب العربً ، فوزٌة مطر، -((2

 03/06/2013آخر إطالع ٌوم :،http://www.alwasatnews.com: ،متحصل علٌه من الموقع2007ماي  19

 %النساء  عدد النساء مجموع النواب التشرٌعات الفترة

 (64-63*البرلمان األول ) 1962-1965
 1965*البرلمان التؤسٌسً 

138 
197 

02 
10 

01.45 
05.07 

 (82-77*البرلمان الوطنً الثانً) 1977-1991
 (87-82*البرلمان الوطنً الثالث )
 (91-87*البرلمان الوطنً الرابع)

295 
285 
295 

10 
05 
07 

03.90 
01.75 
02.40 

 (94-92*المجلس االستشاري) 1992-2002
 (97-94*المجلس الوطنً االنتقالً)
 (2002-97*البرلمان الوطنً الخامس)

60 
178 
380 

06 
12 
12 

10.00 
06.70 
03.15 

 06.42 24 389 (07-02البرلمان الوطنً السادس) 2002-2007

http://www.alwasatnews.com/
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قة كانت ومن خالل الجدول السابق ٌتضح لنا أن نسبة تواجد المرأة فً البرلمانات الساب

 محتشمة جدا و لم تكن عند المستوى المطلوب ، وظلت هذه النسبة على ماهً علٌه منذ

 فالنسبتان كانتا متقاربتان جدا . 2007أول برلمان وإلى سنة 

من مجموع ف 2007وفً مشاركة المرأة الجزابرٌة فً االنتخابات التشرٌعٌة فً 

امرأة على المستوى  1018ال لم تترشح إ 12225 والمقدر بـ المرشحٌن اإلجمالً

% فقط من الترشٌحات اإلجمالٌة، فً 8,33وهو ما ٌعادل  2007الوطنً فً انتخابات 

التشرٌعٌة ، مما ٌعكس  2002% فقط خالل انتخابات  6,90حٌن لم تتجاوز هذه النسبة 

الحضور  المتواضع للمرأة الجزابرٌة على مستوى الساحة السٌاسٌة كفضاء عام ،رغم 

. (1)االستقالل  أقل منذ بدرجةحات التً حققتها على مستوى التعلٌم وعالم الشغل النجا

مشاركة المرأة الجزابرٌة فً البرلمان فً الفترة وفً الجدول التالً نعرض بعض نسب 

(1997-2009)  

 (2009-1997:مشاركة المرأة الجزابرٌة فً البرلمان من الفترة ) (07جدول رقم ) 

المصدر :نعٌمة سمٌنة ،
 

 الذكر، سابق ،مرجع(،المغرب تونس الجزابر،: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور

 65ص

ا ٌعرف مجلس األمة نفس الوضعٌة حٌث ال توج منتخبات سوى المعٌنات فً الثلث كم

  .عٌنت ثالث وزٌرات فً الحكومة 1996إلى سنة  1991كما انه ومنذ  الرباسً ،

ماي  10الجزابر والتً أجرٌت ٌوم  فً األخٌرة التشرٌعٌة وفٌما ٌخص االنتخابات

                                                           
عبد الناصر جابً ، االنتخابات التشرٌعٌة الجزابرٌة... انتخابات استقرار... أم ركود ؟ ، مركز دمشق للدراسات النظرٌة   -((1

،آخر إطالع ٌوم   http://www.dctcrs.org/s2632.htm، الموقع اإللكترونً :  05/08/2007والحقوق المدنٌة ،
:13/06/2013 

 لمانٌةالمجالس البر
 
 

عدد  السنة
 المقاعد

 النسبة االجمالً  عدد األعضاء

 انتخاب تعٌٌن

 2.8 11 11 - - - 380 1997 المجلس الشعبً الوطنً

 5.5 08 03 05 144 1997 مجلس األمة

 6.9 27 27 - - - 389 2002 المجلس الشعبً الوطنً

 2.0 03 - - - 03 144 2002 مجلس األمة

 2.7 04  - - - 04 144 2006 مجلس األمة

 7.7 30 30  - - - 389 2007 المجلس الشعبً الوطنً

 4.8 07 - - - 07 144 2009 مجلس األمة

http://www.dctcrs.org/s2632.htm
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 إلى الجزابري البرلمان فً ركاتالمشا النساء نسبة فقد أفرزت عن ارتفاع 2012

 462 أصل من امرأة 145 إلى الجزابري البرلمان فً النساء عدد وارتفع% 31.38

 السٌاسٌة اإلصالحات فً الجزابرٌة الحكومة أقرتها التً التعدٌالت بعد وذلك مقعدا،

جالس الم فً بالمابة 50 والـ 30 الـ بٌن تتراوح مشاركة نسبة للمرأة تمنح التً األخٌرة

 الدٌمقراطً الوطنً التجمع ٌلٌه ناببة 68 التحرٌر جبهة ناببات عدد حٌث بلغ .المنتخبة

 .(1)األخرى األحزاب على موزع والباقً ناببة 17 بـ اإلسالمٌٌن ثم ناببة، 23 بـ

 نسبة بارتفاع ،2012 لعام السنوي تقرٌره فً ، الدولً البرلمانً االتحاد كما أشاد

 ،30% نسبة تخطى عربً بلد أول أنها مشٌرا الجزابري، البرلمان فً  النسوي التمثٌل

 .الملحوظ بـاإلنجاز التمثٌل هذا واصفا

 من% 30 نسبة عبرت التً العربٌة الدول أولى هً الجزابر أن ذاته، التقرٌر وأبرز 

 إنجازا  ذلك معتبرا ،%31.38 المشاركة نسبة بلغت والتً البرلمان، فً المرأة مشاركة

 بلدان فً الدٌمقراطً التغٌٌر فً األمل على الحفاظ فً فشلت التً المنطقة فً املحوظ

 جمٌع من المرأة لمشاركة مستوى أدنى لدٌهم ولٌبٌا مصر وإن خاصة العربً، الربٌع

 .(2) %13.2 وبلغت المتوسط من أقل فالنسبة الدول،

 الذي االنتخاب نقانو على أدخلت التً التعدٌالت إلى النتابج هذه فً الفضل وٌعود

 المراتب ومنحها االنتخابٌة قوابمها فً%30 بنسبة النساء إدراج األحزاب على ٌفرض

 الربٌس االنتخابات، وكان فً حزب كل علٌها ٌحصل التً النسبة بحسب األولى

على  تنص دستورٌة مادة إدراج 2008 العام فً قرر بوتفلٌقة العزٌز عبد الجزابري

 المشاركة توسٌع قانون إدراج خالل من تحقق ما وهو للمرأة، السٌاسٌة الحقوق تطوٌر

 .2011 فً العام البرلمان علٌه صوت للمرأة السٌاسٌة

 مشاركة المرأة الجزائرٌة فً المجالس المحلٌة :

ٌبقى تمثٌل المرأة فً المجالس المحلٌة تمثٌال ضعٌفا إلى درجة كبٌرة منذ االستقالل وإلى 

 7861عدد النساء المنتخبات فً المجالس الشعبٌة البلدٌة سنة  وقتنا الراهن , حٌث بلغ

                                                           
 البرلمان ،صحٌفة الجزابر الجدٌدة ، فً المنتخبات النساء عدد حٌث من عالمٌا 25 الـ المرتبة فً الجزابر بالل بكاش ،-((1

 03/06/2013،آخر إطالع ٌوم : http://www.eldjazaireldjadida.dz  :متحصل علٌه من الموقع اإللكترونً 
 ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : المرأة أخبار وكالة ، الجزابرٌة ،الجزابر المرأة تمثٌل برفع ٌشٌد الدولً البرلمان -((2

http://wonews.net 18/07/2013م :،آخر إطالع ٌو 

http://www.eldjazaireldjadida.dz/
http://wonews.net/
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, ثم  7861امرأة وترأست امرأة بلدٌتٌن فً والٌة أدرار جنوب البالد سنة  20إلى 

 . (1)امرأة  22إلى  7868ارتفع عدد النساء المنتخبات فً المجالس الشعبٌة الوالبٌة لسنة 

 :  7868إلى  7861اء بالمجالس المحلٌة بالجزابر من ( : ٌوضح عدد النس09جدول رقم )          

 عدد النساء بالمجالس الوالبٌة عدد النساء بالمجالس البلدٌة السنة

7868 60 - - - 

7861 62 22 

المصدر :نعٌمة سمٌنة ،             
 

 ، (،المغرب تونس جزابر،ال: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور

 66، صسابق الذكر مرجع

فقد تغٌرت األمور كثٌرا وشهدت الساحة  2002إلى  7881أما فً الفترة الممتدة من 

السٌاسٌة الجزابرٌة إقباال كبٌرا من جانب النساء أٌن ارتفعت نسب المشاركة إلى أرقام 

 , وهذا ما نوضحه من خالل الجدول اآلتً :(2)معتبرة 

( :ٌبٌن تطور مشاركة المرأة الجزابرٌة فً االنتخابات المحلٌة بعد تبنً التعددٌة 09م )جدول رق

 2002و1997السٌاسٌة 

 1997 2002 

 المنتخبات المترشحات المنتخبات المترشحات

 147 3679 75 1281 المجالس الشعبٌة البلدٌة 

 113 2684 62 905 المجالس الشعبٌة الوالبٌة

، عدد                 دفاتر السٌاسٌة والقانون ، الشٌخ ،تمكٌن المرأة المغاربٌة فً ظل النظم االنتخابٌة المعتمد الفرص والقٌودالمصدر :عصام بن 

 219،ص  2077خاص أفرٌل 

,  إمرأة1281 بٌن من امرأة 75 فازت 1997 سنة أجرٌت التً االنتخابات ففً

 62 سوى تفز فلم الوالبٌة الشعبٌة سالمجال ٌخص فٌما أما,  البلدٌة للمجالس وترشحت

 تعٌٌن تم 2000 سنة وفً,  االنتخابات هذه فً ترشحت قد امرأة 905 بٌن من امرأة

 ففً الدوابر مستوى على أما,  أخرى والً عٌنت 2001 سنة فً أما,  نساء والة ثالثة

 11 العملٌة هذه شملت وقد دابرة ربٌس منصب فً نساء 06 عٌنت 2000 سبتمبر 16

  .(3)والٌة  41 فً دابرة

                                                           
 تونس الجزابر،: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة ًف المغاربٌة المرأة دور ، سمٌنة نعٌمة -((1

 .62ص  الذكر، سابق ،مرجع(،المغرب
 ، ،الجزابر المرأة اٌاوقض باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة للمرأة، السٌاسً بالتمكٌن الخاصة مسحٌة ،دراسة فتٌحة معتوق -((2

 09 ص
 709 ،ص الذكر سابق ،مرجع رحو بن سهام -((3
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 تفز لم امرأة 3679 البلدٌة للمجالس ترشحت فقد 2002 لسنة المحلٌة االنتخابات وفً

 ,امرأة 113 سوى تفز لم امرأة 2684 ترشحت الوالبٌة وللمجالس,  امرأة 147 سوى

 بنسبة أي امرأة 129 الوالبٌة الشعبٌة المجالس فً فازت فقد 2007 سنة وفً

 . وإن(1) %0.74 بنسبة امرأة 103 فازت فقد البلدٌة الشعبٌة الجالس فً أما 13.44%

 مهمة والبرلمان والوالبٌة البلدٌة الجالس فً والمنتخبات المترشحات عدد فً الزٌادة هذه

 . (2)وسٌاسٌا  واجتماعٌا أمنٌا صعبة مرحلة فً جاءت وأنها خاصة جدا

 دنً :مشاركة المرأة الجزائرٌة فً مؤسسات المجتمع الم

 القرن من الثانً النصف فً المدنً المجتمع مفهوم الجزابرٌة السٌاسٌة الساحة عرفت

 بشكل فٌها ظهر التً التارٌخٌة اللحظة وخصابص منحنٌات تطبٌقاته لتؤخذ العشرٌن

 االجتماعٌة القوى بعض تتلقف أن غرٌبا ٌكن ولم ، والفكرٌة السوسٌولوجٌة تشعباتها

 ، الفكري وخطابه الجدٌدة التنظٌمٌة أطره وتتبنى المفهوم هذا اغٌره من أكثر والسٌاسٌة

(  السٌاسٌة التعددٌة بعد جزابري دستور أول)  1989 فٌفري 23 دستور بعد خصوصا

 الدفاع فً الحق على33 مادته فً والحقوق بالحرٌات المتعلق الرابع الفصل وٌشٌر

 الفردٌة الحرٌات أن وعلى ، انلإلنس األساسٌة الحقوق عن الجمعٌة طرٌق أوعن الفردي

 أن على تنص الت41ً المادة نص فً أكثر الحقوق هذه وتتضح مضمونة والجماعٌة

 مادة الدستور ٌدرج كما للمواطن مضمونة واالجتماع الجمعٌات وإنشاء التعبٌر حرٌة

 أحزاب إنشاء فً بالحق المتصلة 42 المادة وتحدٌدا والحرب الجمعٌة بٌن للتمٌز خاصة

 . (3)ومضمون  به معترف السٌاسٌة األحزاب إنشاء حق أن على تنص حٌث

لقد ثابرت المرأة الجزابرٌة على إثبات وجودها بالنضال السٌاسً فً مرحلة ما قبل 

اندالع الثورة التحرٌرٌة , فساهمت فً الحركات اإلصالحٌة من خالل التنظٌمات 

كان لها الدور الفعال فً محاربة النسابٌة والجمعٌات كجمعٌة العلماء المسلمٌن التً 

 األمٌة وتوعٌة المواطنٌن 

                                                           
 تونس الجزابر،: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور ، سمٌنة نعٌمة -((1

 .65 ص الذكر، سابق ،مرجع(،المغرب
 10الذكر، ص سابق ،مرجع فتٌحة معتوق  -((2
 ،متحص علٌه من الموقع االلكترونً : بٌةزالح للممارسة اآلخر الوجه:  الجزابري المدنً المجتمع ، قوي بوحنٌة -((3

http://30dz.justgoo.com/t180-topic ،: 07/08/2013آخر إطالع ٌوم 

http://30dz.justgoo.com/t180-topic
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 قانون تأسٌس الجمعٌات  :

فً إطار  7880قانون تؤسٌس الجمعٌات والذي عدل فً سنة  7899صدر بالجزابر سنة 

حرٌة التعبٌر وحرٌة االجتماع , حٌث نص الدستور الجزابري على أن حرٌات التعبٌر 

مونة للمواطن , ومع أن حرٌة إنشاء الجمعٌات قد وإنشاء الجمعٌات واالجتماع مض

وردت فً مختلف الدساتٌر الجزابرٌة إال أن مدلولها ٌختلف من دستور آلخر فدستور 

حصرا حرٌة إنشاء الجمعٌات فً الجمعٌات غٌر السٌاسٌة  والحزبٌة ,  7816و 7862

بحٌث لم ٌعد عرف مفهوم الجمعٌات تحوال كبٌرا  7886والمعدل سنة  7898أما دستور 

محصورا فً المجاالت الثقافٌة واالجتماعٌة  والرٌاضٌة بل امتد إلى المجال السٌاسً 

 . (1)من الدستور  20الذي جسدته المادة 

تعود بداٌات الحركة الجهوٌة النسابٌة الجزابرٌة إلى زمن النضال من أجل االستقالل وقد 

المتعلق  80-27تدعمت هذه الحركة بعد االستقالل خاصة بعد إصدار القانون رقم 

 .(2)بالجمعٌات مما أدى إلى ظهور عدد كبٌر من الجمعٌات 

الستقالل صارت تطالب بحقوقها إن المرأة الجزابرٌة ابتداء من نضالها الطوٌل قبل ا

 الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة بعد االستقالل فؤنشؤت بذلك جمعٌات ومنظمات نسوٌة

 نحاول أن نعرض جزءا منها على النحو اآلتً :

 األوربٌات النساء تظم هٌبة عن عبارة هو : (3)الجزائر لنساء اإلسالمً الفرنسً االتحاد -

 التنظٌم هذا وبعد,  الفكرٌة الناحٌة من تفوقا أكثر ٌعتبرون اللواتً المسلمات والنساء

 والحماٌة بالرعاٌة ٌتمتعن فٌه المسلمات المنخرطات أن والمعروف بٌنهما التقارب وجهة

 مركز فتح االتحاد لهذا الخٌرٌة األعمال بٌن من وكان,  الفرنسٌة الحكومة طرف من

 سنة االتحاد هذا ،ظهر 7821و 7822 بٌن فٌما وهذا علٌه للمقبالت خدمات ٌقدم صحً

  ومسلمة. أوربٌة بٌن امرأة 26فٌه  المنخرطات النساء مجموع وصل حٌث 7821

ٌهدف هذا االتحاد إلى الدفاع عن حقوق المرأة جمعٌة االتحاد المغاربً للجمعٌات النسائٌة : -

حلقات فً منطقة المغرب العربً ومساعدتها على معرفة هذه الحقوق وٌتم ذلك عبر 

                                                           
 709. 706ص  ص الذكر، سابق مرجع زرٌق نفٌسة ، -((1
 ،(،المغرب ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور ، سمٌنة نعٌمة -((2

 .10 ص الذكر، سابق مرجع
 770 ،ص الذكر سابق ،مرجع رحو بن سهام -((3
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دراسٌة ودورات تدرٌبٌة حول حقوق المرأة فً منطقة المغرب العربً ومن ناحٌة أخرى 

 . (1)ٌوفر االتحاد تكوٌنا للنساء الناخبات والمرشحات لالنتخابات 

 لكً فرصة الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة كانت لقد  : جمعٌة النساء المسلمات الجزائرٌات -

 حٌث السٌاسً، للمعترك بدخولها تسمح اجراءات من ٌةالجزابر المرأة منها تستفٌد

 النشاط مجال لها فتح الذي التصوٌت حق 7821 دستور من تفتك أن استطاعت

 بمبادرة 7821 سنة الجزابرٌات المسلمات النساء منظمة بتؤسٌس ذلك السٌاسً، وتجلى

 لحزب عةالتاب الخالٌا من المنظمة هذه وتعتبر المثقفات، وبعض الطالبات بعض من

 من وطموحات أهداف تحقٌق فً المنظمة هذه استراتٌجٌة الجزابري، تمثلت الشعب

 تقدٌم على زٌادة سٌاسً، وتكوٌن وتثقٌف تعلٌم من المرأة بقضاٌا االهتمام:  أهمها

 .(2)االستعمارٌة السلطات اعتقلتهم الذٌن الجزابرٌٌن المناضلٌن لعابالت المساعدات

 أجل من الجزابرٌة النسوٌة اإلطارات جمعٌة تؤسست : الجزائرٌة ٌةالنسو اإلطارات جمعٌة -

 خالل االعتماد على وحصلت 7881 العام خالل وتوسٌعه النسوي للتؤطٌر االعتبار إعادة

 اإلطارات بعض رفقة كنت"  قوادري السٌدة تقول التؤسٌس فكرة وعن. تاله الذي العام

 المرأة حقوق مجال فً الناشطة معٌاتالج مع باستمرار نتعامل الجزابرٌة النسوٌة

 هذه نساء كانت حٌث ، الدولة فً نشغلها كنا التً المناصب بحكم وذلك ، وترقٌتها

 ذات كانت إذا باألخص ، لملتقٌات تنظٌمهن عند المشورة طالبات إلٌنا تلجؤن الجمعٌات

 نسوٌة إطاراتك بنا الخاصة جمعٌتنا نَكون ال لما تساءلنا الوقت مرور ومع ، دولً طابع

 سلسلة فً فشرعنا. ذلك لنا كان بالفعل و ، كثٌرا األمر استحسنا وقد بل ، الجزابر فً

 بفعل تجاربنا وأثرٌنا مهاراتنا وحسنا تقنٌاتنا طورنا وقد ، المرأة حول اللقاءات من

 .(3)"العالم حول كثٌرة لقاءات فً المتكررة مشاركاتنا

 أوسع مشاركة على للحث النسوٌة الجمعٌات بعض بها قامت التً المبادرات بعض رغم

 نتابج إلى نظرنا إذا كبٌر تؤثٌر له ٌكن لم انتخابٌة ،إال أن هذا المجهود عملٌة كل بمناسبة

اآلن،  حتى التشرٌعٌة االنتخابات علٌها تمخضت النوع ،التً نظر وجهة االنتخابات ،من
                                                           

 71 ،ص الذكر سابق ،مرجع  سمٌنة نعٌمة -((1
  ،جامعة سكٌكدة ،متحصل علٌه من الموقع اإللكترونً : بوحٌرد جمٌلة نضال عن وحقابق داتشها، دحمامٌ ةحسٌن -((2

skikda.dz-http://www.univ  13/06/2013إطالع ٌوم : ،آخر  
 ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة هاوعالقت المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة دور نعٌمة سمٌنة ،-((3

 72 ،ص الذكر سابق ،مرجع(،المغرب

http://www.univ-skikda.dz،آخر
http://www.univ-skikda.dz،آخر
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 تمٌزت المحلٌة التً النتخاباتا مستوى على كذلك بل فقط، التشرٌعً المستوى على ال

 .(1)التشرٌعٌة  االنتخابات مع بالمقارنة أقل للمرأة، متواضع بحضور تقلٌدا

 مشاركة المرأة الجزائرٌة فً االحزاب السٌاسٌة :

 و الذي سمح 7886و المعدل فً سنة  7898قانون األحزاب السٌاسٌة : المعتمد فً سنة 

, ولعل التطور الملحوظ فً هذه المسؤلة هو بظهور أكثر من ستٌن تشكٌلة سٌاسٌة 

التً تسمح بتشكٌل الجمعٌات ذات الطابع  7898من دستور  20االنتقال من المادة 

والتً قضت على كل لبس  7886من التعدٌل الدستوري لٌنة  22السٌاسً إلى المادة 

 . وغموض , وأقرت حق تشكٌل األحزاب السٌاسٌة

تجربة حزبٌة من االستقالل إلى ٌومنا هذا , وعرفت  الجزابر كغٌرها من الدول خاضت

نظام قانونً ٌحكم كٌفٌة أنشاء األحزاب السٌاسٌة ومنعها , وتمٌزت كل فترة 

بخصوصٌاتها , فالمرحلة األولى تمٌزت أو سمٌت بمرحلة الحزب الواحد وهذا كان قبل 

مرحلة األولى أي , ومرحلة التعددٌة الحزبٌة ووجود كم هابل من األحزاب بعد ال 7898

 .(2) 7898بعد 

ٌوجد فً الجزابر حزبان فقط ترأس كل واحد منهما امرأة , هما حزب العمال وحزب 

حركة الشباب , فحزب العمال وهو األقدم ترشحت ربٌسة الحزب لوٌزة حنون 

 2002لالنتخابات الرباسٌة مرتٌن فً سابقة من نوعها فً الوطن , ومن خالل انتخابات 

األحزاب السٌاسٌة لم تعول كثٌرا عن الجانب النسوي ففً المجالس المحلٌة لم ٌتبٌن أن 

من مترشحات حزب جبهة التحرٌر , وحزب التجمع  2.62تمثل النساء سوى نسبة 

فلم ٌقدم  2001أما انتخابات  7.80الوطنً الدٌمقراطً لم تمثل النساء على قابمته سوى 

 على القابمة االنتخابٌة  سوى حزبان من األحزاب مرشحات من النساء

وفً كلمة وجهتها ممثلة األمم المتحدة للتنمٌة بالجزابر السٌدة إٌشانً مٌداغانغودا البً 

لمنتدى النساء السٌاسٌات العربٌات والتً كان عنوانها اإلشادة بالتجربة الجزابرٌة , حٌث 

                                                           
عبد الناصر جابً ، االنتخابات التشرٌعٌة الجزابرٌة... انتخابات استقرار... أم ركود ؟ ، مركز دمشق للدراسات النظرٌة  -((1

،آخر إطالع ٌوم   http://www.dctcrs.org/s2632.htm، الموقع اإللكترونً :  05/08/2007والحقوق المدنٌة ،
:13/06/2013 

دور المرأة المغاربٌة فب التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر ،تونس نعٌمة سمٌنة ، -((2
 68.69ص  ،المغرب(،مرجع سابق الذكر ،ص

http://www.dctcrs.org/s2632.htm
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ول فً الحٌاة رأت أن قلة حضور النساء فً الفضاءات السٌاسٌة ٌرجع إلى رفضهن الدخ

السٌاسٌة , مشٌرة إلى أن األحزاب السٌاسٌة ٌمكنها اإلسهام فً قلب األمور ورد االعتبار 

 . (1)بمشاركة المرأة من خالل اتخاذ إجراءات مٌدانٌة 

عدد النساء المتواجدة فً االحزاب والمترشحات لالنتخابات التشرٌعٌة (:تطور10جدول رقم )

 (1977/2007ونسبتهن المبوٌة )

بٌة فب التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر ،تونس، المصدر: نعٌمة سمٌنة ،دور المرأة المغار    

 91المغرب(، مرجع سابق الذكر ،ص

 منطقٌة كنتٌجة وذلك العام، الفضاء فً حضور ضعف من تعانً الجزابرٌة المرأة إن

 األكٌدة العالقة ذات الجزابري والثقافً السٌاسً  االجتماعً التارٌخ لخصوصٌات

 أعٌد التً الخصوصٌات. استٌطانً وطابع طول من مٌزها وما االستعمارٌة الظاهرةب

 الذي السٌاسً الحزب فٌها بما المإسسات، من الكثٌر طرٌق عن االستقالل بعد إنتاجها

 بعض لدى بها قامت التً االختراقات بعض ،رغم الجزابرٌة المرأة أمام مغلقا الزال

 حنون. لوٌزة وزعٌمته العمال حزب حال هو ،كما السٌاسٌة العابالت

 : تونس :ثانٌا

 تكافإ ضمان نحو فؤكثر أكثر التونسً المجتمع واتجه تراجعا الذكورٌة الهٌمنة شهدت 

 امتداد على ظلت، التً السٌاسٌة اإلرادة نتٌجة المجاالت عدٌد فً الجنسٌن بٌن الفرص

 زالت ما األهمٌة متفاوتة فجوات أن إال. المرأة بؤوضاع النهوض على تعمل قرن، نصف

 المستوٌات على العامة، الحٌاة فً المرأة حضور مثال فظل. المٌادٌن بعض فً قابمة

 ولم. الماضً القرن خالل عدٌدة سنوات امتداد على محتشما والمحلٌة، والجهوٌة الوطنٌة

                                                           
 02.02،ص  الذكر سابق العربٌات ،مرجع اسٌاتالسٌ النساء منتدى -((1
 

 النسبة المبوٌة المرشحون النساء المرشحون الرجال عدد المرشحون اجماال السنة

1977 783 744 39 4.98 

1982 840 801 39 4.64 

1987 885 8.22 63 7.11 

1997 7.749 7.427 322 4.15 

2002 10.052 9.385 694 6.90 

2007 - - - 5.32 
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 أهمٌة أكثر لمشاركة النسابٌة المطالب بفضل األخٌرة الفترة خالل إال تحسنا ٌعرف

 . العامة الحٌاة فً للمرأة

 االجتماعٌة الخدمات على الحصول إمكانٌة تمثلت المساواة بٌن الجنسٌن فً تونس فً

 القرارات صنع فً المشاركة فرص فً المساواة والصحة، التعلٌم بٌنها ومن األساسٌة،

 حماٌةال فً المساواة -المتكافا العمل مقابل األجر فً المساواة - واالقتصادٌة السٌاسٌة

 - المرأة ضد العنف وعلى الجنس نوع حسب التمٌٌز على القضاء - القانون بموجب

  .(1)الخاصة  أو العامة سواء الحٌاة، مجاالت جمٌع فً المواطنٌن حقوق فً المساواة

 األخٌرة، العقود خالل تونس، فً الجنسٌن بٌن للعالقات والثقافً االجتماعً البناء عرف

 هذه تفسٌر وٌمكن الخاص، الفضاء أو العام الفضاء فً ذلك نكا سواء هامة تحوالت

 بٌن المساواة على المإكدة القانونٌة النصوص إصدار مثل عوامل عدة بتضافر التحوالت

 واعتماد للعمل النساء وخروج للجنسٌن واإلجباري المجانً التعلٌم وإقرار والرجل المرأة

 وتزاٌد العامة الحٌاة التونسٌات اقتحامو اإلنجابٌة والصحة العابلً التنظٌم سٌاسات

 التحضر.

عرفت مشاركة المرأة التونسٌة فً السلطات الثالث تطورا واضحا منذ االستقالل ،وٌتم 

تمثٌلها بشكل اكبر فً المناصب الرفٌعة والدواوٌن الوزارٌة والهٌبات االستشارٌة وحتى 

 .(2)فً الوظابف الدبلوماسٌة 

 ة فً الحكومة و الوظائف العلٌا فً الدولة و أماكن صنع القرار:تواجد المرأة التونسٌ -2

تطورا فً هٌكلة الدولة على المستوى المركزي بإرساء  7892شهدت تونس منذ سنة 

خطط لم تعهد من قبل تخص شإون المرأة , فوقع احداث خطة وزراء األسرة و 

صٌات نسابٌة تنحدر النهوض بالمرأة التً أصبحت هٌكال قارا تعهدت بمسإولٌاتها شخ

, فلم تدخل المرأة التونسٌة الى الحكومة إال (3)أغلبها من المنطقة الوطنٌة للمرأة التونسٌة

                                                           
 664صابر بلول ، مرجع سابق الذكر ،ص – ((1
تقرٌر حول تحلٌل الوضع الوطنً "الحقوق اإلنسانٌة للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعً ،تعزٌز المساواة بٌن  -((2

 .29( ،ص2077-2009الرجل والمرأة فً المنطقة األورو متوسطٌة )
المشاركة السٌاسٌة للمرأة سناء بن عاشور ،مشاركة المرأة التونسٌة فً الحقل السٌاسً ،فً :حفٌظة شقٌر وآخرون ، -( (3

،تحدٌات أمام التكرٌس الفعلً للمواطنة ،دراسات مٌدانٌة فً أحد عشر بلدا عربٌا ،تونس ،منشورات المعهد العربً  العربٌة
   772،ص 2002لحقوق اإلنسان ،
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حٌث عٌن الربٌس التونسً الراحل الحبٌب بورقٌبة وزٌرة مكلفة بوزارة  7892فً سنة 

ص سنوات وكانت مرتبطة بشخ 02المرأة و العابلة , لكن لم تدم هذه الوزارة أكثر من 

, وفً (1)7896الوزٌرة ,اذ تم حذف هذه الوزارة بعد أن عزلت الوزٌرة المكلفة بها سنة 

عهد الربٌس بورقٌبة أٌضا تم تنصٌب امرأة أخرى فً منصب كاتبة الدولة لدى وزارة 

دخول امرأة واحدة من النساء التونسٌات الحكومة  7898الصحة ،كما عرفت سنة 

 .   (2)ارة الشإون االجتماعٌة التونسٌة ككاتبة الدولة لدى وز

 مرحلة 1995 سنة ببكٌن العمل منهاج إقرار بعد و القاهرة اجتماع بعد ما مرحلة شكلت

 كلفت مإسساتٌة آلٌات وضع خالل من بالمرأة االهتمام مستوى على تونس فً جدٌدة

  المستوٌات أعلى على بانشغاالتها األخذ و المرأة ترقٌة بتشجٌع

 الهٌاكل هذه و,  بشإونها تعنً التً الهٌاكل تتعدد و,  بالمرأة كبٌرا مااهتما تونس تولً

 : (3)كما ٌلً هً

 األول الوزٌر لدى للدولة كاتبة البداٌة فً كانت,  األسرة و المرأة شإون وزارة -أ

 . 1999  مستقلة وزارة ثم,  1993 األول الوزٌر لدى منتدبة ثم,  1992

 ثم وطنٌة اجنة هً و المرأة حول اإلعالم و توثٌقال و للدراسات البحوث مركز -ب

 االجتماعٌة و اإلقتصادٌة للتنمٌة الثامن للمخطط اإلعداد إطار فً 1992 فً إنشاإها

(1996,1992 ).  

 الهٌكل هذا تعزٌز تم لقد و, 1992 فً أنشا الذي األسرة و للمرأة الوطنً المجلس -ج

 : لجان ثالث بإحداث 1997 سنة

 للمرأة الوطنً االتحاد ربٌسة ترأسها,  اإلعالم وسابل فً المرأة صورة بعةمتا لجنة -1

  التونسٌة.

 المدٌرة وترأسها,  القانون تطبٌق متابعة و الجنسٌن بٌن الفرص تكافإ تعزٌز لجنة -2

  البشري. العمران و لألسرة الوطنً للدٌوان العامة

                                                           
عٌمة سمٌنة ،دور المرأة المغاربٌة فب التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر ،تونس ،المغرب(، ن -((1

 12،ص الذكر سابق مرجع
 772،مرجع سابق الذكر ،ص عاشور بن سناء -((2
 702.702ص، مرجع سابق الذكر، رحو بن سهام -((3
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 ٌرأسها و,  األسرة و بالمرأة متعلقةال الدولٌة و الوطنٌة لالستحقاقات اإلعداد لجنة -3

 األسرة. و للتربٌة التونسٌة المنضمة ربٌس

من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعً اضافة الى  % 20تم تعٌٌن قرابة كما 

انتخاب امرأة ناببة لربٌس المجلس وأخرى ربٌسة لجنة ،وامرأة فً خطة مستشارة لدى 

دابرة المحاسبات وامرأتٌن فً عضوٌة المجلس ربٌس الجمهورٌة وامرأة ربٌسة أولى ل

 . (1) %14الدستور،كما تمثل نسبة تواجد المرأة فً المراتب العلٌا فً الوظٌفة العمومٌة 

 إال 2001-1993بٌن ما الفترة فً أحدثتها والتً تونس شهدتها التً اإلصالحات رغم

 فً النساء دتواج  مستوى ٌعكس ال و ضعٌف بقً الحكومة فً المرأة تواجد أن

 أوت منذ األسرة و المرأة بشإون مكلفة وزٌرة خطة إحداث تم فقد,  األخرى القطاعات

 2001 سنة وفً,  1999 سنة الترابٌة التهٌبة و للبٌبة وزٌرة امرأة تعٌٌن و 1993

 بعد و 2004 فً أما% 9.25 بنسبة أي وزٌرا 29 بٌن من فقط وزٌرتان هناك كان

,  الحكومة فً عضوا   47 بٌن من نساء 7 الحكومة فً ددهنع أصبح الوزاري التعدٌل

 2009 حكومة ضمت حٌث 2011جانف14ً فً الٌاسمٌن ثورة قبل العدد لٌتراجع

 . (2) الدولة فً كاتبا 13 أصل من دولة كاتبات 4 و, وزٌرا 30 أصل من واحدة وزٌرة

 تواجد المرأة التونسٌة فً البرلمان : -3

 14قبل قٌام ثورة الٌاسمٌن التً قام بها الشعب التونسً فً ٌتكون البرلما التونسً 

 من هٌبتٌن هما : 2011جانفً 

 اإلقتراع طرٌق عن منتخبا عضوا 214 من المجلس هذا ٌتكون:  النواب مجلس -1

 فقد,  األخٌرة الفترة فً النواب مجلس فً المرأة تواجد نسبة ارتفعت ولقد,  المباشر العام

 22.7 إلى و,  1999 سنة% 11.5 إلى 1989 سنة% 4.3 من النسبة ارتفعت

  .(3)ناببة  امرأة 43 بانتخاب 2004 سنة%

 و 2002 لسنة الدستوري التعدٌل خالل من المجلس هذا أنشؤ:  المستشارٌن مجلس -2

 فٌهم بمن عضوا 112 المستشارٌن مجلس وٌضم 2002 أكتوبر انتخابات إثر عمله بدأ

 و,  الجمهورٌة ربٌس قبل من المعٌنون األعضاء و مهنٌةال واألصناف الحكومة ممثلو

                                                           
 701.709،ص ص سهام بن رحو ،مرجع سابق الذكر  -((1
 .12 ،ص الذكر سابق مرجع ، سمٌنة نعٌمة -((2
 29،ص الذكر سابق مرجع الوطنً، الوضع تحلٌل حول تقرٌر -((3
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 ضم فقد 2009 انتخابات فً أما% , 15.2 نسبة ٌمثل بما 2004 سنة امرأة 17 ضم

 . (1)%15.18 بنسبة أي 112 أصل من امرأة 15 المستشارٌن مجلس

 نطاق فً الحق هذا العربٌة المرأة نالت لما التصوٌت فً الحق التونسٌة المرأة نالت

 عام فً و,  السٌاسً بالتوازن عالقته فً االجتماعً التوازن االعتبار بعٌن تؤخذ معادلة

 و,  السٌاسً العمل فً الحق و التصوٌت فً الحق على التونسٌة المرأة حصلت 1959

 النواب. بمجلس امرأة أول انتخاب ثم العام ذات فً

 بلغ حٌث ٌنقطع لم 1959 عام ذمن البرلمان فى المرأة تمثٌل تطور أن إلى اإلشارة ٌمكن

% 7 نسبة من وتطور 1990 -1989 سنة% 4.16 إلى ارتفع ثم ،% 1.12 نسبة

 ، 1999/2000 سنة تشرٌعٌة انتخابات آخر فى% 11 نسبة إلى 1995/ 1994 سنة

 دابما مخصص النواب لمجلس الثانى الربٌس مساعد منصب أن إلى باإلضافة

النسابٌة فً التصوٌت إال أن النسبة بقٌت ضعٌفة وال  لكن رغم تطور المشاركة.(2)للمرأة

شكلت لجنة خاصة بالمرأة تتمثل  2007ترتقً إلى المستوى المطلوب ،وفً العام 

مهمتها فً السهر على تعزٌز حقوق المرأة التونسٌة وتحقٌق تمثٌل أفضل للنساء 

ابج آخر انتخابات قبل البرلمانٌات داخل الهٌبات السٌاسٌة  الوطنٌة والدولٌة ،مما جعل نت

إمرأة للبرلمان أي  59تشهد قفزة نوعٌة بوصول  2009الثورة والتً أجرٌت سنة 

 . (3)بالمابة  27.59بنسبة 

 ( 2011-1959(:ٌوضح تطور النساء فً مجلس النواب التونسً من )11جدول رقم ) 

 عدد الناببات عدد النواب السنوات

1956 98 0 

1959 90 1 

1964 90 1 

1969 101 4 

1974 112 3 

                                                           
 .73 ،ص الذكر سابق مرجع ، سمٌنة نعٌمة -((1
 ،ملتقى المرأة العربٌة ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : للمرأة السٌاسٌة المشاركة -((2

http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm  : 12/07/2013،آخر إطالع ٌوم 
نعٌمة سمٌنة ،دور المرأة المغاربٌة فب التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر، تونس  -((3

 74ق الذكر،ص،المغرب(،مرجع ساب

http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm
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1979 121 2 

1981 136 7 

1986 125 7 

1989 141 6 

1994 144 6 

1997 163 12 

2004 189 42 

2009 214 42 

2011 207 49 

 تونس الجزابر،: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فب المغاربٌة المرأة ،دور سمٌنة المصدر :نعٌمة

 75. 74الذكر،ص ص سابق ،مرجع(،المغرب

رغم التطور الذي شهدت تونس فٌما ٌخص مشاركة المرأة التونسٌة فً البرلمان بهٌؤتٌه 

إال أن المالحظ فً هذا الجدول وفً هذا  2011إلى  1595خالل الفترة الممتدة من 

ا التسلسل الزمنً ٌالحظ أن ان نسبة تواجد المرأة فً مجلس النواب التونسً ضبٌلة جد

 مقارنة بتواجد الرجال فً هذا المجلس خالل تلك السنوات الموضحة فً الجدول السابق.

 تواجد المرأة التونسٌة فً الجماعات المحلٌة : -2

 الوالٌات : -

الوالٌة هً دابرة ترابٌة إدارٌة للدولة , و هً أٌضا جماعة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة 

ها مجلس جهوي و تخضع إلشراف وزٌر المدنٌة و االستقالل المالً و ٌدٌر شإون

 الداخلٌة و التنمٌة المحلٌة

ظل منصب والً الوالٌة فً تونس حكرا على المرأة و من تخصص الرجال فقط طٌلة 

عدة عقود , و هو ما ٌعكس الصعوبات التً تواجهها المرأة فً االرتقاء إلى المناصب 

 . (1)العلٌا فً الجهات 

 شإون فً للنظر الجهوٌة المجالس إحداث تم 7898 سنة فً: الجهوٌة المجالس -7

 و االقتصادٌة المٌادٌن فً بالوالٌة تتعلق التً المسابل كل فً تنظر هً و الوالٌة

                                                           
 ، 2006نسٌم بن عبد هللا ،تقرٌر حول مشروع المرأة فً الحكم المحلً فً تونس ،مإسسة الكاف للتنمٌة الجهوٌة ،تونس ، -((1

 72ص 
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 من المجلس ٌتركب و المجلس ٌترأس الوالً أن للعلم,  التعلٌمٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة

 .(1)قارٌن  غٌر أعضاء و قارٌن أعضاء

 :  صنفان القارٌن ضاءاألع فإن للعلم و

,  البلدٌات رإساء,  الوالٌة بدابرة النواب مجلس وهم :أعضاء التصوٌت حق له صنف

 . القروٌة المجالس رإساء

 إلى بالنظر الراجحة الجهوٌة المصالح وهم: رإساء التصوٌت فً له حق ال صنف

 للدولة. التابعة المدنٌة اإلدارات

 االقتصادٌة المٌادٌن فً الخبرة ذوي األعضاء فً ونٌتمثل و:  قارٌن الغٌر أما األعضاء

 المواضٌع حسب الوالً طرف من تعٌنهم ٌتم الذٌن و التربوٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة و

  كفاءتهم و لخبرتهم بالدولة المدرجة

 بهدف و القرار مناصب فً المرأة حضور دعم إلى التونسٌة الدولة سعً إطار فً و

 تم,  المحلً و الجهوي الصعٌد على التنموٌة السٌاسات و هدافاأل صٌاغة فً إسهامها

 لكل الجهوي المجلس تركٌبة ضمن األقل على نسابٌٌن عضوٌن إدماج إقرار 7881 سنة

 اآللً التعٌٌن بفضل الجهوٌة المجالس 7889 سنة امرأة 26 اقتحمت لذلك تبعا و والٌة

الوالً  قبل من اختٌارهم ٌتم لذٌنا 70 الـ األعضاء مجموع من والٌة كل فً المرأتٌن

(2). 

 التعددٌة ٌكرس,  الجهوي المجلس بتركٌبة ٌتعلق قانون إصدار تم 2002 سنة فً و

 أزاب إلى المنتمٌن الجهوٌة المجالس أضاء أعداد تطور قد و,  الجهوٌة المجالس داخل

 نسبة تتجاوز لم و,  2002 سنة عضوا 92 إلى 2002 سنة عضوا 12 من معارضة

 بٌن من النسابً العنصر حضور قلة بسبب 6.2 الجهوٌة الجالس فً المرأة جودو

 خالل المعتمد الحصص نظام أن رغم و التصوٌت بحق ٌتمتعون الذٌن القارٌن األعضاء

 إال النواب مجلس و البلدٌة المجالس فً المرأة حضور تحسٌن من مكن األخٌرة السنوات

 الوالٌات بعض بقٌة لكن,  الجهوٌة المجالس المرأة إقتحام فً األثر نفس له ٌكن لم أنه

                                                           
 ،(المغرب ، ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة ًف المغاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة -((1

 76،ص الذكر بقسا مرجع
 76،ص الذكر سابق مرجع -((2
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 سنة ففً,  القارٌن أعضابها تركٌبة فً امرأة أي إقحام من تتمكن لم التونسً التراب فً

 فً والٌات 02 أٌضا تنجح لم 2002 سنة وفً,  ذلك فً والٌات 01 تنجح لم 2000

 فً المرأة إدماج لىع قدرة أقل الداخلٌة الوالٌات تظل عموما و,  امرأة أي إقحام

 .(1)الجهوٌة  بالمجالس الخاصة التركٌبة

 البلدٌات : -

للمجلة االنتخابٌة التونسٌة:ٌمكن  112تم ضبط شروط الترشح لعضوٌة المجالس بالفصل 

 23أن ٌنتخب بصفة أعضاء بالمجلس البلدي كافة الناخبٌن بالدابرة البلدٌة البالغ سنهم 

 ، (2)رشحهم عاما على األقل ٌوم تقدٌمهم ت

 نسبة إلى 1994 سنة% 14من  النسبة فانتقل البلدٌة المجالس فى المرأة تواجد تطور

 البلدٌات فى المرأة تمثٌل نسبة أى 1999/2000 األخٌرة االنتخابات فى% 21.06

 .البلدٌات بعض رباسة عن فضال على، بن بها تعهد التى النسبة عن زادت

  1957 عام%  1.29 من البلدٌات مجالس ةالمرأ حضور نسبة ارتفعت وبالتالى

 2000سنة  % 21.6وإلى .(3)1995 سنة% 16.55 إلى 1990 سنة% 13.6 إلى

، وٌوضح الجدول التالً حضور المرأة التونسٌة فً المجالس  2005سنة  % 26و

 : (4)البلدٌة 

 البلدٌة المجالس فً التونسٌة المرأة :حضور(12) رقم جدول             

 2011 1995 1985 1980 1975 1972 1969 1966 1960 1959 السنة

النساء 

بالمجالس 

 البلدٌة

 

10 

 

 

19 

 

 

10 

 

30 

 

23 

 

117 

 

129 

 

464 

 

677 

 

1072 

 ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المغاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة المصدر :

 87،ص الذكر قساب ،مرجع(،المغرب

ومن بٌن المالحظات التً نستنتجها من هذا الجدول هو تطور وجود المرأة التونسٌة فً 

ما ٌخص تواجدها بالمجالس البلدٌة ،فبعدما كانت ممثلة بنسب قلٌلة فً بداٌة الفترة 

أصبحت ممثلة بنسب أكبر مقارنة بالنسب األولى ،ولعل  2011إلى  1959الممتدة من 

                                                           
 16.17.18 ،ص الذكر سابق ،مرجع هللا عبد بن نسٌم -((1
 112،ص الذكر سابق ،مرجع عاشور بن سناء -((2
http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htmالعربٌة ،مرجع سابق الذكر، المرأة ملتقى، للمرأة السٌاسٌة المشاركة-((3

  

 ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المغاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة - ((4
 87ص، الذكر سابق ،مرجع(،المغرب

http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm
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المقام األول إلى انتهاج الدولة التونسٌة سٌاسات دمج المرأة التونسٌة فً  السبب ٌرجع فً

الحٌاة السٌاسٌة ،وفً المقم الثانً ٌرجع السبب إلى زٌادة عدد البلدٌاتفقد تطورت عدد 

 .  2005بلدٌة سنة  264إلى  2000سنة  257البلدٌات فً تونسمن 

طورا هاما حٌث أصبحت تمثل ما ٌقدر سجل دخول المرأة التونسٌة إلى المجالس البلدٌة ت

ربٌسات بلدٌات ،كما ارتفعت نسبة حضورها فً المجالس الجهوٌة  5،منهن  27

 .(1) 2005وذلك حسب احصابٌات  23للوالٌات إلى 

 فى للوالٌة إلى بالنسبة البلدٌات فى الربٌس نابب منصب ٌشغلن الالتى النساء عدد وبلغ

 عدد ٌبلغ كما.  األول المستشار منصب ٌشغلن 5 بٌنهن من نساء 110 ، 2000 عام

 تونس فى البلدٌات عدد مجموع من بلدٌة 254 مستشارات نساء بها ٌوجد التى البلدٌات

 عام فى األولى للمرأة البلدى المجلس ربٌس منصب امرأة وتولت.  بلدٌة 257 البالغ

1980  ، 

 2000 إلى 1985 عام من البلدٌات مستشارات عدد تطور :(2)(13الجدول رقم )

 % النسبة المبوٌة المجموع الكلً عدد النساء الوالٌة

1985-1990 464 3584 14 

1990-1995 521 3920 13.5 

1995-2000 677 4090 16.55 

 

ومن الجدول السابق نالحظ أن عدد المستشارات التونسٌات فً البلدٌات فً الفترة 

ولعل السبب ٌرجع فً ارتفاع عدد فً تطور مستمر  2000إلى 1985الممتدة ما بٌن

النساء فً كل فترة، فزٌادة العدد تإدي إلى زٌادة النسبة فً تواجد المرأة التونسٌة فً 

 البلدٌات كمستشارات.

وهذا ما ٌوضحه الجدول التالً والذي سنعرض فٌه إحصاٌات حول المشاركة السٌاسٌة 

 والحكم المحلً . للمرأة التونسٌة فً مختلف السلطات ومراكز صنع القرار

 

                                                           
 109سهام بن رحو ،مرجع سابق الذكر، ص -((1
 سابق ،مرجع العربٌة المرأة ،ملتقى للمرأة السٌاسٌة اركةالمش -((2

   http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm،الذكر

http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm
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 ( :إحصابٌات حول المشاركة السٌاسٌة للمرأة التونسٌة14الجدول رقم )         

 الحكم المحلً السلطة القضابٌة السلطة التشرٌعٌة 

امراة من  21حصلت 1999

على مقاعد فً  182مجموع 

 البرلمان

تعٌٌن أول غمرأة وزٌرة فً  1983

 الحكومة التونسٌة

 %17لً للنساء نسبة التمثٌل المح

 43حصلت النساء على  2004

 مقعد فً البرلمان

غمرأة مستشارة لدى ربٌس  1992

 الدولة

نساء ربٌس دابرة  10تولً  2005

نساء  4امرأة مساعدة و 13بلدٌة و

 ربٌس بلدٌة

مكلفات فً مختلف الدواوٌن  1999 

 الوزارٌة

نسبة النساء فً لجان االحٌاء 2005

13.6% 

ضاء الحكومة توزٌع أع 2006

14.9 

 

وزٌرتان فً وزارة التجهٌز  2006

واالسكان ووزارة شإون المرأة 

 واألسرة والطكفل

 المصدر:مشاركة المرأة فً الحكم المحلً فً تونس،المراة العربٌة فً الحكم المحلً ،على الموقع اإللكترونً:

http://localgov.cawtar.org/          : 12/07/2013،آخر غطالع ٌوم 

 

 التونسٌة فً منظمات المجتمع المدنً : تواجد المرأة -5

عرفت تونس حركٌة فً التنظٌم السٌاسً غٌر الرسمً , و تعتبر مشاركة المرأة فً 

المجتمع المدنً من خالل الحركات الجهوٌة عامال مساعدا لتعزٌز اندماجهن فً الحٌاة 

تماعٌة و السٌاسٌة و بالخصوص فً المجالس الحلٌة و البرلمان , و ٌشمل المجتمع االج

المدنً أشكاال تنظٌمٌة عدٌدة كالنقابات المهنٌة و االتحادات العالمٌة , و الجمعٌات التً 

 تعتبر أقدم األشكال التنظٌمٌة للمجتمع المدنً المغاربً و أكثر انتشارا. 

شكال نضاال فً أوساط المفكرٌن و الدارسٌن لتدهور  بدأت مسؤلة حرٌة المرأة تؤخذ

الوضع االجتماعً للمجتمع التونسً , فتعالت أصوات رجالٌة و نسابٌة للمطالبة بحق 

 . (1)حضور المرأة فً المجتمع و تلخٌصها من الحجاب و تمكٌنها من التعلٌم

ومٌة حٌث وصل تعتبر تونس من أكثر األقطار العربٌة جمعٌات غٌر حكالجمعٌات :  -أ 

, و ال شك أن هذا الرقم قد زاد كثٌرا فً  7899آالف جمعٌة فً العام  6عددها إلى 

                                                           
 772سهام بن رحو ،مرجع سابق الذكر، ص -((1

http://localgov.cawtar.org/
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اآلونة األخٌرة و تارٌخٌا استطاعت النقابة التونسٌة باستقاللها و حرٌة مبادرتها الوصول 

فً بعض األحٌان إلى درجة التؤثٌر السٌاسً فً الحزب الدستوري الجدٌد الذي ٌبقى 

 . (1)ر قٌاداتها فً البرنامج االقتصادي للنقابة تحت تؤثٌ

خالل السنوات األولى من استقالل تونس كان صوت النساء فٌها ٌسمع فقط من خالل 

االتحاد الوطنً للمرأة التونسٌة , لكن بعد ذلك أصبح المشهد الجمعٌاتً النسابً أكثر 

جودها على المٌدان من جمعٌة نسابٌة ٌختلف نشاطها وو 20ثراء مع والدة ما ٌزٌد عن 

 . (2)جمعٌة ألخرى 

كما عرفت الحٌاة الجمعٌاتٌة فً تونس خالل السنوات األخٌرة دٌنامٌكٌة هامة , جعلت 

،و من  (3)جمعٌة تنشط فً مجاالت متعددة وجهات مختلفة  9200عدد الجمعٌات ٌناهز 

 بٌن الجمعٌات المتواجدة فً تونس نذكر منها ما ٌلً : 

تعنى هذه الجمعٌة بمسابل  1989تؤسست عام  ونسً للنساء الدٌمقراطٌات :الجمعٌة الت -

 المناقشات السٌاسٌة و الثقافٌة 

اختارت هذه الجمعٌة العمل من أجل تحقٌق المشاركة التامة للمرأة التونسٌة فً التفكٌر 

 فً أهداف التحدٌث و التحدٌات االجتماعٌة و االقتصادٌة و التربوٌة و الثقافٌة 

 27عضوة فً  100000ٌضم االتحاد أكثر من  التحاد الوطنً للمرأة التونسٌة :ا -

نٌابة محلٌة , ساهم هذا االتحاد فً خدمة هامة وواسعة للنساء 350مندوبٌة جهوٌة و 

التونسٌات خاصة فً الرٌف و هو ٌعتبر صاحب أكبر تراث سٌاسً مقارنة بالمنضمات 

 . (4)غٌر الحكومٌة األخرى 

 ات العمالٌة المهنٌة :النقاب -ب 

إن الحق النقابً فً تونس ٌضمنه الدستور و ٌنظمه القانون ،خاصة مجلة الشغل فً 

( المتعلق بتمثٌل العمالة بالمإسسات 768-721الكاتب الثالث منها )الفصول من 

 ( 221-222،والكتاب السابع المتعلق بالنقابات المهنٌة (الفصول من 

                                                           
،العدد مجلة الفكردنً فً تنمٌة التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً ،عبد الجلٌل مفتاح ،دور المجتمع الم -((1

 14الخامس،ص
 ،(المغرب ، ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المغاربٌة المرأة ،دور سمٌنة نعٌمة -((2

 90ص، الذكر سابق مرجع
 51ص، لذكرا سابق ،مرجع هللا عبد بن نسٌم -((3
 91.90ص  ،ص الذكر سابق مرجع ، سمٌنة نعٌمة -((4
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, و  2001ن القوى العاملة فً البالد حسب إحصابٌات م% 30تمثل المرأة فً تونس 

 لالتحاد% من أعضاء المكتب التنفٌذي 12بما نسبته  2002ٌقدر وجود المرأة فً عام 

التونسً  لالتحاد%من أعضاء المكتب التنفٌذي  9التونسً للصناعة و التجارة , و 

العام  لالتحادٌا التابعة %من أعضاء اللجان العل 1للفالحة و الصٌد البحري , و ما ٌمثل 

  .(1) التونسً للشغل

 تواجد المرأة التونسٌة فً األحزاب السٌاسٌة : -6

إن من أحد أسباب وجود هذا الضعف للمرأة فً الحقلٌن التنفٌذي والتشرٌعً هو التزامها 

السٌاسً الضعٌف ووجودها المحدود فً الهٌبات اإلدارٌة لألحزاب السٌاسٌة   و تبقى 

المرأة فً هذا الحقل هامشٌة فً غالب األحٌان , و تدعم أحزاب المعارضة مشاركة 

السٌاسٌة بخجل سٌاسة تعزٌز مكانة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة , فوجود المرأة ضعٌف 

 .(2) على مستوى القاعدة و على مستوى الهٌاكل اإلدارٌة

لتشجٌع دور  الحزب الحاكم فً تونس و هو حزب التجمع الدستوري خطط تهدف اتبع

فً صفوفه , و كان من نتٌجة هذه التعزٌزات  لالنخراطالمرأة و ذلك بفتح األبواب 

حضور المرأة التونسٌة فً إدارة التجمع حٌث أصبحت نسبة حضور النساء فً اللجنة 

%فً  21.2, و 1957% سنة 3.1بعد أن كانت  2008% فً 37.9المركزٌة 

  .(3) 2004% فً 26.4, و  1988

 2011( :ٌوضح عدد النساء حسب األحزاب بالمجلس التؤسٌسً 15جدول رقم )           

 42 حركة النهضة

 02 حزب المإتمر من أجل الجمهورٌة

 03 حزب التكتل الدٌمقراطً

 01 قابمة العرٌضة الشعبٌة

 01 الحزب الدٌمقراطً التقدمً

 49 العدد اإلجمالً

 24.8 النسبة المبوٌة

 الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المغاربٌة المرأة دور مٌنة :مصدر سابق الذكر ،المصدر :نعٌمة س

 ،موجود فً الجزء الخاص بالمالحق(،المغرب ،تونس

 

                                                           
 نعٌمة سمٌنة ،دور المرأة المغاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعالقتها بؤنظمة الحكم )نماذج :الجزابر ،تونس ،المغرب(، -((1

 93.92مرجع سابق الذكر ،ص
 28تقرٌر حول تحلٌل الوضع الوطنً، مرجع سابق الذكر ،ص -((2
 98مرجع سابق الذكر ،ص ، نعٌمة سمٌنة -((3
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إن تطور المرأة فً السٌاسة هو خٌر دلٌل على إرادة الدولة فً النهوض بالمرأة و برسم 

 ضل فً مٌادٌن السلطة تطلعاتها لمشاركة أف

  السٌاسٌة : األحزاب التونسٌة فً تواجد المرأة -9

 علً بن العابدٌن زٌن الربٌس ٌتخذها انفك ما التً والقرارات السٌاسٌة اإلرادة بفضل

 صلب المرأة مكانة تعزٌز ٌتواصل الحاكم الحزب الدٌمقراطً الدستوري التجمع ربٌس

 أمٌنة وامرأة للحزب السٌاسً بالدٌوان عضو منصب امرأة تشغل حٌث التجمع هٌاكل

 األحزاب مع بالعالقات مكلفة عامة أمٌنة وأخرى المرأة بشإون مكلفة مساعدة عامة

 النساء نسبة وتبلغ الجهوٌة التنسٌق بلجان مساعدة عامة كاتبة منصب امرأة 28 وتشغل

 .(1) %37.8 المركزٌة باللجنة

 .مًالتقد الدٌمقراطً الحزب امرأة ترأس -

 .التقدم أجل من الخضر لحزب السٌاسً المكتب إلى نساء 4 تنتمً -

 .االشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن لحركة السٌاسً المكتب إلى نساء 3 تنتمً -

 .الشعبٌة الوحدة لحزب السٌاسً المكتب إلى 1 امرأة تنتمً -

 فً تونس والجزائر :معوقات المشاركة السٌاسٌة للمرأة  -3

ٌة االنسانٌة العربٌة أن النساء ٌعانٌن بشكل عام من عدم المساواة بٌنهن ٌإكد تقرٌر التنم

و بٌن الرجال , ومن التمٌٌز ضدهن فً القانون , الواقع وعلى الرغم من الجهود 

المسطرة لتطوٌر وضع المرأة , تضل هناك مجاالت  عدٌدة تتعثر فٌها هذه الجهود , 

أة  وتطوٌر قوانٌن األحوال الشخصٌة , وٌمكن اجمالها فً المشاركة السٌاسٌة للمر

 . (2)وادماج المرأة فً عملٌة التنمٌة 

إن المرأة المغاربٌة و كغٌرها من النساء العربٌات عانت من أزمة فً المشاركة السٌاسٌة 

و تدنً هذا الحق الذي تكفله لها القوانٌن الدولٌة و الدساتٌر العربٌة , فهناك جملة من 

ة و االقتصادٌة و السٌاسٌة و التً تإدي الى عدم وجود مشاركة المعوقات االجتماعٌ

                                                           
 2009، 15التقرٌر الوطنً للجمهورٌة التونسٌة بٌجٌن +، 2009، وزارة شإون المرأة واألسرة والطفولة والمسنٌن  -((1

   14،ص
 . 656صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  – ((2
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سٌاسٌة فعالة للمرأة العربٌة بصفة عامة والمرأة المغاربٌة بصفة خاصة و هذه المعوقات 

 هً على النحو اآلتً :

 أوال : العراقٌل السٌاسٌة و المؤسساتٌة :

ون مشاركة فعالة للمرأة هناك جملة من العراقٌل السٌاسٌة و المإسساتٌة والتً تحول د

 المغاربٌة أو انعدامها تماما . وهذه العراقٌل نلخصها فً ما ٌلً :

 * عدم تحمس األحزاب و القوى السٌاسٌة لترشٌح النساء على قوابمها

 .   (1)* تعلٌق األمر بؤداء المرأة ذاتها فً البرلمان و المجال المحلً 

مشاركة النساء و الرجال على حد سواء حٌث *المناخ االنتخابً و الذي ٌإثر سلبا على 

تسٌطر آلٌات استخدام العنف و الفساد و سالح المال على المناخ السٌاسً ,مما أدى الى 

 احجام النساء من المشاركة .

* قلة الموارد المالٌة , فالدعم الذي تتلقاه المنظمات النسابٌة قلٌل جدا وهذا سٌستلزم بناء 

 ٌر الدعم و التموٌل الذاتً و الوطنً لهذه المنضمات.استراتٌجٌة مستمرة لتوف

* غٌاب استراتٌجٌة تمكٌن شاملة و ضعف الوعً بؤهمٌة التمكٌن و مفهومه الحقٌقً لدى 

هذه المنضمات و أجهزتها التنفٌذٌة و القدرة على التوجه الى جمٌع الشرابح النسابٌة و 

 . (2) القواعد الشعبٌة خصوصا المرأة الرٌفٌة

ف وهشاشة الدعم الحزبً للمرأة حٌث تكاد تعدم االرادة الحقٌقٌة لدى األحزاب *ضع 

السٌاسٌة فً تشجٌع انخراط المرأة و تمكٌنها من تقلٌد مناصب قٌادٌة فً األحزاب و 

كذلك فً جعلها فً المراتب األولى فً قوابم مرشحٌها حٌث أن أغلب األحزاب فً هذه 

د فً نضامها الداخلً , فمعظم األحزاب فً المغرب الدول دول المغرب العربً ال تعتم

العربً ال تقدر دور المرأة و امكانٌتها فً العمل العام و تتبنى المفهوم المغلوط للمشاركة 

الشكلٌة التً ال تتعدى امرأة هنا وامرأة هناك ، و ٌتضح موقف األحزاب لٌس من خالل 

ت فحسب بل و على المستوى القاعدي من التمثٌل فً الهٌبات العلٌا أو الترشٌح لالنتخابا

حٌث تكوٌن الكادر الحزبً النسابً سٌاسٌا, فقد اكتفت األحزاب بتكوٌن لجان للمرأة و 

 . (3)كان الهدف المعلن منها هو تفعٌل العضوٌة النسابٌة 

                                                           
 12ون سنة نشر ،صدنمٌة المرأة ،القاهرة ،،جمعٌة النهوض وت المشاركة السٌاسٌة للمرأةإٌمان بٌبرس ، - ((1
 664صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  - ((2
 15.14إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص  -( (3
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* ضعف اآللٌات المإسساتٌة التً من شؤنها تعزٌز حقوق المرأة و ان وجدت فهً تعانً 

 و عدم االستقاللٌة فً القرار  ضعف التسٌٌر

* قلة و جود منضمات نسابٌة ناشطة فً الدفاع الحقٌقً عن المرأة دون التبعٌة ألي 

حزب أو جهة , فؤغلب المنضمات النسابٌة فً دول المغرب العربً هً منضمات 

 . (1)حكومٌة , أما الخاصة فهً تعانً من قلة التموٌل 

 العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة :ثانٌا : العراقٌل المتمثلة فً 

* الفهم الخاطا والمشوش للدٌن لمعارضً التمكٌن السٌاسً للمرأة العربٌة و مشاركتها 

فً الحٌاة السٌاسٌة , وممارسة السلطة من خالل المجالس السٌاسٌة أو مجالس الشورى , 

النساء حسب  و ٌإكدون أي المعارضون الى أن الوالٌة العانة مقتصرة على الرجال دون

الشرٌعة و عمال باآلٌة الكرٌمة " الرجال قوامون على النساء " و استنادا إلى الحدٌث 

 .    (2)الشرٌف " لن ٌفلح قوم ولو أمرهم امرأة " 

بٌن الممكنة الفجوة الكبٌرة بٌن نصوص الدستور والقوانٌن المنظمة للعمل بالمساواة * 

الواقع وبالتالً فقد أدى واقع المرأة إلى ابتعاد  الرجل والمرأة وبٌن تطبٌقها على األمر

 . (3) عن مجاالت صنع القرار وإلى ضعف مشاركتها السٌاسٌة

* ارتفاع نسبة األمٌة ٌعتبر أكبر مشكل من المشكالت التً تواجه تفعٌل المشاركة 

رها السٌاسٌة للمرأة , وخاصة أن أمٌة النساء أكبر حجما و أشد خطرا و أبعد أثرا , لتؤثٌ

 السلبً على األسرة و األطفال 

* االفتقار الى القدر الالزم من الثقافة المإهلة للمشاركة فً أنشطة المجتمع و عدم 

 الوعً بالحقوق و الواجبات فً هذا المجال 

* التؤثٌرات السلبٌة للقٌم و العادات المتراكمة التً أدت الى عدم حصول المرأة على 

الموروثات ف . (4)تؤثر المرأة نفسها سلبا بهذه القٌم و العادات وضعها التً تستحقه , وقد ت

ٌجعلها  حصر دور المرأة فً أدوار محددةقد توالتً المؤخوذة من التقالٌد  التارٌخٌة

 .التبالً إطالقا بحقها فً المشاركة السٌاسٌة 

                                                           
 116.نعٌمة سمٌنة ،المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة فً ظل أنظمة الحكم ،مرجع سابق الذكر ،ص - ((1
 658صابر بلول ،مرجع سابق الذكر ،ص  -( (2
  ، دراسة فً الفقه والفكر السٌاسً اإلسالمً -المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة  علً محٌى الدٌن القره داغً ، -( (3

 11ص 
 11إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص  -( (4
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رقة بٌن * الثقافة الشعبٌة : حٌث تعمل الثقافة السابدة فً المجتمع المغاربً على التف

الشؤن العام والشؤن الخاص ,وتحدد أن دور المرأة ٌقتصر على العمل الخاص المتعلق 

بؤمور المنزل و األوالد , بٌنما تعتبر ادارة الدولة أي العمل العام جزء أصٌل من 

 اختصاص الرجل .

ول * نقص فً تحكم النساء فً التكنولوجٌا الحدٌثة لوسابل االعالم , فؤغلب النساء فً الد

المغاربٌة ال تحسن استعمال وسابل االعالم و التكنولوجٌا الحدٌثة كالدخول الى شبكة 

 . (1)األنترنت , واستعمال مواقع الكترونٌة و مواقع التواصل االجتماعً 

* هٌمنة القبٌلة والطابفٌة والعشابرٌة على نظام االنتخابات ،فهو نظام ٌإسس بدرجة أولى 

ة أو العشٌرة ،وٌحكم حسب تقالٌد قبلٌة خاصة ،ففً هذا النظام على االنتماء الى القبٌل

ٌقدم المرشح أو ٌشارك فً االنتخابات بوصفه ممثال للقبٌلة أو العرش باألساس ،ولٌس 

كفرد فً المجتمع أي مواطن وهذا ما ٌقع خاصة فً جنوب الجزابر والجنوب التونسً 

االنتماءات الضٌقة الى القبٌلة قبل  والرٌف المغربً ،إذ تطغى على المنافسات السٌاسٌة

الشعور بالمواطنة أمام نظام الطوابف ،فهو نظام ٌقوم على تمثٌل الطابفة بالدرجة األولى 

بدال من أن ٌكون تمثٌال للمواطنٌن والمواطنات وهذا ما هو سابد فً مناطق األمازٌغ فً 

 .(2)الجزابر والمغرب 

راقٌل امام مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة وكما لكل دولة خصوصٌاتها فهناك كذلك ع

تخص كل دولة على حدة تختلف فً عناصر مما ذكرنا وتتفق فً عناصر أخرى ،وهذه 

 العراقٌل هً على النحو التالً وحسب كل دولة من دول المغرب العربً :

  الجزائر : -

ل التمٌٌز ضد رغم أن الجزابر وقعت على االتفاقٌات الدولٌة للقضاء على كافة أشكا

المرأة وتقدمت بتقرٌرٌن عن سٌر تنفٌذ هذه االتفاقٌات ،إال أنها تقدمت بتحفظات حول 

حول نظام النٌابة والوكالة  1997هذه االتفاقٌات ،إضافة إلى وقوع إشكال سنة 

االنتخابٌة عن المرأة باعتبارها نظاما استثنابٌا ،وتمكنت الجزابر من حل هذه المسؤلة 

اء نظام العمل بهذا النظام ،إلزالة كل لبس قد ٌكلفها مساءلة دولٌة حول إضرار نهابٌا بإلغ

                                                           
 117 ر ،صنعٌمة سمٌنة ، المشاركة السٌاسٌة للمرأة المغاربٌة فً ظل أنظمة الحكم ، مرجع سابق الذك  -( (1
 .25 إٌمان بٌبرس ،مرجع سابق الذكر ، ص - ((2
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هذا االجراء بالنظام االنتخابً ،والتؤثٌر على حظوظ المرأة فً النجاح فً العملٌة 

 .   (1)االنتخابٌة 

 1962حصلت المرأة الجزابرٌة على فرصة المشاركة السٌاسٌة منذ االستقالل سنة 

أثناء فترة الحزب الواحد ،وزادت حظوظها  1977ل البرلمان سنة ،وتمكنت من دخو

فً المشاركة السٌاسٌة بالترشح بعد التحول إلى التعددٌة الحزبٌة التً مكنتها من 

الوصول إلى مناصب هامة ،وساعد التواجد القوي للمرأة الجزابرٌة فً الساحة السٌاسٌة 

 .(2)فً زٌادة تواجدها فً األحزاب 

 فً السٌاسٌة اإلرادة نقص معوقات المشاركة السٌاسٌة للمرأة الجزابرٌة هوإن من أهم 

 النظام و االجتماعً النظام سٌطرة فً تتمثل اجتماعٌة معوقات مع وجود الحكم أنظمة

 بٌن الدوار تقسٌم استمرارٌة إلى إضافة الرجل و المرأة بٌن التمٌٌز على القابم األبوي

 وعً قلة إلى األطفال ،إضافة و البٌت رعاٌة دورها ٌكون ما دابما التً المرأة و الرجل

 فً المرأة مشاركة نسبة السٌاسٌة، لكن ال ٌجب أن نخفً أن بحقوقها العربٌة المرأة

 فً ،أما 2002 فً برلمانٌات 7 كانت مستمر، حٌث تصاعد فً هً الجزابري البرلمان

 سنة أما وزٌرات ناصبم إلى نساء 3 منهم ارتقت امرأة 24 عددهن فبلغ 2007 سنة

 كبٌرة ،حٌث نسبة بلغت المرأة نسبة أن و برلمانٌة امرأة 24 على العدد فوصل 2012

 .(3)النساء  من هم المنتخبٌن من بالمابة 20 إلى وصلت

 تونس : -

 :نذكر ما ٌلً  السٌاسٌة الحٌاة فً التونسٌة المرأة حضور إن من بٌن معوقات

ق المرأة التونسٌة التً تؤخرت عن الرجل لتمنح حقها عدم تفصٌل الدستور التونسً ح -

بعد إقصابها قانونٌا من المشاركة السٌاسٌة فً  1957فً امتالك صفة "ناخب" إلى سنة 

 .(4)التً اقتصرت المشاركة فٌها على الرجال 1956انتخابات سنة 

 قراطً والدٌم التحول المرتبطة بعملٌة والصعوبات والمدنٌة السٌاسٌة الثقافة ضعف -

                                                           
 276 ،ص الذكر سابق مرجع عصام بن الشٌخ ، -((1
 ،تونس الجزابر: نماذج) الحكم بؤنظمة وعالقتها المحلٌة السٌاسٌة التنمٌة فً المغاربٌة المرأة دور ، سمٌنة نعٌمة -((2

 103 ،ص الذكر سابق ،مرجع(،المغرب
 ،متحصل علٌه من الموقع االلكترونً : أوروبٌا مشاركتها نسبة تفوق بالجزابر سٌاسٌا المرأة مشاركة نسبة ، غامس فٌصل -((3

http://www.setif.net/article391.html : 14/07/2013،آخر إطالع ٌوم 
 103. 102 ،ص الذكر سابق مرجع ، سمٌنة نعٌمة -((4

http://www.setif.net/article391.html
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 نشاط من ٌتطلبه وما ـ والمدنً السٌاسً العمل طبٌعة وتصادم العامة، الحرٌات قضاٌا

 بالمسإولٌات ـ القانونٌة التعلٌم أو العمل بؤوقات محدد غٌر التزام و ونضال تطوعً

 وتقالٌد عادات إلى تخضع زالت ما سابدة ثقافٌة بٌبة فً المرأة على الملقاة الثقٌلة األسرٌة

 الرجال بعض ٌشجع ما وهو. المرأة ضد أسري عنف وممارسات للدٌن سلفٌة التوتؤوٌ

 .لنفسها ذاتً إقصاء بعملٌة للمرأة المغرض االتهام على والمثقفٌن السٌاسٌٌن

تواجه المرأة التونسٌة صعوبة االنخراط الحزبً فً صفوف أحزاب المعارضة ،مقابل  -

لحزب الحاكم )التجمع الدستوري االزدٌاد المستمر للعنصر النسوي فً صفوف ا

 .(1)الدٌمقراطً( 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1))

 216 ،ص الذكر سابق مرجع ، الشٌخ بن عصام -



 الخاتمة
 

811 
 

 اخلامتة
دورا فعاال فً إبراز مدى احتكاك وتعامل الشعوب مع  لقد لعبت المشاركة السٌاسٌة

حكوماتهم ودورهم فً المشاركة فً صنع القرارات والسٌاسات من خالل مجموعة 

من القنوات الموجودة والتً توفرها الدولة وتساعد على وجودها ، كما أن االهتمام 

مفكرٌن الكبٌر بموضوع المشاركة السٌاسٌة منم قبل العدٌد من الباحثٌن وال

والسٌاسٌٌن جعلها من بٌن العناصر التً تركز علٌها الحكومات فً أي دولة وذلك 

وتعتبر من أجل ضمان سٌرورة ونجاح النظام السٌاسً القائم وبقائه لمدة أطول ، 

دول المغرب العربً من بٌن الدول التً اهتمت فً اآلونة األخٌر بعملٌة المشاركة 

موعة من الحقوق لم ٌكن ٌتمتع بها فً وقت سابق السٌاسٌة أٌن أصبح للمواطن مج

كاالنتخاب والترشح واالنخراط فً المنظمات واألحزاب السٌاسٌة وحرٌة اإلعالم 

وغٌر ذلك ،نتٌجة لوجود نوع من االنفتاح السٌاسً الذي جعل المواطن المغاربً 

جتمع ٌهتم أكثر بحقه فً المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة فً الدولة وذلك ألن الم

المغاربً أصبح ٌتمتع بقدر من الحرٌة والدٌمقراطٌة بعدما كان هذا المواطن شبه 

 معزول عن العمل السٌاسً والمشاركة فٌه .

من خالل دراستنا لموضوع المشاركة السٌاسٌة وأثرها على التحول لدٌمقراطً فً 

ٌة دول المغرب العربً مع دراسة حالة دولة المغرب األقصى تبٌن لنا أن عمل

المشاركة السٌاسٌة لها دور فعال وكبٌر فً وجود تحول دٌمقراطً فً هذه الدول 

رغم وجود كم من النقائص الخاصة بالمشاركة السٌاسٌة فً حد ذاتها أو الخاصة 

 بعملٌة التحول الدٌمقراطً.

لى مفهوم المشاركة السٌاسٌة من خالل طرح مجموعة اتم التطرق فً الفصل االول 

والمفاهٌم لنخبة من المفكرٌن والباحثٌن الغربٌٌن والعرب على من التعارٌف 

اختالفها وتنوعها ،إال أن معظم المفكرٌن والباحثٌن ٌرون أن المشاركة السٌاسٌة 

هً تلك األنشطة اإلرادٌة التً ٌقوم بها الفرد أو المواطن الختٌار من ٌمثلونه أو 
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السٌاسٌة من خالل االنتخاب ٌحكمونه وأن ٌكون للفرد دورا إٌجابٌا فً الحٌاة 

 والترشح واالنخراط فً منظمات المجتمع المدنً وفً األحزاب السٌاسٌة.  

وفً المبحث الثانً من نفس الفصل تم التركٌز على عملٌة التحول الدٌمقراطً من 

ومجموعة العوامل التً تؤدي إلى هذا  التحول الدٌمقراطً  موهتوضٌح مفخالل 

ٌة المشاركة السٌاسٌة .فالتحول الدٌمقراطً هو الطرٌق التحول ومن بٌنها عمل

والسبٌل إلى أن تأخذ المشاركة السٌاسٌة حٌزا من االهتمام داخل المجتمع ،فهذا 

التحول نحو الدٌمقراطٌة من شانه ان ٌعطً المواطن فرصا اكبر من مزاولة نشاطه 

 السٌاسً بعدما كان شبه معزوال فً وقت سابق .

ً وهو فصل ٌتم التعرض فٌه لمدى تواجد عملٌة المشاركة السٌاسٌة أما الفصل الثان

ولقد رأٌنا أن هذه الدول ، ،لٌبٌا ، مورٌتانٌا .مغربفً دول المغرب العربً :ال

تختلف فٌها مستوٌات المشاركة السٌاسٌة باختالف طبٌعة األنظمة المتواجدة فً هذه 

 المشاركة كانت هامتٌن مرحلتٌن على التركٌز تمففً دولة المغرب األقصى الدول ،

  : ملحوظا وتحسنا كبٌرا منعرجا اخذت فٌهما السٌاسٌة

 فً المواطن مشاركة من نوع وجود بداٌة مرحلة تعتبر وهً الثانً الحسن مرحلة -

 المرحلة هذه فً المملكة شهدته الذي السٌاسً االنفتاح خالل من السٌاسٌة الحٌاة

 تمثلت سٌاسٌة بحقوق ٌتمتع المواطن جعلت العناصر من بمجموعة تمٌزت والتً

 .المعارضة لمشاركة والسماح االنتخابٌة العملٌة وشفافٌة الدستورٌة المراجعات فً

 هذه سبقتها التً للمرحلة مكملة مرحلة بمثابة وكانت السادس محمد مرحلة -

 الثانً الحسن وفاة عقب المغربٌة المملكة السادس محمد فٌها حكم والتً المرحلة

 نطاق وتوسٌع السٌاسٌة اإلصالحات من جملة إلى السادس محمد الملك فٌها بادر

 بالخارج الموجودٌن للمعارضٌن والسماح الفساد من والحد السٌاسٌة المشاركة

 .المغرب إلى بالعودة

 أن من اللٌبً المواطن عزل الذي النظام ،هذا القذافً معمر نظام ظل فً وفً لٌبٌا 

 من العدٌد شهدت األخرى فهً مورٌتانٌا ،أما السٌاسً النظام فً فعال دور له ٌكون
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 العمل فً المواطن مشاركة جعل مما األمنً االستقرار وعدم واالنقالبات األزمات

 .المنال بعٌد شًء السٌاسً

دخلت الجزائر مرحلة جدٌدة تمٌزت باالنفتاح والتعددٌة وفً الفصل الثالث فقد 

السٌاسٌة حٌث اتجهت الدولة الجزائرٌة نحو انفتاح أكبر مقارنة بالفترات التً سبقت 

فترة الدارسة واعطاء فرصة كبٌرة للمواطن فً ان تكون له الحرٌة فً التعبٌر عن 

ل نظام بن علً كانت آرائه. أما تونس فقد كانت المشاركة السٌاسٌة فٌها وفً ظ

مقٌدة فال وجود لتعددٌة وال النفتاح ٌتٌح للفرد ألن ٌشارك فً الحٌاة السٌاسٌة وإن 

كانت تبدو أحسن وأفضل وأكثر وضوحا من المشاركة السٌاسٌة التً كانت شبه 

 . لٌبٌا دولة كمعدومة فً 

ك المشاركة إن المشاركة السٌاسٌة الموجودة فً المملكة المغربٌة تبدو أحسن من تل

وذلك بفضل اإلصالحات التً السٌاسٌة الموجودة داخل باقً دول المغرب العربً 

شهدتها المملكة المغربٌة تمتع البالد باالستقرار السٌاسً واألمنً واالنفتاح السٌاسً 

جعل المغرب وحسب بعض المحللٌن وبعض التقارٌر الدولة االحسن دٌمقراطٌة فً 

 . المنطقة المغاربٌة

اهتمام المواطن المغاربً بعملٌة المشاركة السٌاسٌة فً دول المغرب العربً إن 

ٌهدف فً األساس إلى إعطاء النظام السٌاسً نفسا إضافٌا ٌمكنه من البقاء لمدة 

أطول أو قد ٌكون العكس فً ذلك فقد تكون المشاركة سببا فً رحٌل هذا النظام 

ذلك كما كان الحال فً الحالة  والتعجٌل فً ذلك من خالل المظاهرات وما شابه

  التونسٌة. 
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 : داولــجـال ةـمـائـق

رقم  دولــعنوان الج دولــرقم الج
 الصفحة

 الدستور في للمرأة والسياسية المدنية الحقوق يلخص (1)جدول رقم 

 المغربي

190 

 بين ما للفترة النواب مجلس في النساء تمثيل يوضح (2)جدول رقم 

 :  1133 الى 3991

111 

 انتخابهن تم والتي المرشحات النساء عدد تطور يوضح (3)جدول رقم 

 الجماعية االنتخابات في

123 

 المغربي بالبرلمان األحزاب حسب النساء عدد يوضح (4)جدول رقم 

3122 

127 

-3991) من الوزارية المناصب في الجزائرية المرأة (5)جدول رقم 

1119) 

185-

180 

 من البرلمان في النساء حضور ونسبة عدد يبين (6)جدول رقم 

 (1112 إلى 3991)

111 

 الفترة من البرلمان في الجزائرية المرأة مشاركة (7)جدول رقم 

(3992-1119) 

111-

112 

 من بالجزائر المحلية بالمجالس النساء عدد يوضح (8)جدول رقم 

 3999 إلى 3992

113 

 االنتخابات في الجزائرية المرأة مشاركة تطور يبين (9)جدول رقم 

 1111و3992 السياسية التعددية تبني بعد المحلية

113 

 والمترشحات االحزاب في المتواجدة النساء تطورعدد (10)جدول رقم 

 ( 3922/1112)المئوية ونسبتهن التشريعية لالنتخابات

115 
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 من التونسي النواب مجلس في النساء تطور يوضح (11)جدول رقم 

(3999-1133) 

173 

 171 البلدية المجالس في التونسية المرأة حضور (12)جدول رقم 

 إلى 3999 عام من البلديات مستشارات عدد تطور (13)جدول رقم 

1111 

175 

 175 التونسية للمرأة السياسية المشاركة حول إحصائيات (14)جدول رقم 

 التأسيسي بالمجلس األحزاب حسب النساء عدد يوضح (15)جدول رقم 

1133 

151 
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 . 2004القاهرة، ،دار النهضة العربٌة ،مقارنة(

القاهرة  ،، دار المحروسة 1ط، مفهوم المجتمع المدنً قراءة أولٌةعبد الصادق علً ، - 42

،2004 . 

، أحمد منٌسً )محرر(، التحول الدٌمقراطً فً الجزائرأزمة التحول عبٌد هناء ،  - 43

الدٌموقراطً  فً دول المغرب العربً، )القاهرة: مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة، 

  ( .2004ٌناٌر 

 ،، األردن، إثراء للنشر والتوزٌع علم النفس السٌاسً قراءة تحلٌلٌة نقدٌةالعزي سوٌم ،  -44

2010 . 

، المركز الثقافً  1، طالمفاهٌم السٌاسٌة المعاصرة ودول العالم الثالث،  العزي سوٌم - 45
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  .1992 ، ، دار االلفة1ط، السلوك السٌاسً فً المجتمع العربًالعزي سوٌم ،  - 46
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 . 2004،  اإلسكندرٌة ،المكتب الجامعً الحدٌث ، 1، ط المحاكاة

 . ٧٩٩١، ، القاهرة ، عالم الكتاب األصول السٌاسٌة للتربٌةعلً سعٌد ،  - 48

،  الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،   أصول النظم السٌاسٌة المقارنةالعمري أحمد سوٌلم ،  - 49

 . 1976مصر، 
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 . 2003، دار اآلفاق ، الجزائر ، -تحلٌلٌة ونصوص قانونٌة 
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رأة خبرة المشاركة السٌاسٌة للمفً حمدي عبد الرحمن )تحرٌر(،  وإشكالٌات الممارسة"

 . 2001، ، القاهرة ، مركز دراسات المستقبل األفرٌقً الشمال األفرٌقً

،مكتبة دار السالم،  المؤسسة الملكٌة :النظام الدستوري المغربًقلوش مصطفى ، - 52

1997  . 

دراسة فً  -المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌة القره داغً علً محًٌ الدٌن ، -53

 2006،المجلس األوروبً لإلفتاء والبحوث ،اسطنبول ، -سٌاسً االسالمً الفقه والفكر ال

، وضعٌة مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة فً الجزائر والمغرب وتونس قرٌبع بثٌنة ، - 54

المعهد الدولً لألمم المتحدة للبحوث والتدرٌب فً مجال النهوض بالمرأة ومركز المرأة 

 . 2009للتدرٌب والبحوث ،



 قائمة المراجع      
 

391 
 

، افرٌقٌا الشرق ، ، المجتمع المدنً و النخبة السٌاسٌة، إقصاء أم تكاملقرنفل حسن  - 55

 . 1997الدار البٌضاء،
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ة حوارات ، سلسل1، طالمجتمع األهلً ودوره فً بناء الدٌموقراطٌةشكر عبد الغفار ،  - 57

 . 2003، دمشق  لقرن جدٌد، دار الفكر

، منشورات اتحاد الكتاب المجتمع المدنً)المواطنة والدٌمقراطٌة( الشماس عٌسى ، - 58

 .  2008العرب ، دمشق ، 

المرأة وقانون االسرة والنظام القضائً فً الجزائر و تونس شرٌط بثٌنة وآخرون ،  - 59

 . 2010، مطبعة لون ، الرباط ، والمغرب

 . 2007،دون دار نشر ،القاهرة ،النظم السٌاسٌة فً العالم المعاصر الشرقاوي سعاد ، - 60

 . 2004، مكتبة مدبولً ،القاهرة ، المجتمع والدولة ،القاهرة الظاهري محمد محسن ،  - 61

 هضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع،،ن 1،طالدٌمقراطٌة الرقمٌة غٌطاس جمال محمد ، - 62

 . 2006،ر مص

 ،المجتمع المدنً : حججه، مفارقاته، ومصائره هل سٌتم االحتفاظ بها؟الغٌالنً محمد ،  - 63

 . 2004دار الهادي للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، 1ط

  المقاالت : - 2

،متحصل علٌه من الموقع  04إدرٌس  ولد القابلة، النظام السٌاسً بالمغرب ،المغرب ،ص -1
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:اسرتمرار أم  6002-9222االنتخابات الرئاسٌة والتشرٌعٌة فً الجزائرر بلعور مصطفى ، -3

 . 2011،دفاتر السٌاسٌة والقانون ،عدد خاص أفرٌل حل لألزمة 

 -بلقصوووري عبدالواحووود ، إشوووكالٌة االنتقوووال الووودٌمقراطً فوووً المغووورب والتجوووارب المقارنوووة  -4

 . 2006،  1693، العدد: نالحوار المتمد،  -البرتغال نموذجا 

 المجلررة العربٌررة للعلرروم السٌاسررٌةبلقصووري عبوود الواحوود  ،المغوورب فووً التقووارٌر التنموٌووة ، -5

 .2007صٌف  15،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،العدد 

،دار النشر للمغورب العربوً  مجلة المغرب الموحد،2020بندحمان جمال ،المغرب فً أفق  -6

 . 2009أفرٌل  -مارس  -ألول فٌفري ،تونس ،العدد ا

مجلة بندحمان جمال ، الدٌمقراطٌة وأنماط المشاركة فً تدبٌر الشأن العام بالعالم العربً،  -7

  2007ربٌع  3العدد  رهانات،

، مجلة وجهة نظر، العدد المجتمع المدنً العربً و التباسات التأصٌلبنٌس محمد أحمد ،  -8

   2000، ربٌع 7
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،دراسات دولٌة ،العودد  مورٌتانٌا بٌن االنقالب العسكري والحكم المدنًهٌفاء احمد محمد ، -11
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 . 1991, ماٌو 128االجتماعٌة, القاهرة, مركز مطبوعات الٌونسكو, العدد 

المجتمررع المرردنً المغربررً فعالٌررة أم أوهررام الفعالٌررة؟ )المغرررب فررً مفترررق هنوود عووروب،  -13

 منشورات وجهة نطر، دون سنة نشر. ،الطرف(

قانون األسرة األساسً برٌن المشراركة السٌاسرٌة وسٌاسرة زمام نور الدٌن ،بن قفة سعاد ، -14

لعودد السوابع ،جوافً ماعٌة ،جامعة محمد خٌذر بسوكرة ،ا،مجلة العلوم االنسانٌة واالجتالمشاركة 

2012 . 

،  دفراتر وجهرة نظررحامً الدٌن عبد العالً ، الدستور المغربً و رهوان مووازٌن القوو  ،  -15

 . 1،2005ط

، مجلوة الفكور ،)جامعوة محمود خٌضور  مبراد  ومقومرات الدٌمقراطٌرةحوحو أحمد صابر ، -16

 ،بسكرة (، العدد الخامس .

،مجلة دراسات المشاركة السٌاسٌة لطلبة الموصل)دراسة مٌدانٌة(مدان رمضان محمد ،ح -17

  . 2006موصلٌة ،العدد الحادي عشر ، كانون الثانً 

إشرركالٌة الشرررعٌة والمشرراركة السٌاسررٌة وحقرروق اإلنسرران فررً الرروطن كاموول محموود ثووامر ، -18

  . 2000، سنة251،المستقبل العربً ، بٌروت ،العدد العربً

،مجلووة العلوووم  اشرركالٌة المشرراركة السٌاسررٌة وثقافررة السررلملعجووال أعجووال محموود لمووٌن ، -19

 . 2007االنسانٌة ،جامعة محمد خٌضر، بسكرة ، العدد الثانً عشر نوفمبر 

، مجلوة الباحوث االجتمواعً  المشاركة السٌاسٌة أساس الفعل الردٌمقراطًماشطً شرٌفة ، -20

 . 2010سنة  10  ، قسنطٌنة، العدد،جامعة منتوري 

،منشورات معهود األبحواث  الشكل المستقبلً للنظام السٌاسً العراقًمحلف منعم خمٌس ، -21

 . 2007والتنمٌة الحضارٌة ،العراق ،

، مجلوة التجربرة الدٌمقراطٌرة فرً المغررب :اآلفراق ،الممكنرات والرهانراتمحمد المروانً ، -22

الملوووووف مووووون الموقوووووع االلكترونوووووً :  ،توووووم تحمٌووووول2000النوافوووووذ ، العووووودد السوووووابع أبرٌووووول 
http://aloummah.org/  

، دراسووات دولٌووة ،العوودد السووابع  التعددٌررة فررً دول المغرررب العربررًمحموود صووالم نغووم ، -23

 والثالثون.

غررب دور المجتمرع المردنً فرً تنمٌرة التحرول الردٌمقراطً فرً دول الممفتاح عبد الجلٌل ، -24

 ،مجلة الفكر ،العدد الخامس . العربً

مرقومة منصور ،المجتمع المدنً والثقافة السٌاسٌة المحلٌة فً الجزائر بٌن الواقع  -25

 . 2011والنظرٌة ،دفاتر السٌاسة والقانون ،جامعة مستغانم،

 ،مجلة التواصل  التمثٌل السٌاسً فً البرلمان التعددي الجزائريناجً عبد النور ، -26

، مجلووة الوحوودة ، أبعرراد المشرراركة السٌاسررٌة فررً دول العررالم الثالررثنوواجً صووادق شوورٌف ، -27

 . 1988)المجلس القومً للثقافة العربٌة ، الرباط (، السنة الرابعة، 

، مجلة الدٌمقراطٌة ،مؤسسة االهرام، المشاركة السٌاسٌة والعملٌة االنتخابٌةسالم صالح ، -28

 . 2001،سنة 01العدد

http://aloummah.org/
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،الجزائوور  مجلررة دراسررات سٌاسررٌةالمً العٌفووة ،االنتخابووات إطووار ضووابط ومعوواٌٌر دالووة ،سوو -29

 . 2009،العدد السابع ،جوان 

،  04،مجلوة الباحوث ،العودد 6002-9226التجربرة الحزبٌرة فرً الجزائرر سوٌقات أحمود ، -30

2006 . 

ة فررً توسررٌع حظرروظ مشرراركة المرررأة الجزائرٌررعبوواس عمووار ،بوون طٌفووور نصوور الوودٌن ، -31

،األكادٌمٌووة للدراسووات المجررالس المنتخبررة أو تحقٌررق المسرراواة عررن طرٌررق التمٌٌررز االٌجررابً 

 . 2013،جوان  10االجتماعٌة واالنسانٌة ،العدد

، المسوتقبل العربوً  ، العودد  أزمرة المشراركة السٌاسرٌة فرً الروطن العربرًعبد هللا جالل ، -32

 .1983، السنة السادسة سبتمبر 55

مؤسسات المجتمع المدنً ودورها فرً ترسرٌم مبردأ الحروار ورو  رحمن صدٌق ، عبد ال -33

 . 2002، 5، المجلة العراقٌة لحقوق اإلنسان، العدد التعاٌش

"تطرور حركرة المرررأة فرً المجتمرع اللٌبرً برٌن المكرٌن والتفعٌررل: العبٌودي آموال سولٌمان ،  -34

المجلوود الثووانً والعشوورون والثالووث ، مجلووة دراسووات فووً االقتصوواد والتجووارة، دراسررة توثٌقٌررة"

 . 2004-2003والعشرون، 

،موسوووعة الشووباب السٌاسووٌة ،القوواهرة  المشرراركة السٌاسررٌةعلٌوووة السووٌد ، محمووود منووى ، -35

 . 2000بمؤسسة األهرام ،القاهرة، ،مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة 

،مجلووة المسووتقبل العربووً  سررلطة لدٌمقراطٌررة وإشرركالٌة التعاقررب علررى العلوووان حسووٌن ،  ا -36

 . 1998،سنة236،)بٌروت (،العدد 

،عودد  منشرورات الرزمنالعلوي سعٌد بنسعٌد ، شروط المصالحة مع السٌاسة فً المغورب،  -37

51 ،2006 . 

،مجلوة العلووم  النظم السٌاسٌة العربٌة بٌن  سلبٌات الثبات وإٌجابٌة التغٌٌرعمر فرحاتً ، -38

 . 2002مد خٌضر بسكرة ،العدد الثانً ،جوان  االنسانٌة ،جامعة مح

مجلرة ،-تحودٌات وعراقٌول –العقون سعاد ،نمط التحول الدٌمقراطً فوً التجربوة المغاربٌوة  -39

 ،العدد الثامن ،جامعة محمد خٌضر بسكرة الفكر

النظررام السٌاسررً فررً المملكررة المغربٌررة )قررراءة فررً طبٌعررة عمررل صوواٌل علووً سوولٌمان ، -40

 ، مجلة دراسات دولٌة ،العدد الثالث والخمسون.ٌاسٌة والدستورٌة (المؤسسات الس

 -المشرراركة السٌاسررٌة ك لٌررة مررن آلٌررات الدٌمقراطٌررة فررً العررالم العربررً قووادري حسووٌن ، -41

 ،مجلة الفكر ،العدد الرابع . الجزائر نموذجا

 ومحدداتره التحول الردٌمقراطً فرً الرٌمن : مؤشرراتهالشمٌري سمٌر عبد الرحمن هائل ،  -42

 . 2005،  شتاء 88،مجلة شؤون اجتماعٌة،  الجامعة األمرٌكٌة، الشارقة ،  العدد 

 . 2007دٌسمبر 20االجتماعً ،عدد

 دور االدارة المحلٌة فً مراقبة العملٌة االنتخابٌرة "المراحرل التحضرٌرٌة"شرون حسٌنة ، -43

 ،مجلة االجتهاد القضائً ،العدد السادس .

بوودأ الفصوول بووٌن السوولطات بووٌن النظووامٌن البرلمووانً والرئاسووً ،االجتهوواد شوورون حسوونٌة ،م -44

 القضائً ،)جامعة محمد خٌذر بسكرة (،العدد الرابع .
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 الرسائل الجامعٌة : - 1

 ،رسالة النٌابً العمل الحزبً العمل التصوٌت السٌاسٌة والمشاركة المرأة، سالمة بادي -1

 منتوري االجتماعٌة، جامعة والعلوم اإلنسانٌة العلوم االجتماع ،كلٌة علم ماجستٌر ،قسم

  . 2005 سنة ،قسنطٌنة ،

 الجزائر ،جامعة دكتوراه ،أطروحة الجزائري السٌاسً نظامال مستقبل، بوضٌاف محمد -2

  . 2008،  واالعالم السٌاسٌة العلوم ،كلٌة

 ،السٌاسٌة التنمٌة فً ودوره العربً المغرب دول فً المدنً المجتمع، الدٌن بٌاض محً -3

 . 2012بسكرة، خٌذر محمد ،جامعة السٌاسٌة والعلوم الحقوق كلٌة ماجٌستٌر، رسالة

 الحقوق ،كلٌة ماجٌستٌر ،رسالة وآفاقها العربً الوطن فً السٌاسٌة التنمٌة، اي حسنبك -4

  . 2008 سنة باتنة، لخضر الحاج ،جامعة السٌاسٌة والعلوم

 جامعة دكتوراه، ،أطروحة الجزائر فً االنتخابٌة للعملٌة الممهدة اإلجراءات ، بنٌنً أحمد -5

 . 2006 ،سنة باتنة

-3912)نموذجا األسري التقنٌن آلٌات-الجزائر فً السٌاسً شاركةالم، سعاد قفة بن -6

 بسكرة خٌضر محمد ،جامعة واالجتماعٌة االنسانٌة العلوم ،كلٌة دكتوراه أطروحة ،(2001

،2012 . 

 علم قسم ، دكتوراه أطروحة ، الجزائر فً السٌاسٌة والمشاركة الشباب، بكر جمٌلً بو -7

 . 2010سنة ، قسنطٌنة ، منتوري االجتماعٌة، جامعة والعلوم ةاالنسانٌ العوم ،كلٌة االجتماع

 تكرٌس محاولة فً ودورها العربٌة للمرأة السٌاسٌة المشاركة، زكرٌاء حرٌزي -8

 الحقوق ،كلٌة السٌاسٌة العلوم فً ماجٌستٌر رسالة ، نموذجا الجزائر – التشاركٌة الدٌمقراطٌة

 . 2011،سنة تنة،با لخضر الحاج ،جامعة السٌاسٌة والعلوم

 التحول ظل فً السٌاسً اإلصال  فً األمة مجلس دور، الرحمان عبد اللوزي مالك -9

 ،جامعة والعلوم اآلداب ،كلٌة ماجستٌر ،رسالة الهاشمٌة األردنٌة المملكة فً الدٌمقراطً

 . 2012، سنة األوسط الشرق

 النٌابٌة االنتخابات لخال من الٌمن فً السٌاسٌة المشاركة،  على ٌحً معصار خالد -10

 العربٌة والدراسات البحوث ،معهد ماجستٌر ،رسالة تواجهها التً العقبات وأهم والرئاسٌة

  . 2002 سنة ، القاهرة العربٌة الدول ،جامعة

-3919)الدٌمقراطً التحول ظل فً الجزائر فً والتعبٌر الرأي حرٌة، مرزوقً عمر -11

 خدة بن ٌوسف بن ،جامعة واالعالم السٌاسٌة العلوم ،كلٌة ماجٌستٌر رسالة،(2001

 . 2005،الجزائر،

 المكلفة المنتدبة الوزارة ،للمرأة السٌاسً بالتمكٌن الخاصة مسحٌة دراسة، فتٌحة معتوق -12

 ، دون سنة نشر.،الجزائر المرأة وقضاٌا باألسرة

 أطروحة, ب بالمغر الدٌمقراطً والتحول السٌاسٌة المعارضة: الكرٌم عبد النً عبد -13

 . 2003, القاهرة جامعة السٌاسٌة والعلوم االقتصاد كلٌة, , السٌاسٌة العلوم فً دكتوراه

http://aljazeera.net/
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 ،رسالة الجزائر فً العامة السٌاسٌة صنع فً ودورها السٌاسٌة الفواعل، عزٌزة ضمٌري -14

 . 2008 ،ستة ،باتنة لخضر الحاج ،جامعة السٌاسٌة والعلوم الحقوق ،كلٌة ماجٌستٌر

 رسالة ،الجزائر فً الصالح الحكم ترقٌة فً السٌاسٌة المشاركة دور، صبع عامر -15

 . 2008 ، واالعالم السٌاسٌة العلوم كلٌة الجزائر، جامعة ماجٌستٌر،

-الخاصة الجزائرٌة الصحافة خالل من 2009لرئاسٌات االنتخابٌة الحملة، رزاق لحسن -16

 العلوم ،كلٌة ماجٌستٌر ،رسالة-الٌوم والشروق الخبر صحٌفتً مضمون تحلٌل فً دراسة

  . 2010 ، قسنطٌنة  منتوري جامعة ، واالجتماعٌة االنسانٌة

 فً السٌاسً اإلسالم حركات منظور من السٌاسً التغٌٌر ، محمد محمود الشوبكً بالل -17

 ، السٌاسٌة والتنمٌة التخطٌط فً ماجستٌر ،رسالة "نموذجا حماس" غزة وقطاع الغربٌة الضفة

 .  2007، بنابلس الوطنٌة النجاح جامعة

  الملتقٌات والمؤتمرات والمنتدٌات : - 1

 المستقبل أجل من لالتحاد التاسع ،المؤتمر بوعبٌد علً عجول، العربً األشعري محمد ، -1

  نشر. سنة ،دون ،المغرب

 الكاف ،مؤسسة تونس فً المحلً الحكم فً المرأة مشروع حول ،تقرٌر نسٌم هللا عبد بن -2

 . 2006، ،تونس الجهوٌة للتنمٌة

 االجتمواعً النووع" حوول اإلقلٌمٌوة النودوة ، القورار وصونع االجتمواعً ،النووع زٌناي عائشوة -3

 . 2002   أكتوبر 22 إلى 20  من تونس ،"وتشبٌك شراكة عالقات:  والتنمٌة

تحول الدٌمقراطً ،الملتقى الوطنً األول حول :ال طبٌعة عملٌة التحولسعدي الهام ناٌت ، -4

 فً الجزائر ،دون تارٌخ نشر .
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، ، محاضرات النظم السٌاسٌة المقارنة ، عبد القادر عبد العالً -5

  . 2008/ 2007جامعة سعٌدة ، الجزائر ، 

 تحقٌق فً المدنً والمجتمع واإلعالم االجتماعٌة التنشئة دور ، ٌوسف الكندري ٌعقوب -6

 من ، االجتماعٌٌن رابطة الوطنٌة الوحدة مؤتمر: إلى مقدمة ورقة ، الوطنٌة حدةالو

 . 2008مارس ، 25/3/2008الى24

:  االلكترونً الموقع من علٌه للمرأة،متحصل السٌاسٌة المشاركة ،  العربٌة المرأة ملتقى -7

p://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htmhtt  

 الرافدٌن ،مركز المغاربٌة الدول فً النسوٌة الكوتا: بعنوان دراسة ، سمٌنة نعٌمة -8

 نشر . سنة ،دون االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات

 . 2009، ،الجزائر الجزائرٌات بالنساء اإلشادة، العربٌات السٌاسٌات النساء منتد  -9

 نحوو ضورورٌة خطووة للنسواء السٌاسوً التمكٌن)، العربٌة للمرأة األول الدٌمقراطً المنتد  -10

 -11، صونعاء اإلنسوان، لحقووق العربوً الشقائق منتد  ،( العربً الوطن فً السٌاسً اإلصالح

 م 2004دٌسمبر 13

  ملتقى ، لثالثا العالم دول فً الدٌمقراطً التحول عوامل و آلٌات ، وآخرون نسٌمة مسالً -11

  . 2009، قسنطٌنة ، منتوري جامعة ، الحقوق كلٌة ، الثالث العالم فً الدٌمقراطً التحول

 عون للودفاع المغربٌوة العصوبة ،" بوالمغرب السٌاسوٌة والمشواركة المرأة: "حول وطنٌة ندوة -12

 . 2012، مارس 17 اإلنسان، حقوق

http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm
http://awfonline.egyptsoft.org/page/t/2004/sy.htm
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 التنظٌم العام ،المرفق األول الجزء ،اإلداري القانون فً محاضرات إدرٌسً، هللا عبد -13

 .1995 اإلداري،

،المؤتمر العربً األوربً حول  المشاركة السٌاسٌة للشباب التونسًالقرٌوي رٌم ، -14

"تمكٌن الشباب ومنظماتهم ودعم مبادرات المجتمع المدنً فً الدول العربٌة جنوب البحر 

 . 2012مارس  24إلى  22المتوسط" ، مالطا ،من 

 فرً دراسرة - والدٌمقراطٌرة السٌاسرٌة والمشراركة المررأة ، الودٌن محٌوى علوً داغً القره -15

 ، والبحووث لإلفتواء األوربوً للمجلوس عشورة السادسة للدورة ، اإلسالمً السٌاسً والفكر الفقه

 2006 ،جوان اسطنبول

 والطفولوة واألسورة المورأة شؤون ،وزارة 15+ بٌجٌن التونسٌة للجمهورٌة الوطنً التقرٌر -16

 . 2009، والمسنٌن

 األول الوودٌمقراطً المنتوود  ، المغرررب فررً للمرررأة السٌاسرر ً التمكررٌن الروكووانً، خدٌجوو ة -17

 الوووطن فوً السٌاسووً اإلصوالح نحووو ضورورٌة خطووة للنسوواء السٌاسوً التمكووٌن) العربٌوة للمورأة

 . 2004 دٌسمبر 13-11، صنعاء ،(العربً

 التنافسررٌة والقرردرات المهنٌررة المهررارات تنمٌررة:  ضوووعمو حووول ورقووة ، غووزالن المجاهوود -18

 .  2009 ٌولٌو 8 و 6 بٌن ما المتراوحة الفترة خالل دمشق ، ، المغربٌة للمرأة

 ، الملتقى الدولًالحرٌات السٌاسٌة فً البلدان العربٌة "الجزائر نموذجا"غربً أحسن ، -19

علٌه من الموقع االلكترونً حول التعدٌالت الدستورٌة فً البلدان العربٌة، متحصل 
www.sci_dz.com   

 التقارٌر الدولٌة والوطنٌة : - 1

 حالة وتعزٌز  التشرٌعٌة التدابٌر حول الرابع الدوري التقرٌر ، الصادق الوحٌشً حسنً -

 نشر. سنة ،دون العام الشعب مؤتمر أمانة ، اإلنسان حقوق

 حقوق لمعلومات العربٌة الشبكة تقرٌر ،لعقٌدا سٌطرة تحت عام 10: لٌبٌا المعمر، الدٌكتاتور -

 .nethttp://www.anhri: الموقع من علٌه متحصل االنسان،

 01من االنتقالٌة الحكومة عمل عن  تقرٌر األولى، الوزارة المورٌتانٌة اإلسالمٌة الجمهورٌة -

 . 2007 مارس ،2001 مارس 29    إلى 2001 أوت

 النوع أساس على والمساواة للمرأة اإلنسانٌة الحقوق، التونسً الوطنً الوضع حول تقرٌر -

 . 2010، تونس ، االجتماعً

 الجزٌرة ،مركز الدٌمقراطً التحول فرصة:  العربً المغرب مشروع تقرٌر ، تاج مهدي -

 . 2012 ،فٌفري للدراسات

 حقوق مجال فً االصال  ضرورة: أفعال إلى أقوال من لٌبٌا" تقرٌر ، ووتش راٌتس هٌومن -

 . 2006،جانفً" اإلنسان

 ،"للبرلمانٌٌن ارشادي دلٌل" العام النائب ٌعمل كٌف ، الٌمنً الدٌمقراطً الوطنً المعهد -

 . 2006، الٌمن

 بمجال المتعلق ، -15+ بٌجٌن - الشع بٌة الدٌم قراطٌة الجزائ رٌة للجمه ورٌة الوطنً التقرٌر -

 وقضاٌا باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة ، المرأة وتمكٌن الجنسٌن بٌن المساواة تعزٌز

 .دون سنة نشر .المرأة

http://www.anhri.net/
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 والرابع الثالث ،التقرٌران المرأة ضد التمٌٌز على بالقضاء المعنٌة اللجنة المتحدة، األمم -

 . 2000 أوت 2 ، بتونس الخاص

 النوع أساس على والمساواة للمرأة سانٌةاإلن الحقوق" الوطنً الوضع تحلٌل حول تقرٌر -

 .(2011-2008) متوسطٌة األورو المنطقة فً والمرأة الرجل بٌن المساواة ،تعزٌز االجتماعً

 - المحلٌة واالنتخابات واالستفتاءات التشرٌعٌة االنتخابات - االنتخابات تنظٌم إطار تقٌٌم -

 .2007، المغرب

 فً البرلمان وضع عن تقرٌر - العربً العالم فً النزاهةو القانون حكم ،تعزٌز مالكً محمد -

 .نشر سنة ،دون والنزاهة القانون حكم لتطوٌر العربً ،المركز  المغرب

 بالحقوق الخاص الدولً للعهد المغرب بإعمال المتعلق الثالث الدوري التقرٌر مناقشة -

 .نشر سنة ،دون العدل وزارة المغربٌة،  المملكة ، والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة

 http:  االلكترونً الموقع من علٌه ،متحصل المغربٌة ،المملكة للحكومة العامة األمانة -
http://www.sgg.gov.ma  

 المنطقة فً الدٌمقراطً اإلصالح مجال فً المحرز التقدم تقٌٌم عن تقرٌر ، بندحمان جمال -

 المستقبل منتد  فً ودوره العربً العالم فً المدنً المجتمع واقع ،تقٌٌم المغرب حالة -العربٌة

 .  2009،لبنان، الدائم السالم ،حركة

 العربً ،المرك الدٌمقراطً التحول احتواء أم إصالح: المغرب فً الدستور تعدٌل حول تقرٌر -

 . 2011، ،الدوحة السٌاسات ودراسة لألبحاث

 لحقوق االستشاري ،المجلس 2007 لسنة التشرٌعٌة االنتخابات تتبع حول ائًالنه التقرٌر -

 .2008، المغربٌة ،المملكة االنسان

 المجلس ، المجلس عمل وآفاق وحصٌلة اإلنس ان حق وق حالة عن السن وي التق  رٌر -

 . 2005، المغربٌة ،المملكة اإلنسان لحقوق االستشاري

 2025 سنة وآفاق البشرٌة التنمٌة من سنة50، ممكن ألفضلوا ٌشٌد ،المستقبل عام تقرٌر -

 . نشر سنة ،دون ،المغرب للتقرٌر المدٌرٌة ،اللجنة

 الدٌمقراطً ،المنتد  2011 نوفمبر 25 لٌوم التشرٌعٌة االنتخابات مالحظة حول تقرٌر -

 . 2011، ،الرباط المغربً

 المغربٌة الجمعٌة ، 2011 سنة خالل بالمغرب اإلنسان حقوق وضعٌة حول السنوي التقرٌر -

 2012، ،المغرب اإلن سان لحقوق

 المواثٌق الدولٌة : - 1

 . 01 ،المادة األول ،الفصل 1945 سنة المتحدة مماأل مٌثاق -

 08 ،المادة الثالث ،الفصل 1945 سنة المتحدة االمم مٌثاق -

 النصوص القانونٌة : - 1

 .50 ،المادة الرابع صل،الف 1996 سنة الصادر الجزائري الدستور -

 .29 ،المادة الرابع ،الفصل 1996 سنة الصادر الجزائري الدستور -

http://www.sgg.gov.ma/
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 . 41 المادة، الرابع الفصل ، 1996 سنة الصادر الجزائري الدستور -

 42 المادة، الرابع الفصل ، 1996 سنة الصادر الجزائري الدستور -

 03 ،المادة 12/06/1991: بتارٌخ علٌه المصادق المورٌتانٌة اإلسالمٌة  الجمهورٌة دستور -

 11 المادة، 2006 ٌونٌو 25 تعدٌالت متضمنا المورٌتانً الدستور نص ، المورٌتانً الدستور -

 10 المادة، 2006 جوان فً علٌه ،المصادق المورٌتانً الدستور -

  ، 2004 ، التونسووٌة للجمهورٌووة الرسوومٌة المطبعووة ،منشووورات التونسووٌة الجمهورٌووة دسووتور -

 . 08 المادة

  06 الفصل ، التونسً الدستور -

  07 الفصل ، التونسً الدستور -

 .الرابع الفصل ، األول الباب ،2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 السابع الفصل األول، الباب ،2011 لسنة المغربً الدستور -

 19الفصل األول، ،الباب 2011 سنة  المعدل المغربٌة المملكة دستور -

 41الفصل ، الثالث ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 .47 الفصل ، الثالث ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 48الفصل ، الثالث ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 53الفصل ، ثالثال ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 54الفصل ، الرابع ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 55الفصل ، الثالث ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

   60الفصل ، الرابع الباب ، 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 79الفصل ، السادس الباب ، 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 81الفصل ، السادس الباب ، 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 89،الفصل الخامس  ،الباب 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 94 ،الفصل الخامس  الباب ، 2011 سنة الصادر المغربٌة المملكة دستور -

 . الثالث الفصل، االخضر الكتاب -

 89_13 للقوانون الموتمم و المعودل 1991 أكتووبر 14 فوً الموؤر  91_17 العضووي لقوانونا -

 ،1991أكتوووبر 14فووً الرسوومٌة ،الجرٌوودة االنتخابووات قووانون المتضوومن 1989 أوت 17 المووؤر 

 .  1991الجزائر، الرسمٌة، المطبعة

 90 رقووم القووانون فووً الموونقم 1959 نوووفمبر 07 فووً المووؤر  1959 لسوونة 154 رقووم القووانون -

 . 1992. أفرٌل 02 فً المؤر  25 والقانون 1988 أوت 02 فً المؤر 

 . تونس فً السٌاسٌة لألحزاب المنظم 1988 ماي 03 بتارٌخ 88 - 32 رقم القانون -

 المواقع اإللكترونٌة : - 1

 ، مركزالدٌمقراطً االنتقال فً التونسٌة التجربة على أضواء ، المولى عبد الدٌن عز -

  http://studies.aljazeera.net:  االلكترونً الموقع من علٌه ،متحصل للدراسات ةالجزٌر

http://studies.aljazeera.net/
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:  الموقع من علٌه ،متحصل العربً المغرب دول فً الدٌمقراطً التحول، محمدالداسر  -

topic-ww.enamaroc.com/t30http://w . 

 من علٌه متحصل ، العربٌة السٌاسٌة االنظمة فً الشرعٌة اشكالٌة، خمٌس والً حزام -

      http://annabaa.org/nbanews/63/249.htm:  الموقع

 متحصل ، نموذجا الجزائر - العربٌة السٌاسٌة مةاألنظ فً الشرعٌة إشكالٌة ، ولٌد أحمد خالد -

  http://www.kitabat.com:  الموقع من علٌه

 ،موقع والمسارات والصراعات المكونات الجزائر فً السٌاسٌة ،األزمة نبٌل محمد الفتاح عبد -

:  نًااللكترو الموقع من علٌه ،متحصل الرقمً االهرام
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217269&eid=4030  

 السٌاسٌة النظم فً الدٌمقراطً والتحول السٌاسٌة القٌادة فً ،التغٌر العٌسوي سعد أشرف -

:  االلكترونً الموقع من علٌه ،متحصل الرقمً ،األهرام التسعٌنات فً العربٌة
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221802&eid=255  

:  ًاإللكترون الموقع من علٌه ،متحصل االنتخابات، شٌخانً دٌندار -

post_1413.html-http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog  

 ،األهرام واالقتصاد السٌاسة معادلة الجزائرٌة التشرٌعٌة االنتخابات ، أمٌرة عبدالحلٌم محمد -

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794117&eid=122:  الموقع ،على الرقمً

 ، ؟ ركود أم... استقرار انتخابات... الجزائرٌة التشرٌعٌة االنتخابات ، الناصر جابً عبد -

:  اإللكترونً الموقع ، المدنٌة قوقوالح النظرٌة للدراسات دمشق مركز
http://www.dctcrs.org/s2632.htm  

 ،العدد سبتمبر 26 ،صحٌفة وآفاق مكاسب.. نوفمبر من السابع تحول.. تونس ، الحاج عبٌد -

:  االلكترونً الموقع ،على 1295

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=29514  

:  الموقع من علٌه ،متحصل المورٌتانً الوطن ،موقع المورٌتانٌة االنتخابات نتائج -
http://www.alwatanrim.net/vb/showthread.php?t=5686  

 منشور ،2010 ،( فبراٌر) شباط 1،واإلصال  التورٌث بٌن قراطٌة البدو لٌبٌا ، خشانة رشٌد -

  www.metransparent.com:   الموقع على

 الموقع من علٌه ،متحصل الجزائرٌة الوطنٌة المصالحة و المسلم العنف ،خلفٌات حٌثامة العٌد -

 :http://www.aranthropos.com  

 الخبر ،صحٌفة الدٌمقراطً التحول إشكالٌة و المورٌتانً السٌاسً النظام، بوبوش محمد -

  /http://www.alkhabar.ma:  االلكترونً الموقع من علٌه متحصل ، المغربٌة

 ،مركز  الدٌمقراطً البناء فً ودورها المدنً المجتمع مؤسسات،  اللطٌف عبد مؤٌد سامر -

:  االلكترونً الموقع من علٌه ،متحصل االستراتٌجٌة والدراسات للتنمٌة الفرات
http://www.fcdrs.com/articles/p8.html  

 ، 2769 ،العدد المتمدن ،الحوار والسٌاسٌة المحلٌة والمشاركة المدنً المجتمع، علً محمد -

: االلكترونً الموقع من علٌه متحصل ، 2009

ewar.org/debat/show.art.asp?aid=184576http://www.ah  

 الموقع من علٌه متحصل ، والقٌود الفرص القٌادة مواقع فً التونسٌات النساء، سمٌنة نعٌمة -

        http://aafaqcenter.com/index.php/post/1348:  اإللكترونً
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 الوسط صحٌفة ، العربً المغرب بدول التشرٌعٌة السلطة فً المرأة موقع ، فوزٌةمطر   -

: الموقع من علٌه ،متحصل2007 ماي 19 السبت - 1716 العدد - البحرٌنٌة

http://www.alwasatnews.com  

 فً المنتخبات النساء عدد حٌث من عالمٌا 21 ال  المرتبة فً الجزائر ، بكاش بالل -

:   اإللكترونً الموقع من علٌه ،متحصل الجدٌدة الجزائر صحٌفة ،البرلمان
http://www.eldjazaireldjadida.dz  

 ،متحصل المرأة أخبار وكالة ، ،الجزائر الجزائرٌة المرأة تمثٌل برفع ٌشٌد الدولً البرلمان -

  thttp://wonews.ne:  االلكترونً الموقع من علٌه

 من علٌه ،متحص الحزبٌة للممارسة اآلخر الوجه:  الجزائري المدنً المجتمع ، بوحنٌة قوي -

  //:topic-30dz.justgoo.com/t180http:  االلكترونً الموقع

 علٌه ،متحصل سكٌكدة ،جامعة بوحٌرد جمٌلة نضال عن وحقائق شهادات، حمامٌد حسٌنة -

    skikda.dz-http://www.univ :   اإللكترونً الموقع من

 ،أوروبٌا مشاركتها نسبة قتفو بالجزائر سٌاسٌا المرأة مشاركة نسبة ، فٌصل غامس  -

  http://www.setif.net/article391.html:  االلكترونً الموقع من علٌه متحصل

 الموقع من علٌه متحصل ، للمرأة السٌاسٌة المشاركة معوقات، البكاي أحمد سٌد ولد سٌدي -

          http://sikhm.arabblogs.com  :اإللكترونً

 من علٌه ،متحصل حرٌتً ،مجلة السٌاسٌة المرأة ومشاركة االنتقالً الوطنً المجلس دستور -

  rticles.php?action=show&id=54http://horryati.ly/a:  االلكترونً لموقع

  www.wikipedia.org:  االلكترونً الموقع من علٌه متحصل ، المغرب -

 الموقع من علٌه ،متحصل المغرب فً السٌاسً النظام ،خصوصٌة النبهان فاروق محمد -

  www.wikimaroc.com:  االلكترونً

:  االلكترونً الموقع من علٌه متحصل ، المغرب فً الحزبٌة ،التعددٌة الكروي صالم محمود -
https://groups.google.com  

 المراجع باللغة األجنبٌة : -ثانٌا 

- Sehimi . M, La prépondérance du pouvoir royal la constitution marocaine, in revue 

de droit public mois 7-8- 1984. 

 DavidSears,"Political Socialization," in Fred  Greensteinand  Nelson ـ

Polsby(eds),Hand book of political science Vol.2(Massachustts: Addison Wesley 

Publishing Company,1975. 

-Samuel p Huntington & joan nelson, No Easy Choice: Political Participation in 

Developing Countries , London : England: Harvard University Press ,1979  

- Nie and Verba , Participation and Political Equality, A Seven Nations Comparison 

,london Cambridge , University Press,1978  

-  Rush, M, Politics and Society, an Introduction to Political Sociology , New York 

,Prentice Hall , 1992 . 
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 الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــوان

  اإلهـــــــــــــــــداء

  التشـــــــــــــكرات

  مـــقــــدمـــــــــــة

  اإلطار النظري ولتحديد المفاهيمي الفصل األول :

 11 تمهيد

 12 المشاركة السياسية :المبحث األول 

 12  السياسية المشاركةمفهوم  أوال :                  

 13  المشاركةمفهوم  -1                      

 16 من وجهة نظر دائرة المعارف االجتماعية السياسية المشاركة مفهوم -2                      

 17 علم السياسية نظر وجهة من السياسية المشاركة مفهوم -3                      

 18 عند مفكري الغرب السياسية المشاركة مفهوم -4                      

 21 عند المفكرين العرب السياسية المشاركة مفهوم -5                      

 24 السياسية المشاركة مفهومالتعريف االجرائي ل -6                      

 25  السياسية المشاركة ثانيا : أشكال ومستويات                  

 25 السياسية المشاركةأشكال  -1                      

 26 السياسية المشاركة مستويات -2                      

 30 السياسية المشاركة مفهومثالثا :خصائص                   

 32 السياسية المشاركة مفهومرابعا : دوافع                  

 35  السياسية المشاركة مفهومخامسا :أدوات                  

 37 التحول الديمقراطي  المبحث الثاني :

 38 أوال :مفهوم الديمقراطية                   

 39 ثانيا :مفهوم التحول الديمقراطي                   

 42 الديمقراطي لنتقااالو  الديمقراطي التحولثالثا :الفرق بين                    

 43 السياسية المشاركةو  الديمقراطي التحولرابعا :العالقة بين                   

 44 الديمقراطي التحولخامسا :عوامل                   

 45 العوامل الداخلية -1                        

 50 العوامل الخارجية -2                        

  في دول المغرب العربيشكالية الديمقراطية وإالفصل الثاني : المشاركة السياسية 

 52 تمهيد

 53 الديمقراطي التحولأنظمة الحكم المغاربية وعملية المبحث األول : 

 53 الدول المغاربيةأوال :طبيعة النظام السياسي في                   

 56 السياسية المشاركة نظمة السياسية في الدول المغربية وثانيا :األ                  

 56 ليبيافي  السياسية المشاركة -1                     

 57 موريتانيافي  السياسية المشاركة -2                     

 59 المغربية المملكةفي  السياسية المشاركة -3                     

 62 ثالثا :عوامل التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي                   

 63 األسباب الداخلية -1                     

 72 األسباب الخارجية -2                     

 75 العربي المغرب دول في الديمقراطي التحولرابعا :عوائق                  

 76 العربي المغرب دول في السياسية المشاركةمظاهر المبحث الثاني : 

 77 المشاركة االنتخابية واالستفتاء كأحد اهم مؤشرات ومظاهر المشاركة السياسية :أوال                   

 77 االنتخابية المشاركة -1                      

 84 االستفتاء -2                      

 87 السياسية المشاركةثانيا :المجتمع المدني ودوره في تحقيق وتفعيل                  

 87 المدني المجتمع تعريف -1                     

 91 المدني المجتمع وظائف -2                     

 94  المدني المجتمع العالقة بين الدولة و -3                     

 95 في دول المغرب العربي المدني المجتمع -4                     

 102 المشاركة السياسية للمرأة المغاربيةالمبحث الثالث : 
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 103 في ظل المواثيق الدولية ودساتير الدول المغاربية  المغاربية للمرأة السياسية المشاركة أوال :                 

 103  الدولية المواثيق ظل في  المغاربية للمرأة السياسية المشاركة -1                         

 105 المغاربية الدول دساتير ظل في  المغاربية للمرأة السياسية المشاركة -2                         

 110 العربي ربالمغ دول في  المغاربية للمرأة السياسية المشاركة ثانيا :                 

 128  العربي المغرب دول في  المغاربية للمرأة السياسية المشاركةثالثا :معوقات                  

  تونس والجزائر من كلفي المشاركة السياسية وإشكالية الديمقراطية  الفصل الثالث :

 138 تمهيد

 139 :والجزائر تونس من كل في السياسية المشاركة و السياسية األنظمةالمبحث األول : 

 139 الجزائر في السياسية المشاركة:أوال                   

 139 الواحد الحزب نظام ظل الجزائر في في السياسية المشاركة -1                  

 140 الديمقراطي التحول بعد السياسية المشاركة -2                  

 141 تونس في السياسية المشاركة :ثانيا                

 141 علي بن الرئيس نظام ظل في تونس في السياسية المشاركة -1                     

 143 2011  جانفي في علي بن الرئيس نظام سقوط بعد تونس في السياسية المشاركة -2                     

 144 في تونس والجزائر مظاهر المشاركة السياسية المبحث الثاني :

 144 المشاركة االنتخابية و االستفتاء كأحد أهم مؤشرات ومظاهر المشاركة السياسية – 1                   

 144  االنتخاب في المشاركة:  أوال                     

 144 الجزائر في االنتخاب - أ                     

 148 تونس في االنتخاب - ب                   

 149  االستفتاء في المشاركة:  ثانيا                    

 151  السياسية المشاركة وتفعيل تحقيق في ودوره المدني المجتمع – 2                  

 151 الجزائر في المدني المجتمع - أ                     

 152 تونس المدني المجتمع -ب                    

 153 والجزائر تونس في للمرأة السياسية المشاركة المبحث الثالث :

 153 والجزائري التونسي الدستور من كل في للمرأة السياسية المشاركة -1                   

 153 الجزائر -أ                      

 155 تونس -ب                      

 157 والجزائر تونس في للمرأة السياسية المشاركة -2                   

 157 الجزائر:  أوال                      

 170 تونس: ثانيا                      

 182 والجزائر تونس في للمرأة السياسية المشاركة معوقات -3                   

 188 الخاتمة 

 191 قائمة الجداول

 193 قائمة المراجع
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